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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์ในการวิจัย (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของ

นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบตุรบำเพญ็ทีเ่รียนด้วยวิธีสอนแบบ KWL PLUS กบัวิธีการสอนแบบปกติ 

(2) เพือ่เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพญ็ 

ก่อนและหลังเรียน ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ KWL PLUS (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของ

นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบตุรบำเพญ็ ก่อนและหลงัเรียน ทีเ่รียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ                        

ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมนีบรุี 

กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ห้องเรียน รวมทัง้สิ้น 200 คน  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบรุี  กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 60 คน 

ซึ่งไดม้าโดยการนำคะแนนผลสอบกลางภาคในครัง้ทีผ่่านมา นำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA โดยเลือกหอ้งเรียนที่มี

คะแนนไม่ต่างกัน แล้วทำการสุม่อย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็น

หน่วยสุ่ม ไดก้ลุ่มตัวอย่างแบง่เป็น 2 กลุม่คือ กลุม่ทดลองที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ KWL Plus จำนวน 30 คน กับ

กลุ่มควบคุมทีเ่รียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ จำนวน 30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการ

mailto:ktkittipong@sbp.ac.th1
mailto:C_laksanasiri@yahoo.com2


2 
 

เรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL Plus แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ และแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

วิเคราะห์ข้อมลูโดยค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าที (t test) แบบ Dependent 

Sample และแบบ Independent 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐ

บุตรบำเพญ็ทีเ่รียนด้วยวิธีสอนแบบ KWL PLUS สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ ค่าเฉลี่ยของวิธีการสอนแบบ KWL Plus คือ 

18.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 4.04 และค่าเฉลี่ยของวิธีการสอนแบบปกติ คือ 16.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 

2.67 วิธีการสอนแบบ KWL Plus สงูกว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  2) ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญที่

เรียนด้วยวิธีสอนแบบ KWL PLUS หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ความสามารถ

ในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

คำสำคญั : การอา่นคิดวิเคราะห์ ; วิธีสอนแบบ KWL PLUS ; วิธีสอนแบบปกต ิ

บทนำ 

ในปัจจุบันความความหน้าทางเทคโนโลยทีำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ข้อมูล ข่าวสาร 

หลัง่ไหลจากผู้ใช้สื่อทีส่่งสารถึงกัน เพื่อแสดง ความรู้ ทัศนะ ที่เปน็ข้อเทจ็จริงและความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นข้อมลู

ข่าวสารในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สภาพแวดล้อม ซึ่งอาจเรียกได้ว่า  “โลกาภิวัตน์ (Globalisation)” ที่มี

ความหมายว่า การแผ่ถึงกันทั่วโลก (จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน, 2537) ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกบัโลก

ศตวรรษที่ 21 ที่โลก มีการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ดังนั้นการเรียนรู้จงึต้องเปลี่ยนแปลงไป

เพื่อให้ก้าวทันกบัข้อมลูข่าวสารเหล่านั้น เนื่องด้วยข้อมลูเหล่านัน้มีทั้งด้านดีและด้านลบ การคิด จงึเป็นสิง่ทีส่ำคัญที่

ใช้ในการเรียนรู้และแยกแยะสิ่งที่ดีและไม่ดีได้อย่างมเีหตุผล                      

 การอ่านคิดวิเคราะห์นั้นจงึมีความสำคัญ แต่เมื่อย้อนดูถึงการจัดการศึกษาทีส่่งเสรมิและพัฒนาความสามารถ

ในกาคิดวิเคราะห์นั้นยังไม่เพียงพอและประสบปัญหาอย่างตอ่เนือ่ง ไม่ว่าในระดบัชาติหรือในระดับสถานศึกษา ซึง่หาก

ย้อนดูรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรยีนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  3 ปีย้อนหลงั จะเห็นว่า ผลการ

ประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์นั้น ยังอยู่ในระดบัดี และจากการสงัเกตเห็นว่า ครูผูส้อนในรายวิชายัง

