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บทคัดยอ 

 รายงานการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนช้ัน

ประถมศกึษาปที่ 6 โรงเรียนคลองทรงกระเทียมระหวางการสอนแบบ KWL- PLUS กับการสอนแบบปกติ มี

วัตถุประสงคดังนี้ (1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี

6โรงเรียนคลองทรงกระเทียมระหวางการสอนแบบKWL- PLUS กับการสอนแบบปกติ (2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ความสามารถในการอ าน เ ชิงวิ เ ค ราะห ของนัก เ รี ยน ช้ันประถมศึกษาป ท่ี 6 โ ร ง เ รี ยน 

คลองทรงกระเทียมระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีการสอนแบบKWL-PLUS (3)เพ่ือเปรียบเทียบ

ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนคลองทรงกระเทียม

ระหวางกอนเรียนและหลังเรยีนดวยวิธีการสอนแบบปกติ ประชากรคือ นักเรียนโรงเรียนคลองทรงกระเทียม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา2561 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดมาจากการนํา

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ทุกหอง มาวิเคราะหดวยสถิติ Anova หาหองท่ีมีผลคะแนน

ไมแตกตางกัน จากน้ันผูวิจัยจึงสุมอยางงายโดยวิธีการจับสลากอีกครั้งหนึ่งเพ่ือเลือกเปนกลุมทดลองท่ีไดรับ

การสอนแบบ KWL- PLUS จํานวน 30 คน  และกลุมควบคุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติ จํานวน 30 คน   

ปรากฏผลการวิจัย ดังน้ี (1) ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
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โรงเรียนคลองทรงกระเทียมท่ีไดรับการสอนแบบKWL- PLUS สูงกวาการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ.05 (2) ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน

คลองทรงกระเทียมไดรับการสอนแบบKWL- PLUSหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ.05 (3)ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน 

คลองทรงกระเทียมไดรับการสอนดวยวิธีปกติ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ.05 

คําสําคัญ:ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห;การสอนแบบKWL-PLUS;การสอนแบบปกติ 

 

Abstract 

  Research report a Comparison of Critical Reading Ability of Prathom Suksa Six 

Khongsongkrathiam School During Teaching via KWL PLUS and the Regular Teaching. The 

objectives were: (1) to compare the student’s analytical reading ability via the KWL-PLUS 

teaching and Traditional teaching (2) to compare the student’s analytical before and after 

learning with KWL- PLUS method and (3) to compare the student’s analytical before and 

after learning by Traditional teaching. The sample were 60 students in Prathomsuksa 6 at 

Klongsongkrathiam School in 2nd semester 2018 selected via simple random sampling. 

The finding of this study were: (1) the student’s analytical reading ability who 

received KWL- PLUS teaching higher than the Traditional teaching method with statistical 

significance at the level of .05 (2) the student’s analytical reading ability who received 

KWL- PLUS instruction after studying higher than before studying with statistical significance 

at the level of .05 (3) the student’s analytical reading ability were taught by Traditional 

teaching after studying higher than before studying with statistical significance at the level 

of .05. 

Keywords: Analytical Reading Ability; KWL-PLUS teaching; Traditional Teaching 

บทนํา 

  การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยสาระที่ 2การอาน เปนสิ่งที่สําคัญอยางมากแต

นักเรียนสวนใหญยังไมประสบผลสําเร็จเพราะขาดทักษะดานการอานคิดวิเคราะห จากผลการทดสอบ

ระดับชาติโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรยีนคลองทรงกระเทียมพบวาผลสัมฤทธ์ิในการทดสอบระดับชาติปการศึกษา2560 รายวิชาภาษาไทยมี

คาเฉลี่ยลดลง โดยเฉพาะสาระที่ 2  การอาน ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ยเพียง 46.67 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ,2560) 

  สาเหตุท่ีสําคัญสาเหตุหนึ่งคอืนักเรียนขาดทักษะในการอานคิดวิเคราะหและอธิบายความไมได ขาด

