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การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจบัใจความของนักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus กับวิธีการสอนแบบปกติ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับวิธีการสอน
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับวิธีการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 2 
ห้องเรียน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างงา่ย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความสําคัญที่ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค KWL Plus 2) แผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจับใจความที่ใช้วธิีสอนแบบปกติ 3)แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการอ่านจบัใจความ เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 

ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ
วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 2) ผลสัมฤทธิท์างการอ่านจบัใจความ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับวิธีการสอนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค KWL Plus สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธิท์างการอ่านจบั
ใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 หลังได้รับวิธีการสอนแบบปกตสิูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05. 
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Abstract  
        This research aims to 1) compare grade 8 students’ learning achievement on reading 
for main idea applying cooperative learning with KWL Plus technique and regular teaching 
method 2) compare grade 8 students’ learning achievement on reading for main idea pre-
applying and post-applying cooperative learning with KWL Plus technique and 3) compare 
grade 8 students’ learning achievement on reading for main idea pre-applying and post-
applying regular teaching method. A sample group is 2 classes of Grade 8 (Mattayomsuksa 2) 
students from Debsirin Romklao School, Klongsam Pravet, Ladkrabang, Bangkok in semester 
2, educational year 2020. It derives from simple random sampling method by using each 
class as a sampling unit. Research tools are 1) the lesson plan applying cooperative learning 
with KWL Plus technique with a topic of reading for main idea 2) the lesson plan applying 
regular teaching method with a topic of reading for main idea and 3) the test of learning 
achievement on reading for main idea. It is multiple-choice test (4-answer) with 30 test items.  

          The result reveals that 1)grade 8 students’ learning achievement on reading for main 
idea applying cooperative learning with KWL Plus technique is higher than regular teaching 
method with statistical significance (p .05). 2) grade 8 students’ learning achievement on 
reading for main idea post-applying cooperative learning with KWL Plus technique is higher 
than pre- applying cooperative learning with KWL Plus technique with statistical significance 
(p .05). 3) grade 8 students’ learning achievement on reading for main idea post-applying 
regular teaching method is higher than pre- applying regular teaching method with statistical 
significance (p .05). 
Keywords : Cooperative Learning with KWL Plus Technique; Thai Teaching; Learning 
Achievement on Reading for Main Idea 
 
บทน า 
 การอ่านจัดเป็นองคป์ระกอบที่สาํคัญในการเรียนรู้ ต้องอาศัยความสามารถในการอ่านเพื่อที่จะทํา
ความเข้าใจเนื้อหาและจับใจความจากเรื่องที่อ่านแล้วจงึนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ การอ่านประเภทหนึ่งที่
นักเรียนควรจะได้รับการฝึกปฏบิัติอย่างสม่าํเสมอเพราะเปน็ประโยชน์อย่างมากในการแสวงหาความรู้คือ    
การอ่านจับใจความ ดังที่ศศิธร อินตุ่น (2535: 21) กล่าวไว้วา่ “การอ่านจับใจความสําคัญเป็นทักษะที่
จําเป็นต้องฝึกฝนอยู่เสมอ ไม่วา่จะเรียนเร่ืองใดในระดับชัน้ใดก็ตาม เพราะถ้าไม่สามารถจับใจความได้ก็จะไม่ได้
ประโยชน์จากการอ่านเท่าที่ควร”  

ถึงแม้การอ่านจับใจความจะมีความสําคัญต่อการเรียนรู้และถูกกําหนดให้เป็นเนื้อหาในการเรียน   
การสอนวิชาภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ก็พบว่าการอ่านยังมปีัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างยิ่ง  
คือนักเรียนไม่มีนิสัยรักการอ่านและไมช่อบอ่านหนงัสือ สาเหตุประการหนึ่งทีน่ักเรียนไม่ชอบอ่านอาจเปน็