มิได้มุ่งเนน้และให้ความสำคัญกบัการอ่านคิดวิเคราะห์ ไม่ได้บูรณาการหรือจัดการเรียนรู้ ที่สง่เสริมและพฒันาผูเ้รียน

ในด้านนี้มากเพียงพอ จงึทำให้ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนยงัอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ 

 ในการพฒันาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์นัน้มีวิธีพัฒนาได้หลายรูปแบบ เทคนิคทีส่ำคัญนั้นคือ      

การตั้งคำถามกระตุ้นให้นกัเรียนได้คิดจากการอ่าน ใช้เทคนิคการสอนที่ครอบคลุมการตัง้คำถามและกระตุ้นให้เกิด
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กระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึง่วิธีการสอนแบบ KWL Plus นั้นสามารถนำมาพฒันาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์

ได้ เนื่องจากข้ันตอนทางๆของวิธีการสอนนี้มีการสร้างแรงจงูใจให้ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้โดยละเอียด 

นอกจากนี้ การถามและการเสรมิแรงของครูใหน้ักเรียนอยากรูอ้ยากเหน็ รู้จกัแสวงหาคำตอบทีห่ลากหลายซึ่งเป็นการ

อ่านอย่างมีความหมายทีส่ามารถทำให้นักเรียนอ่านอย่างละเอียดถ่ีถ้วน และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ อีกทั้งสามารถ

นำข้อมูลมาสร้างแผนภูมิและเขียนสรุปความได้อกีด้วย  

 จากข้อมลูที่ไดก้ล่าวมาข้างต้นนั้น ทำใหผู้้วิจัยมีความสนใจทีจ่ะศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน

คิดวิเคราะหร์ะหว่างวิธีสอนแบบ KWL PLUS กบัวิธีสอนแบบปกติมีความแตกต่างกันหรือไม่  

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐ

บุตรบำเพญ็ทีเ่รียนด้วยวิธีสอนแบบ KWL PLUS กับวิธีการสอนแบบปกต ิ

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐ

บุตรบำเพญ็ ก่อนและหลงัเรียน ทีเ่รียนด้วยวิธีสอนแบบ KWL PLUS  

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐ

บุตรบำเพญ็ ก่อนและหลงัเรียน ทีเ่รียนด้วยวิธีสอนแบบปกต ิ

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพญ็ทีเ่รียน

ด้วยวิธีสอนแบบ KWL PLUS สงูกว่าวิธีสอนแบบปกต ิ

 2. ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพญ็ทีเ่รียน

ด้วยวิธีสอนแบบ KWL PLUS หลงัเรียนสงูกว่ากอ่นเรียน 

 3. ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพญ็ทีเ่รียน

ด้วยวิธีสอนแบบปกติ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขต

มีนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ห้องเรียน รวมทัง้สิน้ 200 คน   

 กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 

เขตมีนบรุี  กรงุเทพมหานคร จำนวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 60 คน ซึ่งไดม้าโดยการนำคะแนนผลสอบกลางภาคในครัง้
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ที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA โดยเลือกห้องเรียนทีม่ีคะแนนไม่ต่างกัน แล้วทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ไดก้ลุม่ตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุม่คือ กลุ่ม

ทดลองทีเ่รียนด้วยวิธีการสอนแบบ KWL Plus จำนวน 30 คน กับกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ จำนวน 

30 คน    

 

ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

 1. ตัวแปรอสิระ (independent variables) ประกอบด้วยการเรยีนด้วยวิธีสอน 2 แบบ ได้แก่ 

  1.1 การเรียนด้วยวิธีสอนแบบ KLW PLUS 

  1.2 การเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกต ิ

 2. ตัวแปรตาม (dependent variables) ได้แก่ ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห ์

เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ เป็นเนื้อหาในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3              

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพญ็ ประกอบด้วยเนื้อหาดงันี้ 

ได้แก่  บันเทิงคดี สารคดี ได้แก่ บทความ และบทรอ้ยกรอง  

ระยะเวลาในการทดลอง 

 การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาในการทดลอง 3 สัปดาห์ สปัดาหล์ะ 2 