การฝกฝน เอาใจใส และไมมีนิสัยรักการอาน การอานเชิงวิเคราะหจึงสําคัญอยางย่ิงเพราะเปนจุดเริ่มตนของ
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ทักษะในการรบัรูเรื่องราว และประสบการณตาง ๆ หากนักเรียนมีทักษะในการอานเชิงวิเคราะห นักเรียนจะ

สามารถจับประเด็นหลักของเรื่องที่อานได สามารถนําขอมูลมาเปรียบเทียบ วิเคราะห ประเมินเรื่องและ

สามารถนําไปแกปญหาในชีวิตประจําวันได  

  การอานเชิงวิเคราะหเปนการอานที่ใชกระบวนการคิด การเปรียบเทียบ การวิเคราะห ประเมิน

ขอมูล และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเท็จจริงและความคิดท่ีผูเขียนเสนอไว สาเหตุที่ทําใหนักเรียน

ขาดทักษะดานนี้ เกิดจากการจัดการเรียนการสอนที่เปนการสอนเนื้อหาวิชาและการทองจํามากกวาการ

พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห เรียบเรียง และสื่อความ ซึ่งการพัฒนาทักษะดานการคิดวิเคราะห

นั้นตองเริ่มจากการอานกอนเพราะการอานเปนหัวใจของการเรยีนรู หากนักเรียนอานเรื่องแลวไมสามารถคิด

วิเคราะหเนื้อหาของเร่ืองได จับประเด็นไมได บอกแนวคิดสําคัญไมไดจะสงผลใหทักษะอ่ืน ๆ ของนักเรียน

ลมเหลวตามไปดวย 

  ดร.สุวัฒน วิวัฒนานนท(2550,152) ไดกลาววา ในปจจุบันมีรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย ซึ่ง

หนึ่งในน้ันคือการสอนแบบ KWL-PLUS  เปนการอานที่ฝกการถามคําถามตัวเองและการใชความคิดและคิด

ในเร่ืองท่ีอาน พัฒนาการอานอยางมีเปาหมาย หรือวัตถุประสงคในการอาน สรุปสาระสําคัญของเร่ืองที่อาน 

จัดการกับสาระความรูใหมตามความเขาใจของตนเอง โดยการใชแผนผังความคิดและสรุปเรื่องท่ีอานจาก

แผนผัง หากนักเรียนไดโอกาสในการแสดงความสามารถดานการคิดอยูเสมอจะทําใหนักเรียนมีพัฒนาการใน

ดานปญญาคือสามารถคิดอยางเปนนามธรรมได มีความสามารถในการหาเหตุผลหลายๆดานเพ่ือตั้ง

สมมุติฐานหลายๆดานและแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผานกระบวนการอานอยางรอบคอบ ทําใหเกิด

พัฒนาการ ดานการอานและสามารถสรางองคความรูใหมได 

  ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนจึงมีความสนใจที่จะใชวิธีการสอนแบบ KWL-PLUS  มาทดลองสอนเพ่ือ

เปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหกับวิธีการสอนแบบปกติ เนื่องจากวิธีการสอนแบบ  

KWL-PLUS  มุงเนนใหผูเรียนมีทกัษะในดานการคิดอยางมีระบบเน่ืองจากมีกรอบและแนวทางใหฝกคิดเปน

ลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการอานเชิงวิเคราะห เพราะในปจจุบันขอมูลขาวสารตาง ๆไดเปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็วและเขาถึงไดงายข้ึน หากนักเรียนมีทักษะในการอานและคิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถสรางองค

ความรูดวยตนเองไดแลว นักเรียนจะความสามารถนําทักษะดานน้ีไปใชไดอยางทันทวงทีและตอเน่ืองไมวาจะ

เผชิญสถานการณใดซึ่งเปนทักษะที่จําเปนอยางย่ิงตอผูเรียนใน ศตวรรธที่ 21  

 วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรยีนคลองทรงกระเทียมระหวางการสอนแบบ KWL- PLUS กับการสอนแบบปกติ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรยีนคลองทรงกระเทียมระหวางกอนเรียนและหลังเรยีนดวยวิธีการสอนแบบ 