เพราะปัจจบุันสื่อประเภท ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นสื่อที่นักเรียนให้ความสนใจ
มากกว่า เพราะอํานวยความสะดวกให้นักเรียนได้เรียนรู้และทราบข้อมูลข่าวสารได้เร็ว จึงทาํให้นักเรียนไม่ได้
อ่านหนังสือ (ภูริภัทร ทิศร, 2543: 11) 

ปัญหาที่กลา่วมาแสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะการอ่านไม่ประสบ
ผลสาํเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นไดจ้ากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
(2562: 5) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า พบว่าสาระที่
โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนค่าเฉลี่ยของโรงเรียนต่ํากว่าคะแนนคา่เฉลี่ยระดบัประเทศ ได้แก่สาระ
การอ่านและสาระหลักการใช้ภาษาไทย ในสาระการอ่านของโรงเรียนได้คะแนนค่าเฉลี่ย 53.38 ต่ํากว่าคะแนน
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศคือ 57.48 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเรียนการสอนในปจัจุบนันักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบการ
อ่าน และนักเรียนไม่สามารถจับใจความบทอ่านได้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าครูผู้สอนภาษาไทยควรศึกษาหาเทคนิค
วิธีการสอนอ่านแบบใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนให้ดีขึ้น 

ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแบบต่าง ๆ  และพบวา่การสอนอ่านจบัใจความนั้น
สามารถทาํได้หลายวิธี ซึ่งแตล่ะวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น การสอนแบบ SQ3R เทคนิคการ
เรียนร่วมมือ CIRC และเทคนิค KWL Plus เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยสนใจนําเทคนิค KWL Plus มาใช้แก้ปัญหา เพราะ
เป็นวิธีที่มุ่งเนน้ให้นักเรียนใช้วิธกีารอ่านอย่างเปน็ระบบ รู้จักบูรณาการทักษะ ซึ่งเป็นการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็
สําคัญ คือนักเรียนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ลงมือปฏบิัติเอง  มีโอกาสแสดงความคิดเห็น รู้จักตั้งคําถามในสิ่งที่
ต้องการทราบ และเนื่องจากการเรียนด้วยเทคนิคนี้ต้องมีการระดมสมอง การร่วมอภิปราย จึงตอ้งผสานเทคนิค
นี้เข้ากับวิธีการสอนแบบร่วมมือ โดยทิศนา แขมมณี (2561: 107) ได้กล่าวถึงการเรียนแบบร่วมมือไว้ว่าเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการให้นักเรียนช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนพึ่งพากนัและ
ทํางานร่วมกันเปน็กลุ่ม มีการวิเคราะห์แบ่งหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน การจัดการเรียนรู้มีหลายรปูแบบที่ครู
สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณไ์ด้ 

เทคนิคการสอนการอ่านจบัใจความสําคัญที่สามารถนาํมาบูรณาการใช้ในการเรียนแบบร่วมมือ เพื่อ
แก้ไขปัญหาการอ่านจบัใจความของนักเรียนได้ก็คือเทคนิค KWL Plus ซึ่งเป็นแนวคิดของคาร์และโอเกิล (Car 
and Ogle, 1957: 626-631)  ที่ได้รับการพฒันาให้สมบูรณ์ข้ึนจากเทคนิค KWL โดยเทคนิค KWL Plus ได้คง
แนวทางการปฏิบัติเดิมของ KWL ไว้แล้วเพิ่มเติมการเขียนแผนภาพความคิดและสรุปเร่ืองที่อ่านในตอนทา้ย  

จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับเทคนิค KWL Plus พบว่านักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWL Plus ส่วนใหญ่ มีความสามารถในการอ่านสูงขึน้ ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการวิจัยของมนภรณ์ ใจรู้
รอบ (2551: 67-91) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ที่จัดการเรียนโดยใช้เทคนิค KWL Plus ผลการวิจัยพบวา่ผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ของ
นักเรียนที่ได้เรียนเทคนิคนี้มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.1 นอกจากนี้พัชริ
นทร์ แจ่มจํารูญ (2547: บทคัดย่อ) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสาํคัญของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ด้วยวิธี KWL Plus กับวิธีสอนอ่านแบบปกติ ผลการวิจัย
พบว่าผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความของนักเรียนที่ได้รบัการสอนอ่านแบบปฏสิัมพันธด์้วยวิธี KWL Plus 
แตกต่างกับนักเรียนทีไ่ด้รับการสอนอ่านแบบปกติอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 



