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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีไ่ด้รับการสอนอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ด้วยเทคนิค KWL Plus และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังที่ได้รบัการ
สอนอ่านแบบปฏสิัมพันธด์้วยเทคนิค KWL Plus 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ก่อนและหลังทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 
จ านวน 2 ห้องเรียน ได้มาด้วยวธิีการสุ่มอย่างงา่ย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์
ด้วยวิธี KWL Plus แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนอ่านแบบปฏสิัมพันธด์้วยวิธี KWL Plus โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการสอบคา่ที (t-test independent) 
 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจบัใจความของนักเรียนกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์
ด้วยวิธี KWL Plus  กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนอ่านแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  
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2. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการสอนอ่านแบบปฏิสมัพันธ์
ด้วยเทคนิค KWL Plus สูงกว่าก่อนการสอนอ่านแบบปฏสิัมพนัธ์ด้วยเทคนิค KWL Plus อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รบัการสอนอ่านแบบปฏสิัมพันธด์้วยวิธี KWL Plus 
นักเรียนเห็นด้วยกับวิธีสอนอ่านแบบปฏสิัมพันธ์ดว้ยวิธี KWL Plus ร้อยละ 96 
 
หมายเหตุ : ค าส าคัญ (Key word) ได้แก่ (1)ความสามารถด้านการอ่านจับใจความ (2) การจัดการเรียนรู้
ร่วมมือแบบเทคนิค KWL Plus (3)วิธีสอนแบบปกต ิ
 
Abstract  

The purpose of this research for (1) to compare the student achievements of 
Matthayom 3th reading with KWL Plus method and Traditional teaching methods (2) A 
comparison of the reading achievement of  Matthayom 3th before  and after reading with 
KWL Plus method and Traditional teaching methods (3) A comparison of the reading 
achievement of  Matthayom 3th before  and after reading Traditional teaching methods. The 
sample group is Matthayom 3th students in the academic year 2020 Triamudomsuksanomklao  
Nonthaburi School.  2 class rooms. It derives from simple random sampling method by using 
each class as a sampling unit. 

Research instruments have 3 is learning plan for reading achievement reading with 
KWL Plus method reading achievement reading Normal plan teaching and questionnaire of 
student for reading achievement reading with KWL Plus method by mean (�̅�) standardization 
(S.D.) and t-test independent. 
The results of the research were. 

1. reading achievement sample groups student for reading achievement reading 
with KWL Plus method with control group student reading achievement reading 
normal teaching method between result in the statistically significant level of .05 

2. reading achievement Matthayom 3th students after teaching with KWL Plus 
method  higher than teaching after teaching with KWL Plus method  result in the 
statistically significant level of .05 

3. 3. reading achievement Matthayom 3th students after teaching Traditional 
teaching methods higher than teaching after teaching Traditional teaching 
methods result in the statistically significant level of .05 
 



Keyword:  (1) Ability reading achievement (2) teaching with KWL Plus method (3) Traditional 
Teaching Methods 
 
บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การอ่านมีความส าคัญและจ าเปน็อย่างให้สังคมปัจจุบนั เพราะนอกจากอ่านเพื่อความเพลิดเพลินแล้ว 
การอ่านยังเปน็การมเสวงหาความรู้เพื่อให้ทันเหตุการณ์ ทั้งยังเพิ่มพูนสตปิัญญาของตน บุคลทีม่ีความเข้าใจใน
เร่ืองที่อ่านอย่างแท้จริงย่อมสามารถน าความรู้ ความคิดไปใช้ประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและและสังคม แววมยุรา 
เหมือนนิล (2541 : 17) ถนอมวงศ์ล้ ายอดมรรคผล (2539 :55) และศรีวิไลพลมณี (2545 : 122) ได้กล่าวไว้ใน
ท านองเดียวกันวา่การอ่านจับใจความเป็นความเข้าใจเรื่องที่อ่านระดับตน้ และเป็นพืน้ฐานส าคญัมากส าหรับ
การอ่านระดับสูง การอ่านจับใจความจึงเป็นหัวใจของการอ่านทกุรูปแบบ เพราะผู้ที่จับใจความเร่ืองที่อ่าน
ได้มากมีโอกาสรบัรู้เรื่องราวได้ดกีว่าผู้ที่ไมส่ามารถจับใจความของเร่ืองที่อ่านได้และหากจบัใจความส าคัญไม่ได้ 
ย่อมไม่เข้าใจเรื่องที่อ่านหากต้องการประโยชน์จากเรื่องที่อ่านนัน้ก็ต้องกลับมาอ่านใหม่ท าให้เสียเวลา ถึงแม้การ
อ่านจับใจความจะมีความส าคัญต่อการเรียน และก าหนดให้เป็นเนื้อหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย แต่ก็
ยังพบวา่การอ่านก็ยังเปน็ปญัหา คือนักเรียนไม่มีนิสัยรักการอ่าน 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสอนอ่านพบว่า มวีิธีสอนอ่านที่สามารถช่วยแก้ปัญหาการ
อ่านจับใจความและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความให้สงูขึ้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธโ์ดยใช้
เทคนิค KWL Plus ซึ่งเทคนิคนีเ้ป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ชว่ยพัฒนาทักษะการอ่าน เนื่องจาก มีแนวคิด
และแนวทางการฝึกให้คิดเป็นล าดับขั้นตอนเทคนิค KWL Plus เป็นแนวคิดของคาร์ และ โอเกิล (Ogle, 1987) 
กล่าวถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี (2547 : 92-94) เป็นเทคนิคที่เนน้การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการคิด
เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้เป็นนักคิดในขณะที่อ่าน โดยทีน่ักเรียนจะท านายเหตุการณ์ในเร่ืองที่อ่านก่อนที่จะเร่ิม
อ่านเร่ืองที่ก าหนด นักเรียนจะพิจารณาความรู้ความเข้าใจของตนเองที่มีต่อเรื่องที่อ่าน ในขณะที่อ่านนักเรียน
จะตรวจสอบเหตุการณ์ในเร่ืองที่อ่านว่าเป็นไปตามที่นักเรียนได้ท านายไว้หรือไม่ โดยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWL Plus มีขั้นตอน 5 ขั้นตอนคือ 1. ขั้น KNOW หมายถึงประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมของ
นักเรียนที่เก่ียวข้องกับที่ก าลังจะอ่านซึ่งครูสามารถรู้ได้โดยใช้นกัเรียนระดมก าลังสมอง 2. ขั้น Want to know 
หมายถึง นักเรียนต้องการที่จะรูอ้ะไรเกี่ยวกับเร่ืองที่จะอ่าน ครูและนักเรียนจะตัง้ค าถามในสิ่งที่อยากรู้ 3. ขั้น 
Leraned หมายถึง นักเรียนรู้อะไรบา้งจากการอ่าน 4. ขั้น Mapping เป็นการน าแผนภาพความคิดและ 5. ขั้น 
Summarizing เป็นการสรปุเร่ืองหลังจากการอ่านซึง่เป็นการช่วยนักเรียนจัดระบบความคิดได้ 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจทีจ่ะน าการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus มาใช้พัฒนาความสามารถในด้าน
การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี 

 



วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รบัการสอน
อ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ด้วยเทคนิค KWL Plus และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังที่
ได้รับการสอนอ่านแบบปฏสิัมพนัธ์ด้วยเทคนิค KWL Plus 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
สมมุติฐาน 
 1. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ที่การสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์
ด้วยเทคนิค KWL Plusสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  

2. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 หลังการสอนอ่านแบบปฏิสมัพันธ์
ด้วยเทคนิค KWL Plus สูงกว่าก่อนการสอนอ่านแบบปฏสิัมพนัธ์ด้วยเทคนิค KWL Plus  

3. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 หลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติสูงกว่าก่อนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

ขอบเขตงานวิจัย 
 ประชากร 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
นนทบุรี จ านวน 6 ห้องเรียน  จ านวน 180 คน  ซึ่งจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ  
 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า นนทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2563 จ านวน 2 ห้องเรียน โดยได้มาจากการน าคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 6 ห้องเรียน มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ 
ANOVA โดยเลือกจาก 2 ห้องเรียนที่มีผลคะแนนไม่ตา่งกัน จากนั้นน ามาก าหนดประเภทวิธีการสอนของกลุ่ม
ตัวอย่าง  ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างงา่ย (random cluster sampling) ด้วยวิธีการจบัสลาก โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม (cluster random sampling) ได้นักเรียนห้อง 3/1 จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
สอนอ่านแบบปฏสิัมพันธ์ด้วยเทคนิค KWL Plus และนักเรียน ห้อง 3/5 จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุม สอน
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ       
 
