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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH  Plus               

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับใจความ กอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus               
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอานจับใจความ หลังเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH  Plus 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด กําแพงแสน
เมืองนาอยู  4) ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการเรียนรูดวยเทคนิคKWLH  Plus เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอาน                
จับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด  กําแพงแสนเมืองนาอยู  5) ศึกษาความ                 

พึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยแบบจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ X (คาเฉล่ีย) 
S.D.  (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน )   คาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index) และคาประลิทธิภาพตามเกณฑ (Double 
Percentage) กลุมเปาหมาย เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดหนองศาลา จํานวน 37 คน   

ผลการวิจัยพบวา 1) แบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับใจความ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด กําแพงแสนเมืองนาอยู   มีคาเฉล่ียอยูที่  1.00                
2) ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับใจความ กอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWLH Plus เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม    
ชุด กําแพงแสนเมืองนาอยู  มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.63 3) ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                 
ดานการอานจับใจความ หลังเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH  Plus มีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑที่กําหนด 
75/80 4) ผลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการเรียนรูดวยเทคนิคKWLH  Plus อยูในระดับมาก 5) ผลการวิเคราะห   
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยแบบจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอาน              
จับใจความ โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด กําแพงแสนเมืองนาอยู มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  
 
คําสําคัญ: แบบการจัดการเรียนรู KWLH Plus หนังสืออานเพิ่มเติม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คาดัชนีประสิทธิผล 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were 1) to improve and find efficiency of learning management 
model with the KWLH plus technique 2) compare the students’ reading comprehension achievement 
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before and after the learning management model with the KWLH plus technique 3) compare the reading 
comprehension achievement after the learning management model with KWLH plus technique and;   4) 
study workgroup’sbehavior from learning with the KWLH plus technique 5) study the students’ 
satisfaction with the learning management model by using the KWLH plus technique  

The subjects were 37 Prathomsuksa 5 students at Wat Nongsala School. Statistical analyses used 
for data analyses were mean, standard deviation, index of effective and percentage of double. 

The results of the research revealed that: 1) the index of congruence of the learning 
management model with KWLH plus technique for improving reading comprehension achievement, using 
supplementary series, “Pleasant Kamphaeng Saen Town,” was 1.00. 2) The index of efficiency of the pre- 
and post-learning achievement from the learning management model with KWLH plus technique for 
improving reading comprehension achievement, using supplementary series, “Pleasant Kamphaeng Saen 
Town,” was 0.63. 3) The percentage of students of reading comprehension achievement after the learning 
management model with KWLH plus technique was 91.89 4) student’s workgroup behavior from learning 
with KWLH plus technique was at the highest level 5) Students’ satisfaction with the learning management 
model with KWLH plus technique for improving reading comprehension achievement, using 
supplementary series, “Pleasant Kamphaeng Saen Town,” was at the highest level  
 

Keywords:  Learning management model with KWLH Plus, Supplementary reading, Learning achievement,  
     Index of efficiency and percentage of double 

 
1.บทนํา 
 

1.1 ที่มาและความสําคัญ 
ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติไทยและเปนเครื่องหมายของความเปนชาติเอกราช ที่มีประวัติความเปนมายาวนาน 

การจัดการศึกษาควรใหเด็กไทยทุกคนรูจักการใชภาษาเพื่อเปนผูสืบสาน ดูแลรักษาสมบัติวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติตอไป 
ภาษาไทยมีลักษณะที่แสดงคานิยมธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและศรัทธา อารมณ ความรูสึก ความรูในเรื่องราวตางๆ 
ประวัติศาสตรปรัมปราและประเพณีของคนในชาติ ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช ที่พระราชทานในวันประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงการณมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 เรื่องความสําคัญของภาษาไทยความตอนหน่ึงวา “ภาษาไทยเปนเครื่องมือที่สําคัญ ซ่ึงคนไทย ใชใน
การส่ือสาร ดังน้ันคนไทยจึงควรภูมิใจที่มีภาษาเปนของตนมาตั้งแตสมัยโบราณ ซ่ึงเราทุกคนควรจะรักษาไว”  

จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย ไดเนนการสอนภาษาเพื่อ
ติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ ครูจะตองสอนภาษาในฐานะเครื่องมือของการเรียนรูใหผูเรียนสามารถแสวงหา
ความรูไดดวยตนเอง และยังสอนภาษาเพื่อพัฒนาความคิดและนําความรูความคิดไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต               
มีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน หลักสูตรกลุมสาระ การเรียนรูวิชาภาษาไทย ไดกําหนดคุณภาพของผูเรียนเม่ือจบการศึกษา
ชวงชั้นที่ 2 คือชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคุณลักษณะดังน้ี คือ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะ                  
ไดถูกตอง อธิบายความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของคํา ประโยค ขอความ สํานวนโวหาร จากเรื่องที่อาน เขาใจ
คําแนะนํา คําอธิบายในคูมือตางๆ แยกแยะขอคิดเห็นและขอเท็จจริง รวมทั้งจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานและนําความรู
ความคิดจากเรื่องที่อานไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตได มีมารยาทและมีนิสัยรักการอานและเห็นคุณคาส่ิงที่อาน และ
จุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ROADMAP) ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไดระบุไววา ใหผูเรียน
อานขอความเรื่อง บทรอยกรอง ที่มีความยากงาย ใกลเคียงกับหนังสือเรียนอยางคลองแคลว สรุปใจความสําคัญขอคิดเรื่องที่
อานและมีมารยาทในการอาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2553: 10)  

จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของคะแนนสอบ O – NET (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ)                            
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดหนองศาลา ในปการศึกษา 2552 - 2554 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         
ปการศึกษา 2552 - 2554 เฉล่ียรอยละ 38.58 , 31.22 และ 74.41 สวนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 
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ซ่ึงวัดทักษะการอานคิดวิเคราะห พบวาในปการศึกษา 2551 – 2553 มีคะแนนเฉล่ียรอยละ68.61, 48.73 และ 53.44 สําหรับ
ปการศึกษา 2554 ที่ผานมาทางเขตพื้นที่ไมไดทําการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เม่ือพิจารณาถึงผล การประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนวัดหนองศาลา (ประชานุกูล) ปการศึกษา 2552 – 2554 ในสาระ
การเรียนรูภาษาไทยดานการอานของนักเรียน พบวา มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียรอยละ 69.58, 74.75 และ 78.51 
ตามลําดับ ซ่ึงเกณฑการประเมินของโรงเรียน ไดกําหนดคาเปาหมายไวที่รอยละ 75 ซ่ึงจากขอมูลขางตน พบวา นักเรียนมี
คะแนนเฉล่ียขึ้นลงไมแนนอนและไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษาตั้งไว  

จากสาเหตขุองปญหาดังกลาว พบวาขอสอบของแบบทดสอบระดับเขตพื้นที่และของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ ในกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะสาระที่ 1 การอาน จะพบวามีลักษณะของขอคําถามที่ตองอานเรื่อง
หรือขอความแลวจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานในประเด็นสําคัญๆ กอนตอบคําถาม ซ่ึงตองคิดวิเคราะห แยกแยะขอมูล                  
ที่โจทยกําหนดใหและเชื่อมโยงกันเพื่อหาคําตอบที่ถูกตอง ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ถานักเรียนเรียนดวยการทองจําตามเน้ือหาเพียง
อยางเดียว ขาดทักษะในการอานคิดวิเคราะหและการจับใจความของเรื่องที่อาน เม่ือทําขอสอบที่มีลักษณะที่ตองอาน                 
คิดวิเคราะห นักเรียนจึงไมสามารถทําขอสอบไดดีเทากับขอสอบที่วัดความจํา จึงเปนผลใหคะแนนอยูในระดับต่ํา  

ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนภาษาไทย จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการอานคิดวิเคราะห โดยเนนที่การอาน
จับใจความ โดยทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยเทคนิค KWLH Plus โดยนําหนังสืออานเพิ่มเติมประเภทนิทาน มาใช
เปนส่ือการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับใจความของนักเรียน ซ่ึงเชื่อไดวาแบบจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWLH Plus เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดหนองศาลา (ประชานุกูล) 
และการใชนิทานเปนส่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะเปนการฝกฝนนักเรียนใหมีทักษะการอานจับใจความแลวยังจะ
ชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในทองถิ่นของตนเองดวย ซ่ึงจะมีประโยชนตอการพัฒนาสติปญญาและการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ในการรับขอมูลขาวสารจากส่ือตางๆและชวยใหนักเรียนรูจักการตัดสินใจอยางมีเหตุผล มีความสามารถใน                  
การเลือกสวนที่ดีและเหมาะสม จากขอมูลขาวสารไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม ที่เปล่ียนแปลงในปจจุบัน       
ซ่ึงจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ียตามเกณฑหรือ สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว  

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ               

ดานการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด กําแพงแสนเมืองนาอยู  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอานจับใจความ กอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบจัด                

การเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus  
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอานจับใจความ หลังเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูดวย

เทคนิค KWLH Plus  
4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการเรียนรูดวยเทคนิคKWLH Plus  
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยแบบจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus 

 

1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตน 
แบบจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดาน
การอานจับใจความ โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด กําแพงแสนเมืองนาอยู  
มี 6  ขั้นตอนดังน้ีคือ  
ขั้นที่ 1 ขั้น K (What we know)  
ขั้นที่ 2 ขั้น W ( Want we want to find out)  
ขั้นที่ 3 ขั้น L (What we have Learned)   
ขั้นที่ 4 ขั้น H  (How can we learn more) 
ขั้นที่ 5 การสรางแผนภาพความคิด (mapping)  
ขั้นที่ 6 การสรุปเน้ือเรื่องที่อาน (summarizing) 
 

ตัวแปรตาม 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. พฤติกรรมการทํางานกลุม 

3. ความพึงพอใจของนักเรียน 
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2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

2.1 เทคนคิ KWLH Plus  
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH เปนแนวคิดของ โอเก้ิล (Donna Ogle) ที่พัฒนาขึ้นในปค.ศ. 1986 เพื่อ