จากที่กล่าวมาข้างตน้ ผู้วจิัยจึงสนใจที่จะนําการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus มาใช้
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีไ่ด้รับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus กับการสอนแบบปกต ิเพื่อที่จะทําให้
การสอนอ่านจบัใจความมปีระสทิธิภาพที่ดีขึ้น นักเรียนได้รบัประโยชน์จากการอ่านอย่างเต็มประสิทธิภาพและ
มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจบัใจความของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับวิธีการ
สอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus กับวิธีการสอนแบบปกติ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจบัใจความของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลัง
ได้รับวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจบัใจความของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลัง
ได้รับวิธีการสอนแบบปกต ิ
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิท์างการอ่านจบัใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับวิธีการสอนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 2. ผลสัมฤทธิท์างการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับวิธีการสอนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 3. ผลสัมฤทธิท์างการอ่านจบัใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับวิธีการสอนแบบ
ปกติสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน 
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จาํนวน 13 ห้อง รวมทั้งสิ้น 543 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 2 ห้องเรียน โดยได้มาจากการนาํคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 13 ห้องเรียน มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ 
ANOVA โดยเลือกจาก 2 ห้องเรียนที่มีผลคะแนนไม่ตา่งกัน จากนั้นนาํมากําหนดประเภทวิธสีอนของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งได้มาจากการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) ด้วยวิธีการจบัสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม (cluster random sampling) ไดน้ักเรียนห้อง 2/10 จํานวน 40 คน เป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับวิธีการ
สอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus และนักเรียน ห้อง 2/13 จํานวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุม สอนโดย
วิธีการสอนแบบปกต ิ

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  



  ตัวแปรอิสระ : วิธีสอน 2 วิธี ไดแ้ก่ 
      1) วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus 
   2) วิธีการสอนแบบปกต ิ

   ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิท์างการอ่านจับใจความของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 1. นักเรียนได้รบัการพัฒนาทักษะการอ่านจบัใจความจากวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL 
Plus 
 2. ผู้วิจัยได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus 
 3. ความรู้ที่ได้จากการทําวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการอ่านจบัใจความกับนกัเรียนในระดับชัน้อ่ืนและกลุ่มสาระอ่านต่อไป 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความ หมายถึง พฤติกรรมการอ่านจับใจความของนักเรียนทีแ่สดงถึง 
ความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ และการวิเคราะห์ ในบทอ่านประเภทบทความ ข่าว โฆษณา และ
วรรณคดีในบทเรียน ซึ่งวัดได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจบัใจความทีผู่้วจิัยสร้างขึ้น เปน็
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนดิเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 
 2. วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ
เนื้อหาและวิธีการในการเรียนแบบกลุ่ม เร่ิมจากการเตรียมความพร้อมนําเข้าสู่บทเรียน และจดักิจกรรมการ
อ่านจับใจความด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus มี 5 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 กิจกรรมก่อนการอ่าน เรียกว่าขั้น K (What we known)เป็นขั้นที่ครูให้หัวข้อเร่ืองแล้วให้
นักเรียนร่วมกันระดมความคิดวา่มีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อนี้อย่างไร แล้วบันทึกลงในช่อง K หลังจากนั้นครูให้
นักเรียนคาดคะเนวา่จะพบข้อมูลใดบ้าง  

ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหว่างอ่าน เรียกว่าขั้น W (What we want to know) ให้นักเรยีนตั้งคําถามในสิ่ง
ที่ตนเองต้องการรู้ ซึ่งคําถามอาจจะมาจากการอภิปรายแล้วบันทึกคําถามเหล่านัน้ลงในช่อง W  

ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอ่าน เรียกว่า ขั้น L (What we have learned) ให้นักเรียนอ่านเร่ืองที่
กําหนดให้ เพื่อที่จะให้นักเรียนหาคําตอบจากคําถามที่ตั้งไว้ เมือ่นักเรียนพบคําตอบที่ตัง้ไวท้ี่บนัทึกลงช่อง L 
หรือหากได้ข้อมูลใหม่ที่ได้รับจากการอ่านสามารถบันทึกลงในชอ่ง L ได ้ 

ขั้นที่ 4 จากนั้นทํากิจกรรมกลุ่มด้วยการสร้างแผนผงัความคิดร่วมกัน 
ขั้นที่ 5 เขียนสรุปใจความสาํคญัจากเรื่องที่อ่าน สรุปกิจกรรมโดยนักเรียนนําเสนอผลงานและร่วมกัน

อภิปรายสรุปถึงสิง่ที่รู้มาทัง้หมด ซึ่งครูมรหน้าที่ช่วยทบทวนคําตอบและแนะนําข้อแก้ไขเพิ่มเติม 

  



วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
  1.1 แผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจับใจความสําคัญ ที่ใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิค KWL Plus สําหรับกลุ่มทดลอง จํานวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ รวม 8 คาบ นาํแผนการสอนเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย นาํมาปรบัปรุงแก้ไขแล้วนําไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเชิง
เนื้อหา (IOC) ผลการประเมินไดค้่าความสอดคล้องของแผนการสอนดังนี ้

แผนที่ 1 การอ่านจบัใจความสาํคัญจากบทความ มีค่าความถูกต้องเชิงเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 0.98 
แผนที่ 2 การอ่านจบัใจความสาํคัญจากข่าว มีค่าความถูกต้องเชิงเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 0.96 
แผนที่ 3 การอ่านจบัใจความสาํคัญจากโฆษณา มีค่าความถูกตอ้งเชิงเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 0.98 
แผนที่ 4 การอ่านจบัใจความสาํคัญจากวรรณคดี มีค่าความถูกต้องเชิงเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 0.98 

ทุกแผนผา่นเกณฑ์ประเมิน จัดเป็นแผนการสอนที่เหมาะสม สามารถนําไปใช้ในการทดลองได้   
1.2 แผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจับใจความ ที่ใช้วิธสีอนแบบปกติ สําหรับกลุ่ม

ควบคุม จํานวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ รวม 8 คาบ นําแผนการสอนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย นํามา
ปรับปรุงแก้ไขแล้วนําไปเสนอตอ่ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (IOC) ผลการ
ประเมินได้คา่ความสอดคล้องของแผนการสอนดังนี ้

แผนที่ 1 การอ่านจบัใจความสาํคัญจากบทความ มีค่าความถูกต้องเชิงเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 0.96 
แผนที่ 2 การอ่านจบัใจความสาํคัญจากข่าว มีค่าความถูกต้องเชิงเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 0.96 
แผนที่ 3 การอ่านจบัใจความสาํคัญจากโฆษณา มีค่าความถูกตอ้งเชิงเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 0.96 
แผนที่ 4 การอ่านจบัใจความสาํคัญจากวรรณคดี มีค่าความถูกต้องเชิงเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 0.98 

