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47253403 : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
คําสําคัญ : เทคนิค KWL Plus / ทักษะการคิดวิเคราะห / ทักษะการเขียนสรุปความ 
 ดุสิตา  แดงประเสริฐ : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus. อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : ผศ. ดร. วัชรา  เลาเรียนดี,  
อ. ดร. กาญจนา  วัฒายุ และ อ. ดร. สุจิตรา  คงจินดา.  298 หนา. 
 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) รูปแบบการทดลอง The One - 
Group Pretest - Posttest  Design  โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 2) เปรียบเทียบทักษะการเขียน 
สรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus  3) ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/2   จํานวน  38  คน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  ตําบลทุงคอก  
อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี    เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWL Plus แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ  และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มี
ตอการจัดการเรียนรู  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ  คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย (X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ 
การทดสอบคาที (t–test)  แบบ Dependent 
 
 ผลการวิจัย  พบวา  1) ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังไดรับ 
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยคาเฉลี่ยของคะแนน
ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู  โดยนักเรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะหดานการวิเคราะหเนื้อหา  การวิเคราะหความสัมพันธ  และการวิเคราะหหลักการอยูในระดับดี  
และทักษะการคิดวิเคราะหดานการวิเคราะหความสําคัญอยูในระดับพอใช  2) ทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู 
สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู  โดยนักเรียนมีทักษะการเขียนสรุปความดานการเขียนประโยค  และดานการสรุป
เนื้อหาสําคัญอยูในระดับดีมาก  และทักษะการเขียนสรุปความดานการเขียนสะกดคําอยูในระดับพอใช  3) นักเรียนมี 
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก  โดยนักเรียนเห็นดวยมากดานการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู  การระดมสมองชวยสงเสริมทักษะการคิด  ดานบรรยากาศ   ทําใหนักเรียนสนุกสนานและ
กระตือรือรน  และดานประโยชนที่ไดรับ เทคนิค KWL Plus ชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความไดดี   
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 The purposes of this experimental research with one group pretest - posttest 
design were : 1) to compare analytical thinking skills of the eighth grade students before and 
after being taught by KWL Plus Technique 2) to compare summarization writing skills of  
the eighth grade students before and after being taught by KWL Plus Technique 3) to study 
the students' opinions towards the instruction with KWL Plus Technique. The sample 
consisted of 38 eighth grade students, second semester in the academic year 2006, 
Nongwanpriengwittaya School, Supanburi Education Service Area 2, Supanburi Province. 
The research instruments used for gathering data were instructional plans of KWL Plus 
Technique, analytical thinking skills and summarization writing skills tests, and questionnaire 
on opinions towards the instruction. The statistical analysis employed were percentage (%), 
mean (X), standard deviation (S.D.), t - test Dependent. 
 
 The research results of this study were : 1) The analytical thinking skills of the 
eighth grade students before and after being taught by the KWL Plus Technique was 
statistically significant different at the 0.01 level. The analytical thinking skills of the students 
after the instruction was higher than before the instruction. The students' analytical thinking 
skills in analyzing of contents, analyzing of the relationships and analyzing of principles were 
at a good level, whereas the analytical thinking skills in analyzing of significance were at a fair 
level. 2) The summarization writing skills of the eighth grade students before and after being 
taught by the KWL Plus Technique was statistically significant different at the 0.01 level. The 
summarization writing skills of the students after the instruction was higher than before the 
instruction. The students' summarization writing skills in sentence writing and summarization 
of main ideas were at a very good level, whereas the summarization writing skills in writing of 
spelling words were at a fair level. 3) The students' opinions towards the instruction overall 
were at a high agreement level.On the aspect of learning activities they perceived that 
brainstorming activity enhanced thinking skills. On the aspect of learning environments, they 
perceived that they had fun and enjoyed learning. On the aspect of learning usefulness they 
perceived that KWL Plus could enhanced their analytical thinking skills and summarization 
writing skills as well. 
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ในยุคของขอมูลสารสนเทศ  แตละวันมีขอมูลผานเขามามากมาย   ขอมูลเหลานี้ 
มีความสําคัญ  ถาคิดวิเคราะหไมเปนอาจจะรับรูขอมูลขาวสารจํานวนมากผิดพลาด  หรืออาจไมได
รับประโยชนจากขอมูลนั้นอยางแทจริง  บุคคลจึงตองรูจักคิดวิเคราะห  เพื่อจะไดใชขอมูลขาวสาร
ในการตัดสินใจอยางฉลาด  ดังนั้น  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในยุคปจจุบันจึงควรเนน 
การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห  เพื่อใหบุคคลสามารถดํารงชีวิตในยุคขอมูลข าวสารไดอยาง 
มีความสุข  ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ความวา   
  ตองชวยกันใหการศึกษาดีขึ้น  โดยเนนกระบวนการคิด  วิธีคิด  เพื่อจะไดคนที่มีคุณภาพ   

ครูตองพัฒนาวิธีการคิด  กระตุนใหนักเรียนคิด  ฝกใหนักเรียนเปนคนอยากรูอยากเห็น  รักการศึกษา   
คนควา  ใหเด็กเกิดความสงสัย  สนุกกับการเรียนซุกซนกับความรู  ใหความสําคัญกับนักเรียนที่มี
แนวคิดที่แตกตาง ใหเด็กกลาที่จะแสดงความคิดที่แหวกแนว (พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ- 
พระเจาอยู หัวฯ, อางถึงใน  จุฑามาศ  เจริญธรรม  2549 : 1) 

ดวยความตระหนักวา  การคิดวิเคราะหมีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิต  ดงันัน้
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงาน 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  2545 : ไมปรากฏเลขหนา) จึงไดกําหนดการพัฒนาดาน
การเรียนรูใหทุกคนคิดเปน  ทําเปน  มีเหตุผล  มีความคิดสรางสรรค  สามารถสรางทุกคนใหเปน 
คนดีมีความสรางสรรค  ตลอดจนยึดหลักความสมดุล  ความพอดี  พรอมดวยคุณธรรม  จริยธรรม  
มีความรับผิดชอบ  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 24  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2548 : 21)  
ไดกําหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมความสําคัญในเรื่องการจัดกิจกรรม โดยให 
ผูเรียนฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูมาใช
เพื่อปองกันและแกไขปญหา  นอกจากนั้น  ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544   
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2546 : 2) ไดกําหนดวิสัยทัศน 
ไววา “การเรียนรูภาษาไทยยอมเกี่ยวพันกับความคิดของมนุษยเพราะภาษาเปนสื่อของความคิด  
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การเรียนรูภาษาไทยจึงตองสงเสริมใหผูเรียนไดคิดอยางสรางสรรค  คิดวิพากษวิจารณ  คิดตัดสินใจ  
แกปญหาและวินิจฉัยอยางมีเหตุผล” รวมทั้งเกณฑการผานชวงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ชวงชั้นที่ 3  ขอที่ 2  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2545 : 69) ไดกําหนด
ไววา “ผูเรียนจะตองผานการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน  ตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด”  ประกอบกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งไดใชเปนกรอบในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกมาตรฐานที่ 4  ดานผูเรียน ไดกําหนดไวชัดเจนวา “ใหผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิด
ไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน”  นอกจากนี้  โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยาไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของทักษะการคิดวิเคราะห จึงกําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3  สาระที่ 1  การ
อาน  มาตรฐาน ท 1.1  ไววา “ผูเรียนตองสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะหเร่ืองที่อาน  
ประเมินคาทั้งขอดีและขอดอยอยางมีเหตุผล  โดยใชแผนภาพความคิดและกระบวนการคิดวิเคราะห
อยางหลากหลาย…”  (โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา 2546 ข : 13) จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นได
วา การจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญของการคิดวิเคราะห  เนื่องจากการคิดวิเคราะหมีความสําคัญตอ 
การดําเนินชีวิตประจําวัน   ดังที่  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544  : 1)  ใหความเห็นวา  
“คนที่รูจักคิดวิเคราะห  รูจักแกปญหา  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  รูจักเรียนรูดวยตนเอง  ทําให
สามารถปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ในโลกของความเจริญกาวหนา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ” สอดคลองกับที่  กองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ  กระทรวง 
ศึกษาธิการ  (2542 : บทนํา) ใหความเห็นวา  “การคิดเปนกลไกสําคัญที่ใชในการเรียนรูและแยกแยะ
ส่ิงที่ดีและไมดี  ชวยในการตัดสินใจอยางถูกตองภายใตการพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ  มี 
เหตุผล  และใชเพื่อการริเร่ิมสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคม”  นอกจากนี้  
วัชรา  เลาเรียนดี (2547 : 1)  กลาวทํานองเดียวกันวา  “ทักษะและความสามารถในการคิดมี 
ความจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จ อีกทั้ง 
จะสงผลถึงการพัฒนาประเทศชาติในทุกดาน”  

นอกจากทักษะการคิดวิเคราะหจะมีความสําคัญดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  ทักษะ 
ทางภาษาอีกทักษะหนึ่งก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน  ไดแก  ทักษะการเขียนสรุปความ  
เนื่องจากการเขียนสรุปความเปนทักษะที่มีความสําคัญเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร  เพื่อใช
ถายทอดความรู  ความคิดและความเขาใจใหผูอ่ืนทราบ  ดังนั้น  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  จึงไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  สาระที่ 2  การเขียน  มาตรฐาน ท 2.1 (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2545 ก : 17)  
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ไววา  “ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ยอความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ” และเกณฑ
การผานชวงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ชวงชั้นที่ 1, 2  และ  3  ขอที่ 2   
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2545 ค  : 26)  กําหนดไววา  ผูเรียนจะตองผานการประเมิน 
การอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน  ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด นภดล  จันทรเพ็ญ (2540 : 91) 
ไดกลาวถึงความสําคัญของทักษะการเขียนสรุปความในทํานองเดียวกันวา การเขียนสรุปความเปน
การสื่อสารของมนุษยที่ตองการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อความเขาใจซึ่งกันและกัน  สามารถ
สรางความสามัคคีในมนุษยชาติได  นอกจากนั้น  การเขียนสรุปความยังสามารถทําใหมนุษย
ประสบความสําเร็จในชีวิต ทั้งในการศึกษาเลาเรียน และการประกอบอาชีพ  สอดคลองกับที่  
ขนิษฐา  แสงภักดี (2540 : 23) และ สมจิตร  เมนเกาะ (2546 : 10)  ไดกลาวถึงความสําคัญของ 
การเขียนสรุปความในทํานองเดียวกันวา  การเขียนสรุปความมีบทบาทสําคัญมากในชีวิตประจําวัน  
ในฐานะที่เปนเครื่องมือสําคัญของการสื่อสาร  เพราะจะชวยใหจดจําสาระสําคัญจากสิ่งที่ไดฟง 
ไดอาน  และสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได  นอกจากนี้  กัณหา  คําหอมกุล 
(2548 : 36) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเขียนสรุปความในทํานองเดียวกันวา  การเขียน 
สรุปความมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการศึกษา และการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  เพราะ
ชวยใหจดจําสาระสําคัญจากสิ่งที่ไดฟงและอาน  ทําใหส่ือความหมายเขาใจดีขึ้นและสามารถ
นําไปใชประโยชนตอไปไดทั้งที่เปนวิชาการและไมเปนวิชาการ นอกจากนี้  สรวีย  เคียนสันเทียะ  
(2545 : 1) กลาวถึงความสําคัญของการเขียนสรุปความไววา  เปนกระบวนการสําคัญที่ชวยให 
นักเรียนรูจักประมวลความรู  ความคิด  มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ  ทุกคนจําเปนตองใชวิธีการนี้
ตลอดเวลา    

จากแนวคิดเกี่ยวกับการเขียนสรุปความ  จะเห็นวา   การเขียนสรุปความเปนทักษะที่มี 
ความสําคัญและมีความสัมพันธกับทักษะการคิดวิเคราะห  ดังที่  กมลพรรณ  บินอิบรอฮีม (2547 : 1)  
กลาววา การเขียนสรุปความ  เปนทักษะที่จะชวยใหจดจําเรื่องราวหรือสาระสําคัญจากสิ่งที่ฟงหรือ
อานไดดวยการถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษรซึ่งตองอาศัยกระบวนการทางความคิด และ
ความสามารถในการใชภาษา  สอดคลองกับที่  กุหลาบ  มัลลิกะมาส  และ  วิพุธ  โสภวงศ  
(2538 : 77) ที่กลาวไววา  ในการเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวันมักจะเกี่ยวของกับการคิด   
การวิเคราะหเร่ืองราวที่ไดยิน  ไดฟงเพื่อประโยชนในการสื่อสารกับบุคคลอื่น  เนื่องจากการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันตองการความรวดเร็ว  ภาษาที่ใชเขียนจึงตองมีความกระชับแตมีใจความสมบูรณ  
นอกจากนี้  นิยดา  นวมไมพุม (2549 : 4)  กลาววา  ภาษาเปนสื่อของความคิด  ผูเรียนที่มีภาษาใช
กวางขวาง  มีประมวลคําในการใชพูด  ฟง  อาน  เขียนมาก  ผูเรียนก็จะคิดไดกวางขวางลึกซึ้ง  และ
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สรางเสริมความชาญฉลาดเฉพาะตน  สามารถคิดวิเคราะห  คิดสรางสรรค  คิดวิพากษวิจารณ   
คิดตัดสินใจแกปญหาและวินิจฉัยอยางมีเหตุผล  
 จากขอมูลทางวิชาการ  พบวา  ปญหาของกระทรวงศึกษาธิการที่สําคัญปญหาหนึ่ง  คือ  
ปญหาดานคุณภาพการจัดการศึกษา  ซ่ึงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหนวยงานหลาย
หนวยงานไดขอสรุปวา  เด็กไทยคิดไมเปน  ไมวาจะเปนการคิดแบบเหตุผล  การคิดวิเคราะห   
การคิดสังเคราะหและการคิดสรางสรรค  ซ่ึงสอดคลองกับ  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)  (ม.ป.ป., อางถึงใน จรัล  คําภารัตน 2549 : 54) พบวา  ผลการประเมิน
ดานการคิดวิเคราะหของเด็กไทยทั้งประเทศมีความสามารถในการคิดเพียง  11.1%  ซ่ึงอยูในเกณฑ
ที่ต่ํามาก  จากขอมูลนี้แสดงใหเห็นวา  แมการคิดวิเคราะหจะมีความสําคัญดังที่กลาวมาแลว  แต 
การจัดการศึกษาเทาที่ผานมายังไมไดสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหใหกับผูเรียนเทาที่ควร  ซ่ึงใน
แผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2545 – 2549 (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2545 ค : 47) ก็ได
ระบุสภาพปญหาวิกฤติเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของไทยวา  มีมาตรฐานคอนขางต่ํา  เมื่อ
เปรียบเทียบกับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของอีกหลายประเทศในระดับเดียวกัน  เนื่องจาก
เด็กและเยาวชนไทยยังไมไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ความสามารถทางวิชาการ  โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาและคอมพิวเตอรยังไมไดมาตรฐาน  และขาดการปลูกฝง 
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานการใฝรู  ใฝเรียน  การคิดวิเคราะหและใชเหตุผลในการแกปญหา   
  ในสวนปญหาของการเขียนสรุปความนั้น  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
(2529 : 12 – 13, อางถึงใน ขนิษฐา   แสงภักดี  2540 : 3) ทรงสรุปปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ภาษาไทย  จากที่ประชุมครูภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวา  ทักษะการเขียนที่นักเรียน 
มีปญหาคือ  ลายมือไมสวย  การเขียนสะกดคําผิด   เขียนหนังสือไมไดใจความสําคัญ และปญหา 
การเขียนสรุปความนั้น นักเรียนสวนใหญออนทักษะในการสรุปประเด็นสําคัญจากขอความ 
ที่อานและฟง สวน ฟอน  เปรมพันธุ  (2542 : 19) ไดกลาวถึงปญหาดานการเขียนไววา นักเรียน
เขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองไมกระจาง  เขียนสรุปความ หรือยอความไมเปนเพราะจับใจความ
สําคัญไมได  ขาดทักษะและความสนใจในการเขียน  ซ่ึงสอดคลองกับ  สรวีย  เคียนสันเทียะ (2545 : 2)   
ที่ไดกลาวถึงปญหาการเขียนสรุปความของนักเรียนวา  นักเรียนมักจะเขียนผิด  เรียบเรียงขอความ 
ไมถูกตอง  ไมสามารถสรุปประเด็นสําคัญและไมสามารถตีความเรื่องที่อานหรือฟงได  เพราะ 
ขาดการฝกฝน  เนื่องจากครูมีภาระหนาที่มาก   ไมมีเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อฝกนักเรียน  

