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บทคัดยCอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ที่มีตQอความสามารถ
ดานการอQานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75
2)เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 ที่เรียนดวย
การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ใหผQานเกณฑรอยละ 75 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึ กษาปTที่ 6 ที่ เรียนดวยการจั ดการเรียนรูแบบ KWL-Plus กลุQมอยQางที่ใชในการวิจั ย ไดแกQ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 โรงเรียนชุมชนบานเมืองหงส ตําบลเมืองหงส อําเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 13 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกQ 1)แผนการจัดการเรียนรูวิชา
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 ที่ใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus เพื่อพัฒนาความสามารถ
ดานการอQ านเชิ งวิเคราะห จํ านวน 5 แผน 2)แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอQ านเชิ ง วิ เคราะห
3)แบบสอบถามความพึงพอใจตQอการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแกQ รอยละ คQาเฉลี่ย และสQวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวQา 1. แผนการจัดการเรียนรูดานการอQานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปTที่ 6 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus มีประสิทธิภาพ 78.13/76.92 ซึ่งสูงกวQาเกณฑที่กําหนดไว
คือ 75/75 2. ความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 ที่เรียนดวย
การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus หลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 75 สูงกวQาเกณฑ คือ มีคQาคะแนน
เฉลี่ยเทQากับ รอยละ 76.92 หมายความวQา การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus สQงผลใหความสามารถ
ดานการอQานเชิงวิเคราะหของนักเรียนสูงขึ้นและเปgนไปตามเกณฑรอยละ 75 3. นักเรียนมีความพึงพอใจ
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ตQอการพัฒนาความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 ที่เรียนดวย
การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus อยูQในระดับมาก
คําสําคัญ : 1. การอQานเชิงวิเคราะห 2. การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus 3. ความสามารถดานการอQาน
ABSTRACT
The objectives of this research article were 1) to study of KWL-Plus learning
activity on analytical reading ability of the Prathomsuksa 6 students in order to achieve
the criteria 75/75 of effectiveness, 2) to develop analytical reading ability for the
Prathomsuksa 6 students after using KWL-Plus learning activity with the criteria 75 of
percentage for learning achievement, and 3) to study satisfaction of Prathomsuksa 6
students after using KWL-Plus learning activity. The participants of the study consisted
of 13 Prathomsuksa 6 students. The instruments used in the study comprised of 1) five
lesson plans of Thai subject using KWL-Plus learning activity on analytical reading
ability development for Prathomsuksa 6 students, 2) analytical reading ability tests,
(3) students’ satisfaction questionnaire towards KWL-Plus learning activity. The statistics
used in the study were percentage, mean, and standard deviation.
The results of the study revealed that: 1. The effectiveness of lesson plans using
KWL-Plus learning activity to enhance analytical reading ability for Prathomsuksa 6
students pointed out that there was 78.13/76.92 of the effectiveness which higher
than the criteria of 75/75. 2. The result of Prathomsuksa 6 students’ analytical reading
ability after using KWL-Plus learning activity was 76.92 which higher than the criteria.
It showed that students’ analytical reading ability was improved by KWL-Plus learning
activity. 3. The Prathomsuksa 6 students satisfied with learning by using KWL-Plus learning
activity rated in the most level.
Keywords : 1. Analytical Reading 2. KWL-Plus Learning Activity 3. Reading Ability
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1. ความสําคัญและที่มาของปlญหาที่ทําการวิจัย
การจัดการศึ กษาของไทยตั้ งแตQ อดีตจนถึงปu จจุบั นไดใหความสํ าคัญ กับวิ ชาภาษาไทยมา
โดยตลอด เนื่องจากภาษาไทยเปgนวิชาทักษะที่ตองไดรับการฝxกฝนตั้งแตQเด็กเพื่อใหเกิดความชํานาญ
ในการใชภาษาเพื่อ การสื่อสารและการเรียนรูอยQางมีป ระสิ ทธิภาพ รวมถึง การนําไปใชในชีวิตจริ ง
ดังจะเห็นไดจากการที่ สํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดบรรจุกลุQม สาระการเรียนรู
ภาษาไทยไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของทั ก ษะตQางๆ ในการเรี ยนรู ภาษาไทย โดยเฉพาะอยQ างยิ่ ง ทัก ษะการอQ านที่ไดกํ าหนดใหอยูQใน
สาระที่ 1 การอQ าน มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอQ านสรางความรู และความคิ ดเพื่ อ นํ าไปใช
ตัดสินใจ แกปu ญหาในการดําเนิ นชีวิต และมีนิสั ยรั ก การอQ าน ของกลุQ มสาระการเรี ยนรู ภาษาไทย
เนื่องจากทักษะการอQานถือไดวQาเปgนทักษะพื้นฐานที่นักเรียนจะตองมี เพื่อที่จะนําไปใชในการแสวงหา
ความรูในเรื่องตQางๆ และพัฒนาไปสูQทักษะที่สําคัญอื่นๆ ตQอไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ทักษะการอQานเปgนทักษะที่ควรไดรับการพัฒนาเพื่อใหผูเรียนไดนําไปใชในชีวิตจริงอยQางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2554) ไดอธิบายวQา การอQาน คือ การรับรู
