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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการวิจยั (1)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหวา่งการสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL-Plus กบัการสอนแบบ
ปกติ (2)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
ได้รับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL-Plus ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (3)เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอน
แบบปกติ ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัทรงธรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ  านวน 2 หอ้งเรียน ซ่ึงไดม้า
จากคะแนนสอบกลางภาครายวิชาภาษาไทยในภาคเรียนท่ี 2 ทุกห้อง น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ด้วย
สถิติ One-Way ANOVA โดยมี 2 คู่ท่ีไม่แตกต่างกนั คือ ม.3/1กบั ม.3/4 และ ม.3/2 กบั ม.3/3 จากนั้น
ท าการการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจบัฉลาก  (Simple Random Sampling)   มา 1  คู่ ได้นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 จ  านวน 48 คน เป็นกลุ่มทดลอง  และนกัเรียนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/3 
จ  านวน 48 คน เป็นกลุ่มควบคุม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แผนการจดัการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL- Plus   เร่ืองการอ่านจบัใจความ 
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยการสอนแบบปกติ   เร่ืองการอ่านจับใจความ และ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  
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ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1)ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL-Plus สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 2)ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3 ท่ีไดรั้บการสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL-Plus หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั.05 3)ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
ไดรั้บการสอนแบบปกติหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
ค าส าคัญ : ความสามารถในการอ่านจบัใจความ; การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคKWL-Plus;           
การสอนแบบปกติ 
 
บทน า 
 

การอ่านจบัใจความเป็นหัวใจของการอ่านทุกรูปแบบ เพราะผูท่ี้จบัใจความเร่ืองท่ีอ่าน
ไดม้าก มีโอกาสรับรู้เร่ืองราวไดดี้กวา่ผูท่ี้ไม่สามารถจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่านได ้และหากไม่เขา้ใจ
เร่ืองท่ีอ่านก็ยอ่มจบัใจความส าคญัของเร่ืองไม่ได ้และถา้หากตอ้งการประโยชน์จากเร่ืองท่ีอ่านนั้นก็
ต้องกลับมาอ่านใหม่ท าให้เสียเวลา และการอ่านจับใจความย ังมีความส าคัญต่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการจึงตระหนกัถึงความส าคญัของการอ่านและประโยชน์ของการอ่านจบัใจความ
ท่ีมีต่อการเรียนการสอน จึงไดก้ าหนดเร่ืองการอ่านไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการ
อ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการ
อ่าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2) 

แมก้ารอ่านจบัใจความจะมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ และถูกก าหนดให้เป็นเน้ือหาในการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทยมาอย่างต่อเน่ือง แต่ก็ยงัพบว่าการอ่านก็ยงัมีปัญหาสะสมมายาวนาน
และยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขท่ีจริงจงั คือ นกัเรียนไม่มีนิสัยรักการอ่าน และไม่ชอบอ่าน ดงัท่ี ภูริภทัร 
ทิศร (2543: 11) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่าการท่ีนกัเรียนไม่ชอบอ่าน ไม่มีนิสัยรักการอ่านหนงัสือ 
อาจเป็นเพราะในปัจจุบนัส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วดิีทศัน์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ลว้นเป็นส่ือท่ีนกัเรียน
สนใจมากกว่าเพราะสะดวก ทราบขอ้มูลข่าวสารไดเ้ร็ว จึงท าให้นกัเรียนสูญเสียเวลาท่ีควรจะได้
อ่านหนงัสือไป และในท่ีสุดจะท าให้ขาดนิสัยรักการอ่าน เสียโอกาสในการท่ีจะน าความรู้จากการ
อ่านไปพฒันาประเทศ 

