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เสาวภา  ชวยแกว : การพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 3 ดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.บุษบา           
บัวสมบูรณ, อ.ดร.อุบลวรรณ  สงเสริม และ ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม.  192 หนา. 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ1) พัฒนาแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH Plus 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถใน      
การอานจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กอนเรียนและหลังเรียน ที่จัดการเรียนรูดวยแบบฝก   
การอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH Plus และ3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3     
ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH Plus กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา จํานวน 30 คน เปน
การวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลังเรียน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยแบบฝก
การอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( ) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคา t – test แบบ Dependent  

 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3        

มีประสิทธิภาพเทากับ  83.33/83.92 

 2.  ความสามารถในการอานจับใจความ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรู
ดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS หลังเรียนดวยแบบฝกสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

3.  นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค 
KWLH PLUS ในภาพรวมในระดับมาก 
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55255324 : MAJOR : TEACHINH  THAI 

KEYWORD : THE DEVELOPMENT OF COMPREHENSIVE READING ABILITY / KWLH PLUS  

TECHNIQUE 

 SAOWAPA CHAUYKAEW : THE DEVELOPMENT OF COMPREHENSIVE READING ABILITY 

FOR  GRADE 3 STUDENTS USING READING EXERCISES WITH KWLH PLUS TECHNIQUE. THESIS 

ADVISORS: ASST. PROF.BUSABA BUASOMBOON,Ph.D., UBONWAN SONGSERM,Ph.D. AND ASST. 

PROF. CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. 192 pp. 

 

The purposes of this research were to: 1) develop of comprehensive reading 

ability for grade 3 students using reading exercises with KWLH Plus technique to meet the 

selected standard afficient  80/80, 2). compare  comprehensive  reading ability for grade 3 

students  using  reading  exercises  with  KWLH Plus technique for grade 3 students and the 

posttest,and 3). study grade 3 students’ opinions  towards learning using reading exercises 

with KWLH Plus technique. The sample were 30 grade 3 students of Bantaichang Municipal 

School in Phangnga. The experimental design  was  One Group Pretest  Posttest  Design. 

The research instruments were lesson plan for grade 3 students, reading exercises 

with KWLH Plus technique, comprehensive reading ability test and a questionnaire for grade 3 

students using reading  exercises with KWLH Plus technique. The data were analyzed by 

percentage (%), mean ( ), standard  deviation (S.D.) and t-test  dependent. 
The  results  of  this  research  were  as  follow : 

1.The efficiency of reading  exercises with KWLH Plus technique was at 

83.33/83.92. 
2.The posttest reading exercises with KWLH Plus technique was higher than the 

pretest, there  was a significant difference between at the level of  0.01. 
3.The grade 3 students’ opinion towards learning using reading exercises with 

KWLH PLUS  technique were at high agreement level.         
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ เรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS ” ฉบับนี้สําเร็จ
ลุลวงไดดวยความกรุณา ความเอาใจใส การใหคําปรึกษา แนะนําตลอดจนการตรวจแกไข
ขอบกพรองจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา บัวสมบูรณ อาจารย ดร.อุบลวรรณ  สงเสริม และ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูง 

ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร .สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ และอาจารย ดร.สามารถ  ทิมนาค ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา แกไข
ขอบกพรอง และใหความรูเชิงวิจารณเพื่อความสมบูรณของวิทยานิพนธ 

ขอขอบพระคุณ คุณครูพรจันทร  ปรุงปลื้ม คุณครูดวงฤดี โปบทอง ครูชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง และ คุณครูภิรมย  อิสโร ครูชํานาญการ โรงเรียนบานทาสนุก อ.ทับ
ปุด  จ.พังงา ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการพิจารณา ตรวจสอบ และแกไขเคร่ืองมือในการวิจัยสําหรับการ
ทําวิทยานิพนธใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณผูบริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบานทายชางที่ใหความรวมมือ
อยางดีในการเก็บขอมูลการวิจัย สงผลใหผูวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยจนสําเร็จลุลวงดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาการสอนภาษาไทยทุกทานที่ใหความรู           
ใหคําแนะนําและประสบการณอันมีคายิ่งแกผูวิจัย ขอบคุณนางสาวจงกล วจนะเสถียร และเพ่ือน
รวมรุน สาขาวิชาการสอนภาษาไทยที่ใหความชวยเหลือ และใหกําลังใจเสมอมา  

สุดทายขอขอบกราบพระคุณ คุณพอปรีชา ชวยแกว และคุณแมประดับ ชวยแกว       
อันเปนที่รักและเคารพอยางสูงสุด พรอมท้ังญาติพ่ีนอง ที่ไดมอบความรัก ความเมตตา ดูแล หวงใย 
และเปนกําลังใจแกผูวิจัยเสมอมา คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่อง
บูชาพระคุณบิดามารดา ครูอาจารยทุกทาน ที่ไดอบรมส่ังสอนและสนับสนุนการศึกษาของผูวิจัย    
ซึ่งสงผลใหผูวิจัยไดศึกษาจนสําเร็จตามที่หวังไวทุกประการ 
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