ความหมายจากถอยคําที่ตีพิมพอยูQในสิ่งพิมพหรือในหนังสือ เปgนการรับรูวQาผูเขียนคิดอะไรและพูด
อะไร โดยเริ่มตนทําความเขาใจถอยคําแตQละคํา เขาใจวลี เขาใจประโยค ซึ่งรวมอยูQในยQอหนา เขาใจ
แตQละยQอหนาซึ่งรวมเปgนเรื่องราวเดียวกัน ดังนั้น การอQานจึงเปgนทักษะพื้นฐานทางภาษาที่สําคัญและ
จําเปgนอยQางมากในการดํารงชีวิตของคนในปuจจุบัน เปgนเครื่องมือพื้นฐานในการแสวงหาความรู และ
การอQานถือไดวQาเปgนรากฐานสําคัญของการศึกษา เพราะทําใหนักเรียนและนักศึกษาสามารถเรียนรูสิง่
ตQางๆ ไดอยQางรวดเร็ว กQอใหเกิดวิสัยทัศนที่หลากหลาย กวางขวาง และถูกตอง นอกจากนี้การอQานยัง
ชQวยสQงเสริมใหเกิดการพัฒนาความคิด สติปuญญา จริยธรรม ศีลธรรม และจิตใจอีกดวย การอQานจึงเขามา
มีบทบาทสําคัญตQอชีวิตของมนุษยเปgนอยQางมาก การอQานของแตQละบุคคลยQอมมีจุดมุQงหมายแตกตQางกัน
ออกไป เชQน อQานเพื่อความรูอQานเพื่อใหเกิดความคิด อQานเพื่อความเพลิดเพลิน อQานเพื่อความจรรโลงใจ
เปgนตน ซึ่งการที่เรารูจุดมุQงหมายในการอQานก็เปรียบเสมือนการรูจุดมุQงหมายของการเดินทาง ทําให
สามารถเตรียมพรอมสําหรับสถานการณตQางๆ และเดินทางไปสูQที่หมายได ดังนั้น นักอQานที่ดีควรมี
จุดมุQ งหมายวQ าตองการอQ านเพื่อ อะไร เพื่อ ที่จะไดกํ าหนดวิ ธีการอQานที่ เหมาะสม ซึ่ งวิ ธีการอQานก็ มี
หลากหลายรูปแบบตามความมุQงหมายของผูอQาน และประเภทของสื่อการอQาน แตQหากเปgนการอQานทีม่ ี
จุดมุQงหมายเพื่อการเรียนรูและการศึกษาคนควา อาจกลQาวไดวQาวิธีการอQานที่เหมาะสมประการหนึ่ง
คือการอQานเชิงวิเคราะห (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) สืบเนื่องจากสภาพสังคมปuจจุบันซึ่งเปgนยุคของ
ขอมูลขQาวสารที่แพรQหลายอยQางรวดเร็ว ผูอQานสามารถเขาถึงไดตลอดเวลาผQานทางสื่อสังคมออนไลน
ที่ในบางครั้งผูเขียนอาจจะมีการเขียนตามอารมณและความรูสึกของตนเอง ดังนั้น ผูอQานตองใชสติปuญญา
ในการใครQครวญ ไตรQตรองอยQางมีเหตุผล และมีทักษะในการอQานเชิงวิเคราะหเพื่อที่จะแยกแยะขอเท็จจริง
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ขอคิดเห็นออกจากกันเพื่อใหการอQานมีประสิทธิภาพ การอQานเชิงวิเคราะหจึงเปgนสิ่งที่สําคัญที่ควร
พัฒนาใหเกิดกับผูเรียนเพราะนอกจากผูเรียนจะนําไปใชในการเรียนรูและการศึกษาคนควาแลว ยังเปgน
ทักษะที่ผูเรียนสามารถนํามาใชในการหาขอสรุป ตัดสินใจ และประเมินคQาสิ่งตQางๆ ได (พรทิพย แข็งขัน
และคณะ, 2553)
จากความสําคัญของการอQ านเชิงวิเคราะหที่ไดกลQาวไวในขางตน สํ านั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหQงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2559) จึงไดกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหQงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560–2564 ขึ้น ซึ่งดานการเตรียมความพรอมดานกําลังคน
และการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุกชQวงวัย จะตองมุQงเนนการพัฒนาคนในทุกมิติ ภายใต
เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ โดยจุดเนนในเด็กวัยเรียน คือ ตองมีการพัฒนาทักษะการวิเคราะห
อยQางเปgนระบบ เพื่อใหมีความพรอมในการตQอยอดพัฒนาทักษะในทุกดาน แตQจากผลการประเมินของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) กลQาวไววQา นักเรียนไทย
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหในระดับที่ไมQนQาพึงพอใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) ประกอบกับ
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary Nation Education Test : O-NET)
กลุQมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 โรงเรียนชุมชนบานเมืองหงส อําเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งผูวิจัยไดรับผิดชอบในการสอนนั้น พบวQา ในระยะเวลา 3 ปTติดตQอกัน คือ ปT
การศึกษา 2559–2561 สาระที่ 1 การอQาน มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอQานสรางความรูและความคิด
เพื่อนําไปใชตั ดสินใจ แกปuญ หา ในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอQ าน มีคะแนนเฉลี่ยของระดั บ
โรงเรียนต่ํากวQาคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ 3 ปTติดตQอกัน ไดแกQ ปTการศึกษา 2559 คQาเฉลี่ยระดับ
โรงเรี ยนเทQากับ 38.33 คQ าเฉลี่ยระดับประเทศเทQากั บ 48.53 ปT การศึ กษา 2560 คQาเฉลี่ ยระดั บ
โรงเรียนเทQากับ 36.15 คQาเฉลี่ยระดับประเทศเทQากับ 44.51 และปTการศึกษา 2561 คQาเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนเทQากับ 56.43 คQาเฉลี่ยระดับประเทศเทQ ากับ 61.23 (งานวัดผลและประเมินผล โรงเรียน
ชุม ชนบานเมื องหงส, 2562) จากปu ญ หาดั ง กลQ าวจึ ง ทําใหสถาบั นทดสอบทางการศึ ก ษาแหQ ง ชาติ
(องคการมหาชน) ไดระบุวQา มาตรฐาน ท 1.1 เปgนมาตรฐานการเรียนรูที่ทางโรงเรียนชุมชนบานเมือง
หงสควรเรQงพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ํากวQาคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ 3 ปTตดิ ตQอกัน
คือในปTการศึกษา 2559–2561 และแมวQาในปTการศึกษา 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหQงชาติ
(องคการมหาชน) จะไมQไดระบุใหสาระที่ 1 การอQาน มาตรฐาน ท 1.1 กลุQมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เปgนมาตรฐานการเรียนรูที่โรงเรียนควรเรQงพัฒนาเพราะมีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกวQาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ แตQหากดูจากรายงานผลการทดสอบรายบุคคลของนักเรียน ปTการศึกษา 2562 กลับพบวQา
จํานวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยต่ํากวQาคQาเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเปgนรอยละ 72.22
จากเหตุผลนี้จึงแสดงใหเห็นวQานักเรียนยังขาดทักษะในการอQานเชิงวิเคราะห จึงสQงผลให
นักเรียนไมQสามารถอQานแลวแยกแยะขอเท็จจริงกับขอคิดเห็นออกจากกั นได รวมไปถึงไมQส ามารถ

