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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนบางกะปิ  ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติ  มีวัตถุประสงค์
เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน  
บางกะปิ ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus  กับวิธีสอนแบบปกติ  (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบางกะปิ ก่อนและหลังการใช้
วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus  และ (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบางกะปิ ก่อนและหลังการใช้วิธีสอนแบบปกติ   กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบางกะปิ  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562   จ านวน 2 ห้องเรียน ได้มา
จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) วัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA โดยเลือกจาก 2 ห้องเรียน ท่ีมีคะแนน 
ไม่แตกต่างกัน จากนั้นจับสลากเพื่อเลือก 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลองท่ีใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
KWL Plus ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4  จ านวน 36 คน และ 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มควบคุมท่ีใช้วิธี
สอนแบบปกติ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/14 จ านวน 33 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
(1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus  (2) แผน 
การจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ  และ (3) แบบทดสอบวัดความสามารถใน 
การอ่านจับใจความ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 3  ข้อ สถิติท่ีใช้ใน 

การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย (x̅) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า  (1) ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus  สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีสอน
แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 5  (2) ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีได้รับ
การสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  KWL  Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
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. 5  และ (3) ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 5 
ค าส าคัญ : ความสามารถ; การอ่านจับใจความ; การสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  KWL  Plus 

บทน า 
การอ่านท่ีถือว่าเป็นพื้นฐานของการอ่านระดับอื่น ๆ คือ การอ่านจับใจความ เพราะเป็นเครื่องมือ

ส าคัญของผู้เรียนท่ีใช้ในการแสวงหาความรู้ ใช้ในการสรุปความรู้ ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ตามท่ี จุไรรัตน์  
ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่มส าราญ (2552, หน้า 42)  กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านจับใจความไว้ว่า 
การอ่านจับใจความมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสังคมยุคปัจจุบัน
ซึ่งเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร เพราะการอ่านและการฟังจะท าให้ผู้คนได้รับข่าวสารข้อมูล ความรู้ และได้รับ 
ความเคล่ือนไหวตลอดจนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้คนในสังคม กระบวนการส าคัญท่ีสุดท่ีจะท าให้ผู้รับสาร
สามารถรับสารจากเรื่องท่ีอ่านได้ ก็คือการจับใจความ ฉะนั้นการจับใจความจึงนับเป็นหัวใจของการอ่าน  

จากการด าเนินการสอบวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบางกะปิ 
ปรากฏว่ามีผลคะแนนสอบอยู่ในเกณฑ์พอใช้และดี ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เมื่อพิจารณาจาก
ภาพรวมของการประเมินทุกระดับ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากนักเรียนไม่สามารถอ่านจับใจความเนื้อเรื่องได้ดังท่ี
ควรจะเป็น จึงส่งผลต่อการสรุปเนื้อหา และการวิเคราะห์ซึ่งเป็นความสามารถระดับท่ีสูงกว่า ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
วิธีการสอนท่ีเกี่ยวกับการสอนอ่านจับใจความ เพื่อน ามาแก้ปัญหาและพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ
ของนักเรียน คือ วิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus   

จากแนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus เป็นวิธีท่ี
น่าสนใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านจับใจความได้ เพราะเป็นวิธีการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
อีกท้ังยังให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือพึ่งพากัน มีความรับผิดชอบท้ังหน้าท่ีส่วนตนและส่วนรวม 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจและน ามาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 2 โรงเรียนบางกะปิ ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน

บางกะปิ ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus กับ วิธีสอนแบบปกติ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียน
บางกะปิ ก่อนและหลังการใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus  
 3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียน
บางกะปิ ก่อนและหลังการใช้วิธีสอนแบบปกติ 
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สมมติฐานการวิจัย 
1.  นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus มีความสามารถในการอ่าน 

จับใจความสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 5 
 2.  นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  KWL Plus  มีความสามารถในการอ่าน 
จับใจความ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 5 
 3.  นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ มีความสามารถในการอ่านจับใจความ หลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 5 

ขอบเขตการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      1.1  ประชากร  ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบางกะปิ  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2562  จ านวน 15 ห้องเรียน ท้ังหมด 529 คน 
      1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบางกะปิ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2562  จ านวน 2 ห้องเรียน ได้มาจากการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) วัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยในภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2562 น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA โดยเลือกจาก 2 ห้องเรียน ท่ีมีคะแนนไม่แตกต่างกัน 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4  จ านวน 36 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL 
Plus  และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/14 จ านวน 33 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีใช้วิธีสอนแบบปกติ 
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
      2.1  ตัวแปรต้น  ได้แก่   1. วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus   