นํามาใชเปนยุทธวิธีในการสอนอานควบคูกับการสงเสริมความคิดขณะที่อาน โดยมีพื้นฐานมาจากเทคนิค KWL และ KWL 
Plus ซ่ึงมีกรอบและแนวทางฝกใหคิดเปนลําดับขั้นตอน โดยครูเปนผูมีบทบาทคอยดูแลการฝกของนักเรียน คอยถามคําถาม 
เพื่อใหนักเรียนแสวงหาคําตอบและคอยกระตุนใหนักเรียนถามคําถามจากเรื่องที่อานดวย ซ่ึงเทคนิควิธีการ KWLน้ัน เปนตัวยอ
ที่ไดจากขั้นการสอน คือ K (What you know) นักเรียนรูอะไรบางเก่ียวกับเรื่องที่อาน W (What you want to know) 
นักเรียนตองการรูอะไรบางเก่ียวกับเรื่องที่อาน และ L (What youhave learned) นักเรียนไดเรียนรูอะไร จากเรื่องที่อาน 
หลังจากน้ันเทคนิค KWL ไดพัฒนาใหสมบูรณขึ้นโดย คารและโอเก้ิล (Carr and Ogle) และ ใชชื่อวา KWL plus โดยคง
สาระสําคัญและแนวทางการปฏิบัติเดิมของ KWL ไวแลวเพิ่มเติมการเขียนผังความคิด (Mapping) และสรุปเรื่องที่อาน อันเปน
การพัฒนาทักษะการเขียนและการพูดนอกเหนือไปจากทักษะการฟงและการอาน วัชรา เลาเรียนดี (2547 : 93 – 95)                  
ไดกลาวไววา เทคนิค KWL Plus ประกอบดวยสวนที่สําคัญ คือ (K) ระบุส่ิงที่รู เรื่องที่รูเก่ียวของกับเรื่องที่ระบุหรือหัวเรื่องที่
กําหนด (W) อยากรูอะไรบาง จากส่ิงหรือเรื่องที่ระบุในขั้นแรก และ (L) เรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่กําหนดหลังจากอาน              
เสร็จแลวและเพิ่มเติมในสวนของการทําแผนผังมโนทัศนการสรุปของเรื่องราวตางๆที่อาน เม่ือจบกระบวนการ KWL แลว                 
ซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ KWL plus ขึ้นอยูกับการถามคําถาม การกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามโดยสามารถ
เชื่อมโยงเรื่องที่กําลังอานกับเรื่องที่เคยรูมากอนไดอยางสรางสรรค กลาวไดวาเทคนิค KWL plus ชวยพัฒนาทักษะการอาน   
เชิงวิเคราะห การอาน อยางมีวิจารณญาณและอานอยางสรางสรรคได เพราะแตละขั้นตอนจงใจใหนักเรียนอาน คิดวิเคราะห
โดยละเอียด จากการเสริมแรงของครูจะชวยใหนักเรียนอยากรู อยากแสวงหาคําตอบที่หลากหลายลึกซ้ึงมากขึ้น เทคนิค 
KWLH น้ันพัฒนามาจากเทคนิค KWL ตามแนวคิดของโอเก้ิล (DonnaOgle) ที่เนนการพัฒนาความสามารถ ในการอานและ
กระตุนความคิดขณะที่อาน โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังน้ี 

1. ขั้น K (What we know) นักเรียนรูอะไรบางเก่ียวกับเรื่องที่จะอาน 
2. ขั้น W (What we want to find out) นักเรียนตองการรูอะไรเก่ียวกับเรื่องที่อาน 
3. ขั้น L (What we have learned) นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากเรื่องที่อาน 
4. ขั้น H (How can we learn more) นักเรียนจะเรียนรูเพิ่มเติมไดอยางไร 

นอกจากน้ี วัชรา เลาเรียนดี (2548 : 150-151) ไดกลาวถึงเทคนิค KWLH ไววาเทคนิค KWLH เปนเทคนิคที่
เหมาะสมอีกรูปแบบหน่ึงที่ชวยใหนักเรียนสามารถจัดการทบทวนความรูเดิมของตนเองไดและนําความรูเดิมมาใช ซ่ึงเทคนิค 
KWLH มีขั้นตอนการคิดดังนี 

1. K (Know) การชวยนักเรียนตรวจสอบความรู หรือเรื่องที่รูเก่ียวกับหัวเรื่องที่กําหน 
2. W (What to learn) การชวยใหนักเรียนพิจารณาตัดสินใจวาตองการเรียนรูอะไรจากเรื่องที่กําหน 
3. L (What they learned as they read) การชวยใหนักเรียนระบุส่ิงที่ไดเรียนรูจากการอานที่กําหน 
4. H (How can we learn more) การชวยใหนักเรียนเสาะหาขอมูลเพิ่มเติมหรือแหลงเรียนรูอ่ืนๆ เพื่อใหได

ความรูเพิ่มเติมมากขึ้น 
เทคนิค KWLH สามารถนํามาใชจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระโดยเฉพาะในเรื่องที่นักเรียนจะตองอาน คิด และทําความ

เขาใจกับเรื่องที่อาน ไวสําหรับฝกทักษะการแกปญหาและทักษะการคิดแบบตางๆ ได โดยเฉพาะ ขั้น H (How can we learn 
more) เปนขั้นที่นักเรียนตองคิดเพื่อหาความรูเพิ่มเติมมากขึ้นหรือลึกซ้ึงกวางขวางมากขึ้น รวมทั้งแหลงเรียนรูที่จะสืบคนหา
ความรูคําตอบเพิ่มเติมซ่ึงจะเปนแนวทางในการพัฒนาความรูและวิธีการเรียนรูไดอยางหลากหลายตอไป ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัย ของนิรันดร ตั้งเมธีกุล (2546 : 56, 44) ที่พบวา นักศึกษามีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ มีพฤติกรรมดาน
สัมพันธภาพระหวางบุคคล ตลอดจนมีพฤติกรรมดานกระบวนการสืบเสาะหาความรูหลังเรียน โดยใชการสอนแบบ KWLH 
เพิ่มขึ้น   
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2.2 การอานจับใจความ 
2.2.1 ความหมายของการอานจับใจความ 
การอานจับใจความ คือ การอานที่มุงคนหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแตละเลมที่เปนสวนใจความสําคัญ 