691 |

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus Vol. 11 No. 2 (July – December 2022)

วิเคราะหเรื่องราวที่ไดอQานเพื่อนําไปสูQการหาคําตอบของเรื่องได เนื่องจากขอสอบที่ใชในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สQวนใหญQจะเปgนขอสอบที่สQงเสริมความสามารถในขั้น
การคิดวิเคราะห ตามแนวคิดของบลูม (Bloom, 1956) ซึ่งสาเหตุสําคัญของปuญหานี้อาจจะเกิดจาก
ครูผูสอนยังขาดเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม ปuญหาดังกลQาวจึงสQงผลใหโรงเรียนกําหนด
แนวทางและนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ
ของผูเรียนใหเปgนไปตามแผนการศึกษาแหQงชาติ พ.ศ. 2560–2579 จึงใหครูทุกคนโดยเฉพาะครูผูสอน
ประจํารายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 เห็นความสําคัญและรQวมกันสQงเสริมทักษะภาษาไทย
ของนักเรียน มีการสรรหาวิธีการ แนวทาง และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย
ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และเปgนสQวนชQวยในการพัฒนาความสามารถ
ดานการอQานเชิงวิเคราะหใหแกQผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดเปgนทักษะที่สําคัญและจําเปgนในอนาคต
ผูวิจัยไดตระหนักถึ งปuญหาที่เกิ ดขึ้น จึงไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ รวมทั้ ง
แหลQงความรูอื่นๆ เพื่อหารูปแบบวิธีการสอน แนวทาง และเครื่องมือที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะหซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ พบวQา การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus เปgนวิธีการจัดการเรียนรูวิธีหนึ่งที่จะสามารถนํามา
สQงเสริมและพัฒนาความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะหใหกับนักเรียนได เพราะการจัดการเรียนรู
แบบ KWL-Plus เปgนกระบวนการสอนอQานที่มีบทสรุปเปgนการเขียนสรุปความ โดย K คือ นักเรียนรู
อะไร W คือ นักเรียนตองการรูอะไร L คือ นักเรียนไดเรียนรูอะไร และ Plus คือ ขั้นของการเขียน
ออกมาเปgนแผนผังความคิดและเขียนสรุปความจากเรื่องที่อQาน ซึ่งขั้นตอนของ KWL จะเปgนขั้นตอนที่
เนนใหนั กเรียนคิ ดวิ เคราะหจากเนื้อ หาที่ไดอQ านโดยละเอี ยด ซึ่ งจะชQ วยใหนัก เรี ยนฝxก การจํ าแนก
ประเด็นตQางๆ จากเรื่องที่อQาน นอกจากนี้ยังกระตุนความคิดเพื่อใหนักเรียนนําความรูเดิมมาใชเพื่อการ
เชื่อมโยงความรูใหมQกับความรูพื้นฐานและประสบการณเดิมของนักเรียนทําใหนักเรียนตองอQานอยQางพิจารณา
อQานอยQางละเอียด หรือทบทวนสิ่งที่รูมากQอน สิ่งที่ตองการรูและสิ่งที่ไดรูหลังจากการอQาน และในขั้นตอน
ของ Plus จะเปgนขั้นตอนการสรางแผนผังความคิด (Mind mapping หรือ Concept mapping) ที่จะชQวย
ในการจัดองคความรูใหมQจากเรื่องที่อQาน แสดงสาระหลัก สาระรอง ความสัมพันธระหวQางสาระตQางๆ
ซึ่งเปgนสิ่งสําคัญที่จะแสดงออกถึงความเขาใจอยQางแทจริง แลวจึงนํามาเขียนสรุปความ (วัชรา เลQาเรียนดี,
2548) ทําใหการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus สามารถสQงผลโดยตรงตQอความสามารถดานการอQาน
เชิงวิเคราะหของนักเรียน นอกจากนี้ยังทําใหนักเรียนเขาใจความหมายและประเด็นสําคัญของเรื่องที่
อQานไดอีกดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจเปgนอยQางยิ่งที่จะศึกษาและนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบ
KWL-Plus มาใชในการพัฒนาความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6
โรงเรียนชุมชนบานเมืองหงส อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ทั้งนี้เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมี
ความสามารถดานการอQ านเชิง วิเคราะหมากยิ่ง ขึ้น อันจะสQ งผลดีแกQนักเรียน และเปgนสQวนชQวยให