2. วิธีสอนแบบปกติ 
      2.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่   ความสามารถในการอ่านจับใจความ 
 3.  เนื้อหา 
      เนื้อหาท่ีใช้ในการทดลองเป็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมั ธยมศึกษาปีท่ี 2 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระท่ี 1 การอ่าน  ท 1.1  ตัวชี้วัด  ท 1.1 ม.2/2 
จับใจความส าคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน  ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกส่ือท่ีใช้ในการสอน
อ่านจับใจความ ได้แก่ บทความ ข่าว และเรื่องส้ัน 
 4.  ระยะเวลา  
      ระยะเวลาท่ีใช้ คือ ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2562  ใช้เวลาทดลอง จ านวน 6 ช่ัวโมง และเวลา
ในการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้อย่างละ 1 ช่ัวโมง รวมระยะเวลาท่ีใช้ใน ท้ังส้ิน 8 ช่ัวโมง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษารายวิชา
อื่น ๆ ต่อไป 
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  2.  เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้สอน ในการสอนอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 และระดับช้ันอื่น ๆ 

การทบทวนวรรณกรรม 
 1.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ 

แววมยุรา  เหมือนนิล  (2541, หน้า 21) ให้ความหมายการอ่านจับใจความไว้ว่า เป็นการอ่านท่ีมุ่ง
ค้นหาสาระของเรื่อง หรือของหนังสือแต่ละเล่มว่าคืออะไร ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นใจความ
และส่วนท่ีขยายใจความส าคัญหรือส่วนประกอบเพื่อให้เรื่องชัดเจนยิ่งขึ้น  

จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ  และบาหยัน  อิ่มส าราญ  (2552, หน้า 42)  ได้กล่าวถึงความหมายของ  
การอ่านจับใจความไว้ดังนี้ การอ่านจับใจความ หมายถึง การจับประเด็นหลักและสาระส าคัญของเรื่องท่ีอ่านว่า
ผู้เขียนต้องการจะส่งสารหรือให้ข้อคิดอะไรเป็นส าคัญ 

จากความหมายของการอ่านจับใจความ สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความ หมายถึง  การอ่านท่ีผู้อ่านต้อง
ท าความเข้าใจในเรื่องท่ีอ่าน รู้ความหมายของค าศัพท์ เข้าใจความหมายของข้อความ สามารถแยกแยะ
ประเด็นหลัก ประเด็นรอง เข้าใจจุดมุ่งหมายของเรื่อง และสามารถจับสาระส าคัญของเรื่องท่ีอ่านได้ 
 จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ และ บาหยัน อิ่มส าราญ (2552, หน้า 43) กล่าวถึง  วิธีการอ่านจับใจความว่า  
การอ่านเรื่องราวต่าง ๆ ให้เข้าใจนั้นต้องเริ่มต้ังแต่ระดับประโยค ย่อหน้า และเนื้อเรื่อง ท้ังหมดตามล าดับ โดย
อ่านเรื่องท่ีจะจับใจความท้ังหมด หาใจความของเรื่องท่ีอ่านท้ังท่ีเป็นใจความส าคัญ ใจความรองหรือพลความ 
จากนั้นก็ประมวลใจความท่ีได้ 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ  (2556, หน้า 57)  กล่าวถึงวิธีการอ่านจับใจความ ไว้ว่า อ่านผ่าน ๆ 
โดยตลอดเพื่อให้รู้ว่าเรื่องท่ีอ่านว่าด้วยเรื่องอะไรจุดใดเป็นจุดส าคัญของเรื่อง อา่นให้ละเอียดเพื่อท าความเข้าใจ
อย่างชัดเจน ไม่ควรหยุดอ่านระหว่างเรื่องเพราะจะท าให้ความเข้าใจไม่ต่อเนื่อง  อ่านซ้ าตอนท่ีไม่เข้าใจ และ
ตรวจสอบความเข้าใจบางตอนให้แน่นอนถูกต้อง  และสุดท้ายเรียบเรียงใจความส าคัญของเรื่องด้วยตนเอง 

จากการศึกษาเกี่ยวกับหลักการอ่านจับใจความ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า หลักการอ่านจับใจความมี
วิธีการ ดังนี้ 

1.  ผู้อ่านจะต้องทราบจุดมุ่งหมายของการอ่าน  
2.  เริ่มอ่านเนื้อเรื่องท้ังหมดคร่าว ๆ ในรอบแรก ในขณะอ่านจะต้องทบทวนความรู้เดิมในเรื่องท่ีอ่าน

ควบคู่ไปกับการท าความเข้าใจในความรู้ใหม่ 
3.  จากนั้นอ่านใหม่อีกหนึ่งรอบ โดยท าความเข้าใจรูปค า วลี ประโยคในแต่ละย่อหน้าเพื่อหาใจความ