จากท่ีได้กล่าวมานั้ น การอ่านจับใจความมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ ช่วยให้จดจ า
สาระส าคญัของเร่ืองทั้งจากการฟัง การอ่าน และสามารถน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
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 จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวดัทรงธรรม พบวา่ สาระท่ีควรพฒันาให้ดียิ่งข้ึน คือสาระการอ่าน 
ในสาระการอ่านของโรงเรียนได้คะแนนค่าเฉล่ีย 61.94 ซ่ึงสาเหตุท่ีท าให้คะแนนค่าเฉล่ียไม่ดี
เท่าท่ีควร มาจากการเรียนการสอนในปัจจุบนันกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบการอ่าน และมีกิจกรรม
อ่ืนๆ มาบดบงัเวลาในการอ่าน เช่น โทรศพัท์ ส่ือออนไลน์ นกัเรียนจึงไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ 
หรือสามารถจบัใจความจากเร่ืองท่ีอ่านได ้เน่ืองจากนกัเรียนไม่มีจุดมุ่งหมายในการอ่าน จึงท าให้
นกัเรียนจดจ าขอ้ความหรือใจความของเร่ืองได ้
 ดงันั้นการจะพฒันาให้นกัเรียนมีทกัษะภาษาไทย โดยเฉพาะการอ่านจบัใจความให้สูงข้ึน
นั้น ครูผูส้อนตอ้งแสวงหาเทคนิคการสอนและจดักิจกรรมใหเ้หมาะสม  เช่น การใชกิ้จกรรม การใช้
แผนผงัความคิด เป็นตน้ แต่วิธีการสอนแบบหน่ึงท่ีผูว้ิจยัเห็นว่าสามารถน ามาพฒันาการอ่านจบั
ใจความไดอ้ยา่งน่าสนใจนั้นคือ การสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL-Plus เขา้มาใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนในเร่ืองของการอ่านจบัใจความ โดยเปรียบเทียบระหว่างการสอนแบบปกติกบัการ
สอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL-Plus นกัเรียนจะมีความสามารถในการอ่านจบัใจความมากข้ึน
เพียงใด  

การสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL-Plus ท่ีน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนการอ่าน
จบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อแกปั้ญหาการอ่านจบัใจความของนกัเรียน ดว้ยการ
สอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL-Plus เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ี เน้นให้ผู ้เ รียนมีทักษะ
กระบวนการอ่าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทกัษะการคิดอยา่งรู้ตวัว่าตนคิดอะไร มีวิธีคิดอย่างไร สามารถ
ตรวจสอบความคิดของตนเองได ้และสามารถปรับเปล่ียนกลวิธีการคิดของตนเองไดโ้ดยผูเ้รียนจะ
ได้รับการฝึกให้ตระหนักในกระบวนการท าความเข้าใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุ่งหมาย 
ตรวจสอบความเขา้ใจของตน  
 ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะน าการสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL-Plus มาใชท้ดลองสอน
กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL-Plus กบัการสอนแบบปกติ 
รวมทั้งเป็นแนวทางส าหรับผูส้อนวิชาภาษาไทย ในการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนในรายวชิาภาษาไทยสืบต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ระหวา่งการสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL-Plus กบัการสอนแบบปกติ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ท่ีไดรั้บการสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL-Plus ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1.  ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอน
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL-Plus สูงกวา่การสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

2. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอน
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL-Plus หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

3. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอน
แบบปกติหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 ของโรงเรียนวดัทรงธรรม ต าบล

ตลาด อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2562 จ  านวน 5 ห้อง รวม
ทั้งส้ิน 219 คน 

2. กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัทรงธรรม ต าบลตลาด 
อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน ซ่ึง
ไดม้าจากคะแนนสอบกลางภาครายวิชาภาษาไทยในภาคเรียนท่ี 2 ทุกห้อง น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์
ด้วยสถิติ One-Way ANOVA โดยมี 2 คู่ ท่ีไม่แตกต่างกัน คือ ม.3/1กับ3/4 และ ม.3/2 กับ ม.3/3 
จากนั้นท าการการสุ่มอย่างง่ายดว้ยการจบัฉลาก  (Simple Random Sampling) มา 1  คู่ ไดน้กัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 48 คน เป็นกลุ่มทดลอง ท่ีไดรั้บการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
KWL- Plus และนกัเรียนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/3 จ านวน 48 คน เป็นกลุ่มควบคุม สอนโดย
วธีิการสอนแบบปกติ 
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ การสอน 
  1. การสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL-Plus 
  2. การสอนแบบปกติ 
 ตัวแปรตาม ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 
เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในมาตรฐาน ท 1.1 
สาระท่ี 1 การอ่าน ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน เร่ืองการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 1. การอ่านจบัใจความส าคญัจากวรรณคดีในบทเรียน 
 2. การอ่านจบัใจความส าคญัจากข่าวและเหตุการณ์ส าคญั 
 3. การอ่านจบัใจความจากบทความ 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านจบัใจความไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.  ผลของการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีจะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาทางการ

จดัการเรียนรู้ดา้นการอ่านจบัใจความ เพื่อใหก้ารจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน

จบัใจความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL Plus 
กบัการสอนแบบปกติ 

ความหมายของการอ่านจับใจความ หมายถึง  กระบวนการเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านสามารถระบุ
ใจความส าคญั บอกจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน ระบุความค าท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนยั บอกขอ้คิดจากการอ่านเพื่อน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั ดงัท่ี ฉวีวรรณ คูหาภินนัทน์ 
(2542: 45) กล่าวว่า การอ่านจบัใจความ คือ การอ่านเขา้ใจเน้ือเร่ือง จบัใจความส าคญัได ้สามารถ
สรุปได ้ไดค้วามรู้ จากส่ิงท่ีอ่านและสามารถตอบค าถามได ้อีกทั้งสามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์
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ได ้โดย วารุณี อุดมธาดา (2537: 23) กล่าววา่ การอ่านจบัใจความวา่มีอยู ่2 ประเภท คือ การอ่านเพื่อ
จบัใจความส่วนรวม และการอ่านเพื่อจบัใจความส าคญั 

หลักการอ่านจับใจความ บนัลือ พฤกษะวนั (2542, หนา้ 146) ไดอ้ธิบายถึงขั้นตอนการอ่าน

จบัใจความดงัน้ี  

1. อ่านเร่ืองราวผา่น ๆ เพื่อใหรู้้วา่ตอนใดคือตอนท่ีส าคญัของเร่ือง 

2. อ่านซ ้ าอีกคร้ังตรงท่ีไม่เขา้ใจ และตรวจสอบความเขา้ใจใหถู้กตอ้ง 

3. อ่านเพื่อใหท้ราบวา่ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยา่งไร โดยการตอบค าถามสั้น ๆ หรือ

บนัทึกยอ่โดยใชค้วามเขา้ใจของตนเอง 

4. เรียบเรียงใจความส าคญัของเร่ืองโดยใชภ้าษาของตนเอง และใหค้รอบคลุมเน้ือหาเดิม 
ความเป็นมาของเทคนิค KWL Plus คาร์ และโอเกิล (Carr and Ogle, 1987, อ้างถึงใน         

วชัรา เล่าเรียนดี, 2457: 93-95) กล่าวถึงเทคนิค KWL Plus ไวว้่าไดรั้บการคิดคน้และเผยแพร่คร้ัง
แรกในปี ค.ศ. 1986 โดย Donna ogle ซ่ึงการสอนแบบน้ีมีกิจกรรมการอ่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎี
โครงสร้างประสบการณ์เดิม เช่น มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนกัเรียนจะตอ้งมีการระดม
พลังสมองในกลุ่ม ใช้ประสบการณ์ เดิมของตนแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างเพื่อนในกลุ่มและ
ครูผูส้อนมีการตั้งค  าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน ซ่ึงวิธีน้ีจะช่วยให้นกัเรียนมีความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่าน
และสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านไปใช ้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เป้าหมายของวิธี KWL Plus คอนเนอร์ (Conner, 2004) ไดก้ล่าวถึงเป้าหมายของการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus ไวด้งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาความรู้เดิมท่ีมีมาก่อนของนกัเรียนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่าน 
2. เพื่อช่วยนกัเรียนในการตั้งวตัถุประสงคใ์นการอ่าน  
3. เพื่อใหน้กัเรียนติดตามความเขา้ใจของนกัเรียนในเร่ืองการอ่าน  
4. เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนประเมินความเขา้ใจของตนในเร่ืองการอ่าน  

 
 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus  คาร์ และโอเกิล (Car and Ogle, 1987) ได้
เสนอขั้นตอนการใชเ้ทคนิค KWL Plus ในการจดัการเรียนรู้การอ่าน ดงัน้ี 