ตัวแปรที่ศึกษา   
 ตัวแปรต้น  
  1. การสอนอ่านแบบปฏิสัมพนัธด์้วยเทคนิค KWL Plus 
 2. การจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ



 ตัวแปรตาม  
 1. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 
 1. ใช้เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระที่ 1 มาตรฐาน 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสรา้งความรู้และความคิดไปใช้ ตัดสินใจ แก้ปัญหาและสร้าง
วิสัยทัศน์ในการด าเนนิชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน มาตรฐานการ เรียนรู้ช่วงชัน้ที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
 2. เนื้อหาที่น ามาใช้เปน็วัสดุการอ่านจับใจความ คือ ข่าว  บทความ สารคดี และเร่ืองสั้น ซึ่งหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ก าหนดให้เรียนวรรณกรรมต่าง ๆ 
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม และในสาระการเรียนรู้รายปีของหลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดให้นกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านข่าว นิทาน บทความ สารคดี และเร่ืองสั้น โดยคัดเลือกเนื้อเรื่องให้ตรงกับความสนใจ
ของนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์การคัดเลือกหนังสือของ ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2542 ก 
: 47) 
 3. ระยะเวลา ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การอ่านจับใจความ หมายถึง การท าความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองที่อ่าน เม่ืออ่านแล้วสามารถเข้าใจ
เร่ืองราว บอกได้ว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน เม่ือไหร่ อย่างไร กับใคร  สามารถสรุปใจความส าคัญ แนวคิดของเร่ือง
ได้ สามารถรู้จุดประสงค์ของผู้เขียนและประโยชน์หรือข้อคิดที่ได้ 
 2. การสอนอ่านแบบปฏิสัมพนัธด์้วยเทคนิค KWL Plus หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ตามทฤษฎีของ Carr and Ogle (1978) ในการท ากิจกรรมผู้เรียนจะต้องชว่ยกันระดมความคิด ใช้
ประสบการณ์เดิมของตนเองแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนในชัน้เรียนและผู้สอน มีการตั้งค าถามในเร่ืองที่อ่านและ
ตรวจสอบหาค าตอบ น าข้อมูลที่ได้มาเขียนแผนผงัแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล และทา้ยสุดคือการเขียนสรุป
ใจความส าคัญ  ซึ่งมีขัน้ตอนดังนี้ 

               2.1 ข้ันก่อนการอ่าน ขั้น K (What you know) ให้นักเรียนเขียนข้อมูลหรือสิ่งที่นักเรียนรู้แล้ว
เก่ียวกับเร่ืองที่จะอ่าน ว่านักเรียนมีความรู้เดิมเก่ียวกับหัวข้อเร่ืองที่จะอ่านอย่างไรบ้าง 

               2.2 ข้ันการอ่าน ขั้น W (What you want to know) ให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่ต้องการรู้เกี่ยวกับ
เร่ืองที่อ่าน โดยการตั้งค าถามเก่ียวกับเร่ือง เพื่อเป็นการสร้างจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

               2.3 ข้ันหลังการอ่าน ขั้น L (What you have learned) ให้นักเรียนเขียนตอบค าถามที่ตั้งไว้ในขั้น 
W ว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบา้งเก่ียวกับเร่ือง หลังจากที่ได้อ่านแล้ว และตรวจสอบค าถามที่ยงัหาค าตอบไมไ่ด้ 
หรือพบข้อมูลใหม่ที่ไม่มีในค าถามก็ให้เขียนบนทึกไว้ 

    2.4 ข้ันสร้างแผนภาพความคดิ (Mind Mapping) ให้นักเรียนสร้างแผนภาพความคิดเพื่อแสดง
ความคิดรวบยอด และรายละเอียดที่สัมพันธ์กันของเรื่องที่อ่านตามความเข้าใจของนักเรียน 



    2.5 ข้ันสรุปใจความส าคัญ (Summarizing) ให้นักเรียนน าข้อมูลจากการสร้างแผนภาพความคิด
เก่ียวกับเร่ืองที่อ่าน มาเขียนสรปุใจความส าคัญของเร่ืองเป็นความเรียงโดยใช้ส านวนภาษาของนักเรียนเอง 

