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การเปรียบเทยีบความสามารถการอ่านจบัใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6  
โรงเรียนวดัมหาวงษ์ ทีจ่ดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWL Plus 

กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
THE COMPARISON READING ABILITIES OF STUDENT 
IN PRATOMSUKSA SIX AT WATMAHAWONG SCHOOL 

RECEIVED KWL PLUS AND ORINARY TEACHING 
 

สุรสิทธ์ิ  งามจิตร1 และรองศาสตราจารย ์จุไรลกัษณ์  ลกัษณ์ศิริ2 
1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2รองศาสตราจารย ์ประจ าภาควิชาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
 
บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ (1)เปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัมหาวงษท์ี่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWL 
Plus  กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ (2)เปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัมหาวงษก่์อนและหลงัการทดลองทีไ่ดรั้บการจดัการเรียนรู้     
ดว้ยเทคนิค  KWL Plus (3)เพือ่เปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัมหาวงษก่์อนและหลงัการทดลองไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียนในกลุ่ม            
ปู่ เจา้สมิงพรายส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  จ  านวน 11โรงเรียน
และไดก้ลุ่มตวัอยา่งคอืนกัเรียนโรงเรียนวดัมหาวงษช์ั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 ที่ไดม้าดว้ยวธีิการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) โดยสุ่มเลือกโรงเรียนใน
กลุ่มปู่ เจา้สมิงพราย  สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จ  านวน 
11 โรงเรียนไดจ้  านวน 2 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 32 คนโดยพจิารณาจากคะแนนเฉล่ียขอ้สอบ
มาตรฐานกลางชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2561 ดว้ยสถิติ ANOVA แลว้ใชว้ธีิการสุ่ม
อยา่งง่ายแบบจบัฉลาก  (Simple Random Sampling)ไดก้ลุ่มตวัอยา่งหอ้ง ป.6/1 เป็นกลุ่มทดลอง
หอ้ง ป.6/2  เป็นกลุ่มควบคุม 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัคือแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus และแผนการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านจบัใจความโดยวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t แบบกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกนั (Independent 
Sample) และค่า t แบบกลุ่มตวัอยา่งที่ไม่เป็นอิสระต่อกนั (Dependent Sample) 
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ผลการวจิยัพบวา่ 1)ความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวดัมหาวงษท์ี่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus สูงกวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 2)ความสามารถการอ่านจบัใจความของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัมหาวงษท์ี่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 3)ความสามารถการอ่านจบัใจความของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัมหาวงษท์ี่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
ความส าคญั : ความสามารถการอ่านจบัใจความ; การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWL Plus 
 
บทน า 
 ถึงแมว้า่การอ่านจะเป็นหวัใจส าคญัของการเรียนรู้ที่ก  าหนดใหมี้สอนในเน้ือหาสาระใน
การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยอยา่งต่อเน่ืองแลว้ก็ตามแต่พบวา่การอ่านก็ยงัคงเป็นปัญหา 
นกัเรียนไม่มีนิสยัรักการอ่านและไม่ชอบอ่านหนงัสือ  ดว้ยเหตุผลต่างๆนานาที่จะท าใหน้กัเรียนไม่
ชอบอ่านส่ือประเภทต่างๆในปัจจุบนัที่มีอิทธิพลต่อนกัเรียนอาทิคอมพวิเตอร์โทรศพัท ์ฯลฯ ส่ิง
เหล่าน้ีเป็นส่ือที่ท  าใหน้กัเรียนสนใจมากกวา่อาจเพราะสามารถเขา้ถึงไดง่้ายขึ้นไดข้อ้มูลขา่วสารที่
รวดเร็วจึงท าใหน้กัเรียนสูญเสียเวลากบัส่ือประเภทน้ีมากกวา่การอ่านหนงัสือจนในที่สุดจะท าให้
นกัเรียนขาดนิสยัรักการอ่านและท าใหเ้สียโอกาสในการที่จะน าความรู้จากการอ่านไปพฒันาตนเอง
และประเทศ 

การรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนวดัมหาวงษปี์การศึกษา 2556 – 2561 พบวา่คะแนนเฉล่ียตามสาระที่นกัเรียนมี
ความสามารถต ่าสุดคอืสาระที่ 1 การอ่าน ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศมาโดย
ตลอด จึงควรพฒันาใหอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนัหรือสูงกวา่   