1.  ขั้น K (What do I Know) ก่อนนกัเรียนจะอ่านเร่ือง ครูจะอธิบายความคิดรวบยอดของ
เร่ือง และก าหนดค าถามเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนไดร้ะดมสมอง (Brainstorms) และเขียนค าตอบ ของ
นกัเรียนลงในช่อง K หลงัจากนั้นนกัเรียนและครูร่วมกนัจดัประเภทขอ้มูลท่ีคาดวา่อาจจะเกิดข้ึนใน
เร่ืองท่ีจะอ่าน 
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2.  ขั้น W (What do I want to learn) ครูค้นหาความจริงจากค าถามของนักเรียนในส่ิงท่ี 
นกัเรียนสนใจหรือค าถามท่ียงัไม่ไดค้  าตอบเก่ียวกบัความคิดรวบยอดของเร่ือง พร้อมทั้งใหน้กัเรียน 
เขียนค าถามลงในช่อง W หลงัจากนั้นนกัเรียนอ่านเร่ืองและตอบค าถามท่ีตั้งไว ้ระหวา่งอ่านนกัเรียน 
สามารถเพิ่มค าถามและค าตอบในกลุ่มของตวัเองได ้

3.  ขั้น L1 (What I learned) ระบุความรู้ท่ีนักเรียนเกิดการเรียนรู้ข้ึนทั้งระหว่างการอ่าน 
และหลงัการอ่าน นกัเรียนบนัทึกความรู้ท่ีไดล้งในช่อง L พร้อมทั้งตรวจสอบค าถามท่ียงัไม่ไดต้อบ 

4.  ขั้น L2 (Mapping) นักเรียนน าขอ้มูลท่ีได้จดัประเภทไวใ้นขั้น K เขียนช่ือเร่ืองไวใ้น 
ต าแหน่งตรงกลางและเขียนองค์ประกอบหลกัของแต่ละหัวข้อไวใ้นแต่ละสาขาพร้อมทั้งเขียน 
อธิบายเพิ่มเติมในแต่ละประเด็น 

5.  ขั้น L3 (Summarizing) สรุปและเขียนสรุปความคิดรวบยอดจากแผนภูมิความคิด ซ่ึง
การเขียนในขั้นน้ีจะมีประโยชน์ต่อครูและนกัเรียนในการประเมินความเขา้ใจของนกัเรียน 

การสอนแบบปกติ  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซ่ึง
ประกอบด้วย ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความพร้อมเกิดความสนใจ          
ขั้นกิจกรรม จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้หลายรูปแบบ เช่น สนทนา อภิปราย สาธิต ทดลอง 
ขั้นสรุป และขั้นประเมินผล 

จากการศึกษาวิธีสอนแบบปกติจากนักการศึกษาดงักล่าว จึงสรุปรูปแบบการสอน แบบ
ปกติ ท่ีผูว้จิยัใชใ้นการทดลองมีขั้นตอนการสอนดงัน้ี 

1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ครูกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความพร้อม และความสนใจในการเรียน
ดว้ยการสนทนาซกัถาม เกม รูปภาพ เพลง หรือนิทาน และแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

2. ขั้นกิจกรรมการสอน ครูเสนอเน้ือหาให้นกัเรียน ดว้ยวิธีการบรรยาย อภิปราย สนทนา
ซักถาม โดยมีส่ือประกอบการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบงาน หรือ หนงัสือแบบเรียน และ
นกัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรม 

3. ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาดว้ยการอภิปราย ซกัถาม หรือ ตรวจเฉลย
แบบฝึกหดัร่วมกนั 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มี 3 ฉบบั ไดแ้ก่  
 1. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านจบัใจความท่ีไดรั้บการสอนแบบร่วมมือด้วย

เทคนิค KWL- Plus จ านวน 3 แผน 6 ชัว่โมง  
  2. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านจบัใจความท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ จ านวน 

3 แผน 6 ชัว่โมง  
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 3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ เป็นแบบทดสอบทั้งก่อน
เรียนและหลงัเรียน ท่ีไดรั้บการสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL- Plus และท่ีไดรั้บการสอนแบบ
ปกติ เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 
 
