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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีการสอนเทคนิค KWL Plus และวิธีการสอนปกติ (2) 
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนเทคนิค KWL Plus และ (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านเชิง
วิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนปกติ 
ประชากร คือนักเรียนโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2    
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมท้ังสิ้น 105 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนโรงเรียนดอนฉิมพลี
พิทยาคมช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม
ท้ังสิ้น 70 คน ซึ่งได้มาโดยการน าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐานในภาคเรียนท่ีผ่านมา 
วิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA พบว่าผลการเรียนของนักเรียนไม่แตกต่าง จากน้ันท าการสุ่มอย่างง่ายด้วยการ
จับสลากเพื่อเลือก 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus และ 1 ห้องเรยีนเป็น
กลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนปกติ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWL Plus แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) 
แบบDependent และ Independent  
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ปรากฏผลการวิจัย ดังน้ี ความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนเทคนิค KWL Plus สูงกว่าวิธีการสอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนเทคนิค 
KWL Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความสามารถการอ่านเชิง
วิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ค าส าคญั: ความสามารถการอ่าน; การอ่านเชิงวิเคราะห์; การสอนเทคนิค KWL Plus 
 
Abstract 
 This study aimed to compare (1) critical reading ability of 7th grade 
(Matthayomsuksa 1) students between KWL Plus technique and conventional method, (2) 
pre-test and post-test results of the students who were instructed by using KWL Plus as a 
medium of instruction, and (3) pre-test and post-test results of those who were instructed 
by using conventional method. The population was composed of 105 Matthayomsuksa 1 
students from 3 classes, who studied at Donchimpleepittayakom School in the second 
semester of academic year 2018. Analyzing academic achievement scores of the previous 
semester by using ANOVA statistics, 70 students from 2 classes with similar achievement 
test results were selected as sample of the intervention. Then, the simple random 
sampling method of drawing lots were used to select an experimental group of KWL Plus 
technique as a medium of instruction and a control group for conventional method. The 
instruments of this research consisted of lesson plan for KWL Plus technique, lesson plan 
for conventional method, and critical reading achievement tests. Descriptive statistics for 
the data collected were analyzed in terms of mean and standard deviation (SD). In 
addition, dependent and independent t-test were also employed. 

After the intervention, the research findings were shown that critical reading 
achievement scores of 7th grade (Matthayomsuksa 1) students with KWL Plus technique as 
a medium of instruction were significantly higher than conventional method at .05. 
Regarding to Matthayomsuksa 1 students’ critical reading ability by using KWL Plus 
technique, it was found that their post-test scores were higher than their pre-test scores at 
the statistically significant level of .05. Moreover, it was found that post-test scores of 
Matthayomsuksa 1 students’ critical reading ability by using conventional method were 
higher than their pre-test scores at the statistically significant level of .05. 
 
Keyword: Reading ability, Critical reading, KWL Plus technique 
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บทน า 
 การเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นการเรียนรู้ท่ีมีข้อมูลข่าวสารมากมายและสามารถส่งต่อหากันได้อย่าง
รวดเร็ว เพื่อท่ีจะพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นโลกแห่งการท างาน การศึกษาข้ันสูงและด ารงชีวิต
อย่างสร้างสรรค์และเป็นสุข ทักษะการเรียนรู้ท่ีส าคัญอย่างยิ่งคือทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะการ
วิเคราะห์ การอ่าน การคิด และการเขียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ของ
ผู้เรียนนับเป็นหน้าท่ีโดยตรงของครูผู้สอนน่ันเอง การส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นทักษะการวิเคราะห์ของ
ผู้เรียนมาจากกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีพื้นฐานมาจากการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดจะเกิดข้ึนเมื่อสมองเรารับ
ข้อมูลต่าง ๆ เข้ามา การอ่านเป็นการรับข้อมูลอย่างหน่ึงท่ีผู้เรียนต้องใช้ในชีวิตประจ าวันและมีอยู่ในกิจกรรม
การเรียนรู้ตลอดเวลา ถือเป็นการรับข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้น่ันเอง 

การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี
ผ่านมาพบปัญหาคือ ความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์ภาษาไทยของผู้เรียนมีผลคะแนนต่ ากว่า
ความสามารถด้านการเขียนและการพูด จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการสอนท่ีจะน ามา
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์ และพบว่าวิธีการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นท่ีตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่าน ฝึกคิดอย่างเป็นล าดับ
ข้ันตอน เกิดความรู้ใหม่ท่ีมีฐานมาจากความรู้เดิมของผู้เรียนและน าไปสู่ความเข้าใจอย่างแท้จริง
 ผู้วิจัยจึงสนใจและได้น าวิธีการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
ภาษาไทยพื้นฐานเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ระหว่างการเรียนด้วยวิธีการสอนเทคนิค KWL Plus และวิธีการสอนปกติ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนเทคนิค KWL Plus  
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนปกติ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยวิธีการ
สอนเทคนิค KWL Plus สูงกว่าวิธีการสอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. ความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยวิธีการ
สอนเทคนิค KWL Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยวิธีการ
สอนปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ขอบเขตการวิจัย 
  

ประชากร 
คือ นักเรียนโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมท้ังสิ้น 105 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 

คือ นักเรียนโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมท้ังสิ้น 70 คน ประกอบด้วย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 
จ านวน 35 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 
จ านวน 35 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนปกติ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ วิธีการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus และการสอนปกติ 
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เน้ือหา 
เน้ือหาท่ีน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก าหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาระที่ ๑ การอ่าน  มาตรฐาน ท 
1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอ่าน โดยใช้บทอ่านเป็น นิทาน ข่าว บทความ และสารคดี 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้

ระยะเวลาในการด าเนินการทดลอง จ านวน 8 ช่ัวโมง วันละ 2 ช่ัวโมง จ านวน 4 วัน และใช้เวลาในการ
ทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้อย่างละ 1 ช่ัวโมง รวมเวลาท่ีใช้ท้ังหมด 10 ช่ัวโมง 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการสอนเทคนิค KWL Plus ส่งผลให้
นักเรียนมีความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ท่ีพัฒนาข้ึน 
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับครูผู้สอนภาษาไทยในการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนและพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การฟัง การ
พูด และการเขียน 
 3. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้ท่ีสนใจได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus  
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การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเปรียบเทียบการอ่านเชิงวิเคราะห์ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีการสอนเทคนิค KWL Plus กับวิธีการสอนปกติ 
ดังน้ี 
  