KWL- PLUS 

  3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรยีนคลองทรงกระเทียมระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ 
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สมมติฐานการวิจัย 

  1. ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน 

คลองทรงกระเทียม ที่เรียนดวยวิธีวิธีการสอนแบบ KWL- PLUS สูงกวาวิธีการสอนปกติ อยางมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดับ.05  

  2. ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน 

คลองทรงกระเทียม ที่เรียนดวยววิธีการสอนแบบKWL- PLUS หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ.05 

  3. ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน 

คลองทรงกระเทียม ที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

ระดับ.05 

 ขอบเขตการวิจัย 

   1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนโรงเรยีนคลองทรงกระเทียม ชั้นประถมศึกษา 

ปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา 2561 จํานวน 3 หองเรียน นักเรียนจํานวน 95 คน 

  2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนคลอง

ทรงกระเทียม ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2561 จํานวน 2 หองเรยีน นักเรียนจํานวน 60 คน ซึ่งไดมาจาก

การนําคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานของนักเรยีนระดับประถมศึกษาปท่ี 6  จํานวน 

3 หองเรยีน มาวิเคราะหดวยสถิติ Anova พบวาผลการเรียนของนักเรียนไมแตกตางกันจํานวน 2 หองเรียน 

คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่6/1และ 6/3 แลวนํามาสุมอยางงายโดยวิธีการจับสลากเพื่อเลือกเปนกลุม

ทดลองที่ไดรับการสอนแบบKWL- PLUS และกลุมควบคมุที่ไดรับการสอนแบบปกติ  

  3. ตัวแปรอิสระ ไดแก การสอนแบบKWL- PLUS กับการสอนแบบปกติ  

  4. ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1.ไดแนวทางในการสอนการอานเชิงวิเคราะหโดยใชวิธีสอนแบบ KWL- PLUSกับ 

การสอนแบบปกติเพ่ือนําไปประยุกตใชกับระดับอื่น 

  2. ไดแผนการจัดการเรียนรูแบบKWL- PLUSกับการสอนแบบปกติ เพ่ือนําไปใชในการจัดการ

เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหสูงข้ึน โดยการสอน

แบบ KWL-  PLUS กับการสอนแบบปกติ  

การทบทวนวรรณกรรม 

 ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 

  1.1 ความหมายของความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห  

  พรรณี วิเศษโวหาร(2556 หนา 35) ไดใหความหมายของการอานเชิงวิเคราะหไววาเปนการอาน

ระดับสูงสามารถชวยฝกใหผูอานไดใชความคิด สติปญญา และความรอบรู ไตรตรองสิ่งท่ีไดอานอยาง
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ละเอียดถ่ีถวน สามารถแยกแยะสาระสําคัญจากเรื่องท่ีอาน ประเมินความนาเช่ือถือจากเรื่องท่ีอานได และ

ถายทอดออกมาเปนความคิดของตนเองได 

  มณภร ใจรอบรู (2551, หนา 40) ไดใหความหมายของการอานเชิงวิเคราะหไววาเปนการอานเพ่ือ

พิจารณาในสวนประกอบของบทอานอยางละเอียดถี่ถวน เพ่ือแยกแยะประเด็นสําคัญ แยกแยะขอมูล

ขอเท็จจริงขอคิดเห็น ขอเท็จจริงกับจินตนาการ แลวนํามาจัดลําดับโดยอาศัยความรูในเร่ืองน้ัน ๆมา

ประกอบการพิจารณา โดยใชความคิดอยางรอบคอบ ใชวิจารณญาณอยางลึกซึ้ง เพ่ือประเมินสิ่งท่ีอานและ

หาคุณคาของสิ่งที่อาน 

 1.2 องคประกอบของความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห  

  มณภร ใจรอบรู (2551 หนา 40)ไดกลาวถึงองคประกอบของการอานเชิงวิเคราะห ไวดังน้ี 

    1. ประเภทของวรรณกรรม  

    2. แนวเรื่อง 

    3. แนวคิดหลัก 

    4. ขอมูลเสริม 

    5. โวหารการเขียน 

    6. ทวงทํานองการเขียน 

  1.3 การวัดและการประเมินผลความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห  