ทุกแผนผา่นเกณฑ์ประเมิน จัดเป็นแผนการสอนที่เหมาะสม สามารถนําไปใช้ในการทดลองได้  
  1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการอ่านจับใจความ เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์
การเรียนรู้ จัดทําตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ กาํหนดจํานวนข้อสอบตามประเภทของบทอา่น จํานวน 60 ข้อ 
เพื่อคัดเลือกข้อที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมไปใช้จริง 30 ข้อ เสนอแบบทดสอบให้อาจารย์ทีป่รึกษาวิจัย
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนาํ จากนั้นนําไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อคําถาม โดยนํามาหาค่าดชันีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) และคัดเลือกคําถามที่มีค่าดชันีความสอดคล้อง 
0.6 ขึ้นไป ได้จํานวนข้อสอบทั้งสิ้น 60 ข้อ จากนั้นนําข้อสอบทีป่รับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใชก้ับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 62 คนซึ่งเคยเรียนรู้เนื้อหามาก่อนแลว้ นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อ
หาประสิทธิภาพรายข้อ โดยหาค่าความยากงา่ย (p) โดยคัดเลอืกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.20–
0.80 และค่าอํานาจจาํแนก (r) โดยค่าอํานาจจาํแนกอยู่ระหว่าง 0.20–1.00 ผลการพิจารณาเลือกข้อสอบ 30 
ข้อ พบว่า มีค่าความยากงา่ยระหว่าง 0.39-0.79 และค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.25-0.75 นําแบบทดสอบมา



วิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) ตามสตูร KR – 20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson) พบว่า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9  

2. การด าเนินการทดลอง 
2.1 แจ้งจุดประสงค์และทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่ม

ควบคุม ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความทีผู่้วจิัยสร้างขึ้นและตรวจสอบคุณภาพแล้ว       
2.2 ดําเนินการสอนกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มด้วยตนเอง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผูว้ิจัย

สร้างขึ้นจาํนวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง โดยใช้เวลาในการสอนจํานวนทัง้สิน้ 8 ชั่วโมง 
2.3 หลังจากที่สอนครบตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในการทดลอง นําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิท์างการอ่านจบัใจความ จํานวน 30 ข้อ ไปทดสอบหลังเรียน กับกลุ่มตัวอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม  
2.4 ตรวจคําตอบโดยนําคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน    

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสําคัญ ที่ใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิค KWL PLUS กับวิธีสอนแบบปกติ โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ทดสอบความแตกตา่งระหว่างคะแนนโดยทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (t-test 
independent ) 
  3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสําคัญก่อนเรียนและหลังเรียนทีไ่ด้รับการ
สอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL PLUS โดยวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ (�̅�)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ทดสอบความแตกตา่งระหว่างคะแนนโดยทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่ไม่เปน็อิสระต่อกัน (t-test 
dependent) 
  3.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสําคัญก่อนเรียนและหลังเรียนทีไ่ด้รับการ
สอนแบบปกต ิโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนโดยทดสอบค่าทีแบบกลุม่ตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่ไม่เปน็อิสระต่อกัน (t-test dependent)  

ผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่าง
กลุ่มทดลองที่ได้รับวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus กับกลุ่มควบคุมที่ได้รบัวิธีการสอนแบบปกติ 
ตารางที่ 1: ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุม 

กลุ่มตัวอย่าง n คะแนนเต็ม �̅� S.D. t Sig. 
การสอนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค KWL Plus 

40 30 20.55 3.809 
2.262 .027 

การสอนแบบปกต ิ 40 30 18.58 3.999 



จากตารางที่ 1 พบวา่นักเรียนทีไ่ด้รับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus มีผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านจับใจความสูงกวา่นกัเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกตอิย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ
หลังได้รับวิธีการสอนแบบร่วมมอืด้วยเทคนิค KWL Plus 
ตารางที่ 2 : ผลสัมฤทธิท์างการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รบัวิธีการ
สอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus 

กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม �̅� S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 40 30 12.88 2.997 

-13.183 .000 
หลังเรียน 40 30 20.55 3.809 

 จากตารางที่ 2 พบวา่คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รบัการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนคิ KWL 
Plus มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจบัใจความสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจัยทีต่ั้งไว ้  

 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ
หลังได้รับวิธีการสอนแบบปกต ิ
ตารางที่ 3 : ผลสัมฤทธิท์างการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รบัวิธีการ
สอนแบบปกต ิ