คาบ รวมใช้เวลากลุ่มละ 6 คาบ คาบละ 50 นาท ี

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายเฉพาะของคำที่ใช้ในการวิจัยทีต่รงกัน ผู้วิจัยได้นิยามความหมายของคำต่าง 

ๆ ไว้ดังนี ้

1. ความสามารถในอ่านคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการอ่านและทำความเข้าใจข้อความหรือเรือ่ง

ที่กำหนดให้ แล้วสามารถวิเคราะหเ์รือ่งทีอ่่าน ได้เป็น 3 ลกัษณะ คือวิเคราะห์ความสำคัญ วิเคราะห์ความสมัพันธ์ และ 

วิเคราะห์หลักการ   

2. วิธีสอนแบบ KLW PLUS หมายถึง การจัดกจิกรรมการเรียนรตูามทฤษฎีของคาร์และโอเกลิ   

(Car and Ogle 1987) โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้   

1) การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐาน   

2) การจัดกจิกรรมฝกฝนความสามารถใน การคิดวิเคราะห์และความสามารถในการเขียนสรุปความ 

ประกอบด้วย 

3)  การวัดและประเมินผลจากผลงานและใหขอมูลยอนกลบั 
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3. วิธีสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรยีนการสอนตามแผนการสอนของโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญโดย

การปรบัปรุงเนื้อหาใหม้ีความสอดคล้องกบัการทดลองในครัง้นี้  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ครูผูส้อนได้ทราบถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรยีนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ KLW PLUS  

2. ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางสำหรบัครผูู้สอนได้นำไปใช้ในการสอนนักเรียนใหม้ีความสามารถในการอ่านคิด

วิเคราะห์ให้มปีระสทิธิภาพ 

3. เป็นแนวทางในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูเ้กี่ยวกบัการอ่านคิดวิเคราะห์ในระดบัช้ันอื่น และเนื้อหาวิชาอื่น 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้  

การทบทวนวรรณกรรม 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องเกีย่วกับการเปรียบเทยีบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพญ็ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ KWL PLUS กับวิธีสอนแบบปกติ 

ดังนี ้

วิธีการสอนแบบ KWL PLUS  

วิธีการสอนแบบ KWL PLUS หมายถึง การจัดการเรียนการสอนหรือกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นใหผู้เ้รียนเกิด

ทักษะ การอ่าน ทักษะการเขียน และทักษะการคิดอย่างเป็นลำดบัข้ันตอน คิดอย่างรู้ตัว มีการวางแผน สามารถตั้ง 

คําถามและหาคําตอบจากเรือ่งที่อ่านและสรปุได้ นําประสบการณ์ความรู้เดิมของผู้เรียนมาใช้ในกระบวนการ อ่าน จน

เกิดความเข้าใจ โดยครเูป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนตั้งคําถามจากเรื่องที่อ่านและแสวงหาคําตอบ การ จัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิค KWL Plus มีขั้นตอนดังนี ้

1. ข้ัน K (What you know) นักเรียนรู้อะไร เป็นข้ันตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน                            

ในเรื่องนั้น ๆ  ก่อนเรียน 

2. ข้ัน W (What you want to know) นกัเรียนต้องการรูอ้ะไรเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เป็น ข้ันตอนที่ตรวจสอบ

ว่าผู้เรียนต้องการรู้อะไรเพิ่มเติม และจะเรียนรูเ้รือ่งเหล่านั้นได้อย่างไร 

3. ข้ัน L (What you have learned) นักเรียนเกิดการเรียนรูอ้ะไร เป็นข้ันตอน ตรวจสอบว่าผูเ้รียนเกิดการ

เรียนรู้อะไรบ้าง 

4. ข้ัน Plus เป็นข้ันตอนเสรมิ นักเรียนสร้างแผนผงัความคิด (Mapping) จากการอ่าน และเขียนสรุปความคิด