  มณภร ใจรอบรู (2551หนา45) ไดสังเคราะหเกณฑในการวัดความสามารถดานการอานเชิง

วิเคราะหไว 3 ดานดังน้ี   

   1. บอกความสัมพันธของสวนตาง ๆในเรื่องไดถูกตอง  

    2. บอกความสําคัญของสวนตาง ๆในเร่ืองที่อานไดถูกตอง 

    3. สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอานไดถูกตอง 

 ชลธิชา จันทรแกว (2556 หนา52)ได ไดสังเคราะหเกณฑในการวัดความสามารถดานการอานเชิง

วิเคราะหไว 6 ดาน ดังนี้ 

    1. บอกองคประกอบรายละเอียดของเรื่องที่อานไดถูกตอง 

    2. จัดลําดับเหตุการณในเร่ืองไดถูกตอง 

    3. บอกความสัมพันธของสิ่งตางๆในเร่ืองไดถูกตอง 

    4. บอกความสัมพันธของเรื่องที่อานไดถูกตอง 

    5. สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอานไดถูกตอง 

    6. บอกจุดมุงหมายของผูเขียนไดถูกตอง 

  กลาวโดยสรุป ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห หมายถึง เปนการอานระดับสูงสามารถชวย

ฝกใหผูอานไดใชความคิด สติปญญา และความรอบรู ไตรตรองสิ่งท่ีไดอานอยางละเอียดถ่ีถวน เพ่ือแยกแยะ

ประเด็นสําคัญ แยกแยะขอมูลขอเท็จจริงขอคิดเห็น ขอเท็จจริงกับจินตนาการ แลวนํามาจัดลําดับโดยอาศัย

ความรูในเรื่องนั้น ๆมาประกอบการพิจารณา โดยใชความคิดอยางรอบคอบ ใชวิจารณญาณอยางลึกซึ้ง เพ่ือ



   5 
 

ประเมินสิ่งท่ีอาน  โดยผูเรียนสามารถ บอกเนื้อหารายละเอียดในเรื่องได เรียงลําดับเหตุการณ คาดคะเน

เหตุการณในเรื่อง วิเคราะหแนวคิดสําคัญและประโยชนท่ีไดจากเรื่อง 

 การจัดการเรียนการสอนดวยวิธี KWL-  PLUS  

 2.1 ความหมาย 

   Carr ,Eileen and Donna Ogle.(1987).KWL-PLUS : A strategy of comprehension and  

summarization. Journal of Reading. 30(7),626-631 ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบ 

KWL-Plus ไวดังน้ี 

  K ในกระบวนการ KWL-  PLUS หมายถึง Know เปนขั้นตอนที่นักเรียนตรวจสอบหัวขอเรื่องวา

ตนเองมีความรูเก่ียวกับหัวขอเรื่องมากนอยเพียงใด เปนการนําความรูเดิมมาใชเพราะการเช่ือมโยงความรู

ใหมกับความรูพ้ืนฐาน และประสบการณของผูเรยีนเปนสิ่งสําคัญในการจัดกิจกรรมกอนการอาน  

 W ในกระบวนการ KWL-  PLUS หมายถึง Want to know เปนข้ันตอนท่ีนักเรียนจะตองถาม

ตนเองวาตองการรูอะไรในเรื่องท่ีอาน ซึ่งคําถามท่ีนักเรียนสรางขึ้นกอนการอานน้ี เปนการตั้งเปาหมายใน

การอาน และเปนการคาดหวังวาจะพบอะไรในบทอานบาง 

  L ในกระบวนการ KWL-  PLUS หมายถึง Learned เปนข้ันตอนท่ีนักเรียนสํารวจวาตัวเองได

เรียนรูอะไรจากบทอาน โดยนักเรียนจะหาคําตอบใหกับคําถามที่ตนเองตั้งไวในข้ันตอน W และจดบันทกึสิ่ง