และสวนขยายใจความสําคัญของเรื่องใจความสําคัญของเรื่อง คือ ขอความที่มีสาระคลุมขอความอ่ืนๆ ในยอหนาน้ันหรือ                 
เรื่องน้ันทั้งหมด ขอความอ่ืนๆ เปนเพียงสวนขยายใจความสําคัญเทาน้ัน ขอความหน่ึงหรือตอนหน่ึงจะมีใจความสําคัญที่สุด
เพียงหน่ึงเดียว นอกน้ันเปนใจความรอง คําวาใจความสําคัญน้ี ผูรูไดเรียกไวเปนหลายอยาง เชน ขอคิดสําคัญของเรื่อง                 
แกนของเรื่องหรือความคิดหลักของเรื่อง แตจะเปนอยางไรก็ตาม ใจความสําคัญก็คือส่ิงที่เปนสาระที่สําคัญที่สุดของเรื่อง
น่ันเอง ใจความสําคัญสวนมากจะมีลักษณะเปนประโยค ซ่ึงอาจปรากฏอยูในสวนใดสวนหน่ึงของยอหนาก็ได จุดที่พบใจความ
สําคัญของเรื่องในแตละยอหนามากที่สุดคือ ประโยคที่อยูตอนตนยอหนา เพราะผูเขียนมักบอกประเด็นสําคัญไวกอนแลว                
จึงขยายรายละเอียดใหชัดเจน รองลงมาคือประโยคตอนทายยอหนา โดยผูเขียนจะบอกรายละเอียดหรือประเด็นยอยกอน 
แลวจึงสรุปดวยประโยคที่เปนประเด็นไวภายหลัง สําหรับจุดที่พบใจความสําคัญยากขึ้นก็คือ ประโยคตอนกลางยอหนา                  
ซ่ึงผูอานจะตองใชความสังเกตและพิจารณาใหดี สวนจุดที่หาใจความสําคัญยากที่สุดคือยอหนาที่ไมมีประโยคใจความสําคัญ
ปรากฏชัดเจน อาจมีประโยคหรืออาจอยูรวมๆกันในยอหนาก็ได ซ่ึงผูอานจะตองสรุปออกมาเอง 

2.2.2 แนวการอานจับใจความ 
การอานจับใจความใหบรรลุจุดประสงค มีแนวทางดังน้ี  

1. ตั้งจุดมุงหมายในการอานไดชัดเจน เชน อานเพื่อหาความรู เพื่อความเพลิดเพลิน หรือเพื่อบอกเจตนา
ของผูเขียน เพราะจะเปนแนวทางกําหนดการอานไดอยางเหมาะสมและจับใจความหรือคําตอบไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  

2. สํารวจสวนประกอบของหนังสืออยางคราวๆ เชน ชื่อเรื่อง คํานํา สารบัญ คําชี้แจงการใชหนังสือ 
ภาคผนวก ฯลฯ เพราะสวนประกอบของหนังสือจะทําใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับเรื่องหรือหนังสือที่อานไดกวางขวางและ
รวดเร็ว 

3. ทําความเขาใจลักษณะของหนังสือวาประเภทใด เชน สารคดี ตํารา บทความ ฯลฯ ซ่ึงจะชวยใหมี
แนวทางอานจับใจความสําคัญ ไดงาย 

4. ใชความสามารถทางภาษาในดานการแปลความหมายของคํา ประโยค และขอความตางๆอยางถูกตอง
รวดเร็ว 

5. ใชประสบการณหรือภูมิหลังเก่ียวกับเรื่องที่อานมาประกอบ จะทําความเขาใจและจับใจความที่อานได
งายและรวดเร็วขึ้น 

2.2.3 ลําดับข้ันตอนการอานจับใจความ 
1. อานผานๆ โดยตลอด เพื่อใหรูวาเรื่องที่อานวาดวยเรื่องอะไร จุดใดเปนจุดสําคัญของเรื่อง 
2. อานใหละเอียด เพื่อทําความเขาใจอยางชัดเจน ไมควรหยุดอานระหวางเรื่องเพราะจะทําใหความเขาใจ 

ไมติดตอกัน 
3. อานซํ้าตอนที่ไมเขาใจ และตรวจสอบความเขาใจบางตอนใหแนนอนถูกตอง 
4. เรียบเรียงใจความสําคัญของเรื่องดวยตนเอง 

ประโยชนของการอานจับใจความ 
1. ทําใหมีความรูในวิชาการดานตางๆ อาจเปนความรูทั่วไป หรือความรูเฉพาะดานก็ได เชน การอานตํารา

แขนงตางๆ หนังสือคูมือ หนังสืออานประกอบในแขนงวิชาตางๆ เปนตน 
2. ทําใหรอบรูทันโลก ทันเหตุการณ การอานหนังสือพิมพการอานจากส่ือสารสนเทศตางๆ ในสังคม                  

ทั้งภายในและภายนอกประเทศแลว ยังจะไดทราบขาวกีฬา ขาวบันเทิง บทความวิจารณ ตลอดจน การโฆษณาสินคาตางๆ         
อีกดวย ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งในการปรับความเปนอยูใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคมของตนในขณะน้ัน  

3. ทําใหคนหาคําตอบที่ตองการได การอานหนังสือจะชวยตอบคําถามที่เราของใจ สงสัย ตองการรูได   
เชน อานพจนานุกรมเพื่อหาความหมายของคํา อานหนังสือกฎหมายเม่ือตองการรูขอปฏิบัติ อานหนังสือคูมือแนะวิธีเรียนเพื่อ
ตองการประสบความสําเร็จในการเรียน เปนตน 

4. ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน การอานหนังสือที่มีเน้ือหาดี นาอาน นาสนใจ ยอมทําใหผูอานมีความสุข 
ความเพลิดเพลิน เกิดอารมณคลอยตามอารมณของเรื่องน้ันๆ ผอนคลายความตึงเครียด ไดขอคิดและยังเปนการยกระดับจิตใจ
ผูอานใหสูงขึ้นไดอีกดวย 
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5. ทําใหเกิดทักษะและพัฒนาการในการอาน ผูที่อานหนังสือสมํ่าเสมอยอมเกิดความชํานาญในการอาน 
สามารถอานไดเร็วเขาใจเรื่องราวที่อานไดงาย จับใจความไดถูกตอง เขาใจประเด็นสําคัญของเรื่องและสามารถประเมินคุณคา
เรื่องที่อานไดอยางสมเหตุสมผล 

6. ทําใหชีวิตมีพัฒนาการเปนชีวิตที่สมบูรณ ผูอานมากยอมรูเรื่องราวตางๆ มาก เกิดความรูความคิดที่
หลากหลายกวางไกล สามารถนํามาเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนใหชีวิตมีคุณคาและมีระเบียบแบบแผนที่ดียิ่งขึ้น 

7. ทําใหเปนผูมีมนุษยสัมพันธดีและเสริมสรางบุคลิกภาพ ผานมากยอมรอบรูมาก มีขอมูลตางๆ ส่ังสมไวมาก 
เม่ือสนทนากับผูอ่ืนยอมมีความม่ันใจไมขัดเขินเพราะมีภูมิรู สามารถถายทอดความรูใหคําแนะนําแกผูอื่นในทางที่กอใหเกิด
ประโยชนได ผูรอบรูจึงมักไดรับการยอมรับและเปนที่เชื่อถือจากผูอ่ืน  
 

2.3 หนังสืออานเพิ่มเติม 
2.3.1 ความหมายของหนังสืออานเพิ่มเติม 
หนังสืออานเพิ่มเติม หรือหนังสืออานประกอบ เปนหนังสือประเภทหน่ึงของหนังสือเสริมประสบการณที่

กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตใหใชในโรงเรียนไดแตมิไดกําหนดใหเปนหนังสือเรียนชวยใหผูเรียนหาความรูดวยตนเอง เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความซาบซ้ึงในคุณคาของภาษา เสริมสรางทักษะและนิสัยรักกาอาน ชวยเพิ่มพูนความรู ความ
เขาใจในส่ิงที่เรียนรูตามหลักสูตร มีผูใหความหมายของหนังสืออานเพิ่มเติมไวดังน้ี 

จินตนา ใบกาซูยี (2542: 6) ไดกลาวถึงหนังสืออานเพิ่มเติมวา หมายถึง “หนังสือที่มีสาระอางอิงหลักสูตร
สําหรับใหนักเรียนอานเพื่อศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองตามความเหมาะสมของวัย และความสามารถในการอานของแต
ละบุคคล หนังสือประเภทน้ีเรียกวา หนังสืออานเพิ่มเติม” 

มนัสปอง ศรีทอง (2547: 22) ไดใหความหมายของหนังสืออานเพิ่มเติมวา “เปนหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการ
อนุญาตใหใชในโรงเรียนไดเพิ่มเติมจากหนังสือแบบเรียนเรียบเรียงขึ้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตร แตมิไดกําหนดเปน
หนังสือเรียน มีรายละเอียดเฉพาะเรื่อง แตมีสาระที่อางอิงหลักสูตร จัดทําขึ้นเพื่อ เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ โดยใหเหมาะสม
กับวัยและความสามารถในการอานของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางใหผูอานเขาใจในเน้ือหาสาระของบทเรียนได
ดีขึ้น ชวยใหเด็กมีนิสัยรักการอาน รวมทั้งยังสามารถสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินใหเกิดขึ้นแกผูอานไดอีกดวย” 

2.3.2 คุณคาและประโยชนของหนังสืออานเพิ่มเติม 
หนังสืออานเพิ่มเติมที่ดีน้ัน จะสามารถพัฒนาทางดานสติปญญาใหเจริญงอกงามได เพราะมีความสําคัญใน               

การชวยเสริมคุณคาในการอานไดหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถใชเปนเครื่องสงเสริมการเรียนการสอนใหลึกซ้ึง
กวางขวางยิ่งขึ้นจินตนา ใบกาซูยี (2542: 9) อภิวรรณ วีระสมิทธ (2544: 19) และฉวีวรรณ คูหาภินันทน(2545: 48) กลาวถึง
หนังสืออานเพิ่มเติมที่ดี สามารถชวยเสริมสรางคุณคาในการอานสําหรับเด็กสรุปไดดังน้ี คือ 

1. เปนเครื่องมือชวยพัฒนาเด็ก เพราะการอานหนังสือจะทํา ใหเด็กเกิดโลกทัศนกวางไกลทันโลก                     
ทันเหตุการณ เสริมสรางประสบการณในการแสวงหาความรู เกิดจินตนาการและเปนแหลงบันดาลใหเกิดความคิดสรางสรรค 
ฉลาดรอบรู สงเสริมเชาวนปญญาและมีไหวพริบดี สามารถนํามาประยุกตใชในสถานการณจริงได 

2. เปนอาหารทางสมองที่สําคัญอยางยิ่งตอเด็ก เน่ืองจากวัยเด็กเปนวัยที่กําลังเจริญเติบโตทั้งทางรางกาย 
จิตใจและสมอง การที่เด็กไดอานหนังสือที่เหมาะกับวัยจะชวยใหเด็กพัฒนาดานสติปญญาและอารมณไดอยางดี อีกทั้งยังชวย
ใหสามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมสามารถแกปญหาตางๆ ได 

3. ใหขาวสารพรอมทั้งการอธิบาย การพัฒนาเจตคติและคานิยม สงเสริมความเขาใจตนเองผูอ่ืนและ
ส่ิงแวดลอม ขยายการรับรู สรางความสํานึกและตื่นตัวอยูเสมอ 

4. ชวยสงเสริมใหเกิดความม่ันใจและความอบอุนจากผลสําเร็จของตัวละครที่อานและบรรยากาศใน                 
การดําเนินเรื่อง 