รวบยอดจากแผนผังความคิด (Summarizing) ซึง่ช่วยสะท้อนผลที่เกิดจากการเรียนรู ้
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วิธีการสอนแบบปกติ  

วิธีการสอนแบบปกต ิหมายถึง กระบวนการจัดการเรยีนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ตามคู่มอืครู ทีท่าง 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ หรือทางสถานศึกษาเป็นผูก้ำหนด โดยผูส้อนดำเนินการให้ผูเ้รียนเกิดการ เรียนรู้ตาม

วัตถุประสงค์ด้วยวิธีการต่าง ๆ  มีลำดบัข้ันกจิกรรมเริ่มจากง่ายไปยาก ข้ันตอนวิธีการสอนแบบปกตปิระกอบด้วย 

1. ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน ครเูป็นผู้นําเข้าสู่บทเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจและความพร้อม ของนักเรียน พร้อม

ทั้งแจง้จุดประสงค์การเรียนให้ผูเ้รียนทราบ 

2. ข้ันสอน ครูดำเนินกจิกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ทีก่ำหนดไว้ มีการอภิปราย

ซักถามกันในช้ันเรียน มีสื่อประกอบการเรียนการสอน นักเรียนได้ลงมอืปฏิบัตจิริง 

3. ข้ันสรปุ เป็นการสรุปบทเรียนโดยครหูรอืนักเรียน หรือทั้งครูและนักเรยีนช่วยกันสรุป มกีารซักถาม การ

ตรวจเฉลยแบบฝึกหัด กิจกรรมสรุปในลักษณะต่าง ๆ  

การอ่านคิดวิเคราะห์  

การอ่านคิดวิเคราะห์ หมายถึง การที่ผูอ้่านสามารถแปลความหมายตามตัวอักษรอย่างพจิารณา ไตร่ตรอง 

ละเอียด ถ่ีถ้วน โดยใช้เหตุผลประกอบ รบัรูเ้รือ่งราวทั้งอรรถรสเนื้อหาและวิธีการสื่อสาร อย่าง ครบถ้วน แยกแยะ

องค์ประกอบแตล่ะส่วนของสาร พิจารณาความหมายซอ่นเร้นไดพ้ิจารณาถึงความสำคัญ  พิจารณาความสมัพันธ์ และ

พิจารณาหลักการของเรื่องที่อ่านในแตล่ะส่วนได้ จนเกิดความเข้าใจ รู้เรื่องราวนั้น ๆ  อย่างรอบด้าน สามารถนําความรู้ 

ความคิด ไปใช้ สร้างสรรค์และพัฒนาได้ 

ความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์  

ความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการอ่านอย่างละเอยีด รอบคอบ แล้วพิจารณา 

แยกแยะรปูแบบ พิจารณาได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเทจ็จริง ส่วนใดเปน็ข้อคิดเห็น จัด เรียงลำดบัความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน 

สรปุแนวคิดสำคัญ ใช้ความคิด ความมีเหตผุล ประเมินและหาคุณค่า จากเรือ่งที่อ่าน โดยกำหนดการอ่านคิดวิเคราะห์ 

3 ลักษณะได้แก่ การวิเคราะห์ความสำคัญ การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มนภรณ์ ใจรูร้อบ (2551, หน้าบทคัดย่อ) การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการ อ่านเชิง

วิเคราะห์ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิค KWL Plus ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลการ

เรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 ก่อนและหลงัการ จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 

KWL Plus แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ย หลงัการจัดการเรียนรูสู้งกว่าก่อนการ

จัดการเรียนรู้ นักเรยีนมผีลการเรยีนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะหต์้าน บอกความสำคัญของเรื่องอยู่ในระดับสูงมากเป็น

ลำดับที่ 1 และด้านสรปุใจความสำคัญของเรื่องอยู่ใน ระดับสูงแต่เป็นลำดับสุดท้าย นักเรยีนมผีลการเรยีนรู้ด้านการ