วธีิการด าเนินการทดลอง 

ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 2 ห้องเรียน โดยนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/3 จ  านวน 48 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
KWL – Plus และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2  จ  านวน 48 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอน
แบบปกติ  

1.  ผูว้จิยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบก่อนเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถใน
การอ่านจบัใจความ น ามาตรวจและบนัทึกคะแนนไว ้ 

2.  ผูว้ิจยัด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 กลุ่ม ตามแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการ
อ่านจบัใจความ โดยใช้ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มละ2สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 
ชัว่โมง รวมระยะเวลาทั้งหมด 6 ชัว่โมง แต่ละกลุ่มจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 

 2.1  กลุ่มทดลอง ใช้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
KWL – Plus 

 2.2  กลุ่มควบคุม ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 
3.  ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบหลงัเรียน โดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถ

ในการอ่านจบัใจความฉบบัเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน น ามาตรวจและบนัทึกคะแนนไว ้ 
4.  น าคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความทั้งก่อน

เรียนและหลงัเรียน มาวเิคราะห์โดยใชว้ธีิทางสถิติ 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเ รียน                        
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างการสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL-Plus กบัการสอนแบบปกติ 
โดยใชส้ถิติส าหรับการวเิคราะห์ t-test (Independent Samples) 
 ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนัก เ รียน                         
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL-Plus ระหว่างก่อนเรียนและ
หลงัเรียน โดยใชส้ถิติส าหรับการวเิคราะห์ t-test (dependent Samples) 
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 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนัก เ รียน                         
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชส้ถิติส าหรับ
การวเิคราะห์ t-test (dependent Samples) 
 
ตาราง 1 
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหวา่ง
การสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL-Plus กบัการสอนแบบปกติ 
กลุ่ม N x S.D. t Sig. 

การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
KWL-Plus 

48 23.44 4.453 
 

11.712* 
 

.000 
การสอนแบบปกติ 48 14.48 2.873 

*P< .05 
 
 จากตารางท่ี 1  พบวา่ คะแนนเฉล่ียของคะแนนทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจ
ความหลงัเรียน ของกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL-Plus ( x = 23.44, 
S.D. = 4.453) และกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนแบบปกติ ( x  = 14.48, S.D. = 2.873 ) มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหลงัการทดลองนกัเรียนกลุ่ม
ทดลองท่ีไดรั้บการสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL-Plus มีความสามารถในการอ่านจบัใจความ
สูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 
 
ตาราง 2 
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บ
การสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL-Plus ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
กลุ่ม N x S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 48 7.46 2.946 
27.193* .001 

หลงัเรียน 48 23.44 4.453 
*P< .05 
 
 จากตารางท่ี 2  พบว่า คะแนนเฉล่ียของคะแนนทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบั
ใจความของกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL-Plus ก่อนเรียน ( x = 7.46, 
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S.D. = 2.946) และหลงัเรียน ( x̅ =23.44, S.D. = 4.453) มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหลงัการทดลองนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือ
ดว้ยเทคนิค KWL-Plus มีความสามารถในการอ่านจบัใจความ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 
ตาราง 3 
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บ
การสอนแบบปกติ ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
กลุ่ม N x S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 48 9.44 3.548 
11.191* .000 

หลงัเรียน 48 14.48 2.873 
*P< .05 
 
 จากตารางท่ี 3  พบว่า คะแนนเฉล่ียของคะแนนทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบั
ใจความของกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ ก่อนเรียน ( x̅ = 9.44, S.D. = 3.548) และหลงั
เรียน ( x̅ = 14.48, S.D. = 2.873) มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงแสดง
ให้เห็นว่าหลงัการทดลองนกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนแบบปกติ มีความสามารถในการ
อ่านจบัใจความ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 
สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
1.  ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอน

แบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL-Plus สูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

2.  ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอน
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL-Plus หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

3.  ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอน
แบบปกติหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
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อภิปรายผล 
จากผลการวจิยัสามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
1. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอน

แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL-Plus สูงกวา่วิธีการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีผูว้จิยัตั้งไว ้ท่ีเป็นผลเช่นน้ีอาจมาสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

 การสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL-Plus เป็นขั้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีมีล าดับขั้นตอนในการเรียนรู้ ท่ีสามารถฝึกให้ผูเ้รียนได้มีความคิดอย่างเป็นระบบ พร้อมยงั
สามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมเขา้กบัความรู้ใหม่ และมีกรอบแนวทางให้นกัเรียนได้จดัการเน้ือหา
อยา่งเป็นล าดบั พร้อมทั้งจดัประเภทเน้ือหาไดอี้กดว้ย โดยเร่ิมจาก  

 1) ขั้นK (What do I Know) ครูอธิบายความคิดรวบยอดของเร่ืองก่อนนักเรียนอ่าน
เร่ือง แลว้ครูตั้งค  าถามเพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนไดร้ะดมสมอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาภรณ์
พรรณ พงษ์สวสัด์ิ (2550) พบว่า นักเรียนต้องอาศยัประสบการณ์เดิมในการคาดเดาเร่ืองและ
เหตุการณ์จากบทอ่าน เพื่อเช่ือมโยงเขา้บทอ่านท่ีอ่าน และท าให้นกัเรียนเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน และยงั
สอดคล้องกับแนวคิดของ ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์  (2534:88) กล่าวว่า  การอ่านต้องใช้
ประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน ความรู้ ทกัษะ ท่ีมีอยูม่าช่วยในการตีความบทอ่านได ้

 2)  ขั้น W (What do I want to learn) ครูคน้หาความค าตอบจากค าถามของนกัเรียนใน
ส่ิงท่ีนักเรียนสนใจ และค าถามท่ียงัไม่ได้ค  าตอบเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน นักเรียนอ่านเร่ืองและตอบ
ค าถามท่ีตั้งไว ้ระหว่างนกัเรียนอ่าน สามารถเพิ่มค าถามและค าตอบได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
กิลเลสพี (1990:250-257) กล่าววา่ การตั้งค  าถามเป็นเทคนิคอยา่งหน่ึงท่ีช่วยให้นกัเรียนมีเป้าหมาย
ในการอ่านและยงัมีขอ้ดีอีกสองประการ คือ ประการแรกท าให้นกัเรียนเป็นผูล้งมือปฏิบติั ประการ
ท่ีสองช่วยใหน้กัเรียนสนใจและเอาใจใส่ในการอ่านมากยิง่ข้ึน 

 3)  ขั้น L1 (What I learned) นักเรียนระบุความรู้ท่ีเกิดการเรียนรู้ข้ึนทั้งระหว่างการ
อ่าน และหลังการอ่าน นักเรียนบนัทึกความรู้ พร้อมทั้งตรวจสอบค าถามท่ียงัไม่ได้ค  าตอบ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฉวีลกัษณ์  บุณยะกาญจน (2524:80)  ท่ีวา่ การจดบนัทึกท าให้การอ่านมี
ประสิทธิภาพ ในการจดบนัทึกควรจดบนัทึกเป็นตอน ๆ เพื่อสะดวกในการทบทวน 

 4)  ขั้น L2 (Mapping) นักเรียนน าข้อมูลท่ีได้จัดประเภทไว้พร้อมเขียนแผนภาพ
ความคิด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์  (2534:88) ท่ีวา่ การสรุปความคิด
ในรูปแบบของแผนภาพความคิดจะช่วยใหน้กัเรียนไดจ้ดักลุ่มความคิด และช่วยให้จดัระบบความรู้ 
เพื่อช่วยให้เก็บความรู้ไวใ้นความจ าของนกัเรียนไดถ้าวร และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุรางค์  
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โคว้ตระกูล (2541:131) ท่ีว่า การท่ีให้นกัเรียนเขียนสรุปความ ช่วยท าให้นกัเรียนเพิ่มความจ าใน
เร่ืองท่ีอ่านไดดี้ 