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร7อยเอ็ด ปUที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565) | 692

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary Nation Education Test :
O-NET) ของนักเรียนสูงขึ้นอีกดวย
2. วัตถุประสงคNของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ที่มีตQอความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะห
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75
2.2 เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6
ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ใหผQานเกณฑรอยละ 75
2.3 เพื่อ ศึกษาความพึง พอใจของนักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปTที่ 6 ที่เ รียนดวยการจั ดการ
เรียนรูแบบ KWL-Plus
3. ประโยชนNที่ได7รับจากการวิจัย
3.1 ไดแนวทางในการพัฒนาความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะหดวยการจัดการเรียนรู
แบบ KWL-Plus
3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 ไดพัฒนาความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะหและ
นําไปใชในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเอง
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ยในครั้ ง นี้ เ ปg นการวิ จั ยเชิ ง ทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design
ผูวิจัยไดทําการวิจัยกับกลุQมเปƒาหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 โรงเรียนชุมชนบานเมืองหงส
ตําบลเมืองหงส อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปTการศึกษา 2564 จํานวน
13 คน โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่
ใชในการวิจัยทั้งหมด 3 ชนิด ไดแกQ 1)แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 ที่
ใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus เพื่ อพั ฒนาความสามารถดานการอQานเชิ งวิเ คราะห
จํานวน 5 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง 2)แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอQานเชิง
วิเคราะห ของนัก เรียนชั้ นประถมศึก ษาปTที่ 6 แบบชนิดเลือกตอบ(Multiple Choice) 4 ตั วเลือ ก
จํานวน 30 ขอ และ 3)แบบสอบถามความพึงพอใจตQอการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 โดยแบบสอบถามมีรูปแบบเปgนแบบมาตราสQวนประมาณคQา(Rating Scale)
5 ระดับ จํานวน 15 ขอ จากนั้นดําเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือดวยการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
5 ทQาน แลวนํามาปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนํา จากนั้นนําไปทดลองใชกับกลุQมทดลองแลวจึงนํามา
วิเคราะหเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ กQอนที่จะนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุQมเปƒาหมายตQอไป
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ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากที่ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพของ
เครื่องมื อเปgนที่เ รียบรอยแลว ผูวิ จัยจึงไดนําเครื่ องมือฉบั บจริงทั้ง 3 ชนิดไปใชในการเก็บ รวบรวม
ขอมูล โดยผูวิจัยไดทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการทํากิจกรรมการเรียนรูตามแผนการ
จัดการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจตามขั้นตอนที่ผูวิจัยไดกําหนดไว จากนั้นจึงทําการทดสอบ
กQอนเรียน(Pre–test) กับนักเรียนกลุQมเปƒาหมาย ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะห
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งเปgนแบบชนิดเลือกตอบ(Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอแลวจึง
ดําเนินการสอนตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรูไปทีละแผน พรอมกับเก็บคะแนนระหวQางเรียน
จนครบทั้ง 5 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลหลังจากที่ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 1)วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูดาน
การอQานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 ดวยการจัดการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus
ตามเกณฑ 75/75 โดยการใชสูตร E1/E2 2)เปรียบเทียบผลการพัฒนาความสามารถดานการอQานเชิง
วิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus กQอนเรียน
เทียบกับเกณฑรอยละ 75 และหลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 75 โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแกQ คQาเฉลี่ย
คQารอยละ และสQวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3)วิเคราะหความพึงพอใจในการพัฒนาความสามารถดานการ
อQานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus
โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแกQ คQาเฉลี่ย คQารอยละ และสQวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูดานการอQานเชิงวิเคราะห
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ตามเกณฑ 75/75
ตารางที่ 1 ประสิ ท ธิ ภาพของแผนการจั ด การเรี ยนรู ดานการอQ า นเชิ ง วิ เ คราะหของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปTที่ 6 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus
X
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม
S.D. ร7อยละ
คะแนนระหวQางเรียนจากการใชแผนการจัดการเรียนรู (E1)
140
109.38 11.33 78.13
คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน (E2)
30
23.08 8.38 76.92
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู7 (E1/E2)= 78.13/76.92
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จากตารางที่ 1 พบวQ า แผนการจัดการเรียนรูดานการอQ านเชิ งวิ เคราะหของนั กเรียนชั้ น
ประถมศึ ก ษาปTที่ 6 ดวยการจั ดการเรี ยนรู แบบ KWL-Plus มีป ระสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ (E1)
เทQากับ 78.13 และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทQากับ 76.92 ดังนั้น แผนการจัดการเรียนรูดาน
การอQานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus มี
ประสิทธิภาพ 78.13/76.92 ซึ่งสูงกวQาเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75
5.2 ผลการพัฒนาความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6
ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus กQอนเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 75 และหลังเรียนเทียบกับ
เกณฑรอยละ 75
ตารางที่ 2 ผลการพัฒนาความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6
ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus กQอนเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 75 และ
หลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 75
รายการประเมิน