ส าคัญของย่อหน้านั้น ๆ บันทึกไว้ จนจบทุกย่อหน้าในเนื้อเรื่อง  
4.  น าใจความแต่ละย่อหน้ามาประมวลเรียบเรียงรวมกันเป็นใจความหลักของเนื้อเรื่องท้ังหมด  
5.  ทบทวนใจความท่ีเรียบเรียงอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
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2.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus 
สุวิทย ์ มูลค า และอรทัย  มูลค า (2545, หน้า 134) และทิศนา  แขมมณี (2561, หน้า 266) กล่าวถึง

การเรียนรู้แบบร่วมมือในลักษณะเดียวกันว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีจัด
ให้ผู้เรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถต่างกันออกเป็นกลุ่ม 
เล็ก ๆ ซึ่งเป็นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างท่ีชัดเจน มีการท างานร่วมกัน มีการแลกเปล่ียน  
ความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันท้ังในส่วนตนและส่วนรวม 
เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

การสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus  หมายถึง การสอนท่ีแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
โดยคละความสามารถในกลุ่ม ประกอบด้วย เก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื่อท ากิจกรรมในการอ่านจับใจความ
ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยใช้เทคนิค KWL Plus  

วัชรา เล่าเรียนดี และคนอื่น ๆ (2560, หน้า 2 9) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL 
Plus ไว้ดังนี้ 
 1. ขั้น K (Know) รู้อะไรจากเรื่องท่ีให้อ่านหรือจากหัวเรื่องท่ีก าหนด ก่อนท่ีครูจะให้ผู้เรียนอ่าน
รายละเอียดของเรื่องท่ีก าหนดให้  ครูอาจเสนอช่ือเรื่อง  ค าส าคัญของเรื่องเพื่อจะถามค าถามว่ารู้อะไรจากค า
หรือช่ือเรื่อง เพื่อให้ทราบว่านักเรียนมีความรู้เดิมท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีอ่าน ให้นักเรียนระดมสมองหาค าตอบ
หรือให้ระบุค าต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับช่ือเรื่อง / ค า / ความคิดรวบยอดท่ีระบุ 
 2. ขั้น W (What do we want to learned) เราอยากรู้อะไรจากค าต่างๆท่ีระบุในขั้น K โดยให้
นักเรียนต้ังค าถามจากค าท่ีน าเสนอ   ซึ่งค าถามจะมาจากค าท่ีสนใจใคร่รู้ของนักเรียนเอง   โดยท่ีนักเรียน
จะต้องตอบลงในตารางตรงช่อง W ต่อจากนั้นให้นักเรียนอ่านเรื่องหรือบทอ่าน ท่ีก าหนดให้โดยละเอียด 
ตรวจสอบค าตอบ ข้อเท็จจริงท่ีได้จากการอ่าน ระหว่างอ่านอาจมีค าถามเพิ่ม และมีการตอบโดยกลุ่ม 
 3. ขั้น L1 (What did we learned) เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง นักเรียนเขียนค าตอบลง  ในตารางตรง
ช่อง L  ตรวจสอบว่ามีค าถามใดบ้างท่ียังไม่มีการตอบ 
 4. ข้ัน L2 สร้างแผนผังความคิด (Mind mapping) นักเรียนต้องกลับไปอ่านทบทวนจากขั้น K เพื่อ
จะได้จัดประเภทของส่ิงท่ีเรียน โดยเขียนค าส าคัญไว้ตรงกลางแผนผังความคิดและโยงความสัมพันธ์กับค า
ส าคัญย่อยเพื่ออธิบายรายละเอียดของความคิดหลัก 
 5. ขั้น L3 ขั้นสรุป  นักเรียนเขียนหมายเลขก ากับล าดับความคิดรวบยอด  แผนผังความคิดเพื่อเขียน
สรุป การสรุปในขั้นนี้เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะบอกถึงความเข้าใจ ในเรื่องท่ีอ่านของ
นักเรียน  ซึ่งจะบอกถึง  ความเข้าใจในเรื่องท่ีอ่านของนักเรียน 

จากการศึกษาขั้นตอนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  KWL Plus  ของนักการศึกษา สามารถสรุป
ได้ว่า การสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus ประกอบด้วย 5  ขั้นตอน คือ (1) ขั้น K (What you 
know) นักเรียนมีความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน (2) ขั้น W (What you want to know) นักเรียน
ต้องการรู้อะไรจากเรื่องท่ีอ่าน  (3) ขั้น L (What  you have  learned)  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่อง
ท่ีอ่าน  (4) ขั้นสร้างแผนผังความคิด (Mapping)  (5) ขั้นการสรุปเรื่อง  (Summarizing)  ในแต่ละขั้นตอนครู
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จะต้องคอยให้ค าแนะน า คอยถามกระตุ้น และคอยช่วยเหลือผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และในทุก ๆ ขั้นตอนผู้เรียน
จะต้องจดบันทึกลงในตาราง  KWL  Plus  Chart    
 3.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบปกติ 

อาภรณ์  ใจเท่ียง  (254 , หน้า 76-78) และขัณธ์ชัย  อธิเกียรติ  (2562, หน้า 1 7-118) กล่าวถึง 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ว่ามี 3 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป แต่ละขั้นมี
หลักการจัด  ดังนี้ 

1.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  เป็นขั้นเตรียมความพร้อม กระตุ้นความสนใจ ทบทวนบทเรียนเดิมเพื่อ
เช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ของผู้เรียนเข้าด้วยกัน 

2.  ขั้นสอน หรือขั้นด าเนินการสอน เป็นขั้นท่ีต่อจากขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ถือว่าเป็นขั้นส าคัญท่ีจะท า
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ กิจกรรมท่ีผู้เรียนจะปฏิบัติในขั้นนี้มีหลายอย่าง เช่น  
การค้นคว้า การอภิปรายกลุ่ม การรายงาน การสาธิต การเล่นเกม เป็นต้น  ผู้สอนต้องค านึงถึงหลักการจัด
กิจกรรมท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา เกิดทักษะปฏิบัติ หรือเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
โดยขัณธ์ชัย อธิเกียรติ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขั้นนี้แบ่งกิจกรรมได้ 2 ประเภท คือ กิจกรรมท่ีมีครูเป็นศูนย์กลาง 
และกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

3.  ข้ันสรุปและวัดผล  เป็นขั้นการสรุปเนื้อหาท่ีเรียนผ่านมาแล้วทั้งหมด สรุปท้ังด้านความรู้ ความคิด 
เจตคติ และทักษะท่ีผู้เรียนได้รับ ตลอดจนการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ในการสรุปนี้ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนเป็น
ผู้สรุป หรือผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันสรุปก็ได้ หลังจากนั้นผู้สอนควรได้วัดผลการเรียนรู้ว่า ผู้เรียนบรรลุตาม
จุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ โดยอาจใช้วิธีให้ตอบค าถาม ให้ท าแบบทดสอบ ให้ท าแบบฝึกหัด หรือท า
รายงานตามท่ีผู้สอนวางแผนไว้ 

จากการศึกษาวิธีสอนแบบปกติจากนักการศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปรูปแบบการสอนแบบปกติ  
ท่ีผู้วิจัยใช้ในการทดลองมีข้ันตอนการสอนดังนี้ 

1.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความพร้อม สนใจในการเรียนด้วยการพูดคุย น าภาพ
ท่ีเกี่ยวกับข้องกับเรื่องท่ีจะเรียนให้นักเรียนดู จากนั้นแจ้งจุดประสงค์การเรียน 

2.  ขั้นกิจกรรมการสอน ครูน าเสนอเนื้อหาให้นักเรียนด้วยวิธีการบรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่าง โดยมี
ส่ือประกอบการเรียน เช่น หนังสือเรียน ใบความรู้เกี่ยวกับการอ่านจับใจความ  ใบงานการอ่านจับใจความจาก
บทความ ข่าว และเรื่องส้ัน แล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยเริ่มอ่านเรื่องท่ีครู
ก าหนดให้คร่าว ๆ ในรอบแรก จากนั้นเริ่มอ่านทีละย่อหน้าพร้อมจับใจความส าคัญ ใจความรอง จดบันทึกส่ิงท่ี
ได้ ลงในใบงานการอ่านจับใจความ ครูคอยกระตุ้นด้วยการต้ังค าถามว่าใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่ อไร เพื่อเป็น
แนวทางในการจับใจความส าคัญของเรื่องท่ีอ่านให้นักเรียน กระท่ังอ่านจบเรื่องและจับใจความเรื่องท่ีอ่านได้
เสร็จสมบูรณ์ 

3.  ขั้นสรุป นักเรียนและครูช่วยกันสรุปเนื้อหาของเรื่องท่ีอ่าน ด้วยการอภิปราย ซักถาม แล้วเฉลย
แบบฝึกหัดในใบงานร่วมกัน 
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 4.  งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
พัชรินทร์  แจ่มจ ารูญ (2547, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน 

จับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ท่ี
ได้รับการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ ด้วยวิธี KWL - PLUS กับวิธีสอนอ่านแบบปกติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการ
สอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ ด้วยวิธี KWL-PLUS กับกลุ่มท่ีสอนโดยวิธีสอนอ่านแบบปกติ 2 ศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนอ่านจับใจความ ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธี KWL - PLUS ตัวอย่าง
ท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี  อ าเภอชะอ า  จังหวัด
เพชรบุรี  ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2547 จ านวน 6  คน  จาก 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 3  
คน โดยห้องเรียนหนึ่ง สอนโดยวิธีสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธี KWL - PLUS และอีกห้องเรียนหนึ่งสอน
โดยวิธีสอนอ่านแบบปกติ ใช้เวลาในการทดลอง 15 ช่ัวโมง โดยใช้เนื้อหาเดียวกัน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความส าคัญ  และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธี KWL - PLUS การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า  

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีได้รับการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ ด้วยวิธี KWL-
PLUS สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนอ่านแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  . 5 

2.  นักเรียนเห็นด้วยกับวิธีสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ ด้วยวิธี KWL-PLUS ร้อยละ 85 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาอิสระนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) แบบศึกษากลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus และกลุ่มควบคุมใช้วิธีสอนแบบ
ปกติ  
 1.  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
     1.1แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคKWL Plus  

     สร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus 
จ านวน 3 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง  น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัย น ามาปรับปรุง 
แก้ไขตามค าแนะน า และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเชิง
เนื้อหา (content validity) ประเมินความเหมาะสม โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีระดับ
การประเมิน 5 ระดับ มีคะแนนประเมินเฉล่ียแต่ละรายการอยู่ในช่วงคะแนน 4.33–5.   เป็นแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการทดลองได้   
     1.2  แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความด้วยวิธีสอนแบบปกติ  

     สร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความด้วยวิธีสอนแบบปกติจ านวน 3 แผน แผนละ 2 
ช่ัวโมง  น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัย น ามาปรับปรุง แก้ไขตามค าแนะน า
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ของอาจารย์ท่ีปรึกษา  จากนั้นน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เชิงเนื้อหา (content validity) และประเมินความเหมาะสม โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี
ระดับการประเมิน 5 ระดับ มีคะแนนประเมินเฉล่ียแต่ละรายการอยู่ในช่วงคะแนน 4.33 – 5.   จึงถือเป็น
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการทดลองได้    
     1.3  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ   
      แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 3  ข้อ  ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลัง โดยวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ จัดท าตาราง
วิเคราะห์แบบทดสอบ ก าหนดจ านวนข้อสอบจ าแนกตามประเภทบทอ่าน จ านวนท้ังส้ิน 6  ข้อ โดยจะเลือก
น าไปใช้จริง 3  ข้อ  มีเกณฑ์ตรวจให้คะแนนแต่ละข้อ ตอบถูกได้ 1 ตอบผิดให ้  เสนอแบบทดสอบให้อาจารย์
ท่ีปรึกษาวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  จากนั้นน า
แบบทดสอบเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้องของข้อค าถาม โดยน ามาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence 
: IOC) และคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง  .5  ขึ้นไป ได้จ านวนข้อสอบท้ังส้ิน 57 ข้อ น า
แบบทดสอบท่ีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try – Out) กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 โรงเรียนบางกะปิ ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2562  จ านวน 42 คน ซึ่งเคยเรียนรู้เนื้อหา
ในการสอบมาก่อนแล้ว  น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติรายข้อ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ โดยพิจารณาจากค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง  .2 - .8  และค่าอ านาจจ าแนก 
( r)  อยู่ ร ะหว่ า ง   .2 -1 .   เพื่ อ คัด เ ลือกข้อสอบ ท่ีมีประ สิทธิภาพตาม เกณฑ์  จ านวน  3  ข้ อ  
ซึ่งได้ ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง  .52 –  .79 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง  .38 –  .92  
น าแบบทดสอบไปหาค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ (reliability) โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ด (Kuder-
Richardson) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ  .96 จากนั้นน าแบบทดสอบ จ านวน 3  ข้อ ท่ีได้
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ไปใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     1.  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ ไปทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับ
กลุ่มตัวอย่าง ท้ังสองกลุ่ม แล้วบันทึกผลคะแนนเก็บไว้เพื่อเปรียบเทียบกับคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้ 
     2.  ก่อนการทดลอง ได้เตรียมความพร้อมโดยให้ความรู้พื้นฐานแก่กลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่ม 
     3.  ด าเนินการสอนท้ังสองกลุ่มด้วยตนเอง โดยกลุ่มทดลองใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
KWL Plus และกลุ่มควบคุมใช้วิธีสอนแบบปกติ 
     4.  น าแบบทดสอบ ทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับกลุ่มตัวอย่าง ท้ังสองกลุ่ม 
     5.  น าข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไปวิเคราะห์ทางสถิติ และข้อมูลท่ีได้จาก 
การทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มไปวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
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3.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     3.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ 

           1.  ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (content validity) และประเมินความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีการประเมิน 5 ระดับ 

            2.  ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ  โดยวิเคราะห์ 
ความตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ วิเคราะห์ความยากง่าย (p) และ
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ และวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ใช้สูตร KR-20  

     3.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
      วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ดังนี้ 
          1.  หาค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนการทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
          2.  ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน  (t-test independent) 
          3.  ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่ เป็นอิสระต่อกัน  ( t-test 
dependent) 

ผลการวิจัย 
1.  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิค KWL Plus  กับวิธีสอนแบบปกติ 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความหลังการสอน ระหว่างวิธีสอน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus  กับวิธีสอนแบบปกติ 

*p < .05 
จากตารางท่ี 1  พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนกลุ่มท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบ

ร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus สูงกว่านักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 5 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 

 
 

วิธีสอน N x̅ S.D. t Sig 
วิธีสอนแบบร่วมมือ 

โดยใช้เทคนิค KWL Plus 
 

36 
 

27.64 
 

2.3 7 
 

5.6 9 

 

 .   * 
วิธีสอนแบบปกติ 33 23.21 3.959 
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2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ ก่อนและหลังการใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค KWL Plus 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ก่อนและหลังการใช้วิธีสอน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus 

การทดสอบ N x̅ S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 36 19. 8 3.434 

-21.217  .   * 
หลังเรียน 36 27.64 2.3 7 

*p < . 5 
 จากตารางท่ี 2  พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับ
การสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ . 5 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 

3.  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ ก่อนและหลังการใช้วิธีสอนแบบปกติ 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ก่อนและหลังการใช้วิธีสอน
แบบปกติ 

การทดสอบ N x̅ S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 33 18.3  4.599 

-9.199  .   * 
หลังเรียน 33 23.21 3.959 

*p < . 5 
จากตารางท่ี 4.3  พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี

ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 5 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 

อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนบางกะปิ  ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติ อภิปรายผลได้
ดังนี ้

1.  ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีสอน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus  สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ . 5 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว้ ท้ังนี้เนื่องมาจากการวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
KWL Plus เป็นวิธีการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้คิดได้เรียนรู้ร่วมกัน  สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา  แขมมณี 
(2561, หน้า 265)  กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ มุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ ด้วยตนเอง
และด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ รวมท้ังได้พัฒนาทักษะทางสังคมต่าง ๆ เช่น ทักษะ  
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การส่ือสาร ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ รวมท้ังทักษะการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการคิด การแก้ปัญหาและอื่น ๆ 
 ในส่วนของ เทคนิค KWL Plus  เป็นแนวคิดของ ดอนน่า โอเกิล ท่ีน ามาใช้ในการสอนอ่าน KWL เป็น
อักษรย่อของค าว่า Know, Want to Know  และ  Learned  เทคนิค KWL Plus  เป็นเทคนิคท่ีได้พัฒนามา
จากเทคนิค KWL  ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการอ่านโดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์  แจ่มจ ารูญ 
(2547, หน้า 8 ) ท่ีกล่าวไว้ว่า ขั้น K เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนต้องฝึกใช้ประสบการณ์เดิมของตนเอง ซึ่งเป็นส่ิง
ส าคัญในกิจกรรมก่อนการอ่าน เพราะความรู้จากประสบการณ์เดิมของนักเรียนจะเป็นพื้นฐานให้นักเรียน
สามารถคาดเดาเนื้อเรื่องหรือเหตุการณ์จากช่ือเรื่องได้  น าไปสู่ขั้น W (Want to know)  ท่ีเป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความอยากรู้อยากเห็น โดยใช้วิธีการต้ังค าถามในส่ิงท่ีต้องการรู้ การต้ังค าถามเป็น  
การสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากอ่าน เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากค้นหาค าตอบ ส่งผลต่อเนื่องไปยัง 
ขั้น L (Learned)  หมายถึง  ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากเรื่องท่ีอ่าน  ซึ่งเมื่อนักเรียนอยากค้นหาค าตอบในส่ิงท่ีตนเองต้ัง
ค าถามไว้ จึงมีความต้ังใจในการอ่านเรื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบของตน พร้อมท้ังได้จดบันทึกส่ิงท่ีได้จาก  
การอ่าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพสร  มีปิ่น (2539, หน้า 72) ท่ีว่า การจดบันทึกส่ิงท่ีตนเองเรียนรู้จาก
บทอ่าน จะท าให้นักเรียนสามารถทบทวนแนวคิดส าคัญ ๆ ท่ีได้รับจากบทอ่านได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องกลับไป
ดูบทอ่านเดิม  และในขั้น Plus  คือ การสร้างแผนผังความคิดและการสรุปเรื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พัชรินทร์  แจ่มจ ารูญ (2547, หน้า 81) กล่าวว่า ขั้น Plus เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนได้ฝึกการเรียงล าดับ
เหตุการณ์ และเรียนรู้การเรียงล าดับข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน แล้วน าเสนอออกมาในรูปแบบของแผนภูมิ ท าให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องท่ีอ่านได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ  

โดยเทคนิค KWL Plus  นี้ เป็นเทคนิคท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้สอนได้ทราบถึงความรู้พื้นฐานท่ีมีมาก่อนของ
นักเรียน  และส่งเสริมให้นักเรียนได้ต้ังวัตถุประสงค์ ต้ังค าถามในการอ่านระดมสมองรวบรวมข้อมูล จัดระบบ
ข้อมูล สร้างแผนภูมิรูปภาพความคิด สรุปเรื่องจากการอ่าน รวมไปถึงการประเมินความเข้าใจจากการอ่านด้วย
ตนเอง ดังท่ี วัชรา  เล่าเรียนดี และคนอื่น ๆ (256 , หน้า 2 8)  กล่าวถึงเทคนิค KWL Plus ไว้ว่า สามารถ
น ามาใช้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอ่านอย่างกระตือรือร้น  เป็นการอ่านท่ีฝึกการถามตนเองและ
การใช้ความคิด  ช่วยพัฒนาสมรรถภาพในการก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการอ่าน  สรุปสาระส าคัญ
จากเรื่องท่ีอ่าน  จัดการกับสาระความรู้ใหม่ตามความเข้าใจของตนเอง   โดยการใช้แผนผังมโนทัศน์หรือ
แผนผังความคิด   และเขียนสรุปเรื่องท่ีอ่านจากแผนผัง  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์
ให้กับผู้เรียน  และฝึกการระดมสมองโดยมีกรอบในการร่วมกันคิด  โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรินทร์  
แจ่มจ ารูญ  (2547, บทคัดย่อ)  ได้วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ท่ีได้รับการสอนอ่านแบบ
ปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธี  KWL – PLUS กับวิธีสอนอ่านแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน 
จับใจความของนักเรียนท่ีได้รับการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธี KWL – PLUS สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับ 
การสอนอ่านแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 5  และสวิน ยมหา (2553, บทคัดย่อ) ได้
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การสอน
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อ่านแบบ KWL-PLUS กับวิธีการสอนอ่านแบบปกติ พบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการสอนอ่านด้วยวิธีสอนอ่าน
แบบ KWL-PLUS มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจสูงกว่านักเรียนกลุ่มท่ีใช้วิธีสอนอ่านแบบ
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 5 
 2.  ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  KWL  
Plus  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 5  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 
ท้ังนี้เนื่องมาจาก การสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus ประกอบด้วย 5  ขั้นตอน คือ (1) ขั้น K (What 
you know) นักเรียนมีความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน (2) ขั้น W (What you want to know) นักเรียน
ต้องการรู้อะไรจากเรื่องท่ีอ่าน  (3) ขั้น L (What  you have  learned)  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่อง
ท่ีอ่าน  (4) ขั้นสร้างแผนผังความคิด (Mapping)  (5) ขั้นการสรุปเรื่อง  (Summarizing)  โดยก่อนท าการสอน
ตามขั้นตอนของเทคนิค KWL Plus ครูจะต้องเลือกบทอ่านท่ีเหมาะกับระดับของผู้เรียน และในแต่ละขั้นตอน
ครูจะต้องคอยให้ค าแนะน า คอยถามกระตุ้น และคอยช่วยเหลือผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และในทุก ๆ ขั้นตอน
ผู้เรียนจะต้องจดบันทึกลงในตาราง  KWL  Plus  Chart  เป็นกระบวนการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียน
ได้ลองผิดลองถูก ฝึกการคิด การหาค าตอบ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การสอนแบบร่วมมือโดยเทคนิค KWL Plus เป็นกลวิธีการจัดการเรียนรู้ ท่ีช่วยให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของวัชรา  เล่าเรียนดี และคนอื่น ๆ (2560, หน้า 2 9)  
ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus ไว้ว่า ขั้น K (Know) รู้อะไรจากเรื่องท่ีให้อ่านหรือ
จากหัวเรื่องท่ีก าหนด ขั้น W (What do we want to learned) เราอยากรู้อะไรจากค าต่างๆท่ีระบุในขั้น K 
โดยให้นักเรียนต้ังค าถามจากค าท่ีน าเสนอ  ขั้น L1 (What did we learned) เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง นักเรียน
เขียนค าตอบลง  ในตารางตรงช่อง L  ตรวจสอบว่ามีค าถามใดบ้างท่ียังไม่มีการตอบ  ขั้น L2 สร้างแผนผัง
ความคิด (Mind mapping) นักเรียนต้องกลับไปอ่านทบทวนจากขั้น K เพื่อจะได้จัดประเภทของส่ิงท่ีเรียน 
โดยเขียนค าส าคัญไว้ตรงกลางแผนผังความคิดและโยงความสัมพันธ์กับค าส าคัญย่อยเพื่ออธิบายรายละเอียด
ของความคิดหลัก  และขั้น L3 ขั้นสรุป   นักเรียนเขียนหมายเลขก ากับล าดับความคิดรวบยอด  แผนผัง
ความคิดเพื่อเขียนสรุป การสรุปในขั้นนี้เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะบอกถึงความเข้าใจ  
ในเรื่องท่ีอ่านของนักเรียน  ซึ่งจะบอกถึงความเข้าใจในเรื่องท่ีอ่านของนักเรียน 
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลินี  สุทธิเวช  (2561, บทคัดย่อ) ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
การอ่านสรุปความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค KWL Plus สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส า คัญทางสถิติท่ี . 5  และงานวิจัยของ
กาญจนา  เหมืองหม้อ (2559, บทคัดย่อ) ศึกษาผลของการใช้เทคนิค KWL-PLUS และเทคนิค PANORAMA 
ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ และความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน  
บ้านจอมแจ้งมิตรภาพท่ี 193 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พบว่า นักเรียนมีคะแนนการอ่านจับใจความภาษาไทย 
หลังเรียน โดย KWL-PLUS และเทคนิค PANORAMA สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 5 
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3.  ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ  หลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 5  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ เนื่องมาจากก่อน 
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกตินั้น นักเรียนยังไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ  
เป็นผลให้คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียต่ า กระท่ังนักเรียนได้เรียนรู้ วิธีการอ่านจับใจความตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีประกอบด้วย ขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป ท่ีมีวิธีการเป็นล าดับขั้นตอน ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเองโดยฟังการบรรยายจากครู และฝึกลงมือปฏิบัติกิจกรรมสลับกัน
ไป  โดยเมื่อมีการทดสอบหลังเรียนจึงท าให้คะแนนเฉล่ียสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะแผน 
การจัดการเรียนรู้ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญมีประสิทธิภาพ เมื่อน าไปใช้กับนักเรียนจึงท า
ให้ความสามารถของนักเรียนพัฒนาไปในแนวทางท่ีดีขึ้น ผลจึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ว่า 
ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 5 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 
1.  การเลือกเนื้อเรื่องในการท ากิจกรรม ครูควรเลือกเรื่องท่ีคุ้นเคยหรืออยู่ในความสนใจของนักเรียน 

เพราะจะท าให้นักเรียนสามารถแสดงความรู้ หรือต้ังค าถามได้รวมถึงท าให้นักเรียนอยากตอบค าถามมากกว่า
เรื่องท่ีไกลตัวนักเรียน 

2.  ก่อนการสอนครูจะต้องเตรียมตัวโดยการท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนของเทคนิค 
KWL Plus เป็นอย่างดี เพื่อจะท าให้การจัดการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

3.  ในการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus เบ้ืองต้นครูผู้สอนจะต้องช้ีแจงท าความเข้าใจถึง
หลักการ วิธีการให้แก่นักเรียนได้เข้าใจอย่างชัดเจน เพราะจะท าให้นักเรียนสามารถท ากิจกรรมได้ตาม
วัตถุประสงค์ และในระหว่างการท ากิจกรรม ครูจะต้องคอยเป็นผู้ช่วยกระตุ้นความรู้เดิมของนักเรียน เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดในการระดมสมองอย่างเป็นระบบจนครบทุกขั้นตอน ครูคอยดูแลและให้
ค าปรึกษา หรืออาจช่วยเพิ่มเติมในตอนท้าย ท้ังนี้จะต้องควบคุมเรื่องเวลาในการท ากิจกรรมด้วย 

4.  ครูผู้สอนควรจดบันทึกผลหลังจากการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัด  
การเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอนอ่านแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus ท่ีใช้สอนอ่านจับใจความ

กับวิธีสอนด้วยเทคนิคอื่น ๆ และระดับช้ันอื่น ๆ  
2.  ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนาความสามารถด้านอื่น ๆ เช่น  

การอ่านคิดวิเคราะห์  การเขียนสรุปความ  เป็นต้น 
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