อ่านเชิงวิเคราะห์ ด้านการอ่านนิทาน อยู่ใน ระดับสูงมากเป็นลำดับที่ 1 และมผีลการเรียนรู้ด้านการอ่านสารคดี อยู่ใน

ระดับสูง เป็นลำดับสุดท้าย (2) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus อยู่ในระดบัมาก
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ทุกด้าน ได้แก่ การจัด กิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความเห็นว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนตั้งคําถามและค้นหา

คําตอบในสิง่ที่ เรียนรู้และอยากรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความเห็นว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน

เนื้อหาที่ เรียนเพิ่มมากข้ึน 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญทีเ่รียนด้วยวิธีสอนแบบ KWL PLUS กับวิธีสอนแบบปกติ โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี ้

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขต

มีนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ห้องเรียน รวมทัง้สิน้ 200 คน   

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 

เขตมีนบรุี  กรงุเทพมหานคร จำนวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 60 คน ซึ่งไดม้าโดยการนำคะแนนผลสอบกลางภาคในครัง้

ที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA โดยเลือกห้องเรียนทีม่ีคะแนนไม่ต่างกัน แล้วทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ไดก้ลุม่ตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุม่คือ กลุ่ม

ทดลองทีเ่รียนด้วยวิธีการสอนแบบ KWL Plus จำนวน 30 คน กับกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ จำนวน 

30 คน   

เครื่องมือและการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมือและข้ันตอนการสร้างและคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้มีทัง้หมด 2 ชนิด ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี ้

1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL Plus และแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีการสอนแบบ

ปกติกลุ่มละ 3 แผน รวมเป็นจำนวน 6 แผน ใช้เวลาในการสอนแผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที การสร้างแผนการ

จัดการเรียนรูม้ีขั้นตอนดังนี ้

1.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพญ็ ศึกษาแนวทาง หลกัการ 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยววิธีการสอนแบบ KWL Plus และวิธีการสอนแบบปกติ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการ

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้
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1.2 กำหนดเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู ้

1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL Plus และวิธีการสอนแบบปกติ  

โดยแบ่งเป็น แผนการจัดการเรยีนรู้ กลุ่มที่ 1 เรียนโดยการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL Plus จำนวน 3 

แผน และกลุม่ที่ 2 เรยีนโดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ จำนวน 3 แผน 

 

1.4 นำแผนการจัดการเรียนรู้ทีส่ร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบเพือ่หาค่าความ 

เที่ยงตรงคิดเนื้อหา (Content validity) แล้วนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence – IOC)  

 1.5 ปรบัปรุงแผนการจัดการเรยีนรู้ตามคำแนะนำของเช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน โดยผูเ้ช่ียวชาญได้ 

ให้คำแนะในเรื่องของ การจัดกิจกรรมที่ตอบสนองกบักจิกรรมและวิธีการสอน การควคบคุมกจิกรรมการเรียนการสอน

ให้อยู่ในเวลา เกณฑ์การวัดประเมินที่ต้องเป็นรปูธรรมและชัดเจน 

1.6 นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เป็นเครื่องมอืในการวิจัยใช้กับกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม 

 2. การสร้างแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์  

แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์กอ่นเรียนและหลงัเรียน โดยเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน แบบปรนัย 

4 ตัวเลือก จำนวนชุดละ 30 ข้อ มีขั้นตอนดังนี ้

2.1 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะหโ์ดยศึกษาหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 และศึกษา

เนื้อหา ความรู้ทีเ่หมาะกบัระดับช่วงช้ัน ความสนใจ ความสามารถ รวมถึงสอดคล้องกบัหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตัวช้ีวัดตามกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยต่าง ๆ  ที่

เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 

2.2 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์กอ่นเรยีน และหลงัเรียน 

จำนวน 60 ข้อ จากนั้นเลือกแบบทดสอบใหเ้หลือ 30 ข้อ โดยข้อสอบเป็นข้อสอบแบบคู่ขนาน มีขั้นตอนดังนี้  