ขนัธช์ยั  อธิเกียรติ (2560 : หนา้ 1)  การสอนแนวใหม่เป็นการน าแนวคิด วธีิการ 
กระบวนการหรือส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆ มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ในการแกปั้ญหาหรือพฒันาการ
เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของหลกัสูตรซ่ึงจะช่วยใหก้ารศึกษาและการสอนมี
ประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกวา่เดิม เกิด
แรงจูงใจในการเรียนดว้ยนวตักรรมเหล่านั้น และประหยดัเวลาในการเรียนไดอี้กดว้ย   
 ทกัษะการอ่านเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญั ที่ท  าใหบุ้คคลกา้วหนา้ทนัต่อเหตุการณ์  ทกัษะการ
อ่านควรเป็นทกัษะที่ไดรั้บการส่งเสริม เพราะเป็นทกัษะที่ควบคู่อยูก่บัผูเ้รียนไดน้านที่สุดเป็นส่ิงที่
สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดต้ลอดเวลา  แมว้า่จะส าเร็จการศึกษาไปแลว้ก็ตามส่ิงที่มี
ความส าคญัและช่วยใหก้ารอ่านประสบความส าเร็จก็คือ  ความสามารถในการอ่านและความเขา้ใจ
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ในการอ่านโดยเฉพาะความเขา้ใจในการอ่านนั้นเป็นส่ิงที่ส าคญัมากการอ่านจะไม่เกิดประโยชน์
หากผูอ่้านไม่เขา้ใจในส่ิงที่ตนก าลงัอ่าน   
 จากปัญหาและความส าคญัของการอ่านจบัใจความ ไดมี้ผูห้าวธีิแกปั้ญหาโดยน าการจดัการ
เรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆไปทดลองใชอ้ยา่งมากมาย แต่การจดัการเรียนรู้แบบหน่ึงที่ผูว้ิจยัเห็นวา่
สามารถน ามาพฒันาการอ่านจบัใจความของผูเ้รียนได ้นัน่คอื การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL 
Plus เป็นกลวธีิที่พฒันาต่อมาจากวธีิ KWLกระบวนการ KWL Plus ที่ไดรั้บการพฒันาโดยคาร์และ
โอเกิล (Carr and Ogle. 1987) เป็นกลวธีิการคิดขณะอ่าน ซ่ึงมุ่งใหผู้เ้รียนเป็นผูเ้รียนรู้ขณะอ่าน โดย
การตั้งค  าถาม คน้หาค าตอบ และการน าความรู้มาสร้างเป็นแผนภาพความคิดและสรุปเร่ืองจากที่ได้
อ่าน 
 การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus สามารถใชเ้พือ่พฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความได ้ 
ขณะเดียวกนัผูเ้รียนจะไดรั้บประโยชน์จากการอ่านอยา่งเตม็ที่  เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนมีนิสยัรัก
การอ่านอีกดว้ย  ประการส าคญัคือแสดงใหเ้ห็นอีกวา่การสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  
KWL Plusนอกจากจะช่วยพฒันาทกัษะทางการอ่านแลว้ ยงัสร้างทศันคติที่ดีใหแ้ก่ผูเ้รียน  เพราะ
ผูเ้รียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ รู้จกัการตั้งค  าถามในส่ิงที่ตนเองตอ้งการรู้ และ
เน่ืองจากการเรียนรู้ดว้ยวิธีน้ีตอ้งมีการระดมสมอง การร่วมกนัอภิปราย ผูเ้รียนจึงไดเ้รียนรู้
ประสบการณ์ทางสงัคมในการท างานร่วมกนั การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น อีกทั้งยงัมีความ
สนุกสนามเพลิดเพลินในการร่วมท ากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนอยา่งสนุกสนาน 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงท าให้ผูว้จิยัสนใจที่จะน าวิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus  
มาทดลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัมหาวงษเ์พือ่พฒันาการอ่านจบัใจความให้
มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น รวมทั้งยงัเป็นแนวทางส าหรับผูส้อนภาษาไทยในการศึกษาวจิยัเพือ่
พฒันาการจดัการเรียนรู้ในรายวชิาภาษาไทยต่อไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพือ่เปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 
โรงเรียนวดัมหาวงษท์ี่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWL Plus  กบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ปกติ 