ที่ตนรู 

  Plus หมายถึง การสรางแผนภูมิรูปภาพความคิด และเขียนสรุปความ 

  2.2 ขั้นตอนการสอนแบบ KWL-PLUS  

  มนภรณ ใจรอบรู(2551, หนา  97) ไดกลาวถึงข้ันตอนการสอนแบบ KWL-PLUS สรุปไดดังน้ี

ประกอบดวย  3 ขั้นตอนสําคัญ คือ  

  1. กิจกรรมกอนการอาน เปนการคนหาพื้นฐานความรู (Know) เก่ียวกับเรื่องที่จะอานของนักเรียน

โดยใชวิธีการใหนักเรียนระดมสมองแลวบันทึกความรูของนักเรียนไวในชอง K ( What we want to know) 

หลังจากนั้นใหนักเรยีนใชขอมูลที่ไดจากการระดมสมองคาดเดาเหตุการณ 

  2. กิจกรรมระหวางการอาน ในข้ันตอนนี้เปนการตรวจสอบวานักเรียนตองการเรยีนรูอะไรบาง

เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอาน โดยครูตั้งคําถามเอง โดยครูเปนผูแนะนําแลวตอบคําถามที่ตั้งไวบันทึกคําถามไวใน

แผนตารางชอง (What we have learned)  

  3. กิจกรรมหลัง L (What we have learned หลังจากน้ันนําขอมูลตาง ๆมาจัดระบบจัดประเภท

แลวสรางเปนแผนภูมิรูปภาพความคิด และนํามาสรุปเรื่องราวตาง ๆดวยความเขาใจ 

  2.3 เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนดวยวิธี KWL –PLUS   

   สุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา(2550, หนา 88) ไดกลาวถึงเปาหมายของการจัดการเรียนรูแบบ 

KWL –PLUS ไววา เพ่ือฝกใหผูเรียนตระหนักในกระบวนการเรียนรูของตนเองโดยมีการวางแผน ตั้ง

จุดมุงหมาย ตรวจสอบความเขาใจของตนเอง ตลอดจนมีการจัดระบบความรูอยางมีประสิทธิภาพ 

  ฆนัท ธาตุทอง(2554, หนา 257) ไดกลาวถึงเปาหมายของการจัดการเรียนรูแบบ 
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 KWL –PLUS ไววา การสอนแบบ KWL เปนพัฒนาทักษะการคิดโดยมีความสัมพันธระหวางการท่ีผูเรยีนรู

ไดเรยีนรูอะไรบาง ผูเรียนตองการรูอะไรบาง และผูเรียนไดเรียนรูอะไรบาง 

 กลาวโดยสรุป ผูวิจัยเลือกข้ันตอนการจัดการเรียนรูดงักลาวขางตนเพราะมุงเนนใหผูเรียนมีทักษะ

ในดานการคิดอยางมีระบบ เนื่องจากมีกรอบและแนวทางใหฝกคิดเปนลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนา

ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห  

วิธีดําเนินการวิจัย 

  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยการสุมวัดกอนและ

หลัง การทดลอง (randomized control group-pretest posttest design) กลุมทดลอง คือ กลุมที่ไดรบั

การสอนแบบKWL-PLUS กลุมควบคมุ คือ กลุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติ 

   3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 6 โรงเรียนคลอง

ทรงกระเทียม สํานักงานเขตลาดพราว  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 3 

หองเรียน นักเรียนจํานวน 91 คน   

  2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรยีนคลอง

ทรงกระเทียม จํานวน 2 หองเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 รวมนักเรียนท้ังสิ้น 60 คน   

  3. ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางมาจากการนําคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย

พ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศกึษาปที่ 6  จํานวน 3 หองเรียน มาวิเคราะหดวยสถิติ Anova พบวา 

ผลการเรียนของนักเรียนไมแตกตางกันจํานวน 2 หองเรียนไดแกชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1,6/3 จากนั้นนํามา