 3. วิธีการสอนแบบปกติ หมายถึง การสอนที่มีทั้งการบรรยาย อภิปราย ซักถาม และการใช้สื่อ
ประกอบการสอน ซึ่งมีขั้นตอนในการสอนดังนี ้
    3.1 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน ครูกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความพร้อมในการเรียน และความสนใจในการ
เรียนด้วยการตั้งค าถาม และสนทนา 
    3.2 ข้ันสอน ครูผู้สอนน าเสนอเนื้อหาการเรียนให้แก่ผู้เรียน ด้วยวิธีการบรรยาย อภิปราย สนทนา 
และซักถาม โดยมสีื่อประกอบการเรียนการสอน เช่น ใบความรู ้ใบงาน หรือหนังสือเรียน โดยให้นักเรียนปฏิบัติ
ตามค าชี้แจง 

   3.3 ข้ันสรุป ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเพื่อสรุปความคดิเห็นด้วยการถามค าถามและตอบ
ค าถาม หรือการเฉลยแบบฝึกหัดร่วมกัน 

4. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการอ่านเพื่อท าความเข้าใจ
เร่ืองที่อ่าน สามารถบอกสาระส าคัญของเร่ือง บอกจุดมุ่งหมายของเร่ือง บอกข้อเท็จจริง บอกแนวคิดของ
ผู้เขียนที่ต้องการสื่อสารได้ ซึ่งวดัผลไดจ้ากการท าแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความ หมายถึง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
อ่านจับใจความ ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้เป็นข้อสอบปรนัยจ านวน 30 ข้อเพื่อใช้ส าหรับทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 6. นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการทดลอง
แบบ Pretest and Posttest Experimental Design มุ่งศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ระหว่างการอ่านแบบ
ปฏิสัมพันธด์้วยเทคนิค KWL Plus กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

ระยะเวลาในการทดลอง 
  ด าเนินการทดลองสอน เร่ือง การอ่านจับใจความ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน  
8 ชั่วโมง ด้วยวธิีสอนแบบปฏสิมัพันธ์ด้วยเทคนิค KWL Plus และของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 จ านวน  
8 ชั่วโมง ด้วยวธิีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า นนทบุร ี

 



 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 
ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยก าหนดโครงสร้างเนือ้หาของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิก์ารอ่านจับ
ใจความ ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อศึกษาตัวชีว้ัดและจดุประสงค์การเรียนรู้ จัดท า
ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบและก าหนดจ านวนข้อสอบ 60 ข้อ จากนั้นน าเสนอแบบทดสอบให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัยตรวจสอบความถูกตอ้งของเนื้อหาและการใช้ภาษา ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า จากนั้นน าไป
เสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อค าถาม โดยผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 ได้จ านวนข้อสอบ
ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิน้ 30 ข้อ จากนั้นน าข้อสอบทีป่รับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ทดลองกบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 40 คน ที่ผา่นการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความมาแลว้ น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหา
ประสิทธิภาพรายข้อ แต่ละข้อมคี่าความยากงา่ย (p) ระหว่าง 0.20 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20 
ขึน้ไป จากนั้น คัดเลือกข้อสอบที่มีที่มีประสทิธิภาพจ านวน 30 ข้อ  น าไปทดลองอีกคร้ังและน าไปหาค่าความ
เชื่อมั่น ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliabillity) เท่ากับ 0.20-0.70 
  2. แผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านแบบปฏสิัมพันธด์้วยเทคนคิ KWL PLus จ านวน 4 แผน แผน
ละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง น าเสนอแบบทดสอบให้อาจารย์ทีป่รึกษาวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
และการใช้ภาษา ปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน า จากนั้นน าไปเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง การอ่านจับใจความส าคัญ (ข่าว) ประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการ
จัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญ (บทความ) 
ประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 1.00 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง
การอ่านจับใจความส าคัญ (สารคดี) ประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.00 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญ (เรื่องสั้น) ประเมินค่าความสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 1.00 แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 แผน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
1.00 จัดเป็นแผนการสอนที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการทดลองได้ 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวม 8 ชั่วโมง น าเสนอ
แบบทดสอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา ปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า จากนั้นน าไปเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา โดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง
การอ่านจับใจความส าคัญ (ข่าว)  ประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การอ่านจับใจความส าคัญ (บทความ) ประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการ
จัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง การอ่านจับใจความส าคญั (สารคดี)  
ประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 1.00 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
เร่ือง การอ่านจับใจความส าคัญ (เร่ืองสั้น)  ประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.00 แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 แผน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 1.00 จัดเป็นแผนการสอนที่
เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการทดลองได้ 