2. เพือ่เปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวดัมหาวงษก่์อนและหลงัการทดลองที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus  

3. เพือ่เปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวดัมหาวงษก่์อนและหลงัการทดลองที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน             
วดัมหาวงษท์ี่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWL Plus สูงกวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการ          
จดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 

2. ความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน              
วดัมหาวงษท์ี่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ .05 

3. ความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน             
วดัมหาวงษท์ี่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง      
สถิติที่ .05 
ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร   ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จาก
โรงเรียนในกลุ่มปู่ เจา้สมิงพราย สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต
1 จ านวน 11โรงเรียน 

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ที่ไดม้า
ดว้ยวธีิการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)โดยสุ่มเลือกโรงเรียนในกลุ่มปู่ เจา้สมิง
พราย ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ  านวน 11 โรงเรียนไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นโรงเรียนวดัมหาวงษ ์จ  านวน 2 หอ้งเรียน  หอ้งเรียนละ 32 คนโดยพิจารณาจากคะแนน
เฉล่ียขอ้สอบมาตรฐานกลางชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2561 ดว้ยสถิติ ANOVA แลว้ใช้
วธีิการสุ่มอยา่งง่ายแบบจบัฉลาก (Simple Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งหอ้ง ป.6/1 เป็นกลุ่ม
ทดลอง หอ้ง ป.6/2 เป็นกลุ่มควบคุม 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตวัแปรตน้ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWL Plus และการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนวดัมหาวงษ ์
เน้ือหาทีใ่ช้ในการศึกษา  

การอ่านจบัใจความที่ระบุในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  2551  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐานที่ 1.1 ใช้
กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดเพือ่น าไปใชต้ดัสินปัญหา  แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติ
และมีนิสยัรักการอ่าน โดยใชบ้ทอ่านประเภทเร่ืองสั้น บทความ ข่าวและเหตุการณ์ส าคญั  
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ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ใชเ้วลา 2 
สปัดาห์ สปัดาห์ละ 4 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 8 ชัว่โมง โดยผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการทดลองเอง 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  ความสามารถการอ่านจับใจความ หมายถึง กระบวนการอ่านที่ผูเ้รียนสามารถระบุ
ใจความส าคญัของเร่ืองที่อ่านได ้โดยตั้งค  าถาม ตอบค าถาม แยกแยะขอ้เทจ็จริงขอ้คิดเห็น และน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดซ่ึ้งเป็นขอ้สอบปรนยัที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
จ านวน 30 ขอ้   

2.  การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWL Plus หมายถึงกระบวนการจดัการเรียนรู้การอ่าน
จบัใจความตามแนวคิดของคาร์และโอเกิล โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 2.1  การน าเขา้สู่บทเรียน 
 2.2  การจดักิจกรรมการอ่านจบัใจความตามขั้นตอน KWL Plus มี 5 ขั้นตอน 
 2.3  การวดัและประเมินผล ครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมินโดยครูตรวจผลงานและ ให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียน 

3. การจัดการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง การสอนภาษาไทยตามหลกัสูตรสถานศึกษาใชว้ธีิ
สอนและอุปกรณ์หลายอยา่งผสมผสานกนัเช่นการอธิบายการอภิปรายการตอบค าถามการ
ยกตวัอยา่ง การฟังครูอธิบาย การใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั โดยมีการอธิบายจากครูฯลฯโดยมี
กิจกรรมการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นกิจกรรม และขั้นสรุป 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการระดบัความสามารถดา้นภาษาไทยของนกัเรียน 
2.  ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนในวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 

ทบทวนวรรณกรรม 
 สุปราณี  พดัทอง  (2545 : หนา้ 65)  ใหค้วามหมายของการอ่านจบัใจความไวว้า่  การอ่าน

จบัใจความเป็นการคน้หาความคิดส าคญัอนัเป็นแก่นสารหรือหวัใจของเร่ืองที่ผูเ้ขียนมุ่งส่ือมาให้