 การสอนด้วยเทคนิค KWL Plus พัฒนามาจากการสอนแบบ KWL ของ Donna Ogle การจัดการ
เรียนรู้แบบ KWL เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการอ่านซึ่งสอดคล้องกับทักษะ
การคิดอย่างรู้ตัวว่าตนคิดอะไร มีวิธีคิดอย่างไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนได้ โดยนักเรียนจะได้รับ
การฝึกให้ตระหนักในกระบวนการท าความเข้าใจตนเอง มีการวางแผน ต้ังจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเข้าใจ
ของตน มีการจัดระบบข้อมูลเพื่อการดึงมาใช้ภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบส าคัญของการ
สอน KWL คือ เน้ือหาสาระของเรือ่งท่ีจะศึกษา ประเด็นค าถาม และผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากน้ันได้รับ
การพัฒนาให้สมบูรณ์ข้ึนในช่ือ KWL Plus โดย Eileen Carr & Donna Ogle (1987) โดยยังคงสาระเดิม
ของ KWL คือ K (What do I know) – นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างแล้วก่อนการอ่าน W (What  we 
want to know) – นักเรียนต้องการรู้อะไร L (What we want have learned) – ผลของการเรียนรู้ของ
นักเรียน และเพิ่มเติมการท าแผนผังความคิด (Mind Map) และการสรุปข้อความ (Summarizing 
information) จากเร่ืองท่ีอ่าน วิธีการน้ีจะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเร่ืองท่ีอ่านได้เป็นอย่างดี สอดคล้อง
กับ วัชรา เล่าเรียนดี และคณะ (2560, หน้า207) ได้สรุปว่า การสอนแบบ KWL Plus มีพื้นฐานมาจากการ
สอนแบบ KWL ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนท่ีส าคัญ คือ (K) ระบุสิ่งท่ีรู้ เร่ืองท่ีรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีก าหนด หรือ
หัวเรื่องท่ีก าหนด (W) อยากรูอ้ะไรบ้างจากสิ่งหรือเร่ืองท่ีก าหนดในข้ันแรก และ (L) เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่อง
ท่ีก าหนดหลังจากอ่านเสร็จแล้ว และเพิ่มเติมในส่วนของการท าผังความคิดบทสรุปของเรื่องท่ีอ่าน เมื่อจบ
กระบวนการ KLW แล้ว  
 สรุปได้ว่า การสอนด้วยเทคนิค KWL Plus หมายถึง กระบวนการเรียนรูท่ี้เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การอ่าน ทักษะการเขียน และทักษะการคิดอย่างเป็นล าดับข้ันตอน คิดอย่างรู้ตัว มีการวางแผน สามารถต้ัง
ค าถามและหาค าตอบจากเร่ืองท่ีอ่านและสรุปได้ น าประสบการณ์ความรู้เดิมของผู้เรียนมาใช้ในกระบวนการ
อ่าน จนเกิดความเข้าใจ โดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนต้ังค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านและแสวงหาค าตอบ การ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus มีข้ันตอนดังน้ี 
  1. ข้ัน K (What you know) นักเรียนรู้อะไร เป็นข้ันตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
ในเร่ืองน้ัน ๆ ก่อนเรียน 
  2. ข้ัน W (What you want to know) นักเรียนต้องการรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน เป็น
ข้ันตอนท่ีตรวจสอบว่าผู้เรียนต้องการรู้อะไรเพิ่มเติม และจะเรียนรู้เรื่องเหล่าน้ันได้อย่างไร 
  3. ข้ัน L (What you have learned) นักเรียนเกิดการเรียนรู้อะไร เป็นข้ันตอน
ตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง 
  4. ข้ัน Plus  เป็นข้ันตอนเสริม นักเรียนสร้างแผนผังความคิด (Mapping) จากการอ่าน 
และเขียนสรุปความคิดรวบยอดจากแผนผังความคิด (Summarizing) ซึ่งช่วยสะท้อนผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
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การสอนปกติ กรมวิชาการ (2545, หน้า 2) ได้สรุปว่า การสอนปกติเป็นกระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตรงตามจุดประสงค์การสอนท่ีก าหนดไว้ มีล าดับข้ันกิจกรรมหรือประสบการณ์เร่ิมจากง่ายไปยาก 
ให้เห็นเป็นล าดับและท่ีส าคัญคือผู้สอนสามารถปฏิบัติได้จริง ประกอบด้วย (1) ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน ครูเป็นผู้
น าเข้าสู่บทเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจและความพร้อมของนักเรียน พร้อมท้ังแจ้งจุดประสงค์การเรียนให้
ผู้เรียนทราบ (2) ข้ันสอน ครูด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ มี
การอภิปรายซักถามกันในช้ันเรียน มีสื่อประกอบการเรียนการสอน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (3) ข้ันสรุป 
เป็นการสรุปบทเรียนโดยครูหรือนักเรียน หรือท้ังครูและนักเรียนช่วยกันสรุป มีการซักถาม การตรวจเฉลย
แบบฝึกหัด กิจกรรมสรุปในลักษณะต่าง ๆ 

สรุปได้ว่า การสอนปกติ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู ท่ีทาง
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ หรือทางสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด โดยผู้สอนด าเนินการให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ด้วยวิธีการต่าง ๆ มีล าดับข้ันกิจกรรมเร่ิมจากง่ายไปยาก   