2.2.1 รวบรวมเนือ้เรื่องทีจ่ะสร้างเป็นแบบทดสอบการอ่านคิดวิเคราะห์ กอ่นเรียน 

และหลงัเรียน เช่น บทร้อยกรอง สารคดีและบนัเทงิคดี โดย เนื้อหาต้องไม่สอดคล้องกบัสื่อที่ใช้ในแผนการสอนในการ

จัดกิจกรรม 

2.2.2 นําเรือ่งทีจ่ะสร้างเป็นแบบทดสอบการอ่านคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน และหลงั 

เรียนมาสร้างแบบทดสอบชนิดปรนยั 4 ตัวเลือก โดยคําถามครอบคลุมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ทัง้ 3 ด้าน 

คือ ด้านความสำคัญ ด้านความสมัพันธ์ และด้านหลักการ โดยสร้างแบบคู่ขนานเป็นแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การอ่านคิดวิเคราะห์ก่อนเรยีน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์หลังเรยีน จำนวน 60 ข้อ 

2.3 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะหเ์สนอต่ออาจารย์ ผู้ควบคุม 
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วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรงุแก้ไข 

2.4 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ทีส่รา้งข้ึนไปให้ ผู้เช่ียวชาญ                 

3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงคิดเนื้อหา (content validity) แล้วนํามา หาค่าดัชนีความสอดคลอ้งของ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย (Index of Item Objective Congruence-IOC) 

แล้วเลอืกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.5 ข้ึนไป ซึ่งถือว่าความสอดคลอ้งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรบัได้ 

 2.5 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ทีผู่เ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน 

ตรวจสอบแล้วมาปรบัปรงุแก้ไข 

2.6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ไปทดลองใช้ (Try out) กบั 

นักเรยีนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพญ็ ที่ไม่ใช่กลุม่ตัวอย่าง จำนวน 30 คน 

2.7 เมื่อทดลองใช้ (Try out) แล้วนําผลการทดลองมาวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ เพื่อ 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห ์

2.7.1 ค่าความยากง่าย (p) กําหนดค่าความยากง่าย คือ ระหว่าง 0.20-0.80 และค่า 

อำนาจจําแนก (r) ตั้งแต่ 0.20-1.00   

รูปแบบของการทดลอง 

  การวิจัยในครั้งนีเ้ป็นการวิจัยคิดทดลอง เป็นการวิจัยคิดทดลอง (Experimental Research) แบบ 

Randomized control group pretest  - posttest design 

ดำเนินการทดลอง 

  1. แจ้งจุดประสงค์ในการเรียนให้นักเรียนเข้าใจตรงกัน แนะนำวิธีการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ 

SQ4R และช้ีให้เห็นบทบาทและการมสี่วนร่วมของผู้เรียน พรอ้มทั้งเสนอเป้าหมายในการเรียน และการประเมินผล 

2. ทดสอบนักเรียนทั้งสองกลุ่ม คือกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมด้วยแบบทดสอบความสามารถใน

การอ่านจับใจความทีผู่้วิจัยสร้างข้ึนและผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพแล้ว  

3. ดำเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มด้วยเนือ้หาเดียวกัน ตามแผนการจัดการเรียนรูท้ี ่

สร้างข้ึน กลุม่ละ 3 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที เมือ่ดำเนินการสอนแล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

ด้วยข้อสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความเป็นแบบทดสอบปรนัย แบบ เลือกตอบ 4 ตัวเลอืก จำนวน 30 ข้อ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 ผู้วิจัยขอนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามลำดบั ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนวิธีการสอนแบบ 
KWL Plus สงูกว่าเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกตอิย่างมีนยัสำคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 

ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีเ่รียนด้วยวิธีการ
สอนแบบ KWL Plus กับวิธีการสอบแบบปกต ิมรีายละเอียดดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการเปรยีบเทียบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา               

ปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ KWL Plus กับวิธีการสอนแบบปกติ  
 