5. ชวยใหเด็กรูจักเลือกอานหนังสือ อานหนังสือเปน และเกิดนิสัยรักการอาน รวมทั้งดํารงนิสัยรักการอาน
ใหอยูตลอดชีวิต รูจักใชการอานเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

6. เปนส่ือสรางความสัมพันธอันอบอุนระหวางบานกับตัวเด็กเอง ในดานความบกพรองทางความรูสึกและ
จิตใจ โดยการหาส่ิงทดแทนจากการอาน 
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7. ชวยพัฒนาการเรียนรูดานภาษาของเด็กใหเจริญงอกงามทั้งดานการพูด ฟง อานและเขียน ชวย
เสริมสรางทักษะในการอานที่ดี ในรูปแบบของการอานเร็วไดดี การอานในใจก็ไดรับการฝกเพิ่มเติมมากขึ้น ชวยใหอานหนังสือ
ไดคลองแคลวแตกฉาน 

8. ชวยปลูกฝงคุณธรรม เจตคติ คานิยมและแบบอยางอันนาพึงปรารถนาอันเปนส่ิงจําเปน ใหบังเกิดแก
เด็กรุนใหมของสังคม คุณธรรมที่แทรกแอบแฝงอยูในเน้ือหาเรื่องราวที่สนุกสนานมีสวนปลูกฝง สรางเสริมนิสัยที่ดีใหบังเกิดแก
เด็กใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

9. ชวยใหเด็กไดรับการบันเทิง สนุกสนานเพลิดเพลินสนองตอความตองการของวัยเด็ก สรางความสนใจ
และความประทับใจจากการอาน 

10. หนังสืออานเพิ่มเติมบางชนิดชวยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตัวเองสงเสริมการคนควาการจัดทําแบบฝกหัด
ไดดี 

11. ชวยใหเด็กเห็นคุณคาของความเปนชาติและสถาบันที่สําคัญของชาติ รวมทั้งการถายทอดทาง
วัฒนธรรมและเสริมสรางศรัทธาในเอกลักษณของชาติใหแกเด็กได คุณคาของหนังสือเพิ่มเติมที่ดีน้ัน ควรมีการเขียนเรื่องให
แตกตางจากบทเรียนโดยมุงเนนถึงความเพลิดเพลิน ตรงกับความสนใจและสนองตอความตองการของนักเรียน ชวยใหมี
พื้นฐานในการฟง พูด อาน เขียน และชวยเพิ่มพูนประสบการณในดานความรูความเขาใจทุกๆ ดาน อีกทั้งยังชวยใหผูเรียน
สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเองซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ใหมีการศึกษาเพื่อให
สามารถเรียนรูไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

2.3.3 ประเภทของการเขียนหนังสืออานเพิ่มเติม 
การแบงประเภทหนังสืออานเพิ่มเติมน้ัน มีนักวิชาการหลายทานไดแบงประเภทหนังสืออานเพิ่มเติมไวหลาย

ลักษณะ ดังน้ี 
กรมวิชาการ (2534ก: 70) ไดแบงประเภทของการเขียนหนังสืออานเพิ่มเติมไวดังน้ี 

- รูปแบบเรียงความ (exposition) รูปแบบเรียงความ สามารถแบงเปนประเภทยอยๆ ไดอีกหลายรูปแบบ 
เชน การเขียนอธิบาย การเขียนบรรยาย การเขียนอภิปราย การเขียนเปรียบเทียบการเขียนสืบคน การเขียนแกปญหา การ
เขียนวิเคราะห การเขียนพรรณนา 

- รูปแบบนิทาน (narrative) 
- รูปแบบนิยาย (fiction) 
- รูปแบบคําประพันธ (poetry) 

การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมสําหรับเด็กน้ันมีหลักสําคัญที่ควรจะคํานึงถึงหลายประการ ดังที่ วิริยะ สิริสิงห 
(2537: 2) ไดกลาวถึงหลักสําคัญๆ ในการเขียนเรื่องใหประทับใจผูอานไวดังน้ี 

- บทนํา ตองเราใจผูอานทันท ี
- ตัวละครตองมีชีวิตชีวาซ่ึงแสดงออกในการกระทําและคําพูดที่เปนไปตามธรรมชาติของตัวละครน้ันๆ 
- ตองมีการกระทํา (action) ซ่ึงจะดําเนินเรื่องไปสูเปาหมายโดยมีเหตุการณ ตามลําดับไปสูจุดยอด ซ่ึงตรง

กับเปาหมายน้ัน 
- ตองมีการตอสูกัน หรือเกิดมีปญหาซ่ึงตัวเอกตองประสบ ตัวเอกจะตองแกปญหาดวยการตอสูกับส่ิงหน่ึง

ส่ิงใด คนหน่ึงคนใด หรือดวยการตัดสินใจอยางใดอยางหน่ึง 
- ตองสรางความตื่นเตน ระทึกใจแกผูอานตลอดเวลาวาตอไปจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะจบลงอยางไร 

สรุปไดวาการจัดทํา หนังสืออานเพิ่มเติมน้ัน ขั้นแรกตองศึกษาหาความรูเรื่องวิธีการเขียนหนังสืออานเพิ่มเติมให
เขาใจอยางละเอียด แลวจึงสํารวจตัวเองวาจะเขียนเพื่อจุดประสงคอะไรใหใครอาน กําหนดโครงสรางเน้ือหาอยางคราวๆ เลือก
แนวที่ตองการเขียน กําหนดชื่อเรื่องออกแบบหนังสือ นําเน้ือหาที่ไดมาจัดรูปเลมตลอดจนถึงการจัดหนาตางๆ ของหนังสือที่
แตงนํามาจัดทําตนแบบและสงพิมพเปนขั้นตอนสุดทายของการจัดทําหนังสือ 
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3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
3.1 กลุมเปาหมาย 
กลุมเปาหมายที่ใชในการพัฒนาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดหนองศาลา (ประชานุกูล) 

อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่เรียนวิชา ท. 15101สาระที่ 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสราง
ความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน ตัวชี้วัด ป.5/4 แยกขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน ตัวชี้วัด ป.5/5 วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิต 
สาระการเรียนรูแกนกลาง เรื่องการอานจับใจความจากส่ือตางๆ การทดลองครั้งน้ี ใชรูปแบบการทดลองแบบกลุม เดียว
ทดสอบกอนและหลังการใชนวัตกรรม (one group pretest - posttest design) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน           
1 หองเรียน 37 คน ระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555 จํานวนเวลาเรียน 3 สัปดาห                        
รวม 18 ชั่วโมง 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
1. แบบจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการอาน (นักเรียนรูอะไร) 

ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางอาน (นักเรียนตองการรูอะไร) ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน (นักเรียนอานเรื่องแลวรูอะไร)              
ขั้นที่ 4 การหาความรูเพิ่มเติม เรียกวาขั้น H (นักเรียนจะหาความรูเพิ่มเติมไดอยางไร) ขั้นที่ 5 การสรางแผนภาพความคิดจาก
เรื่อง ที่อาน ขั้นที่ 6 การสรุปเรื่องจากการอาน 

2. หนังสืออานเพิ่มเติม ชุด กําแพงแสนเมืองนาอยู จํานวน 8 เลม  
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการอานจับใจความ 
4. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus  

3.3 แผนการดําเนินการทดลอง 
การทดลองครั้งน้ี ใชรูปแบบการวิจัยก่ึงทดลอง แบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลังการใชนวัตกรรม (one group 

pretest - posttest design) โดยผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามลําดับดังน้ี 
1. นําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่องการอานจับใจความ ไปทดสอบกับนักเรียนกลุมที่ตองการพัฒนา (Pretest) 
2. จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียน โดยใชแบบจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับใจความโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด กําแพงแสนเมืองนาอยู กับนักเรียน  
3. จัดกิจกรรมครบทุกหนวย ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยเปนแบบทดสอบที่มีขอคําถามเดียวกัน

กับแบบทดสอบกอนเรียน แตมีการสลับขอ สลับตัวเลือก (Posttest) 
4. ประเมินพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนโดยลักษณะของขอคําถามในแบบประเมินเปนแบบรูบิคส 
5. ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจ หลังเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus เพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับใจความ โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด กําแพงแสนเมืองนาอยู  
3.4 การวิเคราะหขอมูล 

1. หาประสิทธิภาพของแบบจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับ
ใจความ โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด กําแพงแสนเมืองนาอยู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชคาดัชนีความ
สอดคลอง 0.60 ขึ้นไป 

2. วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับใจความ วิชาภาษาไทย ระหวางหลังการเรียนดวยแบบการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWLH Plus เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชหนังสือ                    
อานเพิ่มเติม ชุด กําแพงแสนเมืองนาอยู กับกอนเรียน โดยใชคาดัชนีประสิทธิผล 0.50 ขึ้นไป 

3. วิเคราะหจํานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอานจับใจความ หลังเรียน ดวยแบบจัด                 
การเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใช
หนังสืออานเพิ่มเติม ชุด กําแพงแสนเมืองนาอยู ที่ผานเกณฑโดยใชเกณฑการประเมินแบบ Double Percentage 75/80 

4. วิเคราะหพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยใชคาเฉล่ีย  
5. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการเรียนโดยใชแบบจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus                

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับใจความ โดยใชคาเฉล่ีย 
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4. สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับใจความ โดยใช
หนังสืออานเพิ่มเติม ชุด กําแพงแสนเมืองนาอยู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปรากฎผลการวิจัยดังน้ี  

1. ประสิทธิภาพการออกแบบจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอาน                   
จับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด กําแพงแสนเมืองนาอยู กอนใช มีคาดัชนีความ
สอดคลอง มากกวา 0.60 ซ่ึงมีคาสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  

2. ผลการการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทยดานการอานจับใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังเรียนโดยแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ดานการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด กําแพงแสนเมืองนาอยู พบวามีคา
ดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.63 โดยมีผลรวมของคะแนนหลังการเรียนรูมีคารอยละ 80.27 และผลรวมของคะแนนกอนเรียน               
มีคารอยละ 46.80 ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐาน  

3. ผลการการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทยดานการอานจับใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนโดยแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการ
อานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด กําแพงแสนเมืองนาอยู พบวามีจํานวน
นักเรียนที่ผานเกณฑที่โรงเรียนกําหนด คิดเปนรอยละ 0.63 โดยมีผลรวมของคะแนนหลังการเรียนรูมีคารอยละ 80.27 และ
ผลรวมของคะแนนกอนเรียนมีคารอยละ 91.89 ของนักเรียนทั้งหมด และจํานวนนักเรียนที่ มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ               
ที่กําหนดคิดเปนรอยละ 5.41 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน  

4. ผลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุม ระหวางเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus                 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด กําแพงแสน
เมืองนาอยู พบวามีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก= 12.71 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน   

5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบจัดการเรียนรูแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด กําแพงแสนเมือง

นาอยูพบวามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด X = 4.93,S.D.= 0.25 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน 
 
5. การอภิปรายผล 
 

การวิจัยในครั้ง น้ีเปนการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับใจความ โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด 
กําแพงแสนเมืองนาอยู ซ่ึงผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. ผลการวิจัยพบวาการตรวจสอบคุณภาพของแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5 โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด กําแพงแสนเมืองนาอยู 
โดยกอนใชผูวิจัยไดนําแบบการจัดการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ พบวามีคาความสอดคลองโดยรวม 1.00 ซ่ึงเปนไป
ตามสมมุติฐานและสอดคลองกับแนวคิดของวัชรา เลาเรียนดี ,(2554:125)ที่วา การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคKWLH Plus 
สามารถพัฒนาทักษะในการอานทุกระดับไดเพราะความสามารถในการอานชวยใหเขาใจเรื่องราวสารตางๆไดมากยิ่งขึ้น ทั้งยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของมานะ ศรีวิคํา (2549:บทคัดยอ) ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถดานการอาน โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวาความสามารถดานการอานภาษาไทยโดยใชเทคนิค 
KWLH Plus มีประสิทธิภาพเทากับ 84.35/82.95 ความสามารถดานการอานภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญ ที่ระดับ .01 และความม่ันใจในการอานภาษาไทยที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย โดยใชเทคนิค KWLH 
Plus โดยรวมและรายขออยูในระดับมากที่สุด 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของประชากรกลุมเปาหมายที่เรียนรูดวยแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH 
Plus เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม                     
ชุด กําแพงแสน เมืองนาอยู พบวา ประสิทธิผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีคาเทากับ 0.63 โดยมีผลรวมของคะแนน
หลังเรียน คิดเปนรอยละ 80.27 และผลรวมของคะแนนกอนเรียนคิดเปนรอยละ 46.80 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานสอดคลองกับ
งานวิจัยของโอเกิลและคาร (Ogle&Carr 1987) ที่ไดศึกษากลวิธีการใชเทคนิค KWLH Plus เพื่อพัฒนาความเขาใจและการ
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สรุปความ โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําและนักเรียนที่อยูในโครงการสอนซอมเสริม 
โดยวิธีการสังเกตและสัมภาษณอยางไมเปนทางการ ผลการศึกษาพบวา นักเรียนสามารถถายการใชเทคนิค KWLH Plus 
ไปสูสถาณการณการอานเรื่องใหมได รวมทั้งมีความเขาใจเรื่องจากการอานตลอดจนมีทักษะการยอความดีขึ้น  

3. ผลการการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทยดานการอานจับใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนโดยแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการ
อานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด กําแพงแสนเมืองนาอยู พบวามีจํานวน
นักเรียนที่ผานเกณฑที่โรงเรียนกําหนด คิดเปนรอยละ 0.63 โดยมีผลรวมของคะแนนหลังการเรียนรูมีคารอยละ 80.27 และ
ผลรวมของคะแนนกอนเรียนมีคารอยละ 91.89 ของนักเรียนทั้งหมด ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา 
จันทรแกว. (2549: บทคัดยอ) การพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใช
เทคนิค KWLH PLUS ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหกอนและหลังการจัดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.1 และคะแนน
เฉล่ียของความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหหลังไดรับการจัดการเรียนรูสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู และสอดคลอง
กับงานวิจัยของสมยา ทาเกต.ุ (2552:บทคัดยอ). การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและความสามารถในการเขียนสรุปความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH รวมกับแผนภูมิตนไม ผลการวิจัยพบวา ทักษะการคิด
วิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและมีทักษะการคิดวิเคราะหอยูในระดับสูงมาก  

4. ผลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุม ระหวางเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus                  
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด กําแพงแสน

เมืองนาอยู อยูในระดับมาก X = 12.71 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน อาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ                    
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของวัชรา เลาเรียนดี (2554:187) กลาววาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ สมาชิกทุกคนตอง
ยอมรับวางานของกลุมหรือผลสําเร็จของงานคือของทุกคน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กินาริน ตันเสียงสม (2548:131) 
พบวาจากการที่ครูสังเกตการเรียนรู โดยภาพรวมนักเรียนรวมมือกันเรียนรูและมีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับมาก 

5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีตอแบบจัดการเรียนรูแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus                     
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด กําแพงแสน
เมืองนาอยู พบวาในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอแบบจัดกรเรียนรูแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus อยูใน
ระดับมากที่สุด = 4.74 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทั้ง 10 ขอ ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สมยา ทาเกตุ (2552:บทคัดยอ) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและความสามารถในการเขียนสรุปความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH รวมกับแผนภูมิตนไม นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWLH รวมกับแผนภูมิตนไม อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุดทุกดาน ทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของนาย
มานะ ศรีวิคํา (2553:บทคัดยอ). การพัฒนาความสามารถดานการอานโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคKWLH Plus 
ชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความม่ันใจในการอานภาษาไทยและพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
โดยรวมและรายขออยูในระดับมากที่สุด 
 
6.ขอเสนอแนะ 
 

6.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัยในคร้ังนี้  
6.1.1 จากการศึกษาพบวานักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคการสอน KWLH Plus มีความแตกตางกัน ทั้ง 3 ดานคือ 

เกง ปานกลางและออน จึงทําใหการดําเนินการไมเปนไปตามกําหนดเวลา 
6.1.2 ครูผูสอนตองอธิบายขั้นตอนการเรียนดวยเทคนิค KWLH Plus ทําความเขาใจกับผูเรียนและคอยให

คําแนะนํากลุมผูเรียนอยางตอเน่ือง จนนักเรียนประสบผลสําเร็จในการทํางาน 
  6.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  

ควรมีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL ในวิชาภาษาไทยโดยใชเทคนิคอ่ืนๆ เชน เทคนิค KWDL หรือนํา ไป
ประยุกตใชกับสาระวิชาอ่ืนๆ 
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