ข้ันตอนการสอนปกติ ประกอบด้วย 
 1. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน ครูเป็นผู้น าเข้าสู่บทเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจและความพร้อม

ของนักเรียน พร้อมท้ังแจ้งจุดประสงค์การเรียนให้ผู้เรียนทราบ 
 2. ข้ันสอน ครูด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

มีการอภิปรายซักถามกันในช้ันเรียน มีสื่อประกอบการเรียนการสอน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 3. ข้ันสรุป เป็นการสรุปบทเรียนโดยครูหรือนักเรียน หรือท้ังครูและนักเรียนช่วยกันสรุป 

มีการซักถาม การตรวจเฉลยแบบฝึกหัด กิจกรรมสรุปในลักษณะต่าง ๆ 
 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2531, หน้า 71) ได้สรุปว่า การ

อ่านเชิงวิเคราะห์ หมายถึง การอ่านเพื่อพิจารณาอย่างถ่ีถ้วน พิจารณารูปแบบงานประพันธ์ แยกเน้ือเร่ือง
ออกเป็นส่วน ๆ พิจารณาแต่ละส่วนว่าสัมพันธ์กันอย่างไร รวมท้ังผู้เขียนใช้กลวิธีใดในการน าเสนอเรื่อง 
เบญจภัคค์ เจริญมหาวิทย์ (2560, หน้า 14) ได้สรุปว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นการอ่านโดยพิจารณาอย่าง
ละเอียดถ่ีถ้วน เพื่อแยกแยะท าความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบหรือโครงสร้างของหนังสือแต่ละประเภท ว่า
มีรูปแบบ กลวิธีในการประพันธ์ เน้ือหาหรือเน้ือเรื่องและส านวนภาษาเป็นอย่างไร  

สรุปได้ว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์ หมายถึง การแปลความหมายตามตัวอักษรอย่างพิจารณา 
ไตร่ตรอง ละเอียด ถ่ีถ้วน โดยใช้เหตุผลประกอบ รับรู้เร่ืองราวท้ังอรรถรสเน้ือหาและวิธีการสื่อสาร อย่าง
ครบถ้วน แยกแยะองค์ประกอบแต่ละส่วนของสาร พิจารณาความหมายซ่อนเร้นได้ พิจารณาความสัมพันธ์
ของแต่ละส่วนได้ จนเกิดความเข้าใจ รู้เร่ืองราวน้ัน ๆ อย่างรอบด้าน สามารถน าความรู้ ความคิด ไปใช้
สร้างสรรค์และพัฒนาได้ 
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ความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ ยุภารัก จุ้ยเดช (2556, หน้า 9) ได้สรุปว่า ความสามารถการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ หมายถึงการอ่านอย่างละเอียดด้วยความรอบคอบ โดยพิจารณาแยกแยะเน้ือหา ประโยค 
ถ้อยค า แยกข้อดีข้อบกพร่องท่ีปรากฏในเร่ือง เรียงล าดับความส าคัญของเรื่อง และพิจารณาว่าส่วนใดเป็น
ข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น ส่วนใดควรเช่ือถือ และสามารถสรุปเร่ืองและแนวคิดจากเร่ืองท่ีอ่านได้ 
พรรณี วิเศษโวหาร (2556, หน้า 11) ได้สรุปว่า ความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ หมายถึงความสามารถ
ในการอ่านเพื่อพิจารณาในส่วนประกอบของบทอ่านอย่างละเอียดถ่ีถ้วน เพื่อแยกแยะประเด็นส าคัญ 
แยกแยะข้อมูลข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น แล้วน ามาจัดล าดับโดยอาศัยความรู้ในเรื่องน้ัน ๆ มาประกอบการ
พิจารณา โดยใช้ความคิดอย่างรอบคอบ ใช้วิจารณาญาณอย่างลึกซึ้ง เพื่อประเมินและหาคุณค่าในสิ่งท่ีอ่าน 