สุมอยางงาย(Simple Random Sampling)โดยการจับสลากเพ่ือเลือกหนึ่งกลุมทดลองและหนึ่งกลุมควบคุม 

ดังน้ี (1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี6/1 จํานวน 30 คนเปนกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 

KWL-PLUS (2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่6/3 จํานวน 30 คนเปนกลุมควบคุมท่ีไดรับการจัดการเรยีนรู

แบบปกติ  

  3.2 การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. การสรางแผนการจัดการเรียนรู โดยเปนแผนในกลุมควบคุมท่ีจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 

ทั้งหมด 4 แผน แบงเปนแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-4 จํานวนแผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง แผนการ

จัดการเรียนรูผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ไดคาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู

เฉลี่ยเทากับ 1.00 

   2. การสรางแผนการจัดการเรียนรู โดยเปนแผนในกลุมทดลองท่ีจัดการเรียนการสอนแบบ  

KWL-PLUS ท้ังหมด 4 แผน แบงเปนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1-4 จํานวนแผนละ 2 ชั่วโมง รวมท้ังสิ้น 8 

ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ไดคาความสอดคลองของแผนการ

จัดการเรียนรูเฉลี่ยเทากับ 1.00 

   3. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีลักษณะเปน

ปรนัย 4 ตัวเลือก แบบทดสอบแบงเปนแบบทดสอบคูขนาน คือ วัดผลกอนเรียนและหลังเรียน วิธีการหา
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คุณภาพ คือ (1) เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหตอผูเช่ียวชาญท้ัง 3 คนเพ่ือ

ตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคลอง โดยใชเกณฑการวิเคราะหหาคาดัชนี ความสอดคลองของ

เนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรูกับวัตถุประสงค จากนั้นพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง จะตองมีคา

มากกวา หรือเทากับ 0.50 จึงจะถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑท่ียอมรับได  

  4. นําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห ไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียน

ชั้นประถมศกึษาปที่ 6 จํานวน 30 คน ที่เคยเรียนเรื่องน้ีมาแลว 

   5. นําคําตอบของนักเรียนมาตรวจใหคะแนน โดยใหคะแนนขอที่ตอบถูกขอละ 1 คะแนน ขอที่

ตอบ ผิดหรือไมไดตอบให 0 คะแนน และนํามาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 – 0.80 และ

คาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 

ผลการวิจัย 

  ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหตามลําดับ  ดังนี้ 

  1. ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนคลอง

ทรงกระเทียมระหวางการสอนแบบ KWL- PLUSสูงกวาการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ.05 

  2. ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนคลอง

ทรงกระเทียมดวยวิธีสอนแบบ KWL- PLUS มีคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกวาคาเฉลี่ยกอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

  3. ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนคลอง

ทรงกระเทียมดวยวิธีสอนแบบปกติ คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกวาคาเฉลี่ยกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ.05  

 

  ตารางท่ี 4.1 การวิเคราะหผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห ที่ไดรับการ

สอนโดยการเรียนรูแบบ KWL- PLUS  กับการสอนแบบปกติ 

 

กลุม N 𝒙 S.D. t sig 

กลุมทดลอง (KWL PLUS)  30 22.87 3.54 
8.60 .000 

กลุมควบคมุ (ปกติ) 30 15.77 2.81 

*p < .05 

  จากตารางท่ี 4.1 พบวา  ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบ 

KWL- PLUS และนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง

นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบ KWL- PLUSมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหหลังเรียนสูงกวานักเรียน
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ที่สอนแบบปกติสอดคลองกับ สมมุติฐานที่กําหนด    

 

  ตารางท่ี 4.2 การวิเคราะหผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหระหวางกอน

เรียนและหลังเรียนดวยวิธีการสอนแบบKWL PLUS 

กลุมทดลอง 

 

N 𝒙 S.D. t sig 

กอนเรียน 30 12.83 2.97 
16.73 *.000 

หลังเรียน 30 22.87 3.54 

*p < .05 

   จากตารางท่ี 4.2 พบวา  ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนท่ีไดรบัการสอนแบบ 