จากขอมูลที่นําเสนอมาขางตน  โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยาก็ประสบปญหาดังกลาว  
กลาวคือจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  ตําบลทุงคอก  
อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
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ในระดับชวงชั้นที่ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3  พ.ศ. 2547  ซ่ึงประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน)  พบวา    ผลการประเมินดานคิดวิเคราะหและเขียน 
อยูในระดับพอใช  (โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา   2547 : 12)  และจากแบบสรุปผลการพัฒนา 
คุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 (ปพ.5 ) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 2  ปการศึกษา  2547  ดานการอาน  คิดวิเคราะห  เขียน  พบวา  มีนักเรียนรอยละ  58.42  ผาน
เกณฑระดับดีและดีมาก  ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งไววา  ผูเรียนรอยละ  70  ตองผาน
เกณฑระดับดีและดีมาก  ซ่ึงเมื่อพิจารณารายละเอียดของปญหาแตละดาน  พบวา  ดานการคิด
วิเคราะห  ปญหาที่พบคือ 1)  นักเรียนไมสามารถแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นได  2)  นักเรียน 
ไมสามารถบอกความสําคัญของเรื่องที่อานและฟงได  3)  นักเรียนไมสามารถบอกคุณคาของ 
เร่ืองที่อานและฟงได  4)  นักเรียนไมสามารถบอกจุดประสงคหรือเจตนาของผูเขียนได  และในดาน
การเขียน  ปญหาที่พบคือ  1)  นักเรียนเขียนสะกดคําผิด  2)  นักเรียนไมสามารถเขียนสรุปใจความ
สําคัญได  3)  นักเรียนไมสามารถเขียนสื่อความดวยสํานวนภาษาของตนได  นอกจากนี้   
จากการสัมภาษณหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดขอมูลวา  นักเรียนมีปญหาในเรื่องการเขียน
สรุปความอยูมาก  ไดแก  การเขียนสะกดคําผิด  เรียบเรียงขอความไมถูกตอง  และไมสามารถสรุป
ประเด็นสําคัญของเรื่องได  (เพ็ญนภา  ประเสริฐสังข 2548)  ซ่ึงขอมูลจากการสัมภาษณนี้สอดคลอง
กับปญหาที่ไดกลาวมาขางตน 
 ปญหาดังกลาวแสดงวานักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องที่อาน  ขาดความเขาใจ  
และขาดทักษะการเขียนสรุปความ  และมีพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนสรุปความนอย  ขาดการฝกฝน
การเขียนสรุปความใหมีประสิทธิภาพ  ปญหาเหลานี้สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการจัดการเรียน 
การสอนของครู  ขาดการฝกทักษะกระบวนการคิดที่ใหนักเรียนรูจักการคิดวิเคราะห  ดังที่   
เชิดศักดิ์  โฆวาสินธุ (2530 : 28 - 29)  กลาววา  ครูสวนใหญยังนิยมใชวิธีการสอนที่นักเรียนจะมี
สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนนอยมาก  การใชคําถามของครูมักจะเปนไปในลักษณะ 
รวบรัดตัดตอน  เปนคําถามระดับต่ําที่มุงเพื่อความรูความจํามากกวาการคิด  ไมเปดโอกาสให 
นักเรียนเกิดการเรียนรูหรือสามารถขยายแนวคิดของตนไดและคําถามของครูยังไมเราใหนักเรียนใช
ความสามารถดานการคิดระดับที่สูงกวาความรู  ความจํา  มาคิดแกปญหาหรือหาคําตอบ   
สอดคลองกับ  สุรศักดิ์  หลาบมาลา (2533 : 15) ที่กลาวในทํานองเดียวกันวา  ในการที่จะทําใหเด็ก
สามารถพัฒนาการคิดไดนั้น  จะตองมีส่ิงกระตุนใหเด็กไดใชความคิดอยูเสมอ  เชน  การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนของครูจะตองใชคําถามที่ใหนักเรียนไดคิดอยูตลอดเวลามีวิธีการเรียนรูที่นาสนใจ   
มีกิจกรรมที่ทําใหเด็กไดคิดวิเคราะหเหตุการณเพื่อจะสรุป และลงความเห็นกอนตัดสินใจทุกครั้ง  
สอดคลองกับ  บรรเทา  กิตติศักดิ์ (2531 : 33) กลาวไวสรุปไดวา  ปญหานี้เกิดจากครูมีภาระหนาที่
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มาก  ไมมีเวลาในการจัดกิจกรรมการเขียนเพื่อฝกนักเรียน  ถาฝกเขียนครูก็ไมมีเวลาตรวจ  สวน 
บันลือ  พฤกษะวัน (2535 : 73) กลาวไววา  นักเรียนประสบปญหาการสรุปความเนื่องจาก 
วิธีการสอนของครูซ่ึงสวนมากจะแนะใหอานขอความแลวขีดเสนใตใจความสําคัญ แลวรวมเปน
เร่ือง  วิธีการดังกลาวทําใหนักเรียนขาดทักษะการใชภาษา  การเรียบเรียงขอความและการเรียงลําดบั
เร่ืองราวซึ่งจะตองมาจากความเขาใจเปนพื้นฐานจึงไมสามารถเขียนสรุปความได  ซ่ึงสอดคลองกับ  
สุจริต  เพียรชอบ (2538 : 11)  ที่กลาวถึงปญหาการสอนเขียนวา  ครูไมไดฝกการเขียนสรุปความ 
ใหนักเรียนเพราะจํานวนนักเรียนมากทําใหไมมีเวลาตรวจ ประกอบกับในปจจุบันครูมักออก 
ขอสอบเปนแบบปรนัยเปนสวนใหญ  นักเรียนจึงขาดการฝกเขียนแสดงความคิดเห็นหรือเรียบเรียง
ขอความตาง ๆ  และ  ชะลอ  รอดลาย (2538 : 46)  กลาวถึงปญหาและสาเหตุของการที่นักเรียนอาน
หนังสือแลวสรุปความไมไดวา  มีสาเหตุหนึ่งมาจากตัวครูและวิธีการสอนของครู   
  จากปญหาทั้งหมดที่กลาวมา  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ครูจะตองหาวิธีการหรือกลวิธี
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และทักษะการเขียนสรุปความของ 
นักเรียน  ซ่ึงวิธีสอนวิธีหนึ่งที่สามารถนํามาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
และทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียน  คือ  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus ซ่ึงเปน
เทคนิควิธีที่พัฒนาตอเนื่องมาจากเทคนิค KWL ที่พัฒนาขึ้นโดย โอเกิ้ล (Ogle) ในป ค.ศ. 1986 และ
รวมกันกับ คาร (Carr) ในป ค.ศ. 1987  ศึกษาพัฒนาเทคนิค KWL  Plus ใหมีความสมบูรณ 
มากยิ่งขึ้น  โดยเพิ่มการทําแผนภูมิรูปภาพความคิดใหนักเรียนไดสรุปเรื่องที่อานอีกครั้ง  คาร และ  
โอเกิ้ล  (Carr  and  Ogle  1987 : 626 – 631)  กลาววา  เทคนิค KWL  Plus เปนเทคนิควิธีสอน 
ที่ชวยกระตุนนักเรียนใหเปนนักคิดในขณะที่อาน  โดยที่นักเรียนจะทํานายเหตุการณในเรื่องที่จะ
อาน  กอนที่จะเริ่มอานเรื่องที่กําหนด  นักเรียนจะพิจารณาความรูความเขาใจของตนเองที่มีตอเร่ือง 
ที่จะอาน  ในขณะที่อานนักเรียนจะตรวจสอบเหตุการณในเรื่องวาเปนไปตามที่นักเรียนไดทํานาย
ไวหรือไม  และสรุปความคิดรวบยอดหลังการอานเสร็จสิ้น  จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นไดวา 
เทคนิค KWL  Plus เปนเทคนิควิธีที่สงเสริมทักษะการอานเพื่อการคิดทั้งกอนอาน  ระหวางอาน
และหลังการอาน  และสงเสริมทักษะการเขียนสรุปความในขั้นของการสรุปเรื่องโดยใชแผนภูมิ 
รูปภาพความคิด  รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูโดยการระดมกําลังสมอง  สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  มาตรา 22  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  
2548 : 19 - 21)  ที่กลาววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองและถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด  และมาตรา 24  ตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให 
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ฝก
ทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  และประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน
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และแกไขปญหา  จัดกิจกรรมใหเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติ ใหทําได  คิดเปน   
ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ที่ไดระบุแนวการจัดการเรียนรูในชวงชั้นที่ 3  
ควรฝกใหผูเรียนทํางานเปนกลุม  เพื่อใหเกิดความรูและความสามารถเฉพาะของตน มีการชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน  การแกปญหารวมกัน  (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  2548 : 26)  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจนําแนวการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  
มาใชเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียน 
  สําหรับเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห และ
ทักษะการเขียนสรุปความนั้น  ผูสอนจะตองมีทั้งศาสตรและศิลป  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู   
เห็นคุณคาและรูรักษาภาษาไทย  การใชเพลงประกอบการสอนนับเปนวิธีหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จ  
โดยในการวิจัยคร้ังนี้   ผูวิจัยเลือกเพลงที่นํามาเปนบทอาน  ประกอบดวย   เพลงอีแซว  เพลง 
กลอมเด็ก  และเพลงไทยลูกทุง  ซ่ึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  กลุมสาระ 
การเรียนรูภาษาไทย  ไดกลาวถึงเพลงเหลานี้ไวในสาระที่ 4  หลักการใชภาษา  มาตรฐาน ท 4.1   
เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 
ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3   
ขอ 6  สามารถรองเลนหรือถายทอดเพลงพื้นบาน  เพลงกลอมเด็กและวรรณกรรมพื้นบาน 
ในทองถ่ินไดอยางเห็นคุณคา ซ่ึงเพลงพื้นบานจัดเปนภูมิปญญาทางภาษา  ดังที่  กรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ  (2545  ก : 197)  ไดใหคํานิยามของภูมิปญญาทางภาษาวา  ภูมิปญญา 
ทางภาษาเปนความรูทางภาษาที่บรรพบุรุษถายทอดความรู  ความคิด  ประสบการณตาง ๆ ไวใน
วรรณกรรมทองถ่ิน  บทเพลง  ภาษิต  คําพังเพยในแตละทองถ่ิน  ใชภาษาในการสรางผลงานตาง ๆ 
เพื่อตองการสั่งสอน  ใหขอคิด  ใชเปนแนวทางในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขในสังคม  ใช
ประโยชนในกิจกรรมทางสังคมที่ตางกัน  เพื่อการบันเทิงหรือการละเลน  มีการแตงเปนคําประพนัธ
ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งนิทาน  นิทานปรัมปรา  ตํานานบทเพลง  บทรองเลน  บทเหกลอม  บทสวด 
ตางๆ   บททําขวัญ  เพื่อประโยชนทางสังคมและเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมประจําถ่ิน  นอกจากนี้  
เสนีย  วิลาวรรณ (2546 : 239) ยังกลาวอีกวา  เพลงพื้นบาน  ไดแก  เพลงอีแซวและเพลงกลอมเด็ก
จัดเปนภูมิปญญาทางภาษา  และใหความหมายเกี่ยวกับเพลงพื้นบานวา  เพลงพื้นบานเปนภูมิปญญา
ทางภาษาอยางหนึ่งของคนไทยในการเรียงรอยถอยคําใหเปนบทเพลง  ที่มีทั้งความหมาย  ลีลา  
จังหวะ  ทวงทํานองที่ไพเราะ  ใชในการละเลนเพื่อความสนุกสนาน  ผอนคลายความเหน็ดเหนื่อย
ในขณะทํางาน  ในพิธีกรรมและงานประเพณีเทศกาลตาง ๆ  อีกทั้งเนื้อเพลงยังสะทอนอารมณ  
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ความรูสึกและวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในทองถ่ินอีกดวย  สวนเพลงไทยลูกทุง  ถึงแมวาไมจัด
ใหเปนภูมิปญญาทางภาษาแตก็มีภาษางาย ๆ ตรงไปตรงมา  ไมซับซอน  เปนที่นิยมของประชาชน
ในชนบท  มีเนื้อหาสะทอนถึงสภาพสังคม  ความเปนอยู  วัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตของคนไทย  
สอดคลองกับ  วินิจ  คําแหง (2542 : 3)  ที่กลาวไววา  เพลงไทยลูกทุงเปนเพลงที่สะทอนถึงชีวิต  
สภาพ  อุดมคติและวัฒนธรรมไทย  โดยมีคํารอง  ทํานอง   การบรรเลงที่ เปนแบบแผน  มี
ลักษณะเฉพาะ  ใหบรรยากาศของความเปนลูกทุง  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจใชเพลงประกอบการสอน
เปนบทอานที่ใชเปนสื่อการเรียนรู  ดังที่  ไพบูลย  บุตรขัน (2543 : 8)  ไดกลาวไววา  เพลงที่มีคุณคา
ของความเปนไทยสามารถนํามาเปนส่ือไดแตตองใชใหถูกวิธี  ลักษณะเดนคือ  มีทํานองที่เรียบงาย 
ทําใหเกิดความรูสึกสนุก  เพลิดเพลิน  และจดจําไดงาย  เมื่อรวมกับเนื้อรองที่สะทอนถึงความจริง
ในสังคมแลว  ยิ่งทําใหเพลงมีคุณคา  สามารถใชเปนสื่อไดอยางดีเยี่ยมที่สุด  

จากที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย  ดังตอไปนี้ 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWL  Plus ทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ  จากแนวคิด  ทฤษฎี
และงานวิจัย  ดังนี้ 
 การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus เปนเทคนิควิธีที่ คาร และ โอเกิ้ล (Carr  and  
Ogle  1987 : 626 - 631)  พัฒนาขึ้นในป ค.ศ.1987  โดยมีพื้นฐานมาจากเทคนิค KWL  โดยคง 
สาระสําคัญและแนวทางการปฏิบัติเดิมไวแตเพิ่มการเขียนแผนภูมิรูปภาพความคิด(Mind  Mapping)  
และสรุปเรื่องที่อาน  ซ่ึงมีขั้นตอนสําคัญ 5 ขั้น  คือ 1) ขั้น Know  หมายถึง   
ประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของนักเรียนที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กําลังจะอาน  ซ่ึงครูสามารถรูได
โดยการใหนักเรียนระดมกําลังสมอง (Brainstorming)  2) ขั้น What  to  know  หมายถึง  นักเรียน
ตองการที่จะรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน  ครูและนักเรียนจะตั้งคําถามในสิ่งที่อยากรู  3) ขั้น 
Learned  หมายถึง  นักเรียนรูอะไรบางจากการอาน  4)  ขั้น  Mapping  เปนการทําแผนภูม ิ
รูปภาพความคิด  และ 5) ขั้น Summarizing  เปนการสรุปเรื่องหลังจากการอาน  ซ่ึงเปนการชวย
พัฒนาใหนักเรียนจัดระบบความคิดได 
 นอกจากนี้ วัชรา  เลาเรียนดี (2548 : 146 - 147)  ไดกําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค KWL  Plus  ดังนี้  1) ขั้น K (Know)  รูอะไรจากเรื่องที่ใหอาน  หรือจากหัวเร่ืองที่
กําหนด  กอนที่ครูจะใหผูเรียนอานรายละเอียดของเรื่องที่กําหนดให  ครูอาจเสนอชื่อเร่ือง  คําสําคัญ
ของเรื่อง  เพื่อจะถามคําถามวารูอะไร  จากคําหรือช่ือ  เพื่อจะใหทราบวานักเรียนมีความรูเดิม 
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ที่เกี่ยวกับเรื่องที่อานเพื่อกระตุนความคิดและเราความสนใจใหนักเรียนระดมสมองหาคําตอบ หรือ
ใหระบุคําตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชื่อเร่ือง / คํา / ความคิดรวบยอดที่ระบุ  2) ขั้น W (What  do  we  
want  to  learn) เราอยากรูอะไรจากคําตาง ๆ ที่ระบุในขั้น K โดยใหนักเรียนตั้งคําถามจากคําที่ 
นําเสนอ  ซ่ึงคําถามจะมาจากความสนใจใครรูของนักเรียนเอง  โดยที่นักเรียนจะตองตอบลงใน 
ตารางตรงชอง W ตอจากนั้นใหนักเรียนอานเรื่องหรือบทอานที่กําหนดโดยละเอียด  ตรวจสอบ 
คําตอบ  ขอเท็จจริงที่ไดจากการอาน  ระหวางอานอาจมีคําถามเพิ่มและมีการตอบจากกลุม 3) ขั้น L1 
(What  did  we  learn) เราไดเรียนรูอะไรบาง  นักเรียนเขียนคําตอบลงในตารางตรงชอง L  
ตรวจสอบวามีคําถามใดบางที่ยังไมมีการตอบ 4) ขั้น L2 สรางแผนผังความคิด (Mind  Mapping)  
นักเรียนตองกลับไปอานทบทวนจากขั้น K เพื่อจะไดจัดประเภทของสิ่งที่เรียนรูโดยเขียนคําสําคัญ
ไวตรงกลางแผนผังความคิด และโยงความสัมพันธกับคําสําคัญยอยเพื่ออธิบายรายละเอียดของ
ความคิดหลัก 5) ขั้น L3 ขั้นสรุป  นักเรียนเขียนหมายเลขกํากับลําดับความคิดรวบยอดแผนผัง 
ความคิดเพื่อเขียนสรุป  การสรุปในขั้นนี้เปนการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนซึ่งจะบอกถึง
ความเขาใจในเรื่องที่อานของนักเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ  
(2547 : 79 : 80 )  ที่วิจัยเร่ือง    การพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 6  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus โดยกําหนดขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  ดังนี้ 
 1.  การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐานการอานอยางมีวิจารณญาณ     
ประกอบดวย   การจัดกลุมคละความสามารถ   การชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู   ขั้นตอน 
การดําเนินการเกี่ยวกับใบงาน  เกณฑการประเมินผลการรวมกิจกรรมการเรียนรู  ขอตกลงเกี่ยวกับ
การทํางานกลุม  และการใหความรูพื้นฐาน 

2. การจัดกิจกรรมฝกทักษะ ประกอบดวย 1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2) ขั้นกิจกรรม  
ประกอบดวย ขั้นที่ 1  K (What  we  know) กิจกรรมกอนการอาน นักเรียนรูอะไร ครูตั้งคําถามให
นักเรียนระดมสมองแลวบันทึก ขั้นที่ 2 W (What  we  want  to  know) กิจกรรมระหวางการอาน  
นักเรียนตองการรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  นักเรียนอานและตอบคําถาม ตั้งคําถามเพิ่มเติมและ
เขียนคําตอบ ขั้นที่ 3  L (What  we  have  learned) กิจกรรมหลังการอาน  นักเรียนเกิดการเรียนรู
อะไรตอบคําถามและเขียนคําตอบ  แลวนําขอมูลมาจัดระบบ ขั้นที่ 4 Plus (Mind Mapping)  
กิจกรรมสรางเปนแผนภาพความคิด ขั้นที่ 5 กิจกรรมการสรุปเรื่อง (Summarizing) และเขียน 
สรุปความเปนความเรียงตามประเด็นสําคัญ  

3. การวัดและประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับ โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบ 
หลังเรียนและใหขอมูลยอนกลับ 
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จากแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยดังกลาว  ผูวิจัยจึงไดสังเคราะหและกําหนดขั้นตอน 
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  ดังนี้ 

1. การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐาน  ไดแก 
1.1  จัดกลุมนักเรียนโดยคละเพศ  ชาย – หญิง  และความสามารถเกง  ปานกลาง  

ออน  กลุมละ 4 – 5  คน 
1.2  ช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู  เกณฑการใหคะแนนการเขียนสรุปความ 
1.3  ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรูและการดําเนินการเกี่ยวกับใบกิจกรรม  อธิบายวิธี

เขียนหรือการบันทึกขอความลงในตาราง KWL  Plus  Chart 
1.4  กําหนดขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับการทํางานกลุม  บทบาทของสมาชิก 
1.5 ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus  ทักษะ 

การคิดวิเคราะห  ทักษะการเขียนสรุปความ  และการใชเพลงประกอบการสอน  ไดแก  เพลงอีแซว  
เพลงกลอมเด็กและเพลงไทยลูกทุง 

2.    การจัดกิจกรรมฝกทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ  ไดแก 
       2.1   การนําเขาสูบทเรียน  ครูจัดกิจกรรมกระตุนความสนใจของนักเรียนเพื่อ 

เชื่อมโยงเขาสูเพลงที่จะอาน  เชน  ใหนักเรียนดูภาพ  รองเพลง  หรือใชคําถามเพื่อเช่ือมโยงสูเพลงที่
จะอาน   

       2.2   การฝกปฏิบัติโดยนักเรียนและครูรวมกันฝกตามขั้นตอน KWL  Plus 
มี 5 ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นที่ 1   กิจกรรมนักเรียนรูอะไร  K (What  we  know) ครูเสนอชื่อเพลงและ 
คําสําคัญเกี่ยวกับเพลง  แลวกระตุนใหนักเรียนบอกถึงความรูเกี่ยวกับชื่อเพลงและคําสําคัญดังกลาว  
โดยนักเรียนเขียนบันทึกลงในตารางชอง K 

ขั้นที่ 2  กิจกรรมนักเรียนตองการรูอะไร  W (What  we  want  to  know)  
นักเรียนตั้งคําถามที่ตองการรูอะไรจากเรื่องที่จะอาน  โดยเขียนบันทึกลงในตารางชอง W โดยครู
เนนใหนักเรียนตั้งคําถามประเภทการคิดวิเคราะห   

ขั้นที่ 3  กิจกรรมนักเรียนไดเรียนรูอะไร  L (What  we  have  learned)  
ใหนักเรียนอานเนื้อเพลงอยางละเอียด  แลวเขียนบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูจากการอานลงในตารางชอง 
L ตรวจสอบสิ่งที่ไดจากการอานกับคําถามที่ไดบันทึกไว  วามีคําถามใดที่ยังไมไดคําตอบและหา 
คําตอบใหครบโดยอาจตั้งคําถามเพิ่มเติมไดเทาที่ตองการ  

ขั้นที่ 4    กิจกรรมสรางเปนแผนภูมิรูปภาพความคิด Plus  (Mind Mapping)  
นักเรียนนําหัวขอความรูที่ไดจากขั้น 1 – 3 เขียนเปนแผนภูมิรูปภาพความคิดใหสัมพันธกัน 
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ขั้นที่ 5   กิจกรรมการสรุปเรื่อง (Summarizing)  นักเรียนเขียนสรุปความเปน
ความเรียงตามประเด็นสําคัญจากแผนภูมิรูปภาพความคิด 
      2.3  ขั้นฝกปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุมยอย  จากใบกิจกรรม  โดยครูคอยแนะนํา 

3.  การวัดและประเมินผล โดยตรวจผลงานและใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน  โดยครู
และนักเรียนรวมกันประเมินผล 

ในสวนของทักษะการคิดวิ เคราะหนั้น   ลวน   สายยศ   และ  อังคณา   สายยศ  
(2539 : 41 - 44)ไดกลาวถึงทักษะการคิดวิเคราะหไว  3  ดาน  คือ  1) วิเคราะหความสําคัญ  หมายถึง  
การแยกแยะสิ่งที่กําหนดมาใหวาอะไรสําคัญ  หรือจําเปนหรือมีบทบาทที่สุด  ตัวไหนเปนเหตุ   
ตัวไหนเปนผล 2) วิเคราะหความสัมพันธ  หมายถึง  การคนหาวา  ความสัมพันธยอย ๆ ของ 
เรื่องราว  หรือเหตุการณนั้น  เกี่ยวพันกันอยางไร  สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร 3) วิเคราะห
หลักการ  หมายถึง  การคนหาโครงสรางและระบบของวัตถุส่ิงของ  เร่ืองราว และการกระทําตาง ๆ 
วาส่ิงเหลานั้นรวมกันจนดํารงสภาพเชนนั้นอยูไดเนื่องดวยอะไร โดยยึดอะไรเปนหลักเปน 
แกนกลาง  มีส่ิงใดเปนตัวเชื่อมโยง  ยึดถือหลักการใด  มีเทคนิคอยางไรหรือยึดคติใด สวน   
สุวิทย   มูลคํา (2547 ก : 23 - 24)  ไดจําแนกทักษะการคิดวิเคราะหไว  3  ดานดังนี้  1) การวิเคราะห 
สวนประกอบ  เปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญของสิ่งของหรือเร่ืองราวตาง ๆ 
เชน   การวิ เคราะหสวนประกอบของพืช   สัตว   ขาว   ขอความ   หรือเหตุการณ   เปนตน   
2) การวิเคราะหความสัมพันธ  เปนความสามารถในการหาความสัมพันธของสวนสําคัญตาง ๆ  
โดยการระบุความสัมพันธระหวางความคิด  ความสัมพันธในเชิงเหตุผล หรือความแตกตางระหวาง 
ขอโตแยงที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ  3) การวิเคราะหหลักการ  เปนความสามารถในการ 
หาหลักความสัมพันธสวนสําคัญในเรื่องนั้น ๆ วาสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด นอกจากนี้  
บลูม (Bloom  1957  :  148 - 150) ไดกลาวถึงทักษะการคิดวิเคราะหเปน  3  ดาน  ดังนี้   
1)  การวิเคราะหเนื้อหา  ประกอบดวย  ความสามารถในการคนหาประเด็นตาง ๆ ในขอมูล   
การแยกแยะความจริงออกจากสมมติฐาน  ความสามารถในการแยกขอเท็จจริงออกจากขอมูลอ่ืน ๆ   
ความสามารถในการบอกถึงส่ิงจูงใจ  และการพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลและของกลุม 
ความสามารถในการแยกแยะขอสรุปจากความปลีกยอย  2)  การคิดวิเคราะหความสัมพันธ  
ประกอบดวยความเขาใจความสัมพันธของแนวคิดในบทความและขอความตาง ๆ  ความสามารถ
ในการระลึกไดวามีส่ิงใดเกี่ยวของกับการตัดสินใจนั้น  ความสามารถในการแยกความจริงหรือ
สมมติฐานที่เปนใจความสําคัญหรือโตแยงที่นํามาสนับสนุนขอสมมติฐานนั้น  ความสามารถในการ
ตรวจสอบสมมติฐานที่ไดมา  ความสามารถในการแบงแยกความสัมพันธของสาเหตุและผลจาก
ความสัมพันธอ่ืน ๆ  ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลท่ีขัดแยง  แบงแยกสิ่งที่ตรงและไมตรงกับ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 12