เกณฑN คะแนน คะแนน
X
(ร7อยละ) เต็ม
รวม
(ทุกคน)
ค ว า ม ส า ม า ร ถ 75.00
30
229
17.62
ดานการอQ า นเชิ ง
วิ เ ค ร า ะ ห ข อ ง
นักเรียนกQอนเรียน
ค ว า ม ส า ม า ร ถ 75.00
30
300
23.08
ดานการอQ า นเชิ ง
วิ เ ค ร า ะ ห ข อ ง
นักเรียนหลังเรียน

S.D.

ผลการ
ผลการ
พัฒนา เปรียบเทียบ
(ร7อยละ)
6.34 58.72 ต่ํากวQาเกณฑ

8.38

76.92

สูงกวQาเกณฑ

จากตารางที่ 2 พบวQา ผลการพัฒนาความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะหของนักเรียน
กQอนเรียน เทQากับรอยละ 58.72 และผลการพัฒนาความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะหของนักเรียน
หลั ง เรี ยน เทQ ากั บรอยละ 76.92 ดั ง นั้ น ความสามารถดานการอQ านเชิ ง วิ เ คราะหของนัก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปTที่ 6 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus หลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 75
พบวQา สูงกวQาเกณฑ คือมีคQาคะแนนเฉลี่ยเทQากับ รอยละ 76.92 หมายความวQา การจัดการเรียนรูแบบ
KWL-Plus สQงผลใหความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะหของนักเรียนสูงขึ้นและเปgนไปตามเกณฑ
รอยละ 75
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5.3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการพัฒนาความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะห
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเ คราะหความพึงพอใจในการพัฒนาความสามารถดานการอQานเชิง วิเคราะหของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus
รายการประเมิน
1. ดานการจัดกิจกรรม
2. ดานบรรยากาศในหองเรียน
3. ดานประโยชนที่ไดรับ
รวม