กลุ่มควบคุม n คะแนนเต็ม �̅� S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 40 30 12.90 3.992 

-10.927 .000 
หลังเรียน 40 30 18.58 3.999 

 จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รบัการสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านจับใจความสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไว ้

อภิปรายผลการวิจัย 
1. นักเรียนที่ได้รบัการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความสูง

กว่านักเรียนที่ได้รบัการสอนแบบปกติอย่างมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไว ้ทั้งนี้เนื่องมาจากวิธกีารสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนคิ KWL Plus เป็นวิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้
คิดได้เรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2561: 256) กล่าววา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือจะ
มุ่งช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระตา่ง ๆ ด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ รวมถึงได้
พัฒนาทักษะทางสังคมด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อืน่ ทักษะการสร้าง
ความสัมพันธ์ รวมทั้งทักษะการแสวงหาความรู้ การคิด การแกป้ัญหาและอ่ืน ๆ 

ในส่วนของเทคนิค KWL Plus นั้นมาจาก คาร์ และโอเกิล (Car and Ogle, 1957: 626-631) ซึ่งมี
ขั้นตอนในการทํากิจกรรมที่ชัดเจน โดยเร่ิมจากข้ัน K (What we know) คือนักเรียนต้องบอกว่ารู้ข้อมูลอะไร



เก่ียวกับเร่ืองที่จะอ่านบ้าง ซึ่งครูจะเป็นผูน้ําเข้าสู่กระบวนการนีด้้วยการซักถาม เล่นเกม หรือนําสื่อต่าง ๆ มาใช้
เป็นแนวทางในการตอบ นอกจากนั้นในขัน้ W (What we want to know) ยังเป็นขั้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนกําหนดคําถาม หรือข้อสงสัยในเร่ืองที่อ่านร่วมกัน จากนั้นในขั้น L (What we have learn) เป็น
กิจกรรมขั้นหลังการอ่านโดยอธบิายถึงสิง่ที่เข้าใจและได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากเรื่องที่อ่าน และจดบนัทึกข้อมูลที่
เป็นใจความสาํคัญจากเรื่องที่อ่านได้  ในขัน้สุดทา้ยคือขั้น Plus การสร้างแผนผังความคิดและการสรุปเร่ือง ใน
ขั้นนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะสร้างแผนผังความคิดโดยนําข้อมูลทีไ่ด้จากการอ่านเนื้อเรื่องมาจัดลาํดับเหตุการณ์ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชัรินทร์ แจ่มจํารูญ (2547: 81) ที่กล่าวไว้ว่าขั้น Plus เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้
ฝึกการเรียงลําดับเหตุการณ์ และเรียนรู้การเรียงลําดับข้อมูลอยา่งเป็นขัน้ตอน แล้วนําเสนอออกมาในรูปแบบ
ของแผนผัง ทาํให้นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านได้เป็นอย่างดี ไดใ้ช้ความคิดสร้างสรรค์  

ทั้งนี้เทคนิค KWL Plus จัดเป็นเทคนิคที่ช่วยสง่เสริมให้ผู้สอนทราบความรู้พืน้ฐานที่มีมาก่อนของ
นักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการตั้งคําถาม ระดมสมองรวบรวมข้อมูล จัดระบบข้อมูล สร้างแผนผัง
ความคิด สรุปเรื่องที่อ่าน สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรนิทร์ แจ่มจํารูญ (2547: บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษาเร่ืองการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนอ่านแบบ
ปฏิสัมพันธด์้วยวิธี KWL Plus กับการสอนอ่านแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา่ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ด้วยวิธี KWL Plus สูงกว่ากบันักเรียนทีไ่ด้รับการสอนอ่าน 
แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเห็นได้ชัดวา่การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus เป็น
วิธีการสอนแบบร่วมมือที่มีประโยชน์ต่อนักเรียน ทาํให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึน้ 