KWL- PLUS มีคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรยีนสูงกวาคาเฉลี่ยกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนสอดคลองกับสมมุติฐานที่กําหนด    

 

ตารางท่ี 4.3 การวิเคราะหผลการเปรียบเทียบ ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหระหวางกอนเรยีนและ

หลังเรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ 

กลุมควบคมุ 

(ปกติ) 

N 𝒙 S.D. t sig 

กอนเรียน 30 10.30 2.39 
9.73 *.000 

หลังเรียน 30 15.77 2.81 

*p < .05 
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  จากตารางท่ี 4.3 พบวา พบวา ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนท่ีไดรับการสอน

แบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรยีนแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนสอดคลองกับสมมุติฐานที่กําหนด 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 ผูวิจัยอภิปรายผลจากขอคนพบในการวิจัยคร้ังนี้  ดังตอไปนี้   

  5.1 ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน 

คลองทรงกระเทียมระหวางการสอนแบบKWL- PLUS กับการสอนแบบปกติจากการทดลองปรากฏวา 

ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบKWL- PLUSสูงกวาการสอนแบบ

ปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เน่ืองจากการสอนแบบKWL- PLUS เปนการสอนเนนทักษะ

กระบวนการอานซึ่งสอดคลองกับทักษะการคิดอยางรูตัว โดยผูเรียนจะไดตระหนักในกระบวนการเขาใจ

ตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุงหมาย ตรวจสอบความเขาใจตนเอง มีการจัดระบบขอมูลเพ่ือการดึงมาใช

ภายหลังอยางมีประสิทธิภาพซึ่งมีท้ังหมด5 ขั้นตอน ตั้งแต ขั้นตอนการเตรียมความรูพ้ืนฐานกอนการอาน  

ตั้งคําถามจากเรื่องที่อาน บันทึกความรูเพิ่มเติมที่ไดจากการอาน นําขอมูลจากการอานมาสรางแผนภาพ

ความคิด และเขียนสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อาน นอกจากนี้ยังมีปจจัยเสริมที่ทําใหผู เรียนมี 

ความกระตือรือรนในการเรียนเพราะเปนการเรียนแบบจัดกลุมนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน 

นักเรียนไดชวยเหลือกันและมีความรับผิดชอบตอตัวเองและตอกลุมซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกตุจันทร 

ไพศาลธรรม (2556) ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหดวยเทคนิค KWL- PLUS 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนศรีแกงครอ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 

2  พบวาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหผลการทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ15.50 และ 

หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL- PLUS มีคาเฉลี่ยเทากับ24.63 คิดเปนรอยละ 82.08 ซึ่งสูงกวา

เกณฑรอยละ 80 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ซึ่งแสดงใหเห็นวาการใชเทคนิค  

KWL- PLUS ในการจัดการเรียนการสอนนี้ทําใหสามารถพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของ

ผูเรียนใหสูงข้ึน 

  5.2 ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนคลอง

ทรงกระเทียมดวยวิธีสอนแบบKWL- PLUS มีคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกวาคาเฉลี่ยกอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จากการวิจัยพบวาการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL- PLUS เหมาะสําหรับ

นํามาปรับใชในการสอนอานเชิงวิเคราะห เพราะจากคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนที่สูงขึ้นแสดงใหเห็นถึงการพัฒนา

ทักษะดานการอานเชิงวิเคราะห เพราะครูไดทราบถึงความรูพื้นฐานเก่ียวกับเรื่องที่อานของนักเรียน เพ่ือ

นํามาเปนขอมูลในการชวยเหลือการอานและสงเสริมการคิดวิเคราะห นอกจากนั้นนักเรียนไดตั้งวัตถุประสงค 

ตั้งคาํถามในการอาน ระดมสมอง รวบรวมและจัดระบบขอมูล สรางแผนภาพความคิด สรุปเรื่องจากการอาน 

และประเมินความเขาใจจากการอานดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของพรรณี วิเศษโวหาร(2556) 