วิธีด าเนินการทดลอง 
1. แจ้งจุดประสงค์และน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความไปทดสอบก่อนเรียนกับ

นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก ่กลุ่มทดลองที่ได้รบัการสอนอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ด้วยเทคนิค KWL Plus และกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้กลุม่ละ 4 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 50 
นาที โดยกลุ่มทดลองจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบปฏสิัมพนัธ์ด้วยเทคนิค KWL Plus และกลุ่มควบคุม
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  

3. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ารอ่านจับใจความไปทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนทัง้ 2 กลุ่ม ได้แก ่
กลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ด้วยเทคนิค KWL Plus และกลุ่มควบคุมทีไ่ดร้ับการจัดการ
เรียน รู้แบบปกต ิ 

4. น าข้อมูลทีไ่ด้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียนทัง้ 2 กลุ่ม  
ไปวิเคราะห์ทางสถิต 
 
วิเคราะห์ข้อมูล 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความ ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ทีไ่ด้รับการสอนอ่าน
แบบปฏสิัมพันธ์ดว้ยวิธี KWL Plusและวิธีสอนแบบปกติ โดยใชค้่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยหลังการทดลองของทั้ง 2 วิธ ีโดยใช้ทดสอบค่า ( t-
test) แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน(t-test Independent) 

2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนการสอนอ่าน
แบบปฏสิัมพันธ์ดว้ยวิธี KWL Plus และหลังการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยวธิี KWL Plus โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกตา่งระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยก่อนและหลังการ
ทดลอง โดยใชท้ดสอบคา่ ( t-test) แบบกลุ่มตัวอยา่ง 2 กลุ่ม ที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน(t-test dependent) 

3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนทีไ่ด้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ และหลงัที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยใช้คา่เฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลีย่ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้ทดสอบคา่  
( t-test) แบบกลุ่มตัวอยา่ง 2 กลุ่ม ที่ไม่เปน็อิสระต่อกัน (t-test dependent) 
 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
สรุปการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รบัการสอนอ่านแบบปฏิสัมพนัธด์้วย 
เทคนิค KWL Plus สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนกัเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนอ่านแบบ
ปฏิสัมพันธ์ ด้วยเทคนิค KWL Plus กับกลุ่มที่ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 



 
กลุ่มตัวอย่าง N �̅� S.D. t Sig. 
กลุ่มทดลอง 30 23.6 5.53 6.142 0.00 
กลุ่มควบคุม 30 15.23 5.01   

 

จากตารางที่ 1 พบวา่ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการอ่านจับใจความหลังเรียนของกลุ่ม
ทดลอง (�̅�= 23.6 , S.D.= 5.53) สูงกว่ากลุ่มควบคุม �̅� = 15.23 , S.D.= 5.01) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลังการ
ทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ด้วยเทคนิค KWL Plus มีความสามารถ
ทางการอ่านจับใจความสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 
2. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความของนักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านแบบปฏสิัมพันธ ์ด้วยเทคนิค KWL 

Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนกัเรียนระหว่างก่อนและหลังเรยีนด้วยวิธีการ
สอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคนิค KWL Plus 
 

กลุ่มทดลอง N �̅� S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 30 14.23 4.98 -19.79 0.00 
หลังเรียน 30 23.6 5.53   

 

จากตารางที่ 2 พบวา่ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการอ่านจับใจความก่อนเรียนของกลุ่ม
ทดลอง (�̅� = 14.23 , S.D.= 4.98) สูงกว่าหลังเรียน (�̅� = 23.6 , S.D.= 5.53) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลังเรียน 
นักเรียนกลุ่มทดลองทีไ่ด้รับการสอนอ่านแบบปฏสิัมพันธด์้วยเทคนิค KWL PLus มีความสามารถทางการอ่าน
จับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

 
3. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนกัเรียนระหว่างก่อนและหลังเรยีนด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบปกต ิ
 

กลุ่มทดลอง N �̅� S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 30 11.5 3.63 -12.17 0.00 
หลังเรียน 30 15.25 5   

 