2. ผลสัมฤทธิท์างการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับวิธีการสอนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค KWL Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ 1) 
ขั้น K  นักเรียนมีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านบา้ง 2) ขั้น W นักเรียนต้องการรู้อะไรจากเรื่องที่อ่าน 3)ขั้น L 
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบา้งจากเรื่องที่อ่าน 4)ขั้นสร้างแผนที่ความคิด และสุดทา้ย 5) ขั้นสรุปเรื่อง โดยในแต่ละ
ขั้นสอน ครูต้องคอยให้คําแนะนาํ คอยถามกระตุ้น และช่วยเหลอือย่างใกล้ชิด กระบวนการเหล่านี้เปน็การสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นศนูย์กลาง  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลองผิดลลองถูก ฝึกการคิด เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของรินทรล์ภัส เฉลิมธรรมวงษ์ (2557: 64) ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
จับใจความของ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWL Plus  ผลการวิจัย พบว่า
ความสามารถด้านการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWL 
Plus สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจมาจากการจดัการเรียนการ
สอนด้วยเทคนิค KWL Plus เป็นกิจกรรมที่ฝึกกระตุ้นการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาเป็นลาํดับ
ขั้นตอน 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับวิธีการสอนแบบปกติ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องมาจาก



ก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกตินั้น นักเรียนยังไม่มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการอ่านจบัใจความ 
ส่งผลให้คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยที่ต่าํ จากนั้นเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการอ่านจับใจความตาม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ประกอบด้วย ขั้นนาํเข้าสูบ่ทเรียน ขั้นกิจกรรม และขั้นสรุป ที่มีวิธีการเป็น
ลําดับขัน้ตอน สอดคล้องกับสุธาทิพย์ แปน้ทองคํา (2545: 12) กล่าวว่าวิธีการสอนแบบปกติของกรมวิชาการว่า
ประกอบด้วยขั้นเตรียมการ คือนําเข้าสูบ่ทเรียน ทบทวนความรู้เดิม แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู ้ขั้นสอนเป็นการ
นําเสนอเนื้อหา โดยใช้การอธิบายสนทนาซักถาม อภิปราย ทาํแบบฝึกหัด ข้ันสรปุบทเรียนครูและนักเรียน
ร่วมกันสรุปเนื้อหา โดยเมื่อมีการทดสอบหลังเรียนจึงทาํให้คะแนนเฉลี่ยสงูกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
แผนการสอนได้ผา่นการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชีย่วชาญ เม่ือนําไปใช้กับนักเรียนจึงทาํให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
อ่านจับใจความของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 
ข้อเสนอแนะผลการวิจัย 

1. ก่อนการสอนครูจะต้องเตรียมตัวโดยทาํความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนของเทคนิค KWL 
Plus ที่มีอยู่หลายขั้นให้พร้อม เพื่อให้การสอนประสบผลสาํเร็จ       

2. การเลือกเนื้อเร่ืองหรือบทอ่าน ควรเลือกเนื้อหาที่มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน หรือเร่ืองที่มี
ความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกับชีวิตของนักเรียน เพราะจะได้เปน็ทีส่นใจ มีแรงดึงดูดให้นักเรียนตั้งใจอ่าน 
บรรยากาศในการเรียนไมน่่าเบือ่ 

3. เนื่องจากวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus เป็นเทคนิคที่ต้องทาํงานกันเปน็กลุม่ ครู
จึงต้องคอยกระตุ้นให้เกิดการระดมสมอง และควบคุมเวลาในการทํากิจกรรม      

  
 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรนําวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับชัน้ 

อ่ืน ๆ เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิด ตัง้คําถามและตอบคําถามได้อยา่งเป็นลําดบัขั้นตอน 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบวธิีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus กับวิธีการสอนในรูปแบบ 

อ่ืน ๆ 
3. ควรศึกษาวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในด้านอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากการอ่านจับใจความ เช่น การอ่านคิดวิเคราะห์ การอ่านอย่างมีวจิารณญาณ การเขียนสรุปความ 
เป็นต้น 
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