การทดสอบ N x̄ SD t Sig 

วิธีการสอนแบบ KWL Plus 30 18.63 4.04 
2.19 

.033 
วิธีการสอนแบบปกต ิ 30 16.80 2.67 .034 

 

ตอนท่ี 2 ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ 

KWL Plus หลงัเรียนสงูกว่ากอ่นเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

ผลการวิเคราะห์ความสามารถในอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3  ที่เรียนด้วยวิธีการสอน

แบบ KWL Plus ก่อนเรียนและหลังเรียน มรีายละเอียดดังตารางที่ 4.2 

ตารางท่ี 4.2 ผลการเปรยีบเทียบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา               
ปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ KWL Plus ก่อนเรียนและหลงัเรียน  

 
กลุ่มทดลอง N x̄ SD t Sig 
ก่อนเรียน 30 14.37 2.51 

-10.349 .000 
หลงัเรียน 30 18.63 3.86 

 
ตอนท่ี 3 ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ

ปกติ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 

 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการสอน

แบบปกติ ก่อนเรียนและหลังเรียน มรีายละเอียดดังตารางที่ 4.3 

ตารางท่ี 4.3 ผลการเปรยีบเทียบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา               
ปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ KWL Plus ก่อนเรียนและหลงัเรียน  

 
กลุ่มทดลอง N x̄ SD t Sig 
ก่อนเรียน 30 13.60 2.58 

-8.253 .000 
หลงัเรียน 30 16.80 2.67 
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สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรง

เรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ KWL PLUS กบัวิธีสอนแบบปกต ิพบว่า 

1. ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพญ็ทีเ่รียน

ด้วยวิธีสอนแบบ KWL PLUS สงูกว่าวิธีสอนแบบปกต ิค่าเฉลี่ยของวิธีการสอนแบบ KWL Plus คือ 18.63 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 4.04 และค่าเฉลี่ยของวิธีการสอนแบบปกติ คือ 16.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 2.67 วิธีการ

สอนแบบ KWL Plus สงูกว่าค่าเฉลี่ยของนกัเรียนทีเ่รียนวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

2. ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพญ็ทีเ่รียน

ด้วยวิธีสอนแบบ KWL PLUS หลงัเรียนสงูกว่ากอ่นเรียน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพญ็ทีเ่รียน

ด้วยวิธีสอนแบบปกติ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 

อภิปรายผล 

ผู้วิจัยอภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัยครัง้นี้ ดังต่อไปนี ้

1. จากผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรยีน

เศรษฐบุตรบำเพ็ญทีเ่รียนด้วยวิธีสอนแบบ KWL PLUS สงูกว่าวิธีสอนแบบปกติ ค่าเฉลี่ยของวิธีการสอนแบบ KWL 

Plus คือ 18.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 4.04 และค่าเฉลี่ยของวิธีการสอนแบบปกติ คือ 16.80 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คือ 2.67 วิธีการสอนแบบ KWL Plus สงูกว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่เป็นไปคามสมมติฐานที่ต้องไว้ ทั้งอาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี 

KWL Plus เป็นวิธีการสอนที่ช่วยส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ ช่วยให้การอ่านเป็นไปตามลำดบัข้ันตอนมากกว่าวิธีการ

สอนแบบปกติ  

2. จากผลการวิจยัสรุปว่า ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรยีน

เศรษฐบุตรบำเพ็ญทีเ่รียนด้วยวิธีสอนแบบ KWL PLUS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 จากทีก่ล่าวถึงข้ันตอนของการสอนด้วยวิธีแบบ KWL Plus นั้นสามารถกระตุ้นนักเรยีนให้มีความสามารถในการ

อ่านคิดวิเคราะห์ได้ เมื่องจัดการเรยีนรู้ตามแผน นักเรียนนำข้ันตอนที่ได้เรียนตามแผนการสอนแบบ KWL Plus ไปใช้ 

ก็สามารถกระตุ้นการอ่านของตนเอง และส่งผลให้คะแนนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของประภา

พร ชัยป่ายาง (2549) ที่พบว่า ความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลงั 

การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิค KWL Plus แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลีย่หลังการ

จัดการเรียนรูสู้งกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  
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3. ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพญ็ทีเ่รียน

ด้วยวิธีสอนแบบปกติ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 การจัดการเรียนรูโ้ดยการสอน

แบบปกติ ในการวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยใช้กระบวนการเรียนรู้ 3 ข้ันตอนคือ ข้ันนํา ข้ันสอน และข้ันสรปุ ใช้กระบวนการ

เรียนรู้ที่ไมซ่ับซ้อน และใหผู้้เรียนฝึกฝนและทบทวนความรู้ด้วยแบบฝึกหัดหลังเรียน โดยมผีู้สอนเป็นผู้ให้ความ

ช่วยเหลอืในทุกข้ันตอน ซึ่งผู้เรียน มี ความคุ้นเคยกับการเรียนการสอนแบบปกติ เนื่องจากเป็นรปูแบบที่ใช้ในทกุ

รายวิชา โดยมีครเูป็นผู้ถ่ายทอดเรือ่งราว เนื้อหา และมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่วมกบัผูเ้รียน จึงทำให้ความสามารถใน

การอ่านคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ข้อเสนอแนะในการนำวิจยัไปใช ้

1. การสอนโดยใช้วีการสอนแบบ KWL Plus ผูส้อนควรมีการวางแผนและเตรียม ความพร้อมในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ควรศึกษาเนื้อหาใหล้ะเอียดและควรมีความรู้  

2. การเลือกบทอ่านสำหรับสอนในข้ันตอนการสอนแบบ KWL Plus หรอืแบบปกติ ควรเป็นไปตามความสนใจ

ของผูเ้รียน หรอืเป็นประเด็น เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในสงัคม และทา้ทาย ความสามารถของผูเ้รียน  

3. บรรยากาศในการเรียนสอนทั้งวิธีการสอนแบบ KWL Plus และวิธีการสอนแบบปกติ ควรมีบรรยากาศการ

เรียนรู้ทีผ่่อนคลายไม่ตึงเครียด เพื่อให้ผูเ้รียนได้แสดง ความคิดเห็นได้อย่างอสิระ 

4. การจัดการเรียนรูท้ั้ง 2 วิธีควรเป็นการจัดการเรียนทีม่ีกจิกรรมที่หลากหลาย ผูส้อนควรกําหนดเวลาในแต่

ละกจิกรรม เพือ่ให้กระบวนการเรียนรู้ดำเนินไปตามระยะเวลาทีก่ำหนด 

5. การตั้งคำถามของผูส้อนควรกระตุ้นใหผู้้เรียนอยากตอบคำถามในข้ันการสอน และเน้นการใช้ข้ันตอนตาม

วิธีการแบบ KWL Plus เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจงูใจในการอ่าน  

ข้อเสนอแนะสำหรบัการทำวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์กับกลุม่ตัวอย่างในระดบัช้ันอื่น ๆ  

และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  ทีม่ีธรรมชาติของเนื้อหาคล้ายคลงึกับสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เช่น สงัคมศึกษา 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการเรียนด้วยวิธีการสอน KWL Plus กับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอื่น 

ๆ ที่สามารถพฒันาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนได้ 

3. ควรเลอืกบทอ่านที่นำมาอ่านคิดวิเคราะห์ทีม่ีความหมากหลาย นอกเหนือจากเนื้อหาที่นำมา เช่น นวนิยาย 

ข่าวสาร หรือคำประพันธ์อื่น ๆ   

4. เวลาในการจัดการเรียนรู้ควรมจีำนวนมากข้ึนกว่า 6 คาบต่อวิธีการสอน เพื่อใหส้ามารถเห็นชัดเจนถึง

ประสิทธิภาพของวิธีการสอนนั้น ๆ  ว่ามีผลต่อความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ได้ดีหรือไม่ ได้เห็นพฒันาการที่

ชัดเจนยิ่งข้ึน  
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