ผูอ่้านไดท้ราบ  ซ่ึงเป็นขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็น  หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้

 แววมยรุา  เหมือนนิล  (2553 : หนา้ 12)  ไดก้ล่าววา่  การอ่านจบัใจความ  คือ  การอ่านที่มุ่ง

คน้หาสาระของเร่ืองหรือหนงัสือแต่ละเล่มวา่คืออะไร  แบ่งไดเ้ป็น  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่เป็นใจความ
ส าคญัและส่วนที่ขยายใจความส าคญัหรือส่วนประกอบ 
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 นฤภร  รุจิเรข  (2562 : หนา้ 109)  ไดก้ล่าววา่ การอ่านจบัใจความ คือ  การอ่านเพือ่จบั
ใจความส าคญัของเร่ือง ซ่ึงในแต่ละยอ่หนา้จะมีใจความส าคญัเพยีงใจความเดียว ส่วนใหญ่จะมี

ลกัษณะเป็นประโยค   

 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การอ่านจบัใจความ หมายถึง การหาแก่นสาระส าคญัของเร่ืองที่อ่าน  
เพือ่ใหท้ราบถึงส่ิงที่ผูเ้ขียนต่อการส่ือถึงผูอ่้าน การอ่านจบัใจความไม่ใช่แค่อ่านไดเ้ท่านั้น แต่ยงัตอ้ง
ท าความเขา้ใจในขณะอ่านดว้ย ซ่ึงจะตอ้งใชก้ารฝึกฝนและใชป้ระสบการณ์ของผูอ่้านเป็นพื้นฐาน
ในการท าความเขา้ใจอีกดว้ย 

การอ่านจบัใจความใหบ้รรลุจุดประสงค ์มีแนวทางดงัน้ี 
 1.  ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านไดช้ดัเจน เช่น อ่านเพือ่หาความรู้ เพือ่ความเพลิดเพลิน หรือ

เพือ่บอกเจตนาของผูเ้ขียน เพราะจะเป็นแนวทางก าหนดการอ่านไดอ้ยา่งเหมาะสม และจบัใจความ

หรือค าตอบไดร้วดเร็วยิง่ขึ้น 
 2.  ส ารวจส่วนประกอบของหนงัสืออยา่งคร่าวๆ เช่น ช่ือเร่ือง ค  าน า สารบญั ค  าช้ีแจงการ

ใชห้นงัสือภาคผนวก ฯลฯ เพราะส่วนประกอบของหนงัสือจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ือง

หรือหนงัสือที่อ่านไดก้วา้งขวางและรวดเร็ว 
 3.  ท  าความเขา้ใจลกัษณะของหนงัสือวา่ประเภทใด เช่น บทความ ต ารา บทความ ฯลฯซ่ึง

จะช่วยใหมี้แนวทางอ่านจบัใจความส าคญั ไดง่้าย 
 4. ใชค้วามสามารถทางภาษาในดา้นการแปลความหมายของค า ประโยค และขอ้ความ    

ต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว 

 5.  ใชป้ระสบการณ์หรือภูมิหลงัเก่ียวกบัเร่ืองที่อ่านมาประกอบจะท าความเขา้ใจและจบั
ใจความที่อ่านไดง่้ายและรวดเร็วขึ้น 

 ขัน้ตอนการอ่านจับใจความ 
 1. อ่านผา่นๆโดยตลอด เพือ่ใหรู้้วา่เร่ืองที่อ่านวา่ดว้ยเร่ืองอะไร จุดใดเป็นจุดส าคญัของเร่ือง 
 2. อ่านใหล้ะเอียด เพือ่ท  าความเขา้ใจอยา่งชดัเจน ไม่ควรหยดุอ่านระหวา่งเร่ืองเพราะจะท า

ใหค้วามเขา้ใจไม่ติดต่อกนั 
 3. อ่านซ ้ าตอนที่ไม่เขา้ใจ และตรวจสอบความเขา้ใจบางตอนใหแ้น่นอนถูกตอ้ง 

4. เรียบเรียงใจความส าคญัของเร่ืองดว้ยตนเอง 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ 
 -  แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus และแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 -  แบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านจบัใจความ 
วิธีการด าเนินการทดลอง 

1.  ใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาค
เรียนที่  2  ปีการศึกษา 2562  โดยสุ่มเลือกโรงเรียนในกลุ่มปู่ เจา้สมิงพราย  จ  านวน  11  โรงเรียน  
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นโรงเรียนวดัมหาวงษ ์ หอ้งเรียนละ  32  คน  ดว้ยสถิติ ANOVA แลว้ใชว้ธีิการ
สุ่มอยา่งง่ายแบบจบัฉลาก  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งหอ้ง ป.6/1 เป็นกลุ่มทดลอง  และหอ้ง ป.6/2  เป็นกลุ่ม
ควบคุม 
 2.  ปฐมนิเทศนกัเรียนกลุ่มทดลอง  และวธีิประเมินผลการเรียนรู้ในการทดลอง  
 3.  ทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้กบันกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม   
 4.  ด าเนินการทดลอง โดยผูว้จิยัท  าการสอนเองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ใชเ้วลา
สอนจ านวน 6 ชัว่โมงเท่า ๆ กนั แต่มีการจดัการเรียนรู้ที่แตกต่างกนั  คือกลุ่มทดลองจะสอนดว้ยการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWL Plus  และกลุ่มควบคุมจะสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 5. ท  าการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้กบันกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 6.  ตรวจแบบทดสอบแลว้น าผลการทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบและ
วเิคราะห์โดยใชว้ธีิการทางสถิติ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบวดัความสามารถการ
อ่านจบัใจความของนกัเรียนทั้ง  2  กลุ่ม   
 2.  เปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวดัมหาวงษท์ี่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
  2.1  สถิตเิปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัมหาวงษ ์ที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus กบัการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติ โดยใช ้t-test Independent  
  2.2  สถิตเิปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัมหาวงษก่์อนและหลงัการทดลองที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค KWL Plus โดยใช ้t-test Dependent 
  2.3  สถิตเิปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัมหาวงษก่์อนและหลงัการทดลองไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ
โดยใช ้t-test Dependent 
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สรุปผลการวิจัย 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวดัมหาวงษ์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWL Plus  กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

กลุ่ม N �̅� SD t Sig. 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWL Plus 32 25.69 2.956 
13.611 .043* 

การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 32 16.69 2.292 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 
 จากตาราง 1 พบวา่ นกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 25.69 ส่วนนกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติมีคะแนนเฉล่ีย 16.69 เม่ือเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนทั้ง 2 กลุ่ม พบวา่ ค่า t เท่ากบั 13.611 และค่า Sig. เท่ากบั .043 ซ่ึงมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ .05 แสดงวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus มีความสามารถการ
อ่านจบัใจความสูงกวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 
 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวดัมหาวงษ์ก่อนและหลงัการทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคKWL Plus  
กลุ่มการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWL Plus N �̅� SD t Sig. 

คะแนนหลงัเรียน 32 25.69 2.956 
38.882 .000* 

คะแนนก่อนเรียน 32 9.22 1.996 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 
 จากตาราง 2 พบวา่ นกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus  หลงัเรียนมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 25.69 ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 9.22 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน
และก่อนเรียนแลว้ พบวา่ ค่า  t  เท่ากบั 38.882 และค่า Sig.  เท่ากบั .000 ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 
.05 แสดงวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plusหลงัเรียนมีความสามารถการ
อ่านจบัใจความสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวดัมหาวงษ์ก่อนและหลงัการทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ   

กลุ่มการจดัการเรียนรู้แบบปกติ N �̅� SD t Sig. 

คะแนนหลงัเรียน 32 16.69 2.292 
24.486 .003* 

คะแนนก่อนเรียน 32 8.00 1.459 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 
 จากตาราง 3 พบวา่  นกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ หลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 16.69 ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 8.00 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนและก่อนเรียน
แลว้ พบวา่ ค่า  t  เท่ากบั 24.486 และค่า Sig. เท่ากบั .003 ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 แสดงวา่
นกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  หลงัเรียนมีความสามารถการอ่านจบัใจความสูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
อภิปรายผล 