 5)  ขั้น L3 (Summarizing) นกัเรียนสรุปและเขียนสรุปความคิดรวบยอดจากแผนภูมิ
ความคิด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วชัรา  เล่าเรียนดี(2548:145) กล่าวว่า การสอนแบบร่วมมือ
เทคนิค KWL-Plus ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการอ่าน พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
และยงัฝึกให้ผูเ้รียนไดร้ะดมสมองท่ีมีกรอบแนวทางอย่างเป็นระบบ คือ ขั้น K นกัเรียนรู้อะไรจาก
ช่ือเร่ืองหรือค าส าคญัท่ีครูให้อ่าน ขั้น W นกัเรียนอยากรู้อะไรจากบทอ่าน  ขั้น L1 นกัเรียนไดเ้รียนรู้
อะไรจากบทอ่าน ขั้นL2 นกัเรียนสร้างแผนภาพความคิด ขั้น L3นกัเรียนเขียนสรุปเร่ืองจากแผนภาพ
ความคิด  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั อาภรณ์พรรณ พงษส์วสัด์ิ (2550 : 96) กล่าววา่ ผูเ้รียนไดฝึ้กการ
จดัระบบขอ้มูลความรู้  และความคิด เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านโดยการท า
แผนภาพความคิด ซ่ึงมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน คือ ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้น าขอ้มูล
มาสังเคราะห์จดัระบบหมวดหมู่ของขอ้มูล เพื่อสร้างแผนภาพความคิด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั 
ของ พชัรินทร์  แจ่มจ ารูญ (2547) พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความของนกัเรียน ท่ีไดรั้บ
การสอนอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ดว้ยวิธี KWL-PLUS  แตกต่างกบันกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านแบบ
ปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธัญญาลกัษณ์  สังข์แก้ว 
(2552) พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิการเขียนสรุปความของนกัเรียนท่ีสอนโดยวธีิ KWL PLUS สูงกวา่นกัเรียน
ท่ีสอนโดยวธีิการสอนแบบแบบปกติ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอน
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค KWL-Plus หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีผูว้ิจยัตั้งไว ้ท่ีเป็นผลเช่นน้ีอาจมาสาเหตุดงัน้ี เน่ืองจากเทคนิค KWL- 
Plus เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนมีทกัษะการอ่านและทกัษะการคิดอยา่งรู้ตวัวา่ตน
คิดอย่างไร มีวิธีคิดอย่างไร สามารถตรวจสอบความคิดตนเองได้ โดยมีกรอบแนวคิด คือ K นัก
เรียนรู้อะไรจากช่ือเร่ืองหรือค าส าคญัท่ีครูให้อ่าน ขั้น W นกัเรียนอยากรู้อะไรจากบทอ่าน  ขั้น L1 
นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไรจากบทอ่าน ขั้นL2 นกัเรียนสร้างแผนภาพความคิด ขั้น L3นกัเรียนเขียนสรุป
เร่ืองจากแผนภาพความคิด สอดคลอ้งกบั อาภรณ์พรรณ พงษ์สวสัด์ิ (2550 : 95) ท่ีกล่าวว่า การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคKWL- Plus เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อช่วยฝึกให้นกัเรียนได้
คิดอยา่งเป็นระบบสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาเองไดใ้นแต่ละขั้นตอน และยงัช่วยพฒันาความสามรถ
ในการอ่านเพราะมีกรอบแนวทางในการฝึกฝน โดยครูเป็นผูก้ระตุน้ให้นกัเรียนตั้งค  าถาม เพื่อหา
ค าตอบจากเร่ืองท่ีอ่านไดด้ว้ยตวัเองสอดคลอ้งกบั รินทร์ลภสั เฉลิมธรรมวงศ์ (2557: 77) ท่ีกล่าววา่ 
การจดัการเรียนรู้เทคนิค KWL- Plus การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อช่วยฝึกให้นกัเรียนไดคิ้ดอย่าง
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เป็นระบบและเป็นขั้นตอน สามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมเขา้กบัความรู้ใหม่ เน่ืองจากมีกรอบแนวทาง
ในการเช่ือมโยงเน้ือหาอย่างเป็นล าดบั สอดคล้องกบั จินดารัตน์ ฉัตรสอน (2558: 85) ท่ีกล่าวว่า 
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL- Plus เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนได้เปล่ียน
กระบวนการอ่าน เร่ิมจากการกระตุน้ประสบการณ์เดิมแลว้บนัทึกความรู้เดิม จากนั้นฝึกตั้งค  าถาม
จากเร่ืองท่ีอ่าน หลงัจากนั้นไดอ้ะไรจากการอ่านและในขณะเดียวกนัก็หาค าตอบแลว้เขียนบนัทึก 
จากนั้นอธิบายส่ิงได้จากการอ่าน จึงทบทวนค าถามเพื่อตรวจว่าค าตอบท่ีได้มาตรงตามตอ้งการ
หรือไม่ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รินทร์ลภสั เฉลิมธรรมวงษ ์(2557) พบวา่ ความสามารถดา้น
การอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการจดัการเรียนรู้เทคนิค KWL Plus สูง
กวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการ

สอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ.05 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีผูว้ิจยัตั้งไว ้ท่ีเป็นผลเช่นน้ีอาจมาสาเหตุดงัน้ี การอ่านเป็นทกัษะส าคญัท่ีตอ้งอาศยัการ

ฝึกฝนอยา่งสม ่าเสมอ กาเรียนการสอนแบบเดิมใชเ้พียงการบรรยาย ท าให้นกัเรียนเกิดความสับสน

และไม่สามารถระบุใจความของเร่ืองท่ีอ่านได ้ดงันั้น ผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้มี

ความหลากหลายมากยิ่งข้ึน เช่นการน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยภาพ เหตุการณ์บา้นเมืองเพื่อเช่ือมโยงกบั

บทเรียน และยงัมีการเขา้กลุ่มเพื่อช่วยเหลือกนัและกนั สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งคละความสามารถ 

โดยมีเก่ง กลาง อ่อน อยู่ในกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่มและได้ช่วยเหลือ

นกัเรียนกลุ่มอ่อน นอกจากการอธิบายความรู้แลว้ผูว้ิจยัยงัมีส่ือการสอนท าให้นกัเรียนรู้สึกต่ืนเตน้

กบักิจกรรมการเรียนรู้ และยงัให้ความสนใจกบับทเรียนมากยิ่งข้ึน พร้อมทั้งยงัฝึกให้นกัเรียนตั้ง

ค  าถาม แสดงความคิดเห็น โดยมีครูช่วยกระตุน้ให้นกัเรียนไดมี้ส่วนรวมในการเรียน สอดคลอ้งกบั 

ปราณี พบครุฑ (2552:87) ท่ีกล่าวว่า หนังสือเสริมบทเรียนมีผลต่อการพฒันาทกัษะการอ่านจบั

ใจความ โดยมีวิธีการสร้างท่ีถูกตอ้ง คือ ควรค านึงถึงระดบัของผูเ้รียน มีภาพประกอบและขนาด

ตวัอกัษรท่ีเหมาะกบัวยั และความสนใจกบัของผูเ้รียน ตอ้งเน้นกิจกรรมทั้งในขณะเรียนและหลงั

เรียน และยงัสอดคล้องกับ พรทิพย์ ตรีสกุลวงศ์ (2544 : 143) ท่ีกล่าวถึง การพฒันาและศึกษา

ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจับ

ใจความส าคญัวา่ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านจบัใจความส าคญัหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน คิด

เป็นร้อยละ 5.33 
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นอกจากน้ี ผูว้จิยัยงัสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีดีข้ึนของผูเ้รียนทั้งในดา้นทกัษะการอ่าน
จบัใจความ และดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้หรือ
การศึกษา วจิยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสอนแบบร่วมดว้ยเทคนิค KWL-Plus ครูเป็นส่วน
ส าคญัในการช่วยกระตุน้ความรู้ หรือแนวคิดของนกัเรียน ดงันั้นครูตอ้งคอยให้ค  าปรึกษา และไม่
ปล่อยใหน้กัเรียนคิดเอง 

2. การสอนแบบร่วมด้วยเทคนิค KWL-Plus เป็นการสอนท่ีมีขั้นตอนการจดักิจกรรม
หลายขั้นตอน ครูจึงควรเตรียมตวัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหนา้ก่อนการจดักิจกรรม เพื่อให้
การจดักิจกรรมประสบความส าเร็จ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 ควรมีการศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
KWL-Plus ในเน้ือหาอ่ืนของวชิาภาษาไทยและรายวชิาต่าง ๆ อีกเพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ท่ีชดัเจน 
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