จากตารางที่ 3 พบวา่ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการอ่านจับใจความหลังเรียนของ
กลุ่มควบคุม (�̅�= 11.5 , S.D.= 3.63) สูงกว่าก่อนเรียน (�̅�= 15.25 , S.D.= 5) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลังเรียน 
นักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีความสามารถทางการอ่านจับใจความสูงกว่าก่อน
เรียน 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุร ีระหว่างการอ่านแบบปฏสิัมพันธด์้วยเทคนิค KWL Plus และการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า 
 1. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนอ่านแบบ
ปฏิสัมพันธด์้วยเทคนิค KWL Plus สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ

 2. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนอ่านแบบ
ปฏิสัมพันธด์้วยเทคนิค KWL Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 3. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 
 
อภิปรายผล 

1.ผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนอ่านแบบ
ปฏิสัมพันธด์้วยเทคนิค KWL Plus สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติอาจเนื่องจากวิธีสอนอ่านแบบปฏสิัมพันธ์
ด้วยวิธี KWL Plus มีขั้นตอนในการท ากิจกรรมที่ชัดเจน กลา่วคอืขั้น K เป็นกิจกรรมที่นักเรียนต้องฝึกใช้
ประสบการณ์เดิมของตนเอง ประสบการณ์เดิมของนักเรียนเปน็สิ่งส าคัญมากในกิจกรรมก่อนการอ่าน เพราะ
ความรู้จากประสบการณ์เดิมจะเป็นพื้นฐานให้นักเรียนสามารถคาดเดาเนื้อเรื่องหรือเหตุการณ์จากชื่อเรื่องได้ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของธิดา ฤทธาภัย (2537 : 46) พรรณี เศวตมาลย์ (2543 : 37) และเกียรติชัย ยานะรังสี 
(2540 : 47) ที่กล่าวว่านักเรียนจะต้องใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมเพื่อตีความ ท าความเข้าใจเรื่องที่อ่าน
ดังนั้นประสบการณ์เดิมจึงเปน็สว่นส าคัญที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสูงขึ้นและยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ผจงกาญจน์ ภูวิกาดาวรรชน์ (2534 : 88) ที่กล่าวว่า “การอ่านผู้อ่านต้องใช้ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ
ประสบการณ์เดิมของตนเองที่มีอยู่ในขณะนั้นไปช่วยดีความเนื้อเรื่องที่อ่าน” นอกจากนั้นในขัน้ W ยังเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความอยากรู้อยากเห็น โดยใช้วิธีการตั้งค าถามในสิง่ที่นักเรียนต้องการเรียนรู้ 
การตั้งค าถามของนักเรียนสร้างแรงจูงใจใน 
การอ่านและเปน็จุดส าคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนค้นหาค าตอบในการอ่าน สอดคล้องกบังานวิจัยของวิจิต
ตรา นรสิงห์(2540 : 87) ที่กล่าวว่า การตั้งค าถามของนักเรียน ท าให้นักเรียนสามารถก าหนดเป้าหมายการอ่าน
อย่างอิสระ มุ่งจดจ่ออยู่กับบทอ่านและ ตรวจสอบตนเองในขณะเรียนรู้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Maw & 



Maw (1964, 1965, อ้างถึงใน สุรางค์ โคัวตระกูล 2541 : 171 ) ที่ว่าครูควรส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสค้นควา้
ส ารวจและทดลองความสามารถของตน โดยจัดประสบการณ์ความอยากรู้อยากเห็นให้กับนักเรียน ยิ่งนักเรียน
มีความอยากรู้อยากเห็นมากเท่าใดแรงจูงใจในการค้นหาค าตอบก็เพิ่มมากข้ึน ขั้น L เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียน
เรียนรู้วิธีการอ่านหนังสืออย่างมสีมาธิ และการจดบนัทึกข้อมูลจากสิ่งที่อ่านอย่างถูกต้อง โดยจะเลือกจดเฉพาะ
ประเด็นที่ส าคัญ ซึ่งการจดบันทกึจะช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาไดโ้ดยทีไ่ม่ต้องย้อนกลับไปอ่านเนื้อ
เร่ืองอีกสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพสร มีปั่น (2539 : 72) ที่ว่า “การจดบนัทึกสิ่งทีน่ักเรียนเรียนรู้จากบท
อ่าน ท าให้นักเรียนสามารถทบทวนแนวคิดส าคัญ ๆ ที่ได้รับจากบทอ่านได้ดลอดเวลา โดยไม่ตอ้งย้อนกลับไปดู
บทอ่านเดิม” และสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน (2524:80 ) ที่กล่าววา่ "การจดบันทึก
ช่วยให้การอ่านมีประสิทธิภาพ เวลาจดบันทึกควรบนัทึกใจความส าคัญไว้เป็นตอน ๆ เพื่อสะดวกในเวลา
ทบทวน ภาษาที่ใช้ควรเปน็ภาษาง่าย ๆ และมีใจความย่อ ๆ พอให้เข้าใจ" และในขั้น Plus เป็นกิจกรรมที่
นักเรียนได้ฝึกการเรียงล าตับเหตุการณ์ และเรียนรู้การเรียงล าดับข้อมูลอย่างเป็นขัน้ตอน แล้วจึงน าเสนอ
ออกมาในรูปแบบของแผนภูมิ นักเรียนจะเกิดความเข้าใจในเนือ้เร่ืองที่อ่านได้เป็นอย่างดี ได้ใชค้วามคิด
สร้างสรรค์ในการน าเสนอแผนภมูิในรูปแบบตา่ง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณี อุคมธาดา (2537 : 46) 
และ อุพณีย์ วรรณจีขี (2536 : 110) ที่กล่าวว่า “การท าแผนภมูิประกอบเร่ืองที่อ่าน จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ
ในเนื้อเรื่องที่อ่านดีขึ้น เพราะท าให้สามารถมองเห็นใจความส าคัญรวมทั้งรายละเอียดของเร่ืองที่อ่านและเป็น
เทคนิคการสอนอ่านที่เสริมความเข้าใจในเร่ืองที่อ่านอย่างเป็นระบบ” และสอดคล้องกับแนวคดิของ ผจงกาญน์ 
ภูวิกาดาวรรธน์ (2534:88) ที่กล่าววา่ “การสรุปขอ้ความหรือความคิดในรูปแบบของแผนภูมิจะช่วยให้นักเรียน
วิเคราะห์จัดกลุ่มของความคิดทีส่ าคัญ หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการชว่ยให้นักเรียนจัดระบบความรู้ทีม่ีอยู่ เพื่อช่วย
การเก็บสะสมไว้ในความทรงจ าของนักเรียน” 
 จากที่กล่าวมาข้างตน้จะเห็นได้วา่การสอนอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ดว้ยเทคนิค KWL Plus เน้นใช้
กระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน และใช้ความรู้เดิมของผู้เรียนออกมาใช้ เปิดโอกาสให้ตั้งค าถามในสิ่งที่อยากรู้
และตอบค าถามจากสิ่งที่ได้อ่าน จากนั้นใช้แผนผังในการจัดระบบความคิดจึงท าให้การอ่านจบัใจความมี
ผลสัมฤทธิส์ูงกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่เน้นใช้การอ่านและลอกบางบทความออกมาบางช่วง 
ไม่ได้เข้าใจเรื่องที่ตนเองอ่านอยา่งแท้จริง 

2. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนอ่านแบบ
ปฏิสัมพันธด์้วยเทคนิค KWL Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทัง้นี้เพราะการสอนอ่านแบบปฏิสมัพันธ์ด้วย
เทคนิคKWL Plus เป็นการจัดกจิกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกการคิดอย่างเป็นขัน้ตอนครูผู้สอนมีแนวทางใน
การท ากิจกรรมขั้นแรกคือ K การตั้งค าถามว่านักเรียนมีความรู้อะไรบา้งเก่ียวกับเร่ืองที่อ่าน เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนใช้ประสบการณ์เดิมเชือ่มโยงเข้ากับเนื้อหาที่ครูน ามาให้อ่าน ขั้น W มุ่งพัฒนาให้นักเรียบแสวงหา
ค าตอบจากเรื่องที่อ่านฝึกให้นักเรียนคิดและมีจุดมุ่งหมายในการอ่านร่วมกัน ต่อมาในขั้น L เป็นกิจกรรมที่
นักเรียนต้องเขียนค าตอบว่าหลงัจากอ่านเนื้อเรื่องจบแล้วได้รับความรู้อะไรบ้าง สามารถจับใจความส าคัญและ
ตอบค าถามจากเรื่องได้ และในขั้นสุดท้ายของการสอนนักเรียน ได้ฝึกเขียนแผนภาพความคิดซึง่ เป็นการ
จัดล าดบัข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจึงท าให้นักเรียนจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านและเขียนสรุปความได้ 