X

4.34
4.60
4.52
4.49

S.D.
0.57
0.38
0.47
0.44

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 3 พบวQา นั กเรียนมีความพึงพอใจตQ อการพัฒนาความสามารถดานการอQาน
เชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ดานการจัด
กิจกรรมอยูQในระดับมาก โดยมีคQาคะแนนเฉลี่ย เทQากับ 4.34 และมีคQาสQวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทQากับ
0.57 ดานบรรยากาศในหองเรียนอยูQในระดับมากที่สุด โดยมีคQาคะแนนเฉลี่ย เทQากับ 4.60 และมีคQา
สQวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทQากับ 0.38 และดานประโยชนที่ไดรับอยูQในระดับมากที่สุด โดยมีคQาคะแนนเฉลี่ย
เทQากับ 4.52 และมี คQาสQ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทQากับ 0.47 ดัง นั้น เมื่ อพิ จารณาคQาคะแนนเฉลี่ ย
รวมทั้ง 3 ดาน พบวQา นักเรียนมีความพึงพอใจตQอการพัฒนาความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะห
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus อยูQในระดับมาก
โดยมีคQาคะแนนเฉลี่ย เทQากับ 4.49 และมีคQาสQวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทQากับ 0.44
6. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ที่มีตQอความสามารถดานการอQาน
เชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้
6.1 แผนการจัดการเรี ยนรูดานการอQานเชิงวิเ คราะหของนักเรี ยนชั้นประถมศึก ษาปTที่ 6
ดวยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus มีประสิทธิภาพ 78.13/76.92 แสดงใหเห็นวQาคQาเฉลี่ยจาก
คะแนนการทํากิจกรรมระหวQางเรียน คะแนนจากการทําใบงาน และคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
ยQอยของนักเรียนทั้งหมด คิดเปgนรอยละ 78.13 และคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ดานการอQานเชิงวิเคราะหของนักเรียนทั้งหมด คิดเปgนรอยละ 76.92 ซึ่งมีประสิทธิภาพเปgนไปตาม
เกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75 ทั้งนี้เนื่องมาจาก แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
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ปTที่ 6 ที่ใชกระบวนการจั ดการเรียนรูแบบ KWL-Plus เพื่อ พัฒนาความสามารถดานการอQานเชิ ง
วิเ คราะห ที่ ผูวิ จั ยสรางขึ้ นไดผQานกระบวนการสรางตามขั้ นตอนอยQ างมี ร ะบบ โดยไดมีก ารศึ ก ษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุQมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตั้งแตQสาระ
การเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด รวมไปถึงการวัดและประเมินผลความสามารถดานการอQาน
เชิงวิเคราะห (ภัทรา นิคมานนท, 2543) ทั้งนี้ยังไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาการอQานเชิงวิเคราะห ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus อยQางละเอียด นอกจากนี้
แผนการจัดการเรียนรูยังไดผQานการประเมินความถูกตองและเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทQาน
กQอนที่จะนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 โรงเรียนบานไมลQาว (คุรุราษฎรพัฒนา)
ตําบลเมื อ งหงส อํ าเภอจตุ ร พั ก ตรพิ ม าน จั ง หวั ดรอยเอ็ ด และไดปรั บ ปรุ ง แกไขปu ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ น
หลังจากการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู จึงสQงผลใหแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพมากที่สุด
โดยมีคQาเฉลี่ยเทQากับ 4.72 เมื่อ นําแผนการจัดการเรี ยนรูไปจั ดกิ จกรรมการเรียนรูในหองเรียนจึ ง
สามารถพัฒนาความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะหของนักเรียนไดอยQางมีประสิทธิภาพ แมวQาใน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 และ 5 จะตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหเปgนไปตาม
นโยบายของรัฐบาลในการปƒองกันการแพรQระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยปรับจาก
การเรี ยนในหองเรี ยนเปg นการเรียนออนไลน แตQผู วิจั ยมี การปรับแผนการจั ดการเรียนรูใหมีความ
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรQระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) กQอนนําไปใชจริง รวมถึงไดมีการกํากับดูแลและติดตามการเรียนของนักเรียนอยQาง
ใกลชิดผQานทางผูปกครอง ที่สําคัญคือขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ไดสQงเสริมใหนักเรียน
ไดแสดงออกและแลกเปลี่ยนทางความคิดภายในหองเรี ยน ทําใหนั กเรียนตองอQานอยQ างพิจารณา
อQานอยQางละเอี ยด อี กทั้ งครู ยัง คอยตั้ งคํ าถามเพื่อ กระตุ นใหนัก เรี ยนไดรQ วมกันแสดงความคิ ดเห็ น
เชิ ง วิ เ คราะห รวมทั้ ง ฝx ก ใหนัก เรี ยนสามารถแยกขอเท็ จ จริ ง และขอคิ ดเห็ นจากเรื่ อ งที่ อQานได ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดของ กรมวิชาการ (2546) วQา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอQานเชิงวิเคราะห
จะเนนการอQานเพื่อแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห รวมทั้งมีการฝxกใหนักเรียนแยกขอเท็จจริงออก
จากความคิดเห็นก็ควรนํามาจากขQาว หรือบทความในหนังสือพิมพ เปgนตน นอกจากนี้ครูกับนักเรียน
ยังมีปฏิสัมพันธกันอยQางใกลชิด ครูเป‡ดโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสQวนรQวมในกิจกรรม ซึ่งเปgนสQวนชQวย
ใหนั ก เรี ยนสามารถที่ จ ะแสดงความสามารถดานการคิ ดวิ เ คราะหของตนเองไดอยQ างเหมาะสม
และมีความสุข สอดคลองกับนวัตกรรมในการพัฒนาการอQานเชิงวิเคราะหที่เรียกวQา analytical reading
inventory ของ Woods และ Moe (2007) ในขั้นที่ 1 คือ การสรางความสัมพันธที่ดี การสรางบรรยากาศ
ที่เปgนกันเองเพื่อลดชQองวQางระหวQางครูกับนักเรี ยน ทั้งนี้ผลการวิจัยนี้ยัง สอดคลองกับ งานวิจัยของ