สรุปได้ว่า ความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการอ่านอย่างละเอียด 
รอบคอบ แล้วพิจารณา แยกแยะรูปแบบ พิจารณาได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น จัด
เรียงล าดับความส าคัญจากเร่ืองท่ีอ่าน สรุปแนวคิดส าคัญ ใช้ความคิด ความมีเหตุผล ประเมินและหาคุณค่า
จากเร่ืองท่ีอ่านตามเจตนาของผู้เขียน 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง มนภรณ์  ใจรู้รอบ (2551, หน้าบทคัดย่อ) การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการ

อ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus ผลการวิจัย
พบว่า (1) ผลการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ย
หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีผลการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้าน
บอกความส าคัญของเรื่องอยู่ในระดับสูงมากเป็นล าดับท่ี 1 และด้านสรุปใจความส าคัญของเร่ืองอยู่ใน
ระดับสูงแต่เป็นล าดับสุดท้าย นักเรียนมีผลการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้านการอ่านนิทาน อยู่ใน
ระดับสูงมากเป็นล าดับท่ี 1 และมีผลการเรียนรู้ด้านการอ่านสารคดี อยู่ในระดับสูง เป็นล าดับสุดท้าย (2) 
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความเห็นว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนต้ังค าถามและค้นหาค าตอบในสิ่งท่ี
เรียนรู้และอยากรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความเห็นว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาท่ี
เรียนเพิ่มมากข้ึน 

 
วิธีด าเนนิการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ Randomized 
control group Pretest Posttest design โดยผู้วิจัยด าเนินการ ดังน้ี 

 
1.ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมท้ังสิ้น 105 คน 
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กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมท้ังสิ้น 70 คน ซึ่งได้มาโดยการน าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐานในภาคเรียนท่ีผ่านมา วิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA พบว่าผลการ
เรียนของนักเรียนไม่แตกต่างกันท้ัง 3 ห้องเรียน จากน้ันท าการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลากเพื่อเลือก 1 
ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลองและ 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มควบคุม ได้ผลดังน้ี นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 
จ านวน 35 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 
จ านวน 35 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนปกติ 

 
2.การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  

  1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง 
รวม 8 ช่ัวโมง โดยก าหนดเน้ือหาเป็นนิทาน ข่าว บทความ และสารคดี โดยสาระส าคัญของเน้ือหา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL 
Plus น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า ตรวจสอบค่าดัชนี
ความสอดคล้อง(Index of Item Objective Congruence: IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.00 
  2. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวม 8 ช่ัวโมง 
โดยก าหนดเน้ือหาเป็นนิทาน ข่าว บทความ และสารคดี โดยสาระส าคัญของเน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 
การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา และ
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการ
เรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 
  3. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา และ
ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องทางด้านเน้ือหา แล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  ตรวจสอบค่าดัชนี
ความสอดคล้องท่ีมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 คัดเลือกข้อทดสอบท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ น ามาทดลอง
ใช้ (Try Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง น าคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความยาก
ง่าย (p) ได้ 0.36 – 0.73 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ได้ 0.23 – 0.77 ค่าความเช่ือมั่นตามสูตร KR – 20 
เท่ากับ 0.80  คัดเลือกข้อทดสอบท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ จ านวน 30 ข้อ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

3.การด าเนินการทดลอง 
1. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัด

ความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ผู้วิจัยสร้างข้ึน จ านวน 30 ข้อ โดย
ทดสอบท้ัง 2 กลุ่ม บันทึกผลคะแนนเก็บไว้เปรียบเทียบกับคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้ 
  2. ผู้วิจัยด าเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยด าเนินการสอนนักเรียนท้ัง 2 กลุ่มด้วยตนเอง โดย
ใช้วิธีการและข้ันตอนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์นิทาน ข่าว บทความ และสารคดี 
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ใช้เน้ือหาเดียวกัน ระยะเวลาการสอนกลุ่มละ 4 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวม 8 ช่ัวโมงเท่ากัน โดยกลุ่ม
ทดลอง ได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus และกลุ่มควบคุม ได้รับการสอนปกติ 
  3. ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ผู้วิจัยสร้างข้ึน จ านวน 30 ข้อ โดย
ทดสอบท้ัง 2 กลุ่ม ใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียนแต่สลับตัวเลือก ตรวจและบันทึกผล
คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติ เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน 
  