การวจิยัเร่ือง  “ความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวดัมหาวงษท์ี่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus กบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ปกติ” มีประเด็นที่น่าสนใจ ซ่ึงผูว้จิยัขอน าเสนอการอภิปรายผลตามวตัถุประสงคแ์ละมีสมมติฐาน
ของการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1.  ผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวดัมหาวงษท์ี่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus  สูงกวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที่ 1 ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus  มีรายละเอียดและขั้นตอนที่ชดัเจนในแต่ละ
ขั้นตอน โดยเร่ิมจากการใชค้วามรู้เดิมหรือส่ิงที่นกัเรียนรู้อยูแ่ลว้มาตั้งค  าถามเพิม่เติมในส่ิงที่อยากรู้
และหาค าตอบจากความรู้ใหม่ที่ไดเ้รียนรู้ตอบสงสยัหรือค าถามในตอนตน้  หลงัจากนั้นนกัเรียนจะ
ไดส้ร้างแผนภาพความคิดเป็นแบบของตวัเองและมีการน าแผนภาพความคิดที่ไดส้ร้างขึ้นมาสรุป
ใจความส าคญัของส่ิงที่ไดเ้รียนรู้ใหม่  ซ่ึงเป็นการต่อยอดความรู้ที่ไม่มีส้ินสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กระบวนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความตามแนวคิดของคาร์และโอเกิลตามกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus  จึงส่งผลให้คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค  KWL Plus  สูงกวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของคอสตา (Costa, 1995) ไดศึ้กษาเร่ือง ประสิทธิภาพในการอ่านของนกัเรียนเกรด 4 และเกรด 6 ที่
มีประสิทธิภาพในการอ่าน โดยใชว้ธีิการสอน 2 วธีิคือ KWL และการเขียนแบบ Cooperative 
Learning Group ผลปรากฏวา่ในการสอนอ่านดว้ยกลวธีิ KWL สามารถช่วยใหก้าร อ่านมี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น ถา้นกัเรียนมีความรู้เติมและประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ  ยงัสอดคลอ้งกบั
คิวโอโซ (Quiccho, 1997)ไดศึ้กษาเร่ือง กลวธีิการพฒันาในการเรียนเก่ียวกบัความ เขา้ใจเน้ือหา
ประเภทวชิาการ ของนกัเรียนเกรด 6 ถึงเกรด 3 โรงเรียนระดบักลางในประเทศสหรัฐอเมริกาหน่ึง
หอ้งเรียน มีนกัเรียนจ านวน 90 คน ผลปรากฏวา่การสอนอ่านดว้ยกลวธีิ KWL สามารถพฒันาการ
ความเขา้ใจในการอ่านเร่ืองของนกัเรียนไดดี้ขึ้น  และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัในประเทศของ    
วทนัยา ข  าพงษไ์ผ ่ (2561)  ที่ไดศึ้กษาเร่ืองการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ร่วมมือแบบเทคนิค  KWL Plus กบั
วธีิการสอนแบบปกติ  พบวา่  ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ที่ไดรั้บการ สอนดว้ยเทคนิค KWL PLUS สูงกวา่กลุ่มทีไ่ดรั้บการสอนอ่านแบบปกติ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั .05  และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเอกชยั  ถาวรประเสริฐ (2557) ที่
ไดศึ้กษาเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา   
ป.4 โดยใชเ้ทคนิค KWL Plus  กบัการสอนปกติ  การวจิยัพบวา่  ความสามารถในการอ่านจบั
ใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ป.4  ระหว่างเทคนิค KWL Plus  กบัการสอนปกติแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัที่ .05  และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชัรินทร์  แจ่มจ ารูญ  (2547)  ที่ไดศ้ึกษา
เร่ือง การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  2  
โรงเรียนสงักดักรมสามญัศึกษา  อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี  ที่ไดรั้บการสอนอ่านแบบ
ปฏิสมัพนัธด์ว้ยวิธี  KWL Plus  กบัวธีิสอนอ่านแบบปกติ  ผลการวจิยั พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการอ่าน
จบัใจความของนกัเรียน ที่ไดรั้บการสอนอ่านแบบปฏิสมัพนัธ ์ดว้ยวิธี KWL Plus  แตกต่างกบั
นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนอ่านแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั .05 