บุศรา สวนสําราญ (2555) ที่ไดศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ในการพัฒนาผลการ
เรียนรูและทักษะการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 5 ดวยเทคนิค KWLH Plus รQวมกับ
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กิจกรรมการเรี ยนรู แบบคูQ คิด พบวQ า แผนการจั ดการเรี ยนรู มี ประสิท ธิ ภาพเทQ ากับ 88.58/88.13
ซึ่งเปgนไปตามเกณฑ 80/80
6.2 ความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 ที่เรียนดวย
การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus กQอนเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 75 พบวQา ต่ํากวQาเกณฑ คือมีคQา
คะแนนเฉลี่ยเทQากับ รอยละ 58.72 และหลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 75 พบวQา สูงกวQาเกณฑ คือมี
คQาคะแนนเฉลี่ยเทQากั บ รอยละ 76.92 หมายความวQา การจัดการเรี ยนรู แบบ KWL-Plus สQง ผลให
ความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะหของนักเรียนสูงขึ้นและเปgนไปตามเกณฑรอยละ 75 แสดงวQา
การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus มีผลตQอการพัฒนาความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 ใหสูงขึ้น ทั้งนี้เปgนเพราะการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus มีขั้นตอนที่
ใหนักเรียนคิดวิเคราะหจากเนื้อหาที่ไดอQานโดยละเอียด มีการนําความรูเดิมมาใชเพื่อการเชื่อมโยง
ความรูใหมQกับความรูพื้นฐานและประสบการณของผูเรียน นอกจากนี้การถามคําถามและเสริมแรง
ของครูชQวยใหนักเรียนอยากรูอยากแสวงหาคําตอบที่หลากหลายลึกซึ้งมากขึ้น อีกทั้งในขั้นตอน KWL
ทําใหผูเรียนอQานอยQางพิจารณา อQานอยQางละเอียด หรือทบทวนสิ่งที่รูมากQอน สิ่งที่เขาตองการรูและ
ไดรู อะไรจากที่ อQ าน เปgนตน รวมทั้ ง การสรางแผนผัง ความคิด (Mind mapping หรื อ Concept
mapping) ตQอทาย KWL ชQวยในการจัดองคความรูใหมQจากเรื่องที่อQาน แสดงสาระหลัก สาระรอง
ความสัมพันธระหวQางสาระตQางๆ เปgนการสรางแผนผังคําสําคัญกับลายเสน แสดงออกถึงความเขาใจ
อยQางแทจริง แลวนํามาเขียนสรุปความ (วัชรา เลQาเรียนดี, 2548) ดังนั้น การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus
จึง สามารถพัฒ นาความสามารถดานการอQ านเชิง วิเ คราะหของนั กเรี ยนใหสู งขึ้ นได สอดคลองกั บ
งานวิจัยของ จุฑาทิพย อินทรชQวย (2558) ที่ไดศึกษาความสามารถการอQานวิเคราะหบันเทิงคดีรอย
แกวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus ซึ่งผลการวิจัยพบวQา
ความสามารถทางการอQ านวิ เ คราะหบั นเทิ ง คดี ร อยแกวของนั ก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึ ก ษาศึ ก ษาปT ที่ 1
ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus หลังเรียนสูงกวQากQอนเรียนอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ บรรจง แสงนภาวรรณ (2557) ที่ไดพัฒนาทักษะการอQานคิดวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 โดยการประยุกตใชเทคนิคการสอน KWL-Plus ซึ่งผลการวิจัยพบวQา
ทักษะการอQานคิดวิเคราะหหลังการจัดการเรียนรู โดยการประยุกตใชเทคนิคการสอน KWL-Plus สูงกวQา
กQอนการจัดการเรียนรู โดยการประยุกตใชเทคนิคการสอน KWL-Plus อยQางมีนัยสําคัญ .05
6.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตQอการพัฒนาความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะหของนักเรียน
ชั้นประถมศึ กษาปT ที่ 6 ที่เ รียนดวยการจั ดการเรี ยนรูแบบ KWL-Plus ในภาพรวมอยูQในระดับ มาก
โดยมีคQาคะแนนเฉลี่ย เทQากับ 4.49 และมีคQาสQวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทQากับ 0.44 ทั้งนี้เนื่องมาจาก
การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus เปgนกิจกรรมที่เนนสรางบรรยากาศของความรQวมมือในชั้นเรียน
แลกเปลี่ยนความคิด ความเขาใจระหวQางกัน มีการเป‡ดโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสQวนรQวมในการแสดง
ความคิดเห็ นและตอบคํ าถาม ซึ่ง เห็ นไดชั ดจากการประเมิ นแบบสอบถามความพึ งพอใจที่ พ บวQ า
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นักเรียนมีความพึงพอใจตQอดานบรรยากาศในหองเรียนอยูQในระดับมากที่สุด โดยมีคQาคะแนนเฉลี่ย
เทQากับ 4.60 และหากพิจารณารายการประเมินแตQละขอ พบวQา รายการที่มีคQาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
คือ นักเรียนพึงพอใจที่ครูเป‡ดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นของตน และรับฟuงความคิดเห็นของเพื่อน
โดยมีคQาเฉลี่ย เทQากับ 4.92 ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี อารจีของอัลเดอเฟอร (Alderfer’ ERG theory)
ที่กลQาวไววQ า มนุ ษยมี ความตองการความสั มพันธ(Relatedness need: R) หมายความวQา มนุษย
ตองการมี เ พื่อ น ไมQ ตองการอยูQอ ยQ างโดดเดี่ ยว และตองการการยอมรั บ จากเพื่อ น ซึ่ง เปg นไปตาม
ธรรมชาติของมนุษยที่เปgนสัตวสังคม หากมนุษยไดรับการตอบสนองความตองการนี้ มนุษยก็จะเกิด
ความพึงพอใจ (สมุทร ชํานาญ, 2556) ทั้งนี้ ผลการวิจัยยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เบ็ญจวรรณ
อินทรชิต (2558) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตQอการเรียนดวยการใชชุดกิจกรรมโดยใช
เทคนิค KWL-Plus เพื่อสQงเสริมการคิดวิเคราะหและเขียนสรุปความ กลุQมสาระการเรียนรูภาษาไทย
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 1 โดยผลการวิจัย พบวQา ความพึงพอใจของนักเรียนในภาพรวมอยูQใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งมีคQาเฉลี่ยอยูQที่ 4.53
7. องคNความรู7ใหมC
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ยสามารถสรุ ป องคความรู เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการอQ า นเพื่ อ การพั ฒ นา
ความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะหของนักเรียน ไดดังภาพที่ 1