สอดคล้องกับผลการวิจยัของจิราภรณ์ บุญณรงค์(2554 : 33) ได้น าเทคนิคนี้มาใชว้ิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกมาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนดว้ยเทคนิค KWL กับวิธีสอน
แบบปกติพบว่าผลสัมฤทธิ์ของนกัเรียนที่ได้รับการสอนดว้ยเทคนิค KWL สูงกว่านักเรียนทีไ่ด้รบัการสอนแบบ
ปกติที่ระดับ .05 และพบว่าความสามารถด้านการอ่านจับใจความหลังเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทีร่ะดับ .05 ทั้งนี้เปน็เพราะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL เป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนคิดอย่างเปน็ระบบและสอดคล้องกับ รินทร์ลกัส เฉลิมธรรมวงศ์ (2557 : 64) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ที่จัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus พบว่า ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจัดการ
เรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรูอ้ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค KWL Plus เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนฝึกกระตุ้นความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อเชื่อมโยง
เนื้อหาเป็นล าดบัขั้นตอน 

3. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความของผู้เรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกต ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เปน็
การจัดการเรียนรู้โดย ผู้สอนใชก้ิจกรรรมการเรียนการสอบแบบบรรยาย และให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้า หาความรู้
ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนคอยแนะน า ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่และสามารถจับใจความในสิ่งที่อ่านได ้
และในขั้นสรปุของการจัดการเรียนรู้แบบปกติผู้สอนและผู้เรียนได้มีการสรุปเนื้อหาและพูดคุยสรปุบทเรียน
ร่วมกัน รวมถึงเฉลยแบบฝึกหัดไปพร้อมกัน สอดคล้องกับงานวจิัยของ จิรัชญา ทิขัตติ (2550 : 71) ผลการ 
วิจัยพบวา่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รบัการสอนแบบปกติก่อนและหลังการทดลองมี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นผลมาจากวิธ ี 
การสอนแบบปกตินัน้แตกต่างจากวิธีการสอนแบบร่วมมือ คือ ในการสอนครูและนักเรียนร่วมกัน อภิปราย
เนื้อหาร่วมกันและนักเรียนแยกท ากิจกรรมกลุ่มบ้าง รายบุคคลบ้าง ตามค าสั่งครูบ้าง นักเรียนและครูร่วมกัน
อภิปรายเพื่อสรุปบทเรียนก่อนการประเมินผลแล้วยกย่องนักเรียนที่ท า คะแนนสูง ดงันัน้นักเรียนจึงมีแรงจูงใจ
ในการเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
 1. การเลือกเนื้อเรื่องในการท ากิจกรรมครูควรเลือกชื่อเรื่องที่นักเรียนคุ้นเคย และเป็นเร่ืองที่สามารถ
พบเห็นได้ในชีวิตประจ าวนั  
 2. การท ากิจกรรมการอ่านแบบปฏิสัมพันธด์้วยวิธี KWL Plus ครูผู้สอนเป็นสว่นส าคัญในการกระตุ้น
นักเรียน ดังนัน้ครูจะต้องคอยให้ความช่วยเหลือ ตอบค าถาม ชีแ้นะให้กับนักเรียน 
 3. วิธีการสอนอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ด้วยวิธี KWL Plus เป็นวิธสีอนที่มีขั้นตอนดังนั้นครูผูส้อนจะต้อง
เตรียมตัวในการท ากิจกรรมมาก่อนล่วงหน้าเป็นอย่างดีจะท าให้การสอนประสบผลส าเร็จ 



 4. การท ากิจกรรมครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ความคิดในการระดมสมอง การตั้งค าถาม  
การจัดระเบียบของข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไห้ได้มากที่สุด ครูไม่ควรสรปุ หรือเฉลยก่อนที่
นักเรียนจะได้ใช้ความคิด 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอนอ่านแบบปฏสิัมพันธด์้วยวิธี KWL Plus ที่ใช้สอนอ่านจับใจความกับ
วิธีสอนอ่ืน ๆ  
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอนอ่านแบบปฏสิัมพันธด์้วยวิธี KWL Plus ที่ใช้สอนอ่านจับใจความกับ
ระดับชัน้อ่ืน ๆ  
 3. ควรพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปหรือแบบฝึกทักษะอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการอ่านจับใจความมาใช้
ประกอบ วิธีสอนอ่านแบบปฏิสมัพันธ์ด้วยวิธี KWL Plus  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
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