2.  ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWL Plus หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที่ 2 ทั้งน้ีเป็นเพราะการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWL Plus อาจจะเป็นดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบใหม่ส าหรับ
นกัเรียน ที่มีเทคนิคในการช่วยกระตุน้ความคิดของนกัเรียนอยา่งมีล าดบัขั้นตอนตามแนวคิดของ
คาร์และโอเกิล (1989) ตั้งแต่เร่ิมการตั้งค  าถามที่นกัเรียนสนใจไปจนถึงการสรุปความรู้ดว้ยตนเอง 
จึงท าใหน้กัเรียนมีความชอบและสนใจในกิจกรรมมากขึ้น  มีผลท าใหก้ารจดัการเรียนรู้ประสบ
ผลส าเร็จ และส่งผลใหค้ะแนนเฉล่ียของนกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWL Plus  
หลงัเรียนจึงสูงกวา่ก่อนเรียน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวทนัยา             
ข  าพงษไ์ผ ่(2561) ที่ไดศึ้กษาเร่ืองการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5  ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ร่วมมือแบบเทคนิค KWL Plus กบัวธีิการสอนแบบ
ปกติ  พบวา่ ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดรั้บการ 
สอนดว้ยเทคนิค KWL Plus หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเอกชยั ถาวรประเสริฐ (2557) ที่ไดศ้ึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบ
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ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ป.4 โดยใชเ้ทคนิค KWL Plus 
กบัการสอนปกติ การวจิยัพบวา่ ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ป.4 ดว้ยเทคนิค KWL Plus หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัที่ .05  สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของรินทร์ลภสั เฉลิมธรรมวงษ ์ (2557)  ที่ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาความสามารถดา้นการอ่านจบั
ใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดว้ยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWL Plus  พบวา่ 
ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลงัการจดัการเรียนรู้
เทคนิค KWL Plus สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั .05 โดยค่าเฉล่ีย
ของคะแนนความสามารถดา้นการอ่าน จบัใจความของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้เทคนิค KWL 
Plus สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้  และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอาภรณ์พรรณ พงษส์วสัด์ิ  
(2550)  ที่ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5  ที่จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWL Plus  พบวา่  ความสามารถดา้นการอ่านจบั
ใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวม พบวา่ คะแนนความสามารถดา้นการอ่าน
จบัใจความของนกัเรียนก่อนและหลงั การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  โดยค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ ของ
นกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 
 3.  ผลการศึกษาพบวา่ ความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวดัมหาวงษท์ี่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที่ 3 ทั้งน้ี เป็นเพราะการจดัการเรียนรู้แบบปกติเป็น
กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่นกัเรียนคุน้เคยในชีวติประจ าวนัอยูแ่ลว้ จึงสามารถเรียนรู้ไดง่้าย
ขึ้น และเน่ืองดว้ยการจดักระบวนการเรียนรู้ของครูผูส้อนมีการวางแผนการจดัการเรียนรู้ มีการตั้ง
วตัถุประสงค ์และมีวธีิการวดัและประเมินผลที่เหมาะสม รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ ใหค้  าแนะน า
ใหแ้ก่นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด จึงส่งผลใหค้ะแนนเฉล่ียของนกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ
หลงัเรียนจึงสูงกวา่ก่อนเรียน  
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรเลือกเน้ือหาที่ใชใ้นการท ากิจกรรมที่นกัเรียนสามารถพอคาดเดาเหตุการณ์ไดแ้ละ
สามารถพบเห็นไดใ้นชีวติประจ าวนั ไม่ควรเลือกเน้ือที่ยากจนเกินไป  เพราะอาจจะท าใหเ้ด็กไม่
อยากตั้งค  าถามและตอบค าถาม 
 2.  การท ากิจกรรมของการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus เป็นเทคนิคที่ครูผูส้อนตอ้ง
คอยกระตุน้ความรู้เดิมของนกัเรียนตลอดเวลา และมีการเตรียมตวัมาเป็นอยา่งดี จะท าให้ผลการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus ประสบผลส าเร็จ 
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 3.  ครูผูส้อนควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดร้ะดมสมอง ตั้งค  าถามและตอบค าถามอยา่งอิสระ  
เพิม่เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นของตวันกัเรียน และครูไม่ควรสรุปหรือเฉลย
ก่อนที่นกัเรียนจะไดใ้ชค้วามคิด 
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