พิจารณาเรื่องราววQา
ผูเขียนใชกลวิธีเสนอ
เรื่องอยQางไร

แยกแยะสQวนประกอบ
ของเนื้อเรื่องออกเปgน
ประเด็นตQางๆ

พิจารณาน้ําเสียง
จุดประสงค ทัศนะ
หรือเจตนาของผูเขียน

ความสามารถ
ด7านการอCาน
เชิงวิเคราะหN

แยกแยะสQวนที่เปgน
ขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็น

แยกแยะสQวนที่เปgน
สาระสําคัญและสQวน
ขยายความ

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการอQานเพื่อการพัฒนาความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะหของนักเรียน

699 |

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus Vol. 11 No. 2 (July – December 2022)

8. ข7อเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 เนื่ องจากการอQานเชิงวิ เคราะหเปgนทักษะสํ าคัญ ที่ควรพั ฒนาใหเกิ ดกับ ผูเรียน
เพราะนอกจากผู เรี ยนจะนํ าไปใชในการเรี ยนรูและการศึ ก ษาคนควาแลว ยั ง เปg นทั ก ษะที่ผู เรี ยน
สามารถนํามาใชในการหาขอสรุป ตัดสินใจ และประเมินคQาสิ่งตQางๆ ที่พบเจอในชีวิตจริงได ดังนั้น
หนQวยงานตนสังกัดควรสQง เสริมและสนั บสนุนใหผูเรี ยนไดพั ฒนาทั กษะการอQานเชิงวิเ คราะหอยQาง
ตQอเนื่องและสม่ําเสมอ
8.1.2 หนQวยงานตนสัง กัดควรมี การจั ดอบรมใหความรูในการจัดการเรียนการสอนที่
สQงเสริมกระบวนการอQานเชิงวิเคราะหใหกับครูผูสอน รวมทั้งมีการนิเทศและกํากับติดตามการจัดการ
เรี ย นรู ของครู เ ปg น ประจํ า เพื่ อใหกระบวนการจั ดการเรี ย นรู ของครู ส ามารถสQ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะหใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
8.2 ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติ
8.2.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWL-Plus เพื่อพัฒนาความสามารถดานการ
อQานเชิง วิเคราะหของนัก เรียน ควรคํานึง ถึงความแตกตQางระหวQางบุคคล ดังนั้นเวลาที่ใชในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูอาจยืดหยุQนไดตามความเหมาะสม
8.2.2 ครูควรเป‡ดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและระดมความคิดในขั้นตอน K
(What We Know) และ W (What We Want to Know) ใหมากที่สุด ซึ่งครูอาจจะตองทําหนาที่
คอยกระตุนใหนักเรียนแสดงความรูและตั้งคําถามที่เปgนคําถามเชิงวิเคราะห
8.2.3 ครูควรสรางบรรยากาศการเรียนรูที่เปgนกันเองและกระตุนใหนักเรียนทุกคนใน
หองมีสQวนรQวมในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามในระหวQางการทํากิจกรรมการเรียนการสอน
โดยครูอาจจะถามความคิดเห็นจากนักเรียนกลุQมอQอน เพื่อใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและกลา
แสดงออกทางความคิด
8.2.4 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรQระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ครูควรมีการกํากับติดตามและดูแลการเขาเรียนของผูเรียนอยQางใกลชิด รวมถึงมีการ
กําชับผูปกครองใหดูแลนักเรียนในปกครองในการทํางานและการเขาเรียนดวย
8.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตQอไป
8.3.1 ควรนําการจัดการเรี ยนรูแบบ KWL-Plus ไปใชในการพั ฒนาทัก ษะอื่นในกลุQ ม
สาระการเรียนรูภาษาไทย เชQน การเขียนสรุปใจความสําคัญ และการอQานจับใจความสําคัญ
8.3.2 ควรนําการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ไปใชในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน
ในระดับชั้นอื่นๆ เชQน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
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8.3.3 ควรศึกษาผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการอQานเชิงวิเคราะหดวยการ
จัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus กับการจัดการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ เชQน SQ4R
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10. คําขอบคุณ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ สมบู ร ณไดดวยความกรุ ณาและความชQ ว ยเหลื อ อยQ า งสู ง ยิ่ ง จาก
ผูชQวยศาสตราจารย ดร.อัฐพล อินตะเสนา อาจารยที่ปรึกษา และ ผูชQวยศาสตราจารย ดร.จิระพร ชะโน
ผูชQวยศาสตราจารย ดร.ญาณภัทร สีหะมงคล ผูชQวยศาสตราจารย ดร.กัลยา กุลสุวรรณ ที่ไดใหคําปรึกษา
ขอคิด คําแนะนํา และตรวจสอบแกไขขอบกพรQองดวยความเอาใจใสQอยQางดียิ่ง ผูวิจัยขอขอบพระคุณ
เปgนอยQางสูง ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ผูชQวยศาสตราจารย ดร.บัญชา
เกียรติจรุงพันธ ผูชQวยศาสตราจารย ดร.สกาวเดือน ซาธรรม ผูชQวยศาสตราจารย ดร.อพันตรี พูลพุทธา
และอาจารย ดร.สาวิตรี ราญมีชัย ที่กรุณาเปgนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการทํา
วิทยานิพนธและใหขอเสนอแนะที่เปgนประโยชนสูงสุดแกQผูวิจัย
ทายที่ สุ ดผู วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณสมาชิ ก ในครอบครั ว และกั ล ยาณมิ ตรทุ ก ทQ า นที่ใ หการ
สนับสนุนชQวยเหลือ หQวงใยและเปgนกําลังใจที่ดีมาโดยตลอด จนการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงอยQางสมบูรณ