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ระหว่างการเรียนด้วยวิธีการสอนเทคนิค KWL Plus กับวิธีการสอนปกติ ดังตารางต่อไปน้ี 

ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 
1 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีการสอนเทคนิค KWL Plus กับวิธีการสอนปกติ 

การทดสอบ N  S.D. t p 

กลุ่มทดลอง 35 19.46 1.52 5.102 *.00 
กลุ่มควบคุม 35 17.63 1.48 

*p <.05 

จากตาราง พบว่า  คะแนนการทดสอบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนเทคนิค KWL Plus มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 19.46 คะแนน ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.52 คะแนนการทดสอบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนปกติ มีคะแนนเฉลี่ย 17.63 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 1.48 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหว่างการเรียนด้วยวิธีการสอนเทคนิค KWL Plus กับวิธีการ
สอนปกติ พบว่าคะแนนการเรียนด้วยวิธีการสอนเทคนิค KWL Plus ของนักเรียนสูงกว่าการเรียนด้วยวิธีการ
สอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนเทคนิค KWL Plus  

ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนเทคนิค KWL Plus  

การทดสอบ N  S.D. t p 

ก่อนเรียน 35 13.46 1.67 -51.74 *.00 
หลังเรียน 35 19.46 1.52 

*p <.05 
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จากตาราง พบว่า  คะแนนการทดสอบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 13.46 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.67  
คะแนนการทดสอบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 19.46 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.52 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ
การอ่านเชิงวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนเทคนิค KWL Plus พบว่าคะแนน
ความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ผลเปรียบเทียบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนปกติ 

ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนปกติ 

การทดสอบ N  S.D. t p 

ก่อนเรียน 35 13.31 1.69 - 30.67 *.00 
หลังเรียน 35 17.63 1.48 

*p <.05 

จากตาราง พบว่า  คะแนนการทดสอบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 13.31 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.69  
คะแนนการทดสอบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 17.63 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.48 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ
การอ่านเชิงวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนปกติ พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อภิปรายผล 
1. การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี

เรียนด้วยวิธีการสอนเทคนิค KWL Plus กับวิธีการสอนปกติ พบว่ามีความสามารถแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนเทคนิค KWL Plus มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มท่ีสอน
ด้วยวิธีสอนปกติ เน่ืองจากวิธีการสอนเทคนิค KWL Plus เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะ
การอ่าน มีส่วนร่วมในการอ่านอย่างกระตือรือร้น คิดอย่างรู้ตัว มีการวางแผน สามารถต้ังค าถามและหา
ค าตอบจากเร่ืองท่ีอ่านและสรุปได้ น าประสบการณ์ความรู้เดิมของนักเรียนมาใช้ในกระบวนการอ่าน จนเกิด
ความเข้าใจอย่างเป็นล าดับข้ันตอน ดังน้ี (1) ข้ัน K (What you know) นักเรียนรู้อะไร นักเรียนระบุสิ่งท่ีรู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับหัวเร่ืองท่ีก าหนด เป็นข้ันตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนในเร่ืองน้ัน ๆ ก่อนเรียน (2) ข้ัน 
W (What you want to know) นักเรียนต้องการรู้อะไรเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอ่าน นักเรียนอยากรู้อะไรจากที่ระบุ
ไว้ในข้ันแรก เป็นข้ันตอนท่ีตรวจสอบว่านักเรียนต้องการรู้อะไรเพิ่มเติม และจะเรียนรู้เรื่องเหล่าน้ันได้อย่างไร 
(3) ข้ัน L (What you have learned) นักเรียนเกิดการเรียนรู้อะไรบ้างหลังจากอ่านเสร็จแล้ว เป็นข้ันตอน
ตรวจสอบว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง (4) ข้ันตอนเสริม นักเรียนสร้างแผนผังความคิด (Mapping) 
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จากการอ่าน และเขียนสรุปความคิดรวบยอดจากแผนผังความคิด (Summarizing) ซึ่งช่วยสะท้อนผลท่ีเกิด
จากการเรียนรู้ เป็นการล าดับข้อมูลอย่างเป็นระบบ ช่วยสร้างความรู้ใหมแ่ละสรุปความรู้จากเร่ืองท่ีอ่าน
วิธีการสอนเทคนิค KWL Plus เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีให้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการกระตุ้นอย่างเป็นระบบ
ตามล าดับข้ันตอน เช่ือมโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ การท าแผนผังความคิดและเขียนสรุปท าให้นักเรียนได้
จัดระบบความคิด ล าดับความส าคัญ เรียบเรียงภาษาเป็นของตนเอง ท าให้นักเรียนเข้าใจเร่ืองท่ีอ่านอย่าง
ครอบคลุม ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน เพราะแต่ละข้ันตอนเป้าหมายคือให้นักเรียนอ่าน คิดวิเคราะห์โดย
ละเอียด มีครูคอยกระตุ้นด้วยค าถามส่งผลให้นักเรียนอยากเรียนรู้ แสวงหาค าตอบ น าไปสู่ค าตอบท่ี
หลากหลาย เพิ่มพูนความรู้ใหม่ข้ึน ท าใหค้วามสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนสูงกว่าการเรียน
แบบปกติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุภารกั จุ้ยเดช (2556, หน้าบทคัดย่อ) การเปรียบเทียบความสามารถ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนสื่อความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
เค-ดับเบิลย-ูแอล-บวก (KWL plus) กับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถเชิงอ่านวิเคราะห์ การ
เขียนสื่อความ และความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค KWL plus สูงกว่ากลุ่มการสอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยกลุ่มทดลองท่ีสอนด้วย
เทคนิค KWL plus มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มท่ีสอนโดยการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนปกติ  

2. การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนเทคนิค KWL Plus ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถการอ่านเชิง
วิเคราะห์แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยความสามารถหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็น
ผลมาจากการท่ีผู้วจิัยได้เลือกวิธีการสอนเทคนิค KWL Plus เป็นการสอนท่ีเน้นท่ีตัวนักเรียนเป็นส าคัญ มี
จุดมุ่งหมายในแต่ละข้ันตอนชัดเจน ฝึกให้นักเรียนคิดอย่างเป็นล าดับ หลักในการจัดกิจกรรมเทคนิค KWL 
Plus ประกอบด้วยการเลือกเน้ือหาเร่ืองราวท่ีกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียน การเตรียมใบความรู้ ใบงาน 
ตารางการวิเคราะห์ KWL Plus โดยครูคอยกระตุ้นนักเรียนด้วยค าถาม ฝึกให้นักเรียนต้ังค าถามและแสวงหา
ค าตอบจากเร่ืองท่ีอ่าน นักเรียนจะได้รับการกระตุ้นให้คิด ฝึกคิดและอ่านอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบ
ความเข้าใจของตนเองตามข้ันตอน ดังน้ี ข้ัน K รู้อะไรจากเร่ืองหรือหัวเรื่องท่ีก าหนด ข้ัน W อยากรู้อะไร
เพิ่มเติม โดยนักเรียนต้ังค าถามซึ่งค าถามจะมาจากความสนใจของนักเรียนเอง ข้ัน L ได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
จากน้ัน สร้างแผนผังความคิดซึ่งนักเรียนต้องกลับไปอ่านทบทวนจากข้ัน K เพื่อจะได้จัดประเภทของสิ่งท่ี
เรียนรู้โดยเขียนค าส าคัญไว้ตรงกลางแผนผังความคิดและโยงความสัมพันธ์กับค าส าคัญย่อยเพื่ออธิบาย
รายละเอียดของความคิดหลัก จากน้ันเขียนสรุปเร่ืองจากผังความคิดท่ีนักเรียนสร้างข้ีน เป็นการแสดงออกถึง
ความเข้าใจเร่ืองท่ีอ่านอย่างแท้จริงรวมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเอง ตลอดจนมีการจัดระบบ
ข้อมูลความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการสอนเทคนิค KWL Plus ช่วยพัฒนาความสามารถการอ่านเชิง
วิเคราะห์ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณี วิเศษโวหาร (2556, หน้า
บทคัดย่อ) ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนสรุปความภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจัดการเรียนรู้แบบ KWL – plus ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจัดการเรียนรู้แบบ KWL – plus พบว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.75 คิดเป็นร้อยละ 45.83 หลังการจัดการเรียนรู้
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นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.69 คิดเป็นร้อยละ 85.63 และมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 11.94 
คิดเป็นร้อยละ 39.79  

3. การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ก่อนและหลังเรียนด้วยวิธกีารสอนปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยความสามารถหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นผลมาจาก
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงตาม
จุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ มีล าดับข้ันกิจกรรมเร่ิมจากง่ายไปยากตามข้ันตอน ดังน้ี ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน ครูเป็น
ผู้น าเข้าสู่บทเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจและความพร้อมของนักเรียน พร้อมท้ังแจ้งจุดประสงค์การเรียนให้
ผู้เรียนทราบ ข้ันสอน ครูด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ มีการ
อภิปรายซักถามกันในช้ันเรียน มีสื่อประกอบการเรียนการสอน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ข้ันสรุป เป็นการ
สรุปบทเรียนโดยครูหรือนักเรียน หรือท้ังครูและนักเรียนช่วยกันสรุป มีการซักถาม มแีบบฝึกตรงตามเน้ือหา
และจุดประสงค์ในการเรียน มกีารตรวจเฉลยแบบฝึกหัด กิจกรรมสรุปในลักษณะต่าง ๆ นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม การท างานกลุ่ม การปฏิบัติงานจริง จึงเป็นผลท าให้ความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์สูงข้ึนกว่า
ก่อนเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สวิน ยมหา (2553, หน้าบทคัดย่อ) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การสอนอ่านแบบ KWL – 
PLUS กับวิธีการสอนอ่านแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการสอนอ่านด้วยวิธีสอนอ่านแบบ 
KWL – PLUS มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ สูงกว่านักเรียนกลุ่มท่ีใช้วิธีการสอนอ่าน
แบบปกติ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. วิธีการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus เป็นกระบวนการสอนอ่านท่ีครูผู้สอนมีบทบาทส าคัญในการ
ช่วยกระตุ้น ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการต้ังค าถามแลหาค าตอบในเร่ืองท่ีเรียนรู้ ดังน้ันครูต้องท าความเข้าใจ
กับเน้ือหาท่ีน ามาสอนเป็นอย่างดีก่อน 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนเทคนิค KWL Plus มีล าดับข้ันตอนท่ี
เหมือนเดิมซ้ า ๆ อาจท าให้ผู้เรียนเบ่ือหน่ายและท าข้ามข้ันตอนไป ครผูู้สอนควรก ากับ ดูแล ให้เป็นไป
ตามล าดับข้ัน ควรเลือกบทอ่านท่ีน่าสนใจ เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน เพื่อช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ และ
อยากมีส่วนร่วมในการเรียน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ตอ่ไป 

1. ควรน าวิธีการสอนเทคนิค KWL Plus ไปใช้พัฒนาทักษะทางภาษาไทยด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น 
ทักษะการฟัง ทักษะการเขียน ทักษะการพูด รวมท้ังการพัฒนาในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป 

2. ควรน าวิธีการสอนเทคนิค KWL Plus ไปใช้กับเน้ือหาท่ีเป็นบทร้อยกรอง เพื่อช่วยพัฒนา
ความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
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