ศึกษาเร่ืองความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและการเขียนสรุปความภาษาไทยของนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปท่ี 5 จากการจัดการเรียนรูแบบ KWL- PLUS โรงเรียนบานโจด อําเภอคง จังหวัด

นครราชสีมา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 พบวา ความสามารถดานการ

อานเชิงวิเคราะหหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL- PLUS หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ท้ังนี้เพราะ

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL- PLUS ทุกขั้นตอนลวนสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะดานการอาน

เชิงวิเคราะหไดดี เพราะนักเรียนไดตอบคําถามเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม ไดวางแผนในการอานดวย

การตั้งคําถาม ไดตรวจสอบความเขาใจในการอานดวยการตอบคําถาม ไดสรุปความรูดวยการเขียนแผนผัง

ความคิด ซึ่งเมื่อนักเรียนไดฝกซ้ําทําใหนักเรียนมีทักษะดานการอานเชิงวิเคราะหดีขึ้น 

  5.3 ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนคลอง

ทรงกระเทียมดวยวิธีสอนแบบปกติ คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกวาคาเฉลี่ยกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ.05 จากการผลการทดลองน้ีแสดงใหเห็นวาการพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห

จะตองอาศัยการฝกฝนหลายดาน อยางซ้ํา ๆ ไมวาจะเปนดานการคาดคะเนเหตุการณ ดานการวิเคราะห 

ตัวละคร ดานการระบุเหตุการณในเร่ือง และใหนักเรียนทํางานเปนกลุมเพราะนักเรียนจะไดใชศักยภาพใน

การคดิและทํางานรวมกัน มีการถายโอนความรู สรางความสามัคคี ทําใหนักเรียนสนใจในการเรียนรูเพ่ิมขึ้น 

  ดังน้ันการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหนั้นจะตองคํานึงถึงการจัด 

การเรียนรูที่เหมาะสมของนักเรียน เนนพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะห การจัดการเรียนรูแบบ 

KWL- PLUS จึงเปนการจัดการเรียนรูที่สามารถนํามาพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหไดเปน

อยางดี  เนื่องจากมีกรอบและแนวทางใหนักเรียนไดคิดเปนลําดับข้ันตอน โดยครูคอยดูแลและกระตุนให

นักเรียนตั้งคําถามเชิงวิเคราะหเพื่อแสวงหาคําตอบจากเรื่องที่อาน นอกจากน้ียังฝกการจัดระบบขอมูลและ

เชื่อมโยงความรูดวยการทําแผนภาพความคิดและสรุปใจความสําคัญ  

ขอเสนอแนะ 

  1.การทํากิจกรรมการอานเชิงวิเคราะหดวยเทคนิค KWL- PLUS ครูควรเลือกบทอานท่ีผูเรียนสนใจ

และเหมาะกับชวงวัยของผูเรียนเพ่ือเปนการกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจใฝรูและอยากทํากิจกรรมมากขึ้น 

  2.การทํากิจกรรมการอานเชิงวิเคราะหดวยเทคนิค KWL- PLUSมีหลายข้ันตอน ครูควรกระตุนให

ผูเรียนไดคิดวิเคราะหอยูตลอดเวลา ดวยการตั้งคําถามเพ่ือใหผูเรียนไดรวมกันคนหาคําตอบ  

  3.การทํากิจกรรมการอานเชิงวิเคราะหดวยเทคนิค KWL- PLUS ในข้ันตอนของการทํากิจกรรม

กลุม ครูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดชวยกันระดมความคิด ชวยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกันใหไดมากท่ีสุด เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานและไมเบ่ือหนายในการเรียน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  1.ควรนําการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL- PLUSไปใชในการจัดการเรียนรูกับผูเรียนในชั้นอื่น ๆ

เพ่ือพัฒนาความสามารถดานการอานเชงิวิเคราะห 

  2.ควรนําการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL- PLUSไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาความสามารถดานอ่ืน เชน การอานจับใจความ การอานอยางมีวิจารณญาณ 

เอกสารและรายการอางอิง 
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