ขอมูลได  ความสามารถในการสรางความสัมพันธและแยกรายละเอียดที่สําคัญและไมสําคัญได  3)  
การคิดวิเคราะหหลักการ  ประกอบดวย ความสามารถในการวิเคราะหความสัมพันธของขอความ
และความหมายขององคประกอบตาง ๆ  ความสามารถในการวิเคราะหรูปแบบในการเขียน  
ความสามารถในการวิเคราะหจุดประสงคของผูเขียน  ความเห็นของผูเขียนหรือลักษณะของ
การคิด  ความรูสึกที่มีในงาน  ความสามารถในการวิเคราะหทัศนคติของผูเขียนในดานตาง ๆ  
ความสามารถในการวิเคราะหเทคนิคโฆษณาชวนเชื่อ  ความสามารถในการรูแงคิดและทัศนคติของ
ผูเขียน 

จากแนวคิดของนักการศึกษาที่ไดกลาวมาขางตน  ผูวิจัยจึงไดสังเคราะหเกณฑในการ
วัดทักษะการคิดวิเคราะหเปน  4  ดาน  ดังนี้ 

1. วิเคราะหเนื้อหา  เปนความสามารถในการแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
2. วิเคราะหความสําคัญ  เปนความสามารถในการบอกความสําคัญของเพลง 
3. วิเคราะหความสัมพันธ  เปนความสามารถในการหาเหตุและผลเพื่ออธิบายเรื่องใด

เร่ืองหนึ่ง 
4. วิเคราะหหลักการ  เปนความสามารถในการบอกวัตถุประสงค  ทัศนคติหรือ 

ความคิดเห็นของผูประพันธ 
สําหรับทักษะการเขียนสรุปความนั้น  ผูวิจัยไดศึกษาเกณฑการใหคะแนนการเขียน 

สรุปความจากงานวิจัยดังนี้  พรฤดี  ขวัญศิริกุล (2546 : 10)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อ 
การเขียนสรุปความ  โดยใชเพลงไทยสากลที่มีสาระทางวรรณคดีเปนสื่อสําหรับนักเรียน 
ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1  ใชเกณฑการใหคะแนนแยกเปน  4  ดาน  ดังนี้  1)  การเขียน
สรุปเรื่อง  2)  การเขียนประโยค  3)  การเขียนสะกดคํา  4)  การเขียนวรรคตอน  ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  กมลวรรณ  บินอิบรอฮีม (2547 : 44)  ไดศึกษาการใชภูมิปญญาทองถ่ินพัฒนาทักษะ
การเขียนสรุปความของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1  สถาบัน- 
เทคโนโลยีราชมงคล  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนการเขียนสรุปความออกเปน  4  ดาน  ดังนี้  
1)  การสรุปสาระสําคัญ  2)  การเขียนประโยคและการใชถอยคําสํานวน  3)  การเขียนสะกดคํา   
4)  การเวนวรรคตอน  สวน  ขนิษฐา  แสงภักดี (2540 : 35 - 36) ไดศึกษาการใชแบบฝกพัฒนา
ทักษะการเขียนสรุปความจากบทรอยแกวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โดยกําหนดเกณฑ
ประเมินการเขียนสรุปความออกเปน  2  สวนดังนี้ 1)  การสรุปเนื้อเร่ืองยอ  2)  การใชภาษา  ซ่ึง 
แบงออกเปน  การใชถอยคําสํานวน  และการเขียนสะกดคํา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  
สรวีย  เคียนสันเทียะ (2545 : 55 - 56)  ไดศึกษาการใชเพลงไทยลูกทุงเปนสื่อพัฒนาทักษะการเขียน
สรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนการเขียนสรุปความ
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เปน  2  สวน  คือ  1)  การเขียนสรุปใจความสําคัญ  2)  การเขียนสะกดคํา  นอกจากนี้   
สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย (2544 : 10)  กําหนดเกณฑการเขียนสรุปความออกเปน  4  ดาน  คือ  
1) สรุปใจความถูกตอง  2)  สะกดคําและวางวรรณยุกตถูกตอง  3) เขียนประโยคถูกตอง  4) ความ
สะอาดและเปนระเบียบ 

จากเกณฑการเขียนสรุปความของงานวิจัยที่ไดกลาวมาขางตน  ผูวิจัยไดสังเคราะห
เกณฑในการวัดทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนเปน  3  ดาน  ดังนี้  1) การสรุปเนื้อหาสําคัญ  
2)  การเขียนประโยค  3)  การเขียนสะกดคํา   

จากการศึกษาแนวคิด  หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWL  Plus ทักษะการคิดวิเคราะห  และทักษะการเขียนสรุปความ  ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคดิ
ที่ใชในการวิจัย  ดังนี้ 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

 
 

1.    การเตรียมความพรอมและใหความรูพ้ืนฐาน   
2.    การจัดกิจกรรมฝกทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะ 
การเขียนสรุปความ  ประกอบดวย 
     2.1  การนําเขาสูบทเรียน 
     2.2  การฝกปฏิบัติโดยนักเรียนรวมกันกับครู   มี 5 ขั้นตอน 

ขั้นที่ 1  กิจกรรมนักเรียนรูอะไร  K (What  we  
know)  

ขั้นที่ 2  กิจกรรมนักเรียนตองการรูอะไร  W (What  
we  want  to  know)  

ขั้นที่ 3  กิจกรรมนักเรียนไดเรียนรูอะไร  L (What  
we  have  learned)  

ขั้นที่ 4  กิจกรรมสรางเปนแผนภูมิรูปภาพความคิด 
Plus (Mind Mapping)   

ขั้นที่ 5  กิจกรรมการสรุปเรื่อง (Summarizing)  
     2.3  การฝกปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุมยอย 
3 .   การวัดและประเมินผล จากผลงานและใหขอมูลยอนกลับ 

การจัดการเรียนรูดวยเทคนคิ KWL  Plus   

ทักษะการคิดวิเคราะห 
1. วิเคราะหเนื้อหา 
2. วิเคราะหความสําคัญ 
3. วิเคราะหความสัมพันธ 
4. วิเคราะหหลักการ 

ทักษะการเขียนสรุปความ 
1. การสรุปเนื้อหาสําคัญ 
2. การเขียนประโยค 
3. การเขียนสะกดคํา 
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ

การจัดการเรียนรู 
1. ดานบรรยากาศ 
2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
3. ดานประโยชนที่ไดรับ 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและ

หลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   

กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 

 
ขอคําถามการวิจัย 

1. ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังไดรับ 
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus แตกตางกันหรือไม 

2. ทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังไดรับ
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus แตกตางกันหรือไม 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  อยูใน
ระดับใด 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1.  ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังไดรับ 
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus แตกตางกัน  

2.   ทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังไดรับ 
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus แตกตางกัน  
 
ขอบเขตการวจัิย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1    ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 – 2/3   

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  ตําบลทุงคอก  อําเภอสองพี่นอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  จํานวน  3  หองเรียน   
รวมนักเรียน  111  คน 

1.2    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2   
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  จํานวน  38  คน  โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  ตําบลทุงคอก  
อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   
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2. ตัวแปรที่ใชศึกษา 
2.1 ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  
2.2 ตัวแปรตาม  ไดแก   

2.2.1 ทักษะการคิดวเิคราะห 
2.2.2 ทักษะการเขียนสรุปความ 
2.2.3 ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอการจัดการเรียนรู    

 
3. สาระการเรียนรู 

3.1 ใชสาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้นที่ 3  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  
สาระที่ 1  การอาน  มาตรฐาน ท  1.1  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ  
แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
ที่ 3  ขอ 2  สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะหเร่ืองที่อาน  ประเมินคาทั้งขอดีและขอดอย 
อยางมีเหตุผล  โดยใชแผนภูมิรูปภาพความคิดและกระบวนการคิดวิเคราะห สาระที่  2  การเขียน  
มาตรฐาน ท 2.1  ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ยอความและเขียนเร่ืองราว 
ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ  และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ  
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 ขอ 1  สามารถเขียนเรียงความ  เขียนสรุปความ  ยอความ  เขียน
อธิบายชี้แจงแสดงความคิดเห็น  และเขียนเชิงสรางสรรค  รวมทั้งกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน  
สาระที่ 4  หลักการใชภาษา  มาตรฐาน ท 4.1  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย   
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติ
ของชาติ  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3  ขอ 6  สามารถรองเลนหรือถายทอดเพลงพื้นบาน   
เพลงกลอมเด็กและวรรณกรรมพื้นบานในทองถ่ินไดอยางเห็นคุณคา 

3.2 บทอานที่ใชเปนสื่อการเรียนรูในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะ
การเขียนสรุปความ  ไดแก  เพลงอีแซว  เพลงกลอมเด็ก  และเพลงไทยลูกทุง   
 

4. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  ใชเวลา  6  สัปดาห   

สัปดาหละ  2  ช่ัวโมง  รวมระยะเวลา  12  ช่ัวโมง  โดยใชแผนการจัดการเรียนรูจํานวน  6  แผน  
แผนละ 2  ช่ัวโมง 
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ขอตกลงเบื้องตน 
 การวิจัยคร้ังนี้ใชเพลงประกอบการสอนเปนบทอานเพื่อพัฒนาเฉพาะทักษะการคิด
วิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความเทานั้น  มิไดมุงเนนใหนักเรียนเกิดทักษะการรองเพลง 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

เพื่อใหเกิดความเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ใหตรงกัน  ผูวิจัย
ไดนิยามศัพทเฉพาะของคําตาง ๆ ไวดังนี้ 

1. ทักษะการคิดวิเคราะห  หมายถึง  ความสามารถในการจําแนกแยกแยะสวนยอย ๆ 
ของเนื้อหา  4  ลักษณะ  ไดแก  1) วิเคราะหเนื้อหา  เปนความสามารถในการแยกขอเท็จจริงและ 
ขอคิดเห็น  2) วิเคราะหความสําคัญ  เปนความสามารถในการบอกความสําคัญของเพลง   
3)  วิเคราะหความสัมพันธ  เปนความสามารถในการหาเหตุและผลเพื่ออธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
และ 4) วิเคราะหหลักการ  เปนความสามารถในการบอกวัตถุประสงค  ทัศนคติหรือความคิดเห็น
ของผูประพันธ  โดยประเมินไดจากแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหกอนเรียน (Pre - test) 
และหลังเรียน (Post - test) 

2. ทักษะการเขียนสรุปความ  หมายถึง  ความสามารถในการเขียนเฉพาะเนื้อหาสําคัญ
ของเรื่องที่อานใหไดใจความครบถวนสมบูรณ  ส่ือความหมายไดถูกตอง  และใชสํานวนภาษาของ
ตนเอง  โดยประเมินไดจากแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนสรุปความกอนเรียน (Pre - test)  และ 
หลังเรียน (Post - test)  จากเกณฑการใหคะแนน  3  ดาน  ไดแก  1) การสรุปเนื้อหาสําคัญ   
2) การเขียนประโยค  และ 3) การเขียนสะกดคํา    

3. การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ที่มีขั้นตอน ดังนี้  1) การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐาน  2) การจัดกิจกรรมฝกทักษะ 
การคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ  ประกอบดวย    2.1)  การนําเขาสูบทเรียน   
2.2)  การฝกปฏิบัติโดยนักเรียนรวมกันกับครู   มี 5 ขั้นตอน  ดังนี้  ขั้นที่ 1  กิจกรรมนักเรียนรูอะไร  
K (What  we  know)  ขั้นที่ 2  กิจกรรมนักเรียนตองการรูอะไร  W (What  we  want  to  know)   
ขั้นที่ 3  กิจกรรมนักเรียนไดเรียนรูอะไร  L (What  we  have  learned)  ขั้นที่ 4 กิจกรรมสรางเปน
แผนภูมิรูปภาพความคิด Plus (Mind Mapping)  ขั้นที่ 5  กิจกรรมการสรุปเรื่อง (Summarizing)   
2.3)  การฝกปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุมยอย  3)  การวัดและประเมินผล จากผลงานและใหขอมูลยอนกลับ 

4. ความคิดเห็นของนักเรียน  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของผูเรียนที่มีตอการจัด 
การเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus ในดานบรรยากาศ  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และ 
ดานประโยชนที่ไดรับ 
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5. นักเรียน หมายถึง  ผูเรียนที่ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2549 โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  ตําบลทุงคอก  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัด
สุพรรณบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
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บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยมีขอบเขตของเนื้อหา  ดังนี้ 

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช 2544 : กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
1.1 หลักการ 
1.2 จุดหมายของหลักสูตร 
1.3 โครงสรางหลักสูตร 
1.4 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
1.5 การวัดและประเมินผล 
1.6 แนวการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา : กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
2.1 วิสัยทัศน 
2.2 พันธกิจ 
2.3 เปาหมาย 
2.4 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 
2.5 โครงสรางเวลาเรียน 
2.6 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

3. ทักษะการคิดวเิคราะห 
3.1 การคิด 
3.2 ทักษะการคิด 
3.3 ทักษะการคิดวเิคราะห  
3.4  องคประกอบของทักษะการคิดวิเคราะห   
3.5 คุณลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการคิดวเิคราะห   
3.6 แนวทางการสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะห   
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3.7 การใชคําถามเพื่อสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห   
3.8 ประโยชนของทักษะการคิดวเิคราะห 

4.    ทักษะการเขียนสรุปความ 
4.1 การเขียน 
4.2 ทักษะการเขียนสรุปความ  
4.3 ความสําคัญของการเขียนสรุปความ   
4.4 หลักการเขียนสรุปความ   
4.5 เกณฑการใหคะแนนการเขยีนสรุปความ 

5.    การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 
5.1  การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 
5.2  แผนภูมิรูปภาพความคิด 

6. การใชเพลงประกอบการสอน 
6.1 ความหมายของเพลง 
6.2 ประเภทของเพลง 
6.3 ความสําคัญของเพลงประกอบการสอน 
6.4 จุดมุงหมายของการใชเพลงประกอบการสอน 
6.5 ลักษณะของเพลงประกอบการสอน 
6.6 ประโยชนของเพลงประกอบการสอน 
6.7 ภูมิปญญาทางภาษา 

7. งานวิจยัที่เกีย่วของ 
7.1 งานวิจยัที่เกีย่วของกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 
7.2 งานวิจยัที่เกีย่วของกับทักษะการคิดวิเคราะหและทกัษะการเขียนสรุปความ 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 : กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  เปนหลักสูตรแกนกลางหรือ 
หลักสูตรระดับชาติ  ที่มุงพัฒนาคนไทยทั้งดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรม  
กระบวนการเรียนรู  ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ตลอดจนการดํารงชีวิต
ใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และเปดโอกาสใหสังคมไดเขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนหรือทองถ่ิน  จึงถือวา
เปนการพัฒนาคนไทยอยางแทจริง  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2545 ค : 3 - 7)  ซ่ึงมี 
รายละเอียดดังนี้ 

 
หลักการ 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศจึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไว  ดังนี้ 
 1.  เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความ
เปนสากล 
 2.  เปนการศึกษาเพื่อปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน  โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 3.  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  โดยถือวา 
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 4.   เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ  เวลา  และการจัดการเรียนรู 
 5.  เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 
 
จุดหมายของหลักสูตร 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณเปนคนดี 
มีปญญา  มีความสุข  และมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ  จึง
กําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังตอไปนี้ 
 1.   เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธ- 
ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
 2.    มีความคิดสรางสรรค ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 21

 3.  มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง 
วิทยาการมีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธีการคิด  
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 
 4.  มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะ 
การคิดการสรางปญญา  และทักษะในการดําเนินชีวิต 
 5.   รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
 6.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปน 
ผูบริโภค 
 7.  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองดียึดมั่นใน
วิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 8.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  กีฬา ภูมิปญญาไทย  
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 9.  รักประเทศชาติและทองถ่ิน  มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
 
โครงสรางหลักสูตร 

เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด
ไวใหสถานศึกษาและผูที่ เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาจึงไดกําหนด 
โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี้ 

 
 ระดับชวงชั้น 
 กําหนดหลักสูตรเปน    4    ชวงชั้น  ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังนี้ 
  ชวงชั้นที่  1  ช้ันประถมศึกษาปที่  1 - 3 
  ชวงชั้นที่  2  ช้ันประถมศึกษาปที่  4 - 6 
  ชวงชั้นที่  3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่     1 - 3 
  ชวงชั้นที่  4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่     4 - 6 
 
 สาระการเรียนรู 
 กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร  ซ่ึงประกอบดวย  องคความรู  ทักษะหรือ
กระบวนการเรียนรู  และคุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผูเรียนเปน 8  กลุม   ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 22

 1.  ภาษาไทย 
 2.  คณิตศาสตร 
 3.  วิทยาศาสตร 
 4.  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6.  ศิลปะ 
 7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 8.  ภาษาตางประเทศ 

สาระการเรียนรูทั้ง  8   กลุมนี้เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู  โดยอาจ 
จัดเปน   2  กลุมคือ  กลุมแรก  ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  และสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียน 
การสอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ  กลุมที่สอง  
ประกอบดวย  สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ 
เปนสาระการเรียนรูที่ เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและ 
การทํางานอยางสรางสรรค   

 
 เวลาเรียน 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา 
ผูเรียนไวดังนี้ 
 ชวงชั้นที่  1  ช้ันประถมศึกษาปที่  1 – 3   มีเวลาเรียนประมาณ  800 –1,000      ช่ัวโมง 
             โดยเฉลี่ยวันละ         4 - 5                 ช่ัวโมง 
 ชวงชั้นที่  2  ช้ันประถมศึกษาปที่  4 – 6   มีเวลาเรียนประมาณ  800 –1,000      ช่ัวโมง 
             โดยเฉลี่ยวันละ           4 - 5                 ช่ัวโมง 

ชวงชั้นที่  3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่    1 – 3   มีเวลาเรียนประมาณ  1,000 –1,200    ช่ัวโมง 
            โดยเฉลี่ยวันละ            5 - 6                 ช่ัวโมง 

ชวงชั้นที่  4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่    4 – 6   มีเวลาเรียนประมาณ  1,200                ช่ัวโมง 
            โดยเฉลี่ยวันละ             6                      ช่ัวโมง 
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หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2544  ไดกําหนดเปนกรอบและทิศทางการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของ 
สถานศึกษา และเปนแนวทางจัดการเรียนการสอนใหเปนแนวทางเดียวกันตามมาตรฐานการเรียนรู  
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2545 ก : 7) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน 
 ภาษาไทยเปนเครื่องมือของคนในชาติเพื่อการสื่อสารทําความเขาใจกัน และใชภาษา 
ในการประกอบกิจการงานทั้งสวนตน  ครอบครัว  กิจกรรมทางสังคมและประเทศชาติ  ดังนั้น   
การเรียนการสอนภาษาไทยจึงตองเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะอยางถูกตองเหมาะสมในการสื่อสาร  เปน
เครื่องมือในการเรียนรู  แสวงหาความรูและประสบการณเรียนรูในฐานะเปนวัฒนธรรมทางภาษา  
ใหผูเรียนเกิดความชื่นชมซาบซึ้งและภูมิใจในภาษาไทย  เห็นคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม  
ตลอดจนภูมิปญญาทางภาษาของบรรพบุรุษที่ไดสรางสรรคผลงาน ซ่ึงเปนสวนสรางเสริมความ
งดงามในชีวิต  
 การเรียนรูภาษาไทยยอมเกี่ยวพันกับความคิดของมนุษย  เพราะภาษาเปนส่ือกลางของ
ความคิด  การเรียนรูภาษาไทยจึงตองสงเสริมใหผูเรียนไดคิดสรางสรรค  คิดวิพากษวิจารณ   
คิดตัดสินใจแกปญหาและวินิจฉัยอยางมีเหตุผล  ขณะเดียวกันการใชภาษาอยางมีเหตุผล  ใชในทาง
สรางสรรคและใชภาษาอยางสละสลวยงดงาม  ยอมสรางเสริมบุคลิกภาพของผูใชภาษาใหเกิด 
ความนาเชื่อถือ 
 ภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร  
การอานและการฟงเปนทักษะของการรับรูเร่ืองราว  ความรูและประสบการณ  สวนการพูดและ 
การเขียนเปนทักษะการแสดงออกดวยการแสดงความคิดความเห็น  ความรูและประสบการณ 
การเรียนภาษาไทยจึงตองเรียนเพื่อการสื่อสารใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางพินิจพิเคราะห  
สามารถเลือกใชคํา  เรียบเรียงความคิด  ความรู  และใชภาษาไทยไดถูกตองตามกฎเกณฑไดตรงตาม
ความหมาย  และถูกตองตามกาลเทศะ  บุคคล  และมีประสิทธิภาพ 
 ภาษาไทยมีสวนที่เปนเนื้อหาสาระ  ไดแก  กฎเกณฑทางภาษา  ซ่ึงผูใชภาษาจะตองรู
และใชภาษาใหถูกตอง  นอกจากนั้นยังมีวรรณคดีและวรรณกรรม  ตลอดจนบทรองเลนของเด็ก  
เพลงกลอมเด็ก  ปริศนาคําทาย  เพลงพื้นบาน  วรรณกรรมพื้นบาน  เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมซึ่ง
มีคุณคา  การเรียนภาษาไทยจึงตองเรียนวรรณคดี  วรรณกรรม  ภูมิปญญาทางภาษาที่ถายทอด 
ความรูสึกนึกคิด  คานิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เร่ืองราวของสังคมในอดีตและความงดงามของ
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ภาษาในบทประพันธทั้งรอยแกวและรอยกรองประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดความซาบซึ้งและ 
ความภาคภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษไดส่ังสมและสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน  
 

คุณภาพของผูเรียน 
คุณภาพของผู เ รียนคือส่ิงที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช   2544   

ไดกําหนดขึ้น  การกําหนดคุณภาพของผูเรียนคือส่ิงที่บอกวาเมื่อผูเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว 
ผูเรียนตองมีความรูและความสามารถตามที่หลักสูตรไดกําหนดไว  โดยหลักสูตรกําหนดคุณภาพ
ของผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไวทั้งในสวนของการเรียนรูตลอดหลักสูตร  และ 
การเรียนรูในแตละชวงชั้น  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2545 ก : 9 - 12) มีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้ 

1. คุณภาพของผูเรียน  เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว  ผูเรียนตองมีความรู
ความสามารถและคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ดังนี้ 

1.1 สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางดี 
1.2 สามารถอาน  เขียน  ฟง  ดู  และพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1.3 มีความคิดสรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผล  และคิดเปนระบบ 
1.4 มีนิสัยรักการอาน  การเขียน  การแสวงหาความรูและใชภาษาในการพัฒนา

ตน  และสรางสรรคงานอาชีพ 
1.5 ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทย  ภูมิใจและชื่นชม 

ในวรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย 
1.6 สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ  

และถูกตองตามสถานการณและบุคคล 
1.7 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย 
1.8 มีคุณธรรม  จริยธรรม  วิสัยทัศน  โลกทัศนที่กวางไกลและลึกซึ้ง 

2. คุณภาพของผูเรียน  เมื่อจบชวงชั้นที่ 3  ผูเรียนตองมีความรู  ความสามารถ  และ 
คณุธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ดังนี้ 

2.1 อานอยางมีสมรรถภาพและอานไดเร็วยิ่งขึ้น 
2.2 เขาใจวงคําศัพทที่กวางขวางขึ้น  สํานวนและโวหารที่ลึกซ้ึง  แสดงความ 

คิดเห็นเชิงวิเคราะห  ประเมินคาเรื่องที่อานอยางมีเหตุผล 
2.3 เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศจากแหลงเรียนรูไดกวางขวางตาม 

จุดประสงค 
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2.4 เขียนเรียงความ  ยอความ  และจดหมาย  เขียนอธิบาย  ช้ีแจง  รายงาน   
เขียนแสดงความคิดเห็น  แสดงการโตแยง  และเขียนเชิงสรางสรรค 

2.5 สรุปความ  จับประเด็นสําคัญ  วิเคราะห  วินิจฉัยขอเท็จจริง  ขอคิดเห็น  และ
จุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู 

2.6 รูจักเลือกใชภาษา  เรียบเรียงขอความไดอยางประณีต  จัดลําดับความคิด   
ขั้นตอนในการนําเสนอตามรูปแบบของงานเขียนประเภทตางๆ 

2.7 พูดนําเสนอความรู  ความคิด  การวิเคราะหและการประเมินเรื่องราวตางๆ  
พูดเชิญชวน  อวยพร  และพูดในโอกาสตางๆ อยางเหมาะสม 

2.8 เขาใจธรรมชาติของภาษาและการนําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 
2.9 ใชภาษาแสดงความคิดเห็น  สรางความเขาใจ  โนมนาวใจ  ปฏิเสธ  เจรจา 

ตอรองดวยภาษาและกิริยาทาทางที่สุภาพ 
2.10 ใชทักษะทางภาษาในการแสวงหาความรู   การทํางาน   และใชอยาง 

สรางสรรคเปนประโยชน 
2.11 ใชหลักการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม  พิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรม

ใหเห็นคุณคาและนําประโยชนไปใชในชีวิต 
2.12 แตงกาพย  กลอน  และโคลง 
2.13 ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะ  และนําไปใชกลาวอางในการพูดและการเขียน 
2.14 รองเลนหรือถายทอดเพลงพื้นบานและบทกลอมเด็กในทองถ่ิน 
2.15 มีมารยาทในการอาน  การเขียน  การฟง  การดู  และการพูด 
2.16 มีนิสัยรักการอาน  การเขียน  

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  จัดแบงออกเปน  5  สาระ   
6  มาตรฐาน  ดังนี้ 

สาระที่  1    การอาน 
มาตรฐาน  ท  1.1    ใชกระบวนการอาน  สรางความรู  และความคิดไปใช 

ตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนในการดํารงชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
สาระที่  2    การเขียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 26

มาตรฐาน  ท  2.1    ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อความ  เขียนเรียงความ   
ยอความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ  และรายงานการศึกษา
คนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

สาระที่  3    การฟง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน  ท  3.1    สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดง 

ความรู  ความคิด  ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ  และสรางสรรค 
สาระที่  4    หลักการใชภาษา 

มาตรฐาน  ท  4.1    เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลง
ของภาษา  และพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

มาตรฐาน  ท  4.2    สามารถใชภาษาในการแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะ
นิสัย   บุคลิกภาพ   และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม   อาชีพ   สังคม   และ 
ชีวิตประจําวัน 

สาระที่  5  วรรณคดี  และวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท  5.1    เขาใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม

ไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

         การจัดสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ตามหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ชวงชั้นที่ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  ปรากฏดังแผนภูมิที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



- การอานและเขาใจความหมาย 
คําศัพทที่ยากขึ้นตามระดับชั้น 

 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย ม.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2  ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2 
ที่มา : กระทรวงศกึษาธกิาร,กรมวิชาการ,การจัดสาระการเรียนรูวชิาภาษาไทยหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2544 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 
2546),31. 

การอาน 

การเขียน 

การฟง  การดูและการพูด 

หลักการใชภาษา 

วรรณคดีและวรรณกรรม คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม 

คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม 

หลักเกณฑและทักษะ 

- การเขียนสะกดคํา 
- การเลือกใชคําตรงความหมาย เรียบเรียงประโยคเปน 
  ขอความและถูกระดับภาษา 
- การเขียนประโยคและขอความใหอานงาย 
- การเขียนเรียงความ ยอความ 
- การเขียนจดหมายสวนตัวและจดหมายกิจธุระ 
- การเขียนอธิบาย ชี้แจง บรรยายแสดงความคดิเห็น 
- การเขียนบันทึก 
- การเขียนรายงาน โครงงาน 
- การเขียนคําขวัญ คําคม 
- การกรอกรายการการใชเลขไทย 
 

- มารยาทและนิสัยรักการอาน

- กวีนิพนธประเภทกาพย โคลงและบทละคร 
- วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น บทความ  
   สารคดี บันทึก นวนิยาย 
- เพลงพื้นบานในทองถิ่น 
- หลักการพนิิจวรรณคดีและวรรณกรรม 
- การนําความรูจากการอานไปใชในการ 
   ตัดสินใจ 
- การแกปญหาและการดําเนนิชีวิต 

- หลักการสรางคาํประสม คําซอน คําซ้ํา 
- คําและความสัมพนัธของคํา 
- หลักการใชประโยคสามัญ ประโยครวมและประโยคซอน 
- การใชคําราชาศัพทและคําสุภาพ 
- การใชภาษาถูกตองตามระดับภาษา 
- คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย 
- หลักการแตงคําประพนัธประเภทกาพยและกลอน 
- การใชพจนานุกรม 
- หลักการใชภาษาอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม 
- การใชทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนา 
  ความรูและพัฒนาตน 
- การใชภาษาของกลุมบุคคลในสังคม 

- มารยาทการฟง การดู การพดู 

- หลักการฟง การด ูการพูด 
- การเลือกฟงและดูสิ่งที่เปนประโยชน 
- การจับใจความ วิเคราะหขอเท็จจริงและ 
  ขอคิดเห็น สรุปความเรื่องทีฟ่งและด ู
- การเขาใจจุดประสงคของเรื่องและของ  
  ผูพูด เขาใจถอยคํา น้ําเสียง กิริยา  
  ทาทางของผูพูด 
- การพูดเสนอความรู ความคิด แสดง 
  ทรรศนะ การวิเคราะห การประเมิน 
-การพูดเชิญชวน การพดูในโอกาสตางๆ 

หลักเกณฑและทักษะ 

คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม 

ทักษะ 

การอานในใจ 

การอานออกเสียง - การอานรอยแกวและรอยกรอง 
- การอานทํานองเสนาะ 
- การทองบทอาขยาน บทรอยแกวและ 
บทรอยกรองที่มีคุณคาและนาํไปใชอางองิ 

หลักการอาน 

- มารยาทและนิสัยรักการอาน 
- การเลือกอานหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส 

- การอานในใจไดเร็วและเขาใจเรื่อง 
- การใชบริบทในการอาน เขาใจความหมายของถอยคํา   
  สํานวน โวหาร การบรรยาย อธิบายและพรรณนา 
- การเลาเรื่องและยอเรือ่งจากการอาน 
- การอานตรวจสอบความรูและคนควาเพิ่มจากแหลงการเรียนรู 
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 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยพิจารณาเลือกสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3   
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1   สาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2   
 

สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ที่ 3 
สาระที่  1  :  การอาน 
       มาตรฐาน  ท  1.1  :  ใชกระบวนการอาน  
สรางความรู   และความคิดไปใชตัดสินใจ  
แกปญหา  และสรางวิสัยทัศนในการดํารงชีวิต  
และมีนิสัยรักการอาน 

 
        ข อ  2 .  สามารถแสดงความคิ ด เห็น
วิเคราะห  วิจารณเร่ืองที่อาน ประเมินคาทั้ง 
ขอดีและขอดอยอยางมีเหตุผลโดยใชแผนภาพ
ความคิดและกระบวนการคิดวิเคราะหอยาง
หลากหลาย พัฒนาการอาน สามารถเลาเรื่อง 
ยอเร่ือง ถายทอดความรูความคิดจากการอาน
ไปใชเปนประโยชนในการดําเนินชีวิต และใช
ในการอาน ในการตรวจสอบความรู 

สาระที่  2  :  การเขียน 
      มาตรฐาน  ท  2.1  :  ใชกระบวนการเขียน  
เขียนสื่อความ  เขียนเรียงความ  ยอความ  และ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงาน 
ขอมูลสารสนเทศ   และรายงานการศึกษา 
คนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

 
      ขอ 1. สามารถเขียนเรียงความ ยอความ 
เขียนอธิบาย   ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น  แสดง
การโตแยง  เขียนรายงาน  เขียนสรุปความและ
เขียนเชิงสรางสรรค รวมทั้งใชกระบวนการ
เขียนพัฒนางานเขียน 

สาระที่  4  :  หลักการใชภาษา 
        มาตรฐาน ท 4.1  :  เขาใจธรรมชาติของ
ภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  
และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

 
      ขอ 6. สามารถรองเลนหรือถายทอดเพลง 
พื้นบานและบทกลอมเด็กในทองถ่ินอยางเห็น
คุณคา(ผูวิจัยใชเพลงเปนบทอานเพื่อใหผูเรียน
เห็นคุณคาของภูมิปญญาทางภาษา) 
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การวัดและประเมินผล 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  
2545 ข : 24)เปนกรอบหลักสูตรแกนกลางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหสถานศึกษานําไปจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง  เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเปนไป
ตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  และสนองความตองการของ
ชุมชน  ตลอดจนความถนัด  ความสนใจ  และความสามารถของผูเรียนใหเกิดการพัฒนาไดเต็ม 
ศักยภาพ  รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะ 
การเชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  ไปสูการวางแผนและออกแบบ
หนวยการเรียนรู  การวัดผลประเมินผลอิงมาตรฐานการเรียนรูควบคูกับการจัดการเรียนการสอน 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
  การวัดและประเมินผล เปนสวนสําคัญที่ทําใหการจัดการศึกษาบรรลุมาตรฐาน 
การเรียนรูที่คาดหวัง  ระบบและเกณฑการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน  เที่ยงตรงและเชื่อมั่นได  จะ
ชวยนํากระบวนการเรียนเขาสูทิศทางที่ถูกตองตั้งแตวัดผลและประเมินผลครั้งแรก  ชวยในการวิจัย
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนในขณะศึกษา  และแสดงถึงประสิทธิผลของการเรียนรูเมื่อผาน 
มาตรฐานการเรียนรูแตละชวงชั้น   
 การเรียนรูภาษาไทยเปนการเรียนรูที่เปนทั้งศาสตรและศิลป  จําเปนตองใชวิธีการวัด
และประเมินผลหลากหลายรูปแบบ  ตลอดจนตองใชเครื่องมือและเกณฑในการวัดประเมินผล   
ดังนั้น  ผูดํานินการจึงตองมีความรูความเขาใจในหลักการวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทย  
การประเมินตามสภาพจริงอิงมาตรฐานการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2548 : 1)  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
       การวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาไทย 
 การวัดและประเมินผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาของผูเรียน จะตองถือวาเปน
สวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซ่ึงตองดําเนินการควบคูกันไป  เปนการบูรณาการ
หรือประสมประสานการวัดและประเมินผลกับการเรียนการสอนเขาดวยกัน  ซ่ึงจะสงผลตอการ
พัฒนาผูเรียนซึ่งเปนศูนยกลางของการพัฒนา  การประเมินผลจะมีผลทั้งทางตรงและทางออมตอ
การเรียนรู  ผลทางตรงคือจะใหขอมูลยอนกลับที่จะนําไปสูการพัฒนาผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ   
สวนผลทางออมคือการประเมินผล จะเปนตัวช้ีนําใหเกิดประโยชนอยางแทจริงตอการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาใหเต็มตามศักภาพ  
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  การวัดและประเมินผลการเรียนรูดานภาษา เปนงานที่ตองการความเขาใจที่ถูกตอง 
เกี่ยวกับการพัฒนาทางภาษา  ดังนั้นผูปฏิบัติหนาที่วัดผลการเรียนรูภาษาไทยจําเปนตองเขาใจ 
หลักการของการเรียนรูภาษา  เพื่อเปนพื้นฐานการดําเนินงาน (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2548 : 52 - 53) ดังนี้ 

1. ทักษะทางภาษาทั้งการฟง  การดู  การพูด  การอาน  และการเขียน  มีความสําคัญ 
เทา ๆ กัน  และทักษะเหลานี้จะบูรณาการกัน  ในการเรียนการสอนจะไมแยกฝกทักษะทีละอยาง 
จะตองฝกทักษะไปพรอมๆกัน  และทักษะทางภาษาดานหนึ่งจะสงผลตอการพัฒนาทักษะทางภาษา
ดานอื่น  ๆ ดวย 

2. ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาความสามารถทางภาษาพรอมกับการพัฒนาความคิด  
เพราะภาษาเปนสื่อของความคิด  ผูที่มีทักษะและความสามารถในการใชภาษา  มีประมวลคํามาก 
จะชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดดวย  ขณะเดียวกันการเรียนภาษาจะเรียนรวมกันกับผูอ่ืน  
มีการติดตอส่ือสาร  ใชภาษาในการติดตอกับเพื่อน  จึงเปนการฝกทักษะทางสังคมดวย  เมื่อผูเรียน
ไดใชภาษาในสถานการณจริงทั้งในบริบททางวิชาการในหองเรียนและในชุมชน จะทําใหผูเรียน 
ไดใชภาษาและไดฝกทักษะทางสังคมในสถานการณจริง 

3. ผูเรียนตองเรียนรูการใชภาษาพูดและภาษาเขียนอยางถูกตอง  ดวยการฝกการใช
ภาษา  มิใชเรียนรูกฎเกณฑทางภาษาแตเพียงอยางเดียว  การเรียนภาษาจะตองเรียนรูไวยากรณหรือ
หลักภาษา  การสะกดคํา  การใชเครื่องหมายวรรคตอน  และนําความรูดังกลาวไปใชในการฝกฝน
การเขียนและพัฒนาทักษะทางภาษาของตน 

4. ภาษากับวัฒนธรรมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  หลักสูตรจะตองใหความสําคัญ
และใหความเคารพและเห็นคุณคาของเชื้อชาติ  จัดกิจกรรมภูมิหลังของภาษาและการใช 
ภาษาถิ่นของผูเรียน  และสามารถเรียนภาษาไทยดวยความสุข 

5. ภาษาไทยเปนเครื่องมือของการเรียนรู  และทุกกลุมสาระการเรียนรูจะตองใช 
ภาษาไทยเปนเครื่องมือแสวงหาความรู  ใชภาษาในการสื่อสาร  การคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  
การอภิปราย  การเขียนรายงาน  การเขียนโครงการ  การตอบคําถาม  การตอบขอทดสอบ  ดังนั้น  
ครูทุกคนไมวาจะสอนวิชาใดก็ตามจะตองใชภาษาไทยที่เปนแบบแผนเปนตัวอยางที่ดีแกนักเรียน  
ตลอดจนตองตรวจสอบและสอนการใชภาษาแกผูเรียนดวยเสมอ  

การวัดและประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช   2544  โดยทั่วไปจะดํา เนินการเชนเดียวกับกลุมสาระอื่น  ๆ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  2545 : 39 - 40) ดังนี้ 
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1. ประเมินและตัดสินผลการเรียนรูเปนรายกลุม  กลุมสาระการเรียนรู / รายวิชา 
ที่เพิ่มเติม 

2. ประเมินโดยยึดผลการเรียนรูที่คาดหวังของกลุมสาระการเรียนรูเปนเปาหมาย 
3. ประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย  เนนการประเมินตามสภาพจริง 
4. ตองมีการประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวังทุกขอ 
5. การผานเกณฑการประเมินกลุมสาระการเรียนรูตองมีผลการประเมินผลการเรียนรู

ที่คาดหวังผานเกณฑขั้นต่ําทุกขอ 
6. จัดซอมเสริมผูเรียนที่ไมผานเกณฑประเมิน  และประเมินหลังการซอมเสริม 
7. ผูเรียนตองเรียนซ้ําในกลุมสาระการเรียนรูที่ทําการซอมเสริมและไมผานเกณฑ 

การประเมิน  
 

หลักการประเมินผลการเรียนรู   
การประเมินผลการเรียนรูภาษาไทยมีเปาหมายสําคัญเพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนา 

ผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู  หรือผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไว  โดยนํา 
ผลการประเมินไปปรับปรุง  แกไข  สงเสริมการเรียนรู  และพัฒนาผูเรียน  นําไปปรับปรุงแกไข 
การจัดกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้งนําผลไปใชในการพิจารณา 
ตัดสินความสําเร็จของผูเรียน  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  กระทรวง 
ศึกษาธิการ (2545 : 40 - 41)ไดกลาวถึงหลักการสําคัญในการประเมินผลการเรียนรู  ดังนี้ 

1. การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพตองสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  ภาษาไทยเปน
วิชาทักษะ  ดังนั้น  การจัดกิจกรรมการเรียนรูจึงตองเนนการพัฒนาทักษะตามกระบวนการเรียนรู
และควบคูไปกับการวัดและประเมินผล  ครูผูสอนตองประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตั้งแตตน 
จนจบการเรียนรูแตละหนวยการเรียน  โดยตรวจสอบความรูเปนระยะสม่ําเสมอ  มิใชการวัดและ
ประเมินผลหลังจบการเรียนรูเพียงครั้งเดียว  การประเมินเพื่อตรวจสอบพื้นฐานการประเมนิระหวาง
เรียนตองประเมินหลาย ๆ คร้ัง  หลายกิจกรรม  และการประเมินเมื่อจบบทเรียน  เพื่อใหไดขอมูล
ของผูเรียนที่ถูกตอง  ชัดเจน  แสดงถึงความกาวหนา  จุดเดน  จุดดอย  ขอบกพรองที่ผูเรียนควร 
ไดรับการสงเสริม  ปรับปรุง  พัฒนา  และดําเนินการไดทันทวงที  จะเปนการประเมินที่สามารถ 
สงเสริมการเรียนรูแกผูเรียนไดเปนอยางดี 

2. การประเมินผลตองใชขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย  การประเมินที่นําขอมูล
จากแหลงขอมูลหลาย ๆ แหลง  หรือจากการวัดหลาย ๆ ครั้ง  หลาย ๆ วิธี  มาสังเคราะหสรุป  จะได
ขอมูลที่ เชื่อถือได  หรือเปนสภาพจริงมากกวาขอมูลการประเมินที่มาจากแหลงเดียว  เชน   
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การประเมินการอานออกเสียงของผูเรียน จากการอานครั้งเดียวจากบทอานบทเดียวไมอาจสรุปได
อยางแทจริงวาผูเรียนมีความสามารถในการอานออกเสียงในระดับใด  จะตองประเมินหรือสังเกต
จากการอานหลายครั้งจากการอานบทอานที่หลากหลายออกไป  แลวจึงนํามาสรุปจึงจะเชื่อไดวา   
ผูเรียนมีความสามารถในระดับใด 

3. การประเมินจะตองมีความเที่ยงตรง  เชื่อถือได  และมีความเปนธรรม  เครื่องมือ 
ที่ใชประเมินผลการเรียนรูมีความสําคัญที่จะทําใหผลการเรียนรูมีความเที่ยงตรงนาเชื่อถือ  ครูผูสอน
จึงตองพยายามใชเครื่องมือที่มีคุณภาพ  และใชเครื่องมือใหถูกตองเหมาะสม  เครื่องมือที่ดีมี 
คุณสมบัติคือ มีความเที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่นสูง  ความเที่ยงตรงของเครื่องมือเปนผลเนื่องมาจาก
การใชเครื่องมือวัดผลการเรียนรูที่สามารถวัดสิ่งที่ตองการวัดไดอยางตรงตามสภาพจริง เชน
ตองการทราบระดับความสามารถในการพูดของผูเรียน  ตองใชวิธีการสังเกตการพูดของผูเรียนตาม
สภาพจริง  หากใชเครื่องมือประเมินการพูดของผูเรียน โดยใหผูเรียนเขียนตอบความรูเกี่ยวกับ 
การพูด  ขอเขียนดังกลาวไมสามารถสะทอนความสามารถในการพูดของผูเรียนไดครบถวน
สมบูรณ  เชน  การออกเสียงตามอักขรวิธี  บุคลิกภาพในการพูด  ลีลาในการพูด ฯลฯ  การประเมิน
ดังกลาวยอมขาดความเที่ยงตรงและขาดประสิทธิภาพในการประเมิน  ในดานความเชื่อมั่น   
หมายถึง  ความเชื่อถือไดของผลการประเมินที่ได  เครื่องมือท่ีมีความเชื่อมั่นจะมีผลการประเมินอยู
ในระดับคงที่  ไมวาจะเปนการประเมินที่ผูประเมินคนเดียวกันหรือหลายคน  วิธีการที่จะทําให 
ผลการประเมินมีความเชื่อถือไดมากขึ้น  คือ  การกําหนดเกณฑการประเมินใหชัดเจนและเหมาะสม  
สําหรับความเปนธรรมเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดแสดงความสามารถไดเต็มที่  และ 
เทาเทียมกัน  พรอมทั้งการประเมินนั้นสอดคลองกับสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรู  เชน  ประเมินการเขียน
กลอนสุภาพ  ผูเรียนตองผานการเรียนรูการเขียนกลอนสุภาพมาแลว  เปนตน  
 

การประเมินตามสภาพจริงอิงมาตรฐานการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 54 - 55) 

กลาวถึง  การประเมินตามสภาพจริงอิงมาตรฐานการเรียนรูโดยเนนผู เ รียนเปนสําคัญนั้น   
ผูประเมินจะตองเขาใจคําสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

1. การประเมินตามสภาพจริง  เปนการประเมินจากขอมูลหลากหลายที่เกี่ยวของกับ 
ผูเรียน  ซ่ึงจะตองใชวิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย  เชน  ผลงาน  รายงาน   
โครงงาน   แบบฝกหัด  การทดสอบในลักษณะตาง ๆ  แบบบันทึกการสังเกต  แบบบันทึก 
การสัมภาษณ  รองรอยการปฏิบัติ  เชน  การเขาหองสมุด  ชมรม ฯลฯ  ตลอดจนแฟมสะสมงาน 
ซึ่งเปนการรวบรวมจัดเก็บเปนระบบ   คัดเลือกผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาความกาวหนา   
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จุดประสงคหลักของการประเมินตามสภาพจริง  คือ  การประเมินที่มุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  
ไมใชการประเมินเพื่อตัดสิน ได – ตก  และเปนการประเมินในสภาพที่สอดคลองโยงไปสูชีวิตจริง
และผูเรียนสามารถนําผลงานของตนเองมาปรับปรุงแกไข  โดยใชความสามารถของตนเองไดอยาง
เต็มศักยภาพ  ในการประเมินตามสภาพจริงมีการกําหนดเกณฑการประเมินรวมกันระหวางผูเรียน
และผูสอน  ผูประเมินประกอบดวยผูเรียนประเมินตนเอง  เพื่อนหรือกลุมเพื่อน  ผูปกครองและ 
ครูผูสอน  และชวงเวลาประเมินนี้จะตองประเมินอยางตอเนื่องเปนธรรมชาติตลอดเวลาในทุก
บริบทของผูเรียน 

2. มาตรฐานการเรียนรูในที่นี้  หมายถึง  มาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 

3. การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  หมายถึง  รูปแบบการจัดการเรียนรูที่
คํานึงถึงความตองการและความพรอมของผูเรียนเปนหลัก  ซ่ึงมีหลักการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  ดังนี้ 

3.1   ผูจัดการเรียนรูจะตองเชื่อวาผูเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู  โดยครูเปน 
ผูอํานวยความสะดวก/จัดบรรยากาศใหเอ้ือตอผูเรียนในการแสวงหาความรู  มีอิสระในการคิดและ
ลงมือปฏิบัติจริง 

3.2 การจัดประสบการณเรียนรูยึดหลักการพัฒนาผูเรียนใหถึงศักยภาพสูงสุด  
โดยพัฒนาทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  และสังคม 

3.3 จัดประสบการณเรียนรูโดยยึดชีวิตจริง  เนนใหผูเรียนมีศักยภาพในการคิด 
เชิงระบบ  และคิดอยางมีวิจารณญาณ  ไดรูปแบบการคิดเปนของตนเอง  สามารถเชื่อมโยงความรู  
ทักษะ  และประสบการณตาง ๆ ไปใชในชีวิตจริง 

3.4 จัดประสบการณเรียนรูโดยยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล 
3.5 จัดประสบการณโดยใชคุณธรรมนําความรู  บูรณาการคุณธรรมในการจัด

ประสบการณทุกกลุมวิชาและทุกขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 
3.6 การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย  

สอดคลองกับธรรมชาติวิชาและวิธีการเรียนรูของผูเรียน  โดยใชวิธีวัดและประเมินดวยวิธีการ 
ที่หลากหลายตามสภาพจริง  และถือวาการวัดและประเมินเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรู  และ
ใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูดวย  
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แนวการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 การเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  เปนการจัดการเรียนรู
ที่มุงสรางสติปญญาและพัฒนาทักษะการคิดอยางเปนระบบ  การคิดสรางสรรคและการคิดอยางมี
วิจารณญาณ  มีความสามารถในการคิดระดับสูง  และคิดแบบองครวม  สามารถคิดสรางสรรคเพื่อ
ตนเอง  สังคม  ประเทศชาติ  และโลก  นอกจากนั้นยังมุงพัฒนาการทางอารมณใหผูเรียนเห็นคุณคา
ของตนเอง  เขาใจตนเอง  เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  เอื้อเฟอเผ่ือแผ  สามารถแกปญหาความขัดแยงใน
อารมณอยางถูกตองเหมาะสม 
 การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 จะตอง 
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  โดยกําหนดวา  
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะตองสงเสริมความสนใจ  และ 
ความสามารถของผูเรียน  กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  ใชการเรียนรูที่ เนนผูเรียนเปนสําคัญหรือผูเรียนเปนศูนยกลาง
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2545 ก : 101) 
 
 แนวการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2545  ก  : 101 - 103)  กลาวถึง  การจัดการเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เปนแนวความคิดที่มุงใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง  เรียนรูจากการปฏิบัติดวย 
วิธีการเรียนรูที่หลากหลาย  ผูสอนจะตองวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเรียนใช 
แหลงเรียนรูและส่ือการเรียนรูในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  โดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษา   
ในการจัดการเรียนรูควรคํานึงถึงความสําคัญในเรื่องตอไปนี้ 

1. การเรียนรูอยางมีความสุข  เปนการจัดการเรียนการสอนในบรรยากาศที่เปนอิสระ
แตมีระเบียบวินัยในตนเอง  ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล  ผูเรียนมีวิธีการเรียนรูอยาง 
หลากหลาย  สงเสริมใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน  เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน 
อันเกิดจากผลสําเร็จในการเรียนรูของตน  และผูเรียนไดพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  แนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน  คือ  บทเรียนมีความหมายและเปนประโยชนตอผูเรียน  กิจกรรมเรียนรู 
หลากหลาย  ผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  มีส่ือการเรียนรูเหมาะกับความสามารถและ
นาสนใจ  การประเมินผลมุงเนนศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม  ผูสอนกับผูเรียน  
และผูเรียนกับผูเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 
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2. การเรียนรูแบบองครวม  เปนการเรียนรูจากบูรณาการสาระการเรียนรูและ
กระบวนการเรียนรูเขาดวยกัน  สาระการเรียนรูจะเรียนจากเรื่องใกลตัว  ที่อยูอาศัย  ทองถ่ินของ 
ตนเอง  สังคม  ประเทศชาติ  ส่ิงแวดลอม  เรื่องของสังคมโลก  การเปลี่ยนแปลงและแนวโนม 
ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก  การเรียนรูแบบองครวมเปนการบูรณาการความรูความเขาใจเรื่องที่เรียนให
ลึกซึ้ง  ครอบคลุมปญหา  และมีความหมายตอการนําไปใชในการดํารงชีวิตและการแกปญหาของ
สังคม 

3. การเรียนรูจะตองปรับวัฒนธรรมการเรียนรูของผูเรียน  การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ  ผูเรียนตองมีลีลาการเรียนรู (Learning  Styles) ของตน  มีอิสระในการเรียนรูอยางมี 
ความรับผิดชอบสูง  มีวินัยในตนเอง  หากการเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญผูเรียนขาดระเบียบวินัย  
ขาดความเขมแข็งดานจริยธรรม  ขาดความรับผิดชอบ  ขาดความอดทน  และความมุงมั่นตอ 
ความสําเร็จและขาดวินัยในการปฏิบัติงาน  การเรียนการสอนยอมลมเหลว  ดังนั้นครูจําเปนตอง
ปลูกฝงและสรางวินัยในตนเองควบคูไปกับวิธีการเรียนรู 

4. การเรียนรูจากการคิดและการปฏิบัติจริง  เปนการเรียนรูโดยการประมวลขอมูล
ความรูจากประสบการณตาง ๆ มาวิเคราะหใหเปนความรูใหม  วิธีการใหม  เพื่อนําความรูและ 
วิธีการไปใชในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสมสอดคลองกัน  ผูเรียนจะแสวงหาขอมูลจาก 
การอาน  การสัมภาษณ  การดูส่ือทางอิเล็กทรอนิกส  การฟง  แลวจดบันทึกขอมูลนํามาวิเคราะห  
คิดอยางรอบคอบและนําความรูไปปฏิบัติจริง  เปนการเรียนรูจากประสบการณตรง จากแหลงเรยีนรู  
ส่ือ  เหตุการณและส่ิงแวดลอมรอบตัว  นํามาสรุปผลสรางความรูดวยตนเอง 

5. การเรียนรูรวมกับบุคคลอื่น  เปนการเรียนรูที่มีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นดวยการ
แลกเปลี่ยนขอมูล  ความรู  ความคิดและประสบการณซ่ึงกันและกัน  ดวยการนําขอมูลมาศึกษา 
ทําความเขาใจรวมกัน  คิดวิเคราะห  ตีความ  แปลความ  สังเคราะห  ขอมูลและประสบการณ 
สรุปเปนขอความรู  ทําใหเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย  มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน  เปนการปลูกฝง
คุณธรรมการอยูรวมกันและการทํางานรวมกัน  ทําใหพัฒนาทั้งทักษะทางสังคม  และทักษะ 
การทํางานที่ดี 

6. การเรียนรูโดยมีสวนรวมในกระบวนการเรียนและมีสวนรวมในผลงาน เปนการให
ผูเรียนรวมกันวางแผนการเรียนรู  และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน  เชน  การจัดนิทรรศการ  
การเขียนความรูเปนบทความ  หรือจัดทําสมุดวิเคราะหความรู  จัดทําแผนภูมิ  การรายงานหนาชั้น  
การจัดอภิปรายความรู  การแสดงบทบาทสมมติ  และการแสดงละคร ฯลฯ  ผูเรียนจะเกิดการเรียนรู  
ทักษะกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม  มีความเปนประชาธิปไตย  รูจักบทบาท  หนาที่   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 36

แบงความรับผิดชอบ  ปรึกษาหารือ  ติดตามผล  ประเมินผลงาน  และบูรณาการความรูจาก 
หลายวิชา 

7. การเรียนรูกระบวนการเรียนรู  เปนการเรียนรูลีลาการเรียนรูและความถนัดในการ
เรียนของตนเอง  ผูเรียนจะรูกระบวนการเรียนรูจากการที่ผูสอนเปดโอกาสและจัดสถานการณ 
ใหศึกษาหาความรูดวยตนเองเปนรายบุคคลและเปนกลุม เกิดการศึกษาวิเคราะหและสรุปผล 
การเรียนรู  เพื่อนําไปใชเปนประโยชนในการเรียนรูตอไป 

8. การเรียนรูเพื่อนําความรูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ  
เปนการนําความรูที่ไดจากการเรียน  เชน  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการแสวงหาความรู  ทักษะ 
การปฏิบัติงาน  ทักษะการวิเคราะห  ทักษะการสังเคราะห  ทักษะการจัดการ  ทักษะการดําเนินชีวิต
และการมีมนุษยสัมพันธมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต  และการประกอบอาชีพ 
                    จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรู  ควรมุงเนนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง  ผูเรียนจะตอง
เรียนรูวิธีการเรียนใหประสบผลสําเร็จ  รูวิธีการแสวงหาความรู  รูวิธีการคิดวิเคราะหขอมูลขาวสาร  
สามารถใชทักษะทางภาษาเพื่อการอภิปราย  การรายงาน  การแสวงหาความรู  สามารถจดบันทึก
ความรู  จัดหมวดหมูความรูและเชื่อมโยงความรูใหมไดอยางเปนระบบ  โดยผูสอนจะตองวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ  ใชแหลงเรียนรูและ 
ส่ือการเรียนรูในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  โดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษา 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา : กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  
 โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  ตั้งอยูเลขที่ 89 หมู 3 ตําบลทุงคอก  อําเภอ 
สองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ไดรับอนุมัติ
จากกระทรวงศึกษาธิการเปดทําการเรียนการสอน  เมื่อวันที่ 8  มีนาคม  2538  ปจจุบันเปดสอน 
ตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยมีคณาจารยจํานวน  21  คน  นักเรียน
จํานวน  407  คน  จัดการเรียนรูโดยใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา   
ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  
2546 ก : 1 - 4)  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
 
วิสัยทัศน 
  พัฒนาองคกร  สงเสริมการเรียนรู  มุงสูเทคโนโลยี  มีคุณธรรม  สรางผูนําทองถ่ิน 
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พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาผู เรียนใหเกิดองคความรูโดยรวมตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 

การศึกษา  และมุงปฏิรูปการเรียนรู เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3. สงเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและสามารถ 

รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและรวมกันตานยาเสพติด 
4. สรางจิตสํานึกของความเปนไทยรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

สงเสริมภูมิปญญาไทยและทองถ่ิน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และผูปกครองมีสวนรวมในการจัด 
การศึกษา 

 
เปาหมาย 
 นักเรียนทุกคนมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค  
สามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชในชีวิตประจําวัน  มีศักยภาพในการทํางานอยางสรางสรรค  
รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดประโยชนตอชุมชนอยางยั่งยืน 

 
คุณลักษณะที่พึงประสงค 

1. ผูเรียนเปนผูใฝเรียน  ใฝรู  รักการอานและการคนควา 
2. ผูเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย   
3. ผูเรียนมีจิตสํานึกรวมกันอนุรักษส่ิงแวดลอม 
4. ผูเรียนมีคุณธรรมปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรมหรือหลักธรรมของศาสนาอื่น 
5. ผู เ รียนมีการแสดงถึงความรักความเปนไทย  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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 โครงสรางเวลาเรียน 
 
ตารางที่ 2   โครงสรางเวลาเรียน 
 

โครงสรางเวลาเรียนชวงชั้นท่ี 3  ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1 - 3 
จํานวนชั่วโมงตอปการศึกษา 

ม.1 ม.2 ม.3 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

 
กลุมสาระการเรียนรู 

 สาระ
เพิ่มเติ
ม 

ก ข ค 
สาระ
เพิ่มเติ
ม 

ก ข ค 
สาระ
เพิ่มเติ
ม 

ก ข ค 

1.  ภาษาไทย 120 40 40 40 120  40  120  40  
2.  คณิตศาสตร 120 40   120 40   120 40  40 
3.  วิทยาศาสตร 120 40   120 40   120 40   
4.  สังคมศึกษา ศาสนา 
     และวัฒนธรรม 

 
120 

 
40 

 
40 

 
40 

 
120 

 
40 

 
40 

 
40 

 
120 

 
40 

 
40 

 
40 

5.  สุขศึกษาและ 
     พลศึกษา 

 
80 

  
40 

  
80 

  
40 

  
80 

  
40 

 

6.  ศิลปะ 80   40 80 40  40 80   40 
7.  การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลยี 

 
120 

   
40 

 
120 

   
40 

 
120 

 
40 

  
40 

8.  ภาษาตางประเทศ 120  40  120  40 40 120  40  
880 160 160 160 880 160 160 160 880 160 160 160 รวม 

1,040 1,040 1,040 
กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

1.  แนะแนว 
 

40 
 

40 
 

40 
2.  ชุมนุม 40 40 40 
3.  พัฒนาคุณธรรม 40 40 40 
4.  ลูกเสือ / เนตรนารี /    
ยุวกาชาด 

 
40 

 
40 

 
40 

รวม 160 160 160 
รวมท้ังหมด 1,200 1,200 1,200 

หมายเหตุ 1.   ผูเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ตามกลุมสาระที่ผูเรียนมีความถนัดและสนใจตามจํานวนชั่วโมงที่กําหนด 
                 2.   ใชเวลาเรียน 6 ชั่วโมง/สัปดาห และสัปดาหละ 5 วัน ภาคเรียนละ 20 สัปดาห 
                  
ที่มา : โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา, หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  
(สุพรรณบุรี : ฝายวิชาการ, 2546), 9. 
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หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยาไดกําหนดรายละเอียดของหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  (โรงเรียนหนองวัลยเปรยีงวิทยา  2546  ข : 9 - 14)  ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน 

 นักเรียนเรียนภาษาไทยเพื่อสะกดคําไทยไดถูกตองตามอักขรวิธี  และตามความนิยม  มี
ความสามารถในการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน  การคิดวิเคราะห  และการสื่อความ 
ในภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ  จนนําไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยางดี  เห็นคุณคา 
ความสําคัญของวรรณศิลป และคุณคาดานสังคมที่ปรากฏอยูในวรรณคดี วรรณกรรมประเภท 
ตาง ๆ อันเกิดจากภูมิปญญาไทยในทุกดาน 
 

คุณภาพของผูเรียน 
 คุณภาพของผูเรียนภาษาไทย  เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว  ควรจะ 

1. สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางดี 
2. สามารถอาน  เขียน  ฟง  ดู  และพูด  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. มีทักษะการคิดวิเคราะห  คิดสรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผล  และคิดเปนระบบ 
4. มีนิสัยรักการอาน  การเขียน  การแสวงหาความรู  และใชภาษาในการพัฒนาตน  

และการสรางสรรคงานอาชีพ 
5. ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทย  ภูมิใจ  และชื่นชม 

ในวรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย 
6. สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ

ถูกตองตามสถานการณและบุคคล 
7. มีมนุษยสัมพันธที่ดี  และสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย 
8. มีคุณธรรม  จริยธรรม  วิสัยทัศน  โลกทัศนที่กวางไกลและลึกซึ้ง 

 คุณภาพของผูเรียนภาษาไทย เมื่อจบชวงชั้นที่ 3 ผูเรียนตองมีความรู  ความสามารถ   
ดังตอไปนี้ 

1. อานอยางมีสมรรถภาพและอานไดเร็วยิ่งขึ้น 
2. เขาใจวงศัพทที่กวางขึ้น   สํานวนและโวหารที่ ลึกซึ้ง   แสดงความคิดเห็น   

คิดวิเคราะห  ประเมินคาเรื่องที่อานอยางมีเหตุผล 
3. เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศ 
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4. เขียนเรียงความ  ยอความ  จดหมาย  เขียนอธิบาย  ช้ีแจง  รายงาน  เขียนแสดงความ
คิดเห็น  แสดงการโตแยง  เขียนสรุปความและเขียนเชิงสรางสรรค 

5. สรุปความ  จับประเด็นสําคัญ  คิดวิเคราะห  วินิจฉัยขอเท็จจริง  ขอคิดเห็น  และ 
จุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู 

6. รูจักเลือกใชภาษาเรียบเรียงขอความไดอยางประณีต  จัดลําดับความคิด  ขั้นตอน 
ในการนําเสนอ  ตามรูปแบบของงานเขียนประเภทตาง ๆ 

7. พูดนําเสนอความรู  ความคิด  การวิเคราะห  และการประเมินเรื่องราวตาง ๆ  
พูดเชิญชวน  อวยพร  และพูดในโอกาสตาง ๆ อยางเหมาะสม 

8. เขาใจธรรมชาติของภาษาและการนําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 
9. ใชภาษาแสดงความคิดเห็น  สรางความเขาใจ  โนมนาวใจ  ปฏิเสธ  เจรจาตอรอง

ดวยภาษาและกิริยาทาทางที่สุภาพ 
10. ใชทักษะทางภาษาและสื่ออิเล็กทรอนิกส  ในการแสวงหาความรู  การทํางาน  และ

ใชอยางสรางสรรค  เปนประโยชน 
11. ใชหลักการพินิจคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม  พิจารณาวรรณคดีและ

วรรณกรรมใหเห็นคุณคาและนําประโยชนไปใชในชีวิตประจําวัน 
12. ถายทอดและเห็นคุณคาภูมิปญญาทางภาษาและภูมิปญญาทองถ่ิน 
13. ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะและนําไปใชกลาวอางในการพูดและการเขียน 
14. มีมารยาทในการอาน  การเขียน  การฟง  การดูและการพูด  และมีนิสัยรักการอาน  

การเขียน 
 

โครงสรางหลักสูตร 
โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชวงชั้นที่ 3 

สาระพื้นฐานที่เปดสอน 
 ม.  1 ท    31101   ภาษาไทย  1 3  ช่ัวโมง / สัปดาห / ป 120  ช่ัวโมง 
 ม.  2 ท    32101   ภาษาไทย  2 3  ช่ัวโมง / สัปดาห / ป 120  ช่ัวโมง 
 ม.  3 ท    33101   ภาษาไทย  3 3  ช่ัวโมง / สัปดาห / ป 120  ช่ัวโมง 
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สาระเพิ่มเติมที่เปดสอน 
 ท   30201 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ  2  ช่ัวโมง / สัปดาห / ป 80  ช่ัวโมง 
 ท   30202 วรรณกรรมภูมิปญญา  2  ช่ัวโมง / สัปดาห / ป 80  ช่ัวโมง 
 ท   30203 อานงานพระราชนิพนธ  2  ช่ัวโมง / สัปดาห / ป 80  ช่ัวโมง 
 ท   30204 ฝกฝนการเขียน  2  ช่ัวโมง / สัปดาห / ป 80  ช่ัวโมง 
 ท   30205 เรียนเสริมหลักภาษา  2  ช่ัวโมง / สัปดาห / ป 80  ช่ัวโมง 
 ท   30206 พัฒนาการอาน  2  ช่ัวโมง / สัปดาห / ป 80  ช่ัวโมง 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  ท  32101   ภาษาไทย  2 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2    เวลา  120  ช่ัวโมง 
พัฒนาทักษะการอาน  การเขียน  การฟง  การดูและการพูด  โดยฟงและดู  ขาว   

บทความ  เรื่องสั้น  สารคดี  พระธรรมเทศนา  คําบรรยาย  เลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ   
พูดแสดงความคิดเห็น  เชิญชวน  อวยพร  และพูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาไทย
ไดอยางถูกตองตามหลักการพูด  การดู  และการฟง อานออกเสียงทั้งรอยแกวและรอยกรอง     
อานอยางมีสมรรถภาพ  รวดเร็วยิ่งขึ้น  ใชบริบทจากการอานสรางความเขาใจ  ใชแหลงเรียนรู
พัฒนาประสบการณและความรูไดกวางขวางขึ้น  วิเคราะหเรื่องที่อาน  โดยใชแผนที่ความคิดและ
กระบวนการคิดที่หลากหลาย  ประเมินคุณคาดานภาษา  เนื้อหา และสังคม  จําบทประพันธ 
ที่ทรงคุณคาไปใชอางอิงได   ทองจําบทประพันธที่ชอบ  เขียนแสดงความคิดเห็น  เขียนยอความ  
สรุปความ  เรียงความ  จดหมาย  เขียนเชิงสรางสรรค  รวมทั้งใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน  
และมีความรูความเขาใจหลักภาษาเกี่ยวกับ   คําและหนาที่ของคํา  ประโยค    คําราชาศัพท  การใช 
เครื่องหมายวรรคตอน สามารถแตงคําประพันธประเภทกลอน  กาพยและโคลง  โดยแสดงความคิด
เชิงสรางสรรค  ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป  เนื้อหาและสังคม  จากวรรณคดีและวรรณกรรม 
ตาง ๆ  ถายทอดภูมิปญญาทางภาษาอยางเห็นคุณคาและมีมารยาทในการใชภาษา 

 
 มาตรฐานการเรยีนรูของกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย  ชวงชัน้ท่ี 3   ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2 
 สําหรับการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นและผลการเรียนรูที่คาดหวัง ชวงชั้นที่ 3  
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 นั้น โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยาไดกําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีความสอดคลองกับหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษามาตรฐานการเรียนรู  
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  และสาระการเรียนรู  ชวงชั้นที่ 3  โดยพิจารณาคัดเลือกเฉพาะในสวน 
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3    มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป  และสาระการเรียนรูรายป 
    ชวงชั้นที่ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
 
สาระที่ 1  :  การอาน 
มาตรฐาน  ท  1.1  :  ใชกระบวนการอาน  สรางความรู  และความคิดไปใชตัดสินใจ  แกปญหา  
                                  และสรางวิสัยทัศนในการดํารงชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้  

ม.1 - 3 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป 

ชั้น  ม.2 
สาระการเรียนรูรายป 

ชั้น ม.2 
ขอ  2.  สามารถแสดงความ 
คิดเห็นวิเคราะห  วิจารณเร่ือง 
ที่อาน ประเมินคาทั้งขอดีและ 
ขอดอยอยางมีเหตุผลโดยใช
แ ผ น ภ า พ ค ว า ม คิ ด แ ล ะ
กระบวนการคิดวิ เคราะห
อยางหลากหลาย พัฒนาการ
อาน สามารถเลาเรื่อง ยอเร่ือง 
ถายทอดความรูความคิดจาก
การอานไปใชเปนประโยชน
ในการดําเนินชีวิต และใชใน
การอาน  ในการตรวจสอบ
ความรู 

2.1  จับใจความสําคัญจากเรื่อง
ที่อานและแยกขอเท็จจริง   
ขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน 

 
2.2 แปลความและตีความจาก
ส่ือสารสนเทศตาง ๆ 
 
2.3 แสดงความคิด เห็น เชิ ง
วิเคราะหตอเรื่องที่อานไดอยาง
มี เ ห ตุ ผ ล โด ย ใ ช แ ผนภ าพ
ความคิดและกระบวนการคิด
วิเคราะหอยางหลากหลาย 
 
2.4 ถายทอดความรู  ความคิด  
จ า ก ก า ร อ า น ด ว ย ก า ร พู ด 
เลาเรื่อง  เขียนยอเร่ือง  และ 
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 

2.1  การจับใจความสําคัญจาก
เร่ืองที่อานและแยก 

ขอเท็จจริง  และขอคิดเห็น
จากเรื่องที่อาน 

2.2 ก า ร แ ป ล ค ว า ม แ ล ะ 
ตีความจากหนังสือ   และ 
ส่ือสารสนเทศ 
2.3 การแสดงความคิดเห็น
เชิงวิเคราะหจากเรื่องที่อาน
ได อ ย า ง มี เ หตุ ผ ล โดย ใช 
แ ผ น ภ า พ ค ว า ม คิ ด แ ล ะ
กระบวนการคิดวิ เคราะห
อยางหลากหลาย 
2.4 ก า ร ถ า ย ท อ ด ค ว า ม รู  
ความคิดจากการอานดวยการ
เลาเรื่อง  เขียนยอเร่ือง  และ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 
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ตารางที่ 3  (ตอ)    
 
สาระที่ 2 : การเขียน 
มาตรฐาน  ท  2.1  :  ใชกระบวนการเขียน  เขียนส่ือความ  เขียนเรียงความ  ยอความ  และเขียน 
                                  เร่ืองราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ  และรายงาน 

                                  การศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้  

ม.1 - 3 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป 

ชั้น  ม.2 
สาระการเรียนรูรายป 

ชั้น ม.2 
ขอ 1. สามารถเขียนเรียงความ 
ยอความ เขียนอธิบาย   ช้ีแจง 
แสดงความคิดเห็น   แสดง 
การโตแย ง   เขียนรายงาน  
เขี ยนสรุปความและเขียน 
เชิ งสร างสรรค  รวมทั้ งใช
กระบวนการเขียนพัฒนางาน
เขียน 

1.1 เขียนยอความ  สรุปความ
จากขาว  ประกาศ  บทความ 
เร่ืองสั้นและสารคดี 
 
 

1.1 การเขียนยอความ  เขียน
สรุปความจากขาว ประกาศ  
บทคว า ม   เ รื่ อ ง สั้ น แ ล ะ 
สารคดี 
 
 

สาระที่ 4 :  หลักการใชภาษา 
มาตรฐาน ท 4.1  :  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและ 
                               พลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของ 
                               ชาติ 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 

 ม.1 - 3 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป 

ชั้น  ม.2 
สาระการเรียนรูรายป 

ชั้น ม.2 
ขอ 6. สามารถรองเลนหรือ
ถายทอดเพลงพื้นบานและ 
บทกลอมเด็กในทองถ่ินอยาง
เห็นคุณคา 

6.1 รองเลนหรือถายทอดเพลง
พื้นบานและบทกลอมเด็กใน
ท อ ง ถ่ิ น อ ย า ง เ ห็ น คุ ณ ค า 
 

6.1 การรองเลนหรือถายทอด
เพลงพื้นบานและบทกลอม
เด็กในทองถ่ินอยางเห็นคุณคา 
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ในการทําวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยเลือกใชเพลงอีแซว  กับเพลงกลอมเด็กซึ่งเปนเพลงพื้นบาน
และเพลงไทยลูกทุง  ที่กําหนดไวในสาระที่ 4  หลักการใชภาษา  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ขอ 6  
เพื่อเปนเพลงประกอบการสอนโดยใชเปนบทอานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะ 
การเขียนสรุปความ  โดยมิไดมุงเนนเพื่อใหผูเรียนรองหรือถายทอดเพลงพื้นบานและบทกลอมเด็ก
ได   

 
 หนวยการเรียนรู 
 โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  (2546  ข  : 130)  ไดกําหนดหนวยการเรียนรูไวใน 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชวงชั้นที่ 3  
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  ดังนี้  
 
ตารางที่ 4    หนวยการเรียนรู 
 
หนวยการเรียนรูท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู จํานวนชั่วโมง 

1 ความรูทางหลักภาษา 
- คําและหนาที่ของคําทั้ง 7 ชนิด 
- ชนิดของประโยค 
- เครื่องหมายวรรคตอน 
- คําราชาศัพท 

(26) 
10 
8 
4 
4 

2 พัฒนาทักษะ 
- การฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ 
- การอานในใจ  อานออกเสียงรอยแกวและรอยกรอง 
- การอานอยางมีสมรรถภาพ 
- การวิเคราะหจากการอาน 
- การประเมินคุณคาจากการอาน 
- การทองจําคําประพันธ  นําไปใชในการพูด  การเขียน 
- การพูดเชิญชวน  อวยพร  พูดในโอกาสตาง ๆ  
- การพูดแสดงความคิดเห็น 
- การเขียนเรียงความ 
- การเขียนยอความ  สรุปความ 

(64) 
6 
8 
8 
8 
6 
4 
4 
3 
3 
4 
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ตารางที่ 4  (ตอ)    
 
หนวยการเรียนรูท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู จํานวนชั่วโมง 

 - การเขียนจดหมาย 
- การเขียนเชิงสรางสรรค 
-     การแตงคําประพันธประเภทกลอน  กาพย 

2 
3 
5 

3 วรรณคดีและวรรณกรรม 
- การพิจารณาคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม  
ดานวรรณศิลป  เนื้อหาและสังคม 

(20) 
20 

4 เลิศลํ้าภูมิปญญาทางภาษา 
- เพลงพื้นบาน  ไดแก เพลงอีแซว เพลงกลอมเด็ก  
- สํานวน  สุภาษิต  คําพังเพย 

(10) 
7 
3 

รวม 120 
 
ที่มา  : โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา, หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (สุพรรณบุรี : ฝายวิชาการ, 2546), 130. 
 

จากการวิเคราะหหนวยการเรียนรู  ผูวิจัยเลือกหนวยการเรียนรูที่ 2  พัฒนาทักษะ  เร่ือง
การวิเคราะหจากการอาน  จํานวน  8  ช่ัวโมง  และเรื่องการเขียนยอความ  สรุปความ  จํานวน   
4  ช่ัวโมง  มาใชกําหนดระยะเวลาดําเนินการทดลองรวม   12  ช่ัวโมง  ซ่ึงสัมพันธกับหนวยการเรียนรูที่ 4  
เลิศลํ้าภูมิปญญาทางภาษา  เร่ืองเพลงพื้นบาน  ไดแก  เพลงอีแซว  เพลงกลอมเด็ก  และเพลงไทยลูกทุง  
ใชเปนบทอานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ   
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียน
สรุปความที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  นอกจากศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเร ียนรู ภาษาไทย   และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน 
หนองวัลยเปรียงวิทยา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยแลว  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการเขียนสรุปความ  และการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWL  Plus  ดังนี้ 
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ทักษะการคิดวิเคราะห 
 
 การจัดการศึกษาทุกระดับมุงฝกใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดวิเคราะหจึงมี
ความสําคัญยิ่งสําหรับการจัดการศึกษาในปจจุบัน  ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยขอนําเสนอประเด็น
สําคัญเกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห  ดังนี้ 

 
การคิด 
  การคิดเปนกลไกสําคัญที่ใชในการเรยีนรู  และแยกแยะสิ่งที่ดีและไมดี  ดังนั้น  การคิด
จึงเปนสวนหนึ่งที่จําเปนตอการเรียนรู  เปนคุณลักษณะหนึ่งที่ตองการสงเสริมใหเกิดกับเดก็ไทย   
 

ความหมายของการคิด 
 มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการคิดไว   ผูวิจัยไดรวบรวมมีดังนี ้
 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 3)  ทิศนา  แขมมณี (2546 : 40)  
อุไร  มะวิญธร (2543 : 37) และ ชาติ  แจมนุช (2545 : 5)  ใหความหมายของการคิดไวทํานอง 
เดียวกันวา  เปนกระบวนการเรียนรูซ่ึงเปนกระบวนการทางสมองในการจัดกระทําขอมูล  เปน
กระบวนการที่ซับซอนและเปนนามธรรม  ไมสามารถวัดโดยตรงได  แตสามารถสังเกตการ 
ตอบสนองของบุคคลเมื่อมีการกระตุน และเปนกระบวนการทางสติปญญาของบุคคลที่ใชในการ
สรางความหมาย  ความเขาใจในสรรพสิ่งตาง ๆ ที่บุคคลไดรับจากประสบการณ  สวน  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540 : 32)  ใหความหมายของการคิดไววา  การคิดเปนกลไกของ
สมองที่เกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของมนุษยที่ใชในการสรางแนวความคิดรวบยอด
ดวยการจําแนกความแตกตาง  การจัดกลุมและการกําหนดชื่อเรื่องเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ไดรับ  
กระบวนการที่ใชในการแปลความหมายของขอมูล  รวมถึงการสรุปอางอิงดวยการจําแนก 
รายละเอียด  การเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลท่ีไดรับ  ซ่ึงขอมูลท่ีนํามาใชอาจจะเปนความจริง
ที่สัมผัสได  หรือเปนเพียงจินตนาการที่ไมอาจสัมผัสได  ตลอดจนเปนกระบวนการที่เกี่ยวกับ 
การนํากฎเกณฑตาง ๆ ไปประยุกตใชไดอยางมีเหตุผลและเหมาะสม  การคิดเปนเกิดขึ้นจากการที่
สมองถูกรบกวนจากสิ่งแวดลอม   สังคมรอบตัวและประสบการณดั้ง เดิมของมนุษย   แต  
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2546 : 2)  ไดใหความหมายของการคิดไวอีกลักษณะวา  การคิด   
หมายถึง  กิจกรรมทางความคิดที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจง  เรารูวาเรากําลังคิดเพื่อวัตถุประสงค
อะไรบางอยาง  และสามารถควบคุมใหคิดจนบรรลุเปาหมายได 
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 นอกจากนี้  ยังมีนักการศึกษาตางประเทศ  ไดแก  เพียเจท (Peaget  1969 : 58, อางถึงใน 
บุญเชิด  ชุมพล  2547 : 9)ใหความหมายของการคิดไววา  การคิด  หมายถึงการกระทําสิ่งตาง ๆ ดวย
ปญญา  การคิดของบุคคลเปนกระบวนการ  2  ลักษณะ  คือ 1)  เปนกระบวนการปรับเขาโครงสราง 
(Assimilation) โดยการจัดสิ่งเรา  หรือขอความจริงที่ไดรับใหเขากับประสบการณเดิมที่มีอยู   
2)  กระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสราง (Accommodation) โดยการปรับประสบการณเดิมที่มีอยูให
เขากับความจริงที่ไดรับรูใหม  บุคคลจะใชการคิดทั้งสองลักษณะนี้รวมกัน  หรือสลับกันเพื่อปรับ
ความคิดของตน  ใหเขากับสิ่งเรามากที่สุด  ผลของการปรับเปลี่ยนการคิดดังกลาวจะชวยพัฒนา
วิธีการคิดของบุคคลจากระดับหนึ่งไปสูวิธีการคิดอีกระดับหนึ่งที่สูงกวา   สวน ฮิลการด (Hilgard  
1962 : 336)  ไดใหความหมายของการคิดไววา  การคิดเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมอง  เนื่องจาก 
กระบวนการใชสัญลักษณแทนส่ิงของ  หรือสถานการณที่แตกตางไปจากเดิม  สอดคลองกับ   
นอรริส  และ  เอนนิส (Norris  and  Ennis  1989 : 101)  ไดใหความหมายของการคิดไปในทํานอง
เดียวกันวา  การคิดเปนความสามารถอยางหนึ่งทางสมอง  ซ่ึงเปนกิจกรรมทางสมองที่เกิดขึ้น 
ตลอดเวลา  การคิดที่เราสนใจในที่นี้เปนการคิดอยางมีจุดมุงหมาย  ซ่ึงเปนการคิดที่นําไปสูเปาหมาย
โดยตรง  หรือคิดคนขอสรุปอันเปนคําตอบสําหรับตัดสินใจ  หรือแกปญหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 จากที่ไดกลาวมาขางตน  สรุปไดวา  การคิด  หมายถึง  กระบวนการทํางานของสมอง 
ในการปรับโครงสรางโดยใชประสบการณเดิมที่มีอยูใหสัมพันธกับความจริงที่ไดรับจากขอมูลใหม
หรือสถานการณตาง ๆ เพื่อใหไดแนวทางในการแกปญหาและสรางสรรคความคิดใหม 
 

ความสําคัญของการคิด 
 การคิดทําใหมนุษยมีความเปนมนุษย  สามารถแกปญหาเองได  สรางสิ่งประดิษฐ 
ใหม ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกสบายใหกับชีวิตตนเองและสังคม  การคิดของมนุษยจึงเปนสิ่งที่นา
มหัศจรรยเปนอยางยิ่งเกี่ยวกับความสําคัญของการคิด มีนักการศึกษาไดกลาวถึงความสําคัญของ 
การคิด  ดังนี้ 
 ทิศนา  แขมมณี  และ คณะ (2540, อางถึงใน  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ   
2543 : 3 - 5)  ไดรวมกันวิเคราะหถึงความสําคัญของการคิด  รวมถึงลักษณะการคิดบางประการ 
ที่คิดวาเปนพื้นฐานที่สําคัญและจําเปนที่จะตองสงเสริมและฝกฝนไว  ดังนี้ 

1. ลักษณะการคิดที่เปนหัวใจของการคิด  ก็คือ  เปาหมายของการคิด  การตั้งเปาหมาย
ของการคิดใหถูกทางเปนสิ่งที่สําคัญมากเพราะการคิดนั้น  หากเปนไปในทางที่ผิดแมวาความคดินัน้
จะมีคุณภาพสักเพียงใด  ก็อาจจะกอใหเกิดความเสียหายและความเดือดรอนแกสวนรวมได 
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2. ลักษณะการคิดระดับพื้นฐานที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกระดับ  ไดแก  การคิดคลอง  
การคิดหลากหลาย  การคิดละเอียดลออ  และการคิดใหชัดเจน  เปนคุณสมบัติเบื้องตนของผูคิด 
ทั้งหลาย  ซ่ึงจะตองนําไปใชในการคิดลักษณะอื่น ๆ ที่มีความซับซอนขึ้น 

3. ลักษณะการคิดระดับกลาง  ไดแก  การคิดกวาง  การคิดลึกซึ้ง  การคิดไกล  และ
การคิดอยางมีเหตุผล 

4. ลักษณะการคิดระดับสูง  ไดแก  การคิดที่ตองมีกระบวนการขั้นตอนที่มาก  และ 
ซับซอน  ซ่ึงเรียกวา “กระบวนการคิด”  และกระบวนการคิดที่มีความสําคัญและจําเปน  ก็คือ  
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  ซ่ึงหากบุคคลสามารถคิดไดอยางมีวิจารณญาณแลว  ก็จะได
ความคิดที่ผานการกลั่นกรองมาดีแลว  ซ่ึงจะสามารถนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ได 

ทิพยวัลย  สีจันทร  และคณะ (2546 : 3)  ไดกลาววา  การคิดมีความสําคัญตอมนุษย   
ดังนี้ 

1. การกําหนดความเปนตัวเรา  เนื่องจากการคิดเปนตัวกําหนดสิ่งที่เรารูและความรู 
ที่ไดจากการคิดนั้นเปนสิ่งที่กําหนดความเปนตัวเรา  บอกเราไดวา  เรากําลังทําอะไร  คิดอยางไร   
รูอะไร  ผลจากการรับรูส่ิงเหลานี้ทําใหมนุษยแสดงออกทั้งคําพูดและการกระทํา  โดยถายทอด 
ออกมาในรูปภาษาเขียน  ภาษาพูด  การกระทํา  ตลอดจนอากัปกริยาตาง ๆ ดังนั้น  การคิดจึงเปน 
พื้นฐานของสติปญญาและความเขาใจ  หากมนุษยเรารูจักใชเวลาคิดไตรตรองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ 
กอนตัดสินใจ  จะทําใหนําไปสูผลลัพธที่ดียิ่งขึ้น 

2. การคิดเปนพื้นฐานของการตัดสินใจ  เนื่องจากในแตละวันมีความคิดมากมายมา
กระทบสมองของเรา  เปนเหตุใหเราตองมีการตัดสินใจไมวาจะเปนการตัดสินใจเกี่ยวกับการกิน  
การอยู  การนอนหลับ หรือการไปทํางาน  จนกระทั่งปญหาใหญ  ซ่ึงเราจําเปนตองตัดสินใจ 
ใหรอบคอบโดยอาศัยขอมูลและทางเลือกหลายทาง  ไดแก  ขอมูล  ความรู  ประสบการณ  เพื่อ
เปรียบเทียบทางเลือกที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดกอนการตัดสินใจ 

3. การคิดนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญตาง ๆ ของโลก  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก
ธรรมชาติของมนุษยมีความตองการความสําเร็จในชีวิต  จึงพยายามที่จะตอสูใหไดมาในสิ่งที่ตน
ตองการ 

4. สรางความสามารถในการแขงขันในสังคมแหงการเรียนรู  สังคมปจจุบันเปนสังคม
แหงความรู  เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงทุกสวนของโลก 
เขาดวยกัน  การที่คนในสังคมมีระดับการศึกษาและความรูเพิ่มขึ้นเปนผลใหเพิ่มจํานวนผูแแขงขัน 
ที่เปนผูมีความรูทั้งในและนอกระบบ 
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นอกจากนี้  ศิริกาญจน  โกสุมภ และ ดารณี  คําวัจนัง (2545 : 5 - 6)  กลาวถึง 
ความสําคัญและความจําเปนที่ตองสอนเด็กใหคิดเปน  เนื่องจาก 

1. การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่กํ า ลังเปลี่ยนแปลงจากยุคอุตสาหกรรมเขา สู 
ยุคขาวสารขอมูลและความกาวหนาทางเทคโนโลยี(Information  and  Technology  Society)  ทําให
คนตองรูจักคิด  เพื่อใหสามารถเลือกรับขาวสารขอมูลและเลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมและ
มีประโยชนอยางสูงสุดกับตนเองมากขึ้น 

2. การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน (Paradigm)  หรือฐานคิด  ในการจัดการเรียนรูที่เนน
ครูเปนศูนยกลาง (Teacher  Center)  ซ่ึงผูเรียนตองพึ่งพาความรูจากครูหรือการสอนของครูมาเปน
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child  Center)  หรือการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด   
ทําใหนักเรียนตองใชความสามารถในการคิด  การวิเคราะหและการสรางองคความรูดวยตนเอง  ซ่ึง
เปนการเรียนรูที่ผูเรียนเรียนรูจากความรูที่ตนเองเปนผูผลิต  ไมใชเรียนรูจากความรูของผูอ่ืน  ทําให
ผูเรียนจําเปนตองไดรับการฝกฝนใหคิดเปนมากขึ้น 

3. กระแสโลกาภิวัตน (Globalization) หรือกระแสการทําประเทศใหเปนสากล  ทําให
คนไทยตองแขงขันกับคนในสังคมมากขึ้น  ทําใหตองจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพของคนไทย
ใหมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองมากขึ้น  และความสามารถในการพึ่งพาตนเองนี้จําเปนตอง
อาศัยพื้นฐานที่สําคัญของคน  คือ  ตองเปนคนที่คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  สามารถสราง 
ความรูดวยตนเอง  รูจักนําความรูที่สรางขึ้นไปใชในชีวิตประจําวันได   

4. ความกาวหนาทางดานวิทยาการทําใหคนมีความรูเกี่ยวกับการทํางานของสมอง 
มากขึ้น  และเขาใจความสัมพันธระหวางสมองกับการคิดมากขึ้น  ทําใหคนสามารถฝกคิดโดยการ
ใชสมองอยางเต็มตามศักยภาพ 
                    จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาวจึงสรุปไดวา  การคิดมีความสําคัญยิ่งสําหรับ
มนุษยในการดํารงชีวิตอยูไดอยางสันติสุขในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและสามารถชวยในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จ  สอดคลองกับการจัดการศึกษาที่ตองมุงเนน 
การสอนใหเด็กคิดเปน 
 
ทักษะการคิด 
 ทักษะการคิดเปนทักษะการคิดพื้นฐาน  เนื่องจากเปนทักษะที่ตองนําไปใชในการคิด 
อ่ืน ๆ ที่มีความซับซอนและยากขึ้น  หากบุคคลขาดทักษะการคิดขั้นพื้นฐานนี้ยอมมีปญหาในการ
คิดระดับสูง  ผูวิจัยขอนําเสนอประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับทักษะการคิด  ดังนี้ 
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ความหมายของทักษะการคิด 
ความหมายของทักษะการคิด (Thinking  Skills)  ไดมีนักการศึกษาและนักวิชาการได

ใหความหมายไวแตกตางกัน  ดังนี้ 
ทิศนา  แขมมณี  และคณะ(2547 : 303)  ใหความหมายของทักษะการคิดวา  หมายถึง

การกระทําหรือพฤติกรรมที่ตองใชความคิด  เชน  การสังเกต  การเปรียบเทียบ  การจําแนกแยกแยะ  
การแปลความ  การตีความ  การจัดกลุม/หมวดหมู  การสรุป ฯลฯ  สวน  วัชรา  เลาเรียนดี (2548 : 4)  
ไดใหความหมายของทักษะการคิดที่แตกตางออกไปวา  ทักษะการคิด หมายถึง  ความสามารถ  
ความชํานาญในการคิดทุกประเภท  เร่ิมตั้งแตความสามารถในการจัดการกับความรูและนําความรู
ไปใช  การคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะหและการประเมิน  การคิดแกปญหา  การคิดอยางมี 
วิจารณญาณ  และการคิดสรางสรรค  นอกจากนี้ ทิพยวัลย  สีจันทร  และคณะ (2546 : 16)  ไดให
ความหมายของทักษะการคิดวา  ทักษะการคิด  หมายถึง  ความสามารถในการแสดงออกหรือ 
พฤติกรรมที่ใชความคิดอยางชํานาญ  ซ่ึงประกอบดวย การมอง   การสังเกต  การคิดคลอง   
การขยายความ  การตีความ  การสรุปความ  การจัดหมวดหมู  การเปรียบเทียบ  การจัดกลุม   
การสรุป   เปนตน 

นอกจากนี้  ยังมีนักการศึกษาตางประเทศ  ไดแก  มารโซโน (1993, อางถึงใน   
วัชรา  เลาเรียนดี 2548 : 3)  ไดใหความหมายของทักษะการคิดวาเปนกระบวนการใหเหตุผลที่ 
เกี่ยวกับงานที่ทํา หรือส่ิงที่เรียนรูเพื่อแสดงใหรูวาเขาใจเนื้อหาและการปฏิบัตินั้น  ซ่ึงก็ตองอาศัย 
คําถามตาง ๆ เพื่อใหไดคําตอบที่ตรงตามที่ถาม  สวน  เดอโบโน (1976, อางถึงใน  วัชรา  เลาเรียนดี  
2548 : 3)ไดใหความหมายของทักษะการคิดไวอยางกวาง ๆ วา ทักษะการคิด  หมายถึง  การที่รูวาจะ
ทําอะไร  เมื่อไร  และทําไดอยางไร  ใชเครื่องมืออะไรบางและผลที่เกิดขึ้นคืออะไร   

จากที่ไดกลาวมาสรุปไดวา  ทักษะการคิด  หมายถึง  ความสามารถ  หรือความชํานาญ 
ในการคิดแตละประเภท  ในลักษณะตาง ๆ  

 
ประเภทของทักษะการคิด 
ทักษะการคิดมีหลายประเภทหลายระดับ สามารถจําแนกไดตามแนวคิดของนักวิชาการ  

ดังนี้ 
ทิพยวัลย  สีจันทร  และคณะ (2546 : 6 - 15)  ไดแบงประเภทของทักษะการคิดไว   

ดังนี้ 
1. ทักษะการคิดอยางมีจุดมุงหมาย  เปนการคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางมีแนวทาง 

อันแนวแนดวยสติสัมปชัญญะใชเหตุผล  และเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดถูกตอง  โดยพิจารณาถึง 
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สถานการณหรือขอมูลตาง ๆ วา  เหมาะสมหรือไม  แทจริงแคไหน  หรือดีเลวเพียงใด  การคิดอยาง
มีจุดมุงหมาย  มีดังนี้ 

1.1 ทักษะการคิดใหลึกเชิงวิเคราะห (Analytical  Thinking)  หมายถึง   
ความสามารถในการจําแนกแจกแจงองคประกอบตาง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  
และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น  เพื่อคนหาสาเหตุที่แทจริงของสิ่งที่
เกิดขึ้น 

1.2 ทักษะการคิดใหกวางอยางสรางสรรค (Creative  Thinking) หมายถึง   
การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยูสูความคิดใหม ๆ เพื่อคนหา 
คําตอบที่ดีที่สุดใหกับปญหาที่เกิดขึ้น  และเปนการคิดสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ   

1.3 ทักษะการคิดแบบบูรณาการ (Integreted Thinking) หมายถึง   
ความสามารถในการเชื่อมโยงแนวคิดหรือองคประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขาหาแกนหลักไดอยาง
เหมาะสม  เพื่ออธิบายและใหเหตุผลสนับสนุนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

1.4 ทักษะการคิดในภาพรวมทั้งระบบ (Systems Thinking) หมายถึง   
ความสามารถในการคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางเปนระบบ  อยางเปนลําดับขั้นตอน  และ 
อยางครบถวน   

1.5 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking)  หมายถึง  ความตั้งใจที่จะ
พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยการไมเห็นคลอยตามขอเสนออยางงาย ๆ ตั้งแตคําถามทาทาย  หรือ
โตแยงสมมติฐานและพยายามเปดทางความคิดออกสูทางตาง ๆ  เพื่อใหสามารถไดคําตอบ 
ที่สมเหตุสมผลมากกวาขอเสนอ 

1.6 ทักษะการคิดเชิงสังเคราะห (Synthesis – Type Thinking) หมายถึง  
ความสามารถในการคิดที่จะดึงองคประกอบตาง ๆ มาผสมผสานเขาดวยกัน  เพื่อใหไดส่ิงใหมตาม 
วัตถุประสงค 

1.7 ทักษะการคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) หมายถึง   
ความสามารถในการพิจารณาเทียบเคียงความเหมือนและ/หรือ  ความแตกตางระหวางสิ่งนั้นกับ 
ส่ิงอ่ืน ๆ  เพื่อใหเกิดความเขาใจ  สามารถอธิบายเรื่องราวนั้น ๆ ไดอยางชัดเจน  เพื่อประโยชน 
ในการแกปญหา  หรือทางเลือกที่ดีที่สุดในเหตุการณใด  เหตุการณหนึ่ง   

1.8 ทักษะการคิดเชิงมโนทัศน (Conceptual  Thinking)  หมายถึง  ความสามารถ
ในการประสานขอมูลทั้งหมดที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอยางไมขัดแยง  แลวสรางเปน 
ความคิดรวบยอดหรือกรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ  
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1.9 ทักษะการคิดเชิงประยุกต (Application  Thinking)  หมายถึง  ความสามารถ
ในการนําสิ่งที่มีอยูเดิมไปปรับใชประโยชนในบริบทใหมไดอยางเหมาะสม  โดยยังคงหลักการ 
เดิมไว  การประยุกตเปนการนําทฤษฎี  หลักการ  กฏเกณฑ  แนวคิด  เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ไปปรับใชใหเกิดประโยชนในภาคปฏิบัติ  โดยเฉพาะในศาสตรวิชาตาง ๆ เพื่อประโยชน 
ในการนําไปใชจริงในการแกปญหา  เพราะมีความเปนรูปธรรมมากกวา 

1.10 ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ (Strategic  Thinking)  หมายถึง  ความสามารถ 
ในการกําหนดแนวทางที่ดีที่สุดภายใตเงื่อนไข  ขอจํากัดตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการหรือ
เปาหมายที่วางไว 

1.11 ทักษะการคิดเชิงอนาคต (Futuristic  Thinking)  หมายถึง  ความสามารถ 
ในการคาดการณ  ส่ิงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยางมีหลักเกณฑที่เหมาะสม  จะชวยใหเขาใจ 
ภาพปจจุบันและคาดการณภาพอนาคตได  ชวยทําใหเราขยายขอบเขตการมองชีวิตใหกวางออกไป 

2.   ทักษะการคิดอยางไรจุดมุงหมาย  เปนการคิดถึงเรื่องราวหนึ่งแลวโยงไปคิดถึง 
อีกเรื่องหนึ่งติดตอกันไปโดยไมมีขอสรุป  การคิดแบบนี้จึงเปนการคิดแบบเรื่อยเปอยไมมีเปาหมาย
ที่แนนอนคลายกับเปนการเพอฝน  หรือคิดสรางวิมานในอากาศ 

นอกจากนี้  วัชรา  เลาเรียนดี (2548 : 6 - 8)  ไดกลาวถึงทักษะการคิด (Thinking  Skills) 
ที่สําคัญ  ดังนี้ 

1. ทักษะในการคิดวิเคราะห (Analytical  Thinking)  หมายถึง  ความสามารถในการ
แยกยอย  แนวคิด  ขอโตแยง  ปรากฏการณตาง ๆ ใหเปนสวนยอย  คําถามที่ใชเพื่อสงเสริมการคิด
วิเคราะห  เชน  จริง ๆ แลวเกิดอะไรขึ้น?  การฝกปฏิบัติเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห  เชน  การให
สังเกตเหตุการณหรือวัตถุส่ิงของ  การระบุสวนประกอบตาง ๆ ของขอคิด  ขอโตแยง  การระบุ 
ขอสันนิษฐาน  การพัฒนารูปแบบการทํางาน  การมองความแตกตางระหวางสิ่งของ  2  ส่ิง  หรือ
แนวคิด  2  แนวคิด  การออกแบบวิธีการศึกษา  และการวิเคราะหผลของการศึกษา 

2. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)  หมายถึง  ความสามารถ 
ในการคิดระดับสูง  ซ่ึงรวมถึง  การคิดวิเคราะห  สังเคราะห  และประเมินผล  จากการสังเกตจาก
ประสบการณตรง  การคิดไตรตรอง  การใหเหตุผล  และการพูดจาสื่อความหมายเพื่อจะใหได 
แนวทางในการตัดสินใจวาควรเชื่อ  ควรปฏิบัติตามหรือไม  ความสามารถในการคิดอยางมี 
วิจารณญาณ  เปนลักษณะที่จําเปนอยางยิ่งของชีวิตของมนุษย  ซ่ึงเปนทักษะการคิดที่สําคัญ 
ที่ตองมีการสงเสริมและพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต   

3. ทักษะในการคิดสรางสรรค (Creative  Thinking)  หมายถึง  ความสามารถในการ
ใชแนวคิดในการแกปญหาไดอยางหลากหลาย  การฝกปฏิบัติเพื่อสงเสริมพัฒนาความคิด 
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สรางสรรค  คือ  การแสดงความคิดเห็นตอกรณีปญหา  การออกแบบผลงาน  ผลผลิต  การนําทฤษฎี
ไปใชในการตัดสินใจ  การนําเสนอโครงการแนวคิดใหม ๆ การออกแบบการเรียนรู  การเขียน 
โครงการเสนอเพื่อขอทุนตาง ๆ เปนตน 

4. ทักษะในการประเมินผล (Evaluative  Thinking)  หมายถึง  ความสามารถในการ
ประเมินจุดเดนและจุดออนของแนวคิดตาง ๆ การออกแบบตาง ๆ  หรือวัตถุตาง ๆ ที่สรางขึ้น   
การฝกปฏิบัติเพื่อสงเสริมทักษะการคิด  ประเมินผล  หรือการคิดอยางมีวิจารณญาณ  คือ  การให
แสวงหาวิธีการปรับปรุงบางสิ่งบางอยางเปรียบเทียบแนวคิดใหมแบบตาง ๆ  หรือวัตถุตาง ๆ ที่มี
มาตรฐาน  การทดลองความลมเหลว  การประเมินหลักฐานที่อยูเบื้องหลังแนวคิด  การแสดง 
ความคิดเห็นตอมุมมองของคนอื่น  การเขียนขอจํากัดในบทความตาง ๆ  เปนตน 

5. ทักษะในการคิดแกปญหา (Problem  Thinking)  หมายถึง  ความสามารถในการ 
เขาใจปญหา  มองเห็นสาเหตุของปญหาและผลที่จะเกิดขึ้นจากปญหานั้น  รวมทั้งสามารถคิดหา
วิธีการแกปญหานั้น ๆ ไดอยางมีเหตุผล  ทักษะการแกปญหาประกอบดวย  ทักษะการคิด 
หลายประเภท  เชน  ทักษะการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  การคาดคะเนเหตุและผล  รวมทั้งทักษะ 
ในการประเมินผล  ซ่ึงการดําเนินการแกปญหานั้นตองปฏิบัติตามลําดับขั้นตอน  เชน  ทําความ 
เขาใจกับปญหา  นําแบบการแกปญหา  ทบทวนวิธีการแกปญหา  และประเมินผลการแกปญหา  
เปนตน  ซ่ึงขั้นตอนในการแกปญหาอาจใชขั้นตอนการวิจัยหรือข้ันตอนแบบวิทยาศาสตรก็ได   

6. ทักษะในการคิดแบบบูรณาการ(Integrative  Thinking)  หมายถึง  ความสามารถ 
ในการสังเคราะหหลายมุมมองเขาดวยกัน  สรางขอมูลใหมจากขอมูลเดิม  และทําการวิเคราะห
หลายระดับชั้น  การฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะนี้คือ  เชื่อมโยงเรื่องใหม  ความรูใหมกับความรูที่มี
อยูกอน  อธิบายไดวา  2  ส่ิงนี้แตกตางกัน  มีอะไรบางที่เหมือนกัน  สรางทฤษฎีตามหลักฐานหรือ
เหตุการณที่ปรากฏ  เขาใจบริบทของการโตวาที  เขียนทบทวนบทความ  เขียนคํานํา  หรือเขียน
อภิปรายบทความ 

7. ทักษะในการคิดไตรตรองและสะทอนความคิด  (Introspective/Reflective 
Thinking)  ความสามารถในการเชื่อมโยงแนวคิดกับประสบการณสวนตัว  หรือเหตุการณที่ 
เกิดขึ้นภายนอก  การฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะนี้คือ  การเขียนบันทึกประจําวัน  นําบทความที่เปน
ส่ือการเรียนมาเชื่อมโยงกับรายวิชาที่เรียน  การอางอิงถึงเหตุการณตัวอยางที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 54

ทักษะการคิดวิเคราะห 
 ทักษะการคิดวิ เคราะห เปนทักษะการคิดขั้นสูงซึ่ง เปนกระบวนการในการคิด 
ที่สลับซับซอน  ตองอาศัยความรูในการคิดไตรตรอง  และการคิดอยางมีเหตุผล   ผูวิจัยขอนําเสนอ
ประเด็นที่เกี่ยวของกับทักษะการคิดวิเคราะห  ดังนี้ 
 

ความหมายของการคิดวิเคราะห 
 ผูวิจัยไดรวบรวมความหมายของการคิดวิเคราะห (Analysis Thinking) จากนักวิชาการ
และนักวิจัย  ดังนี้  
 สุวิทย  มูลคํา (2547 ข : 9) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหวา การคิดวิเคราะห 
หมายถึง  การจําแนก  แยกแยะองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงอาจจะเปนวัตถุ  ส่ิงของ  เร่ืองราว
หรือเหตุการณ และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น  เพื่อคนหาสภาพ 
ความเปนจริงหรือสิ่ง สําคัญของสิ่ งที่กําหนดให   ซึ่ งสอดคลองกับ  ลวน   สายยศ   และ  
อังคณา  สายยศ (2539 : 41)  ไดใหความหมายการคิดวิเคราะหวา  การคิดวิเคราะห หมายถึง   
การแยกแยะเพื่อหาสวนยอยของเหตุการณ  เร่ืองราว  หรือเนื้อเร่ืองตาง ๆ วาประกอบดวยอะไร   
มีความสําคัญอยางไร  อะไรเปนเหตุ  อะไรเปนผล  และที่ เปนอยางนั้นอาศัยหลักการอะไร   
นอกจากนี้  นิภาภรณ  แสงดี  (2541 : 7)  ไดใหความหมายการคิดวิเคราะหวา  การคิดวิเคราะหเปน
พฤติกรรมของบุคคลในการแยกแยะ  การคิดพิจารณาใครครวญ  ไตรตรอง  เพื่อตัดสินใจแกปญหา
อยางละเอียดรอบคอบ  มีเหตุผล 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2546 : 2)  บุญชม   ศรีสะอาด ( 2541 : 35)   
ชํานาญ  เอ่ียมสําอาง (2539 : 51)  และ สกุลการ  สังขทอง  (2548 : 22)  ไดใหความหมายของการ
คิดวิเคราะหไวสอดคลองตรงกันวา การคิดวิเคราะห  หมายถึง  การคิดแยกแยะหาความสัมพันธ
ระหวางเหตุผล  และระหวางองคประกอบตาง ๆ หรือส่ิงตาง ๆ อันจะชวยใหเห็นถึงความเกี่ยวพัน  
ความสัมพันธขององคประกอบหรือส่ิงตาง ๆ เหลานั้น  สวน วัชรา  เลาเรียนดี (2547 : 57)   
ใหความหมายของการคิดวิเคราะหวา  การคิดวิเคราะห  หมายถึง  การแสดงออก  คําพูดหรือ 
พฤติกรรมการปฏิบัติที่บงบอกถึงความรูความเขาใจในเรื่องตาง ๆ อยางละเอียดทุกแงทุกมุม   
โดยบอก  อธิบายเหตุผลประกอบเรื่องที่รู  ระบุความคิดรวบยอด  ระบุปญหา  ระบุความเชื่อมโยง
ของความคิดรวบยอดตาง ๆ และรายละเอียดของเรื่องที่อานได  สามารถแจกแจง (Categorize) 
จําแนกแยกองคประกอบ  สวนประกอบตาง ๆ รวบรวมขอมูลที่เปนหลักฐานสําคัญ เพื่อนํามาเปน
เกณฑในการตัดสินใจ และประเมินผลหรือเพื่อสรุปอยางเหมาะสม  แต เสงี่ยม  โตรัตน (2546 : 26)  
ใหความหมายวา  การคิดวิเคราะห  หมายถึง  ความสามารถในการมองเห็น  มองออก  เขาใจดีหรือ
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การตัดสินใจ  นอกจากนี้  วิไลพร  คําเพราะ  ( 2539 : 53 )  และ สมจิต  สวธนไพบูลย  ( 2541 : 94 )  
ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหไวในทํานองเดียวกันวา การคิดวิเคราะห  หมายถึง การพินิจ
พิจารณา  ความเชื่อ  ความรู คํากลาวอาง  และสิ่งตาง ๆ อยางสุขุมรอบคอบ  โดยหาเหตุผลเพื่อสรุป
ไดอยางถูกตองกอนจะตัดสินใจเชื่อหรือสรุปเลือก  และ  อรพรรณ   พรสีมา ( 2543 : 24 ) ให
ความหมายวา  การคิดวิเคราะห  เปนทักษะการคิดระดับกลาง  ซ่ึงจะตองไดรับการพัฒนาตอจาก
ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน   มีการพัฒนาแงมุมของขอมูลโดยรอบดานเพื่อหาเหตุผล  และ
ความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ     

นอกจากนี้ ยังมีนักการศึกษาตางประเทศ  ไดแก  บลูม (Bloom  1974 : 163, อางถึงใน  
พัชราภรณ  พิมละมาศ  2544 : 28)  ไดกลาวถึงความหมายของการคิดวิเคราะหวา  เปนการเนน 
การตีความขอมูลหลักไปยังองคประกอบยอย และเปนการคนหาความสัมพันธและแนวทางที่ใช 
ในการจัดการ  การวิเคราะห  ซ่ึงสามารถสื่อออกมาใหเห็นไดโดยผานเทคนิคและวิธีการสรุปความ
ที่มีประสิทธิภาพ  สวน กูด (Good  1973 : 283)  ใหความหมายการคิดวิเคราะหวา  เปนการคิดอยาง
รอบคอบตามหลักของการประเมินและหลักฐานอางอิง  เพื่อหาขอสรุปที่นาจะเปนไปได  ตลอดจน
พิจารณาองคประกอบที่เกี่ยวของทั้งหมด และใชกระบวนการตรรกวิทยาไดอยางถูกตองสมเหตุ 
สมผล  นอกจากนั้น  กาเย (Gagné  1970 : 283, อางถึงใน  บุญเชิด  ชุมพล  2547 : 20)  กลาววา   
การคิดวิเคราะห  หมายถึง  การคิดที่ใชเหตุผลในการแกปญหาโดยพิจารณาถึงสถานการณหรือ 
ขอมูลตาง ๆ วามีขอเท็จจริงเพียงใดหรือไม 

จากความหมายที่ไดกลาวมาขางตน  สรุปไดวา  การคิดวิเคราะห หมายถึง  การจําแนก
แยกแยะสวนยอย  ๆ  ของเรื่องราวในดานเนื้อหา   โดยการแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น   
ดานความสําคัญ  โดยการบอกความสําคัญของเรื่อง  ดานความสัมพันธ  โดยการหาเหตุและผล 
เพื่ออธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ดานหลักการ  ไดแก  การบอกวัตถุประสงค  ทัศนคติหรือความคิดเห็น
ของผูเขียน 
 

ความหมายของทักษะการคิดวิเคราะห 
 ทักษะการคิดวิเคราะห เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห ซ่ึงผูวิจัยไดรวบรวม 
คํานิยามจากนักการศึกษาและนักวิจัย  ดังนี้ 

ดาวนภา  ฤทธ์ิแกว (2548 : 6) และ  สุทธิรัตน  เลิศจตุรวิทย (2544 : 11)  ไดให 
ความหมายของทักษะการคิดวิเคราะหในทํานองเดียวกันวา ทักษะการคิดวิเคราะห หมายถึง   
ความสามารถในการแยกแยะสวนประกอบยอยของเหตุการณ  เรื ่องราวหรือเนื้อหาตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของอยางไรบาง  โดยใชคําถามแบบวิเคราะหความสําคัญ  ความสัมพันธ  หลักการ   
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สอดคลองกับ  วัชรา  เลาเรียนดี (2548 : 7) ใหความหมายของทักษะการคิดวิเคราะหในทํานอง 
เดียวกันวา  ทักษะการคิดวิเคราะห  หมายถึง  ความสามารถในการแยกยอย  แนวคิด  ขอโตแยง   
ปรากฏการณตาง ๆ ใหเปนสวนยอย  โดยใชคําถามเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห  นอกจากนี้  ทักษะ
การคิดวิเคราะหตามเกณฑที่จะประเมินการผานชวงชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พุทธศักราช  2544 (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2548 : 13)  
หมายถึง  ความสามารถในการไตรตรอง  ใครครวญ  แยกออกเปนสวน ๆ เพื่อศึกษาใหถองแท   
โดยคิดพิจารณาอยางรอบคอบ  ใครครวญในเหตุและผล  โดยแยกแยะพิจารณาไตรตรองเพื่อ 
ความถูกตองแจมแจงชัดเจน  มิใชพิจารณาเพียงแตการวิเคราะหโดยการแยกแยะหาความสําคัญ  
ความสัมพันธและหลักการดานเดียว  แตจะตองพิจารณาใครครวญทุกดานทุกมุมอยางลึกซึ้ง  และ  
จุฑามาศ  เจริญธรรม (2549 : 35)  ใหคํานิยามของทักษะการคิดวิเคราะหวา  ทักษะการคิดวิเคราะห  
หมายถึง  ความสามารถในการจําแนก  แยกแยะองคประกอบตาง ๆ ของสิ่งใดส่ิงหนึ่ง  ซ่ึงอาจจะ
เปนวัตถุ  ส่ิงของ  เร่ืองราว  หรือเหตุการณ  และหาความสัมพันธเชิงเหตุผล  ระหวางองคประกอบ
เหลานั้นเพื่อคนหาสภาพความเปนจริงหรือส่ิงสําคัญของสิ่งที่กําหนดให  สวน ชลธิชา  จันทรแกว 
(2549 : 34)  ไดใหความหมายของทักษะการคิดวิเคราะหที่แตกตางออกไปวา  ทักษะการคิด
วิเคราะหหมายถึง  ความสามารถในการทําความเขาใจเรื่องตาง  ๆ อยางละเอียดทุกแงมุม   
ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนของการพิจารณาแยกแยะประเด็นยอยของเรื่อง การหาขอมูลในแตละ 
สวนยอย  การพิจารณาความสัมพันธของขอมูลในแตละสวนยอย  และการรวบรวมขอมูลท่ีเปน
หลักฐานสําคัญเพื่อนํามาเปนเกณฑในการตัดสินใจและสรุปอยางเหมาะสม   
 นอกจากนี้  มีนักการศึกษาตางประเทศไดใหคํานิยามของทักษะการคิดวิเคราะห  ดังนี้ 
บลูม (Bloom 1956, อางถึงใน ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ 2539 : 41) ใหความหมายของ
ทักษะการคิดวิเคราะหวา  เปนความสามารถในการแยกแยะ  เพื่อหาสวนยอยของเหตุการณ   
เรื่องราว  หรือเนื้อหาตาง ๆ วาประกอบดวยอะไร  มีความสําคัญอยางไร  อะไรเปนเหตุ อะไร 
เปนผล   และที่ เปนอยางนั้นอาศัยหลักการอะไร   สอดคลองกับ  ฮานนาฮ  และ  ไมเคิลลิส  
(1977, อางถึงใน ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ 2539 : 55)ใหคํานิยามของทักษะการคิดวิเคราะห
ไวในทํานองเดียวกันวา  เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอยของสิ่งตาง ๆ เพื่อดูความสําคัญ  
ความสัมพันธ  และหลักการของความเปนไป  สวน กูด (Good 1973 : 680)  ให 
คํานิยามของทักษะการคิดวิเคราะหวา  เปนการคิดอยางรอบคอบตามหลักของการประเมินและมี
หลักฐานอางอิง เพื่อหาขอสรุปที่นาจะเปนไปได ตลอดจนพิจารณาองคประกอบที่เกี่ยวของทั้งหมด  
และใชกระบวนการตรรกวิทยาไดอยางถูกตองสมเหตุสมผล  แต รัชเชลล(Russel 1956 : 281 – 282, 
อางถึงใน  วิไลวรรณ ปยปกรณ 2535 : 20) ไดใหคํานิยามของทักษะการคิดวิเคราะหแตกตาง 
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ออกไปวา  เปนความสามารถในการคิดเพื่อแกปญหาชนิดหนึ่งโดยผูคิดจะตองพิจารณาตัดสิน 
ในเรื่องราวตาง ๆ วาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย  การคิดวิเคราะหจึงเปนกระบวนการประเมินหรือ 
การจัดหมวดหมูโดยอาศัยเกณฑที่เคยยอมรับกันมาแตกอน ๆ แลวสรุป  หรือพิจารณาตัดสิน 

จากนิยามขางตน  สรุปความหมายของทักษะการคิดวิเคราะหไดวา  ทักษะการคิด
วิเคราะห  หมายถึง  ความสามารถในการจําแนกแยกแยะสวนยอย ๆ ของเรื่องราว  4  ลักษณะ   
ไดแก  1) วิเคราะหเนื้อหา  เปนความสามารถในการแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  2) วิเคราะห
ความสําคัญ  เปนความสามารถในการบอกความสําคัญของเพลง  3)  วิเคราะหความสัมพันธ   
เปนความสามารถในการหาเหตุและผลเพื่ออธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  และ 4) วิเคราะหหลักการ  
เปนความสามารถในการบอกวัตถุประสงค  ทัศนคติหรือความคิดเห็นของผูประพันธ   
 
องคประกอบของทักษะการคิดวิเคราะห 
 ทักษะการคิดวิ เคราะหเปนทักษะสําคัญและจําเปน   ดังนั้นจําเปนตองทราบถึง 
องคประกอบของทักษะการคิดวิเคราะหเพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากระบวนการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห  ดังนี้ 
 อรนุช  ศรีสะอาด (2539 : 53 - 55)  ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ (2539 : 41 – 44) 
บญุชม  ศรีสะอาด (2541 : 22)  และ  สมนึก  ภัททิยธนี (2544 : 146 - 148) ไดกลาวในทํานอง 
เดียวกันวา  องคประกอบของทักษะการคิดวิเคราะห  ประกอบดวย  3  ดาน  ดังนี ้
 1.  การวิเคราะหความสําคัญ  หมายถึง  การพิจารณาหรือจาํแนกแยกแยะสิ่งที่กําหนดมา
ใหวาชิน้ใด  สวนใด  เร่ืองใด  เหตุการณใด  ตอนใด  อะไรสําคัญที่สุด  หรือจําเปนหรือมีบทบาท 
ที่สุด   
 2.  การวิเคราะหความสัมพันธ  หมายถึง  การคนหาวา  ความสัมพันธยอย ๆ ของ 
เร่ืองราว  หรือเหตุการณนั้น  เกี่ยวพันกันอยางไร  สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร   
 3.  การวิเคราะหหลักการ  หมายถึง  การคนหาโครงสรางและระบบของวัตถุส่ิงของ   
เร่ืองราว  และการกระทําตาง ๆ วาส่ิงเหลานั้นรวมกันจนดํารงสภาพเชนนั้นอยูได  เนื่องดวยอะไร  
โดยยึดอะไรเปนหลัก  เปนแกนกลาง  มีส่ิงใดเปนตัวเชื่อมโยง  ยึดถือหลักการใด  มีเทคนิคอยางไร
หรือยึดคติใด  
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 สวน  สุวิทย  มูลคํา (2547  ก : 23 – 24) ไดกลาวถึงองคประกอบของทักษะการคิด
วิเคราะหวาประกอบดวย  3  ดาน  ดังนี้ 

1. การวิเคราะหสวนประกอบ  เปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญของ
ส่ิงของหรือเร่ืองราวตาง ๆ  เชน  การวิเคราะหสวนประกอบของพืช  สัตว  ขาว  ขอความ  หรือ 
เหตุการณ  เปนตน 

2. การวิเคราะหความสัมพันธ  เปนความสามารถในการหาความสัมพันธของ 
สวนสําคัญตาง ๆ โดยการระบุความสัมพันธระหวางความคิด  ความสัมพันธในเชิงเหตุผลหรือ
ความแตกตางระหวางขอโตแยงที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ 

3. การวิเคราะหหลักการ  เปนความสามารถในการหาหลักความสัมพนัธสวนสําคัญ
ในเรื่องนั้น ๆ วาสัมพันธกันอยูโดยอาศยัหลักการใด 

นอกจากนี้  ชลธิชา  จันทรแกว (2549 : 38)  และ  สกุลการ  สังขทอง (2548 : 25)   
ไดกลาวถึงองคประกอบของทักษะการคิดวิเคราะหไวในทํานองเดียวกันวา  องคประกอบของ
ทักษะการคิดวิเคราะห  ประกอบดวย  3  ลักษณะดังนี้   

1.  การวิ เคราะห เนื้อหา   เปนความสามารถในการจําแนกขอเท็จจริงออกจาก 
ขอสมมติฐาน  และสามารถสรุปขอความนั้น ๆ ได 

2. การวิเคราะหความสัมพันธ   เปนความสามารถในการหาความสัมพันธของ 
สวนตาง ๆ โดยการเชื่อมโยงเหตุและผล 

3. การวิเคราะหหลักการ  เปนความสามารถในการวิเคราะหรูปแบบ  วัตถุประสงค   
ทัศนคติและความคิดเห็นของผูเขียน 

สวน  คลารก (Clark  1970 : 11 – 13, อางถึงใน  สมนึก  ปฏิปทานนท  2542 : 49)  และ  
ลาวัณย  วิทยาวุฒิกุล (2533 : 33)  ไดกลาวในทํานองเดียวกันวา  องคประกอบของทักษะ 
การคิดวิเคราะห  ประกอบดวย  3  ดานเชนกัน  ดังนี้   

1. การวิเคราะหเนื้อหา  ประกอบดวย 
1.1 ความสามารถในการจําแนกและสรุปความรู 
1.2 ความสามารถในการบอกความแตกตางระหวางขอเท็จจริงและขอสมมติฐาน 
1.3 ความสามารถในการระบุขอมูลสําคัญ 
1.4 ความสามารถอธิบายปจจัยทีท่ําใหบุคคลและกลุมตาง ๆ มีความแตกตางกัน 
1.5 ความสามารถในการสรุปขอความได 

2. การวิเคราะหความสัมพันธ  ประกอบดวย 
2.1 ความสามารถเชื่อมโยงความคิดตาง ๆ 
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2.2 ความสามารถตัดสินไดวาขอมูลนั้นสมเหตุสมผลหรือไม 
2.3 ความสามารถตรวจสอบความถูกตองของสมมติฐานที่อาน 
2.4 ความสามารถสรุปไดวาขอใดเปนแนวคดิสําคัญ 
2.5 ความสามารถเชื่อมโยงเหตุผลในแตละสถานการณ 
2.6 ความสามารถวิเคราะหขอความที่ขัดแยงทีป่รากฏในเนื้อเร่ือง 

3. การวิเคราะหหลักการ  ประกอบดวย 
3.1 ความสามารถวิเคราะหรูปแบบและโครงสรางของขอมูล 
3.2 ความสามารถวิเคราะหวัตถุประสงคของผูเขียน 
3.3 ความสามารถในการเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเปนหลักการ 
3.4 ความสามารถเรียนรูเทคนิค  วิธีการที่ปรากฏในเนื้อเร่ือง 
3.5 ความสามารถแยกความแตกตางระหวางขอเท็จจริงและอคติที่มีอยูได 

จากที่ไดกลาวมาขางตน  ผูวิจัยไดสังเคราะหองคประกอบของทักษะการคิดวิเคราะห  
เพื่อใชเปนเกณฑในการวัดทักษะการคิดวิเคราะหออกเปน  4  ดาน  ไดแก  1) วิเคราะหเนื้อหา  เปน
ความสามารถในการแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  2) วิเคราะหความสําคัญ  เปนความสามารถ 
ในการบอกความสําคัญของเพลง  3)  วิเคราะหความสัมพันธ  เปนความสามารถในการหาเหตุและ
ผลเพื่ออธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  4) วิเคราะหหลักการ  เปนความสามารถในการบอกวัตถุประสงค  
ทัศนคติหรือความคิดเห็นของผูประพันธ   

 
คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดของนักการศึกษาและนักวิจัยที่กลาวถึงคุณลักษณะของบุคคลที่
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหไว  ดังตอไปนี้ 
 วัชรา  เลาเรยีนดี (2547 : 59)  กลาวถึงคุณลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหไว  ดงันี้ 

1. มีความรอบคอบและแกปญหาอยางเปนระบบ 
2. มีความสามารถในการอานและเลือกใหเหตุผลไดทันที 
3. ยึดเปาหมายเปนหลักในการคิดแกปญหา 
4. สามารถใชความรูเดิมและใชคํางาย ๆ ในการอธิบายสาระความรูที่ยากใหเขาใจงาย   
5. สามารถแยกประเด็นยอยจากปญหาใหม  เสนอวิธีแกปญหาไดหลายวิธี 
6. กระตือรือรนที่จะแสวงหาคาํตอบและความหมายของสิ่งตาง ๆ  
7. สามารถนําความรูเดิมที่เกีย่วของมาใชแกไขปญหาได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 60

8. มีความอดทนและแสวงหาวธีิแกปญหาอยางระมัดระวังและเปนระบบ 
วรรณา  บุญฉมิ  (2541 : 17)   กลาวถึงคุณลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการคิด

วิเคราะหไว  ดงันี้ 
1. สามารถเขาใจความหมายของขอความ และรูเร่ืองราวที่นํามาอางเพื่อสนับสนุน 

เหตุผลและขอโตแยงตาง ๆ  
2. สามารถพิจารณาตัดสินขอความที่คลุมเครือในเหตุผลที่ เสนอ  ตองเขาใจ 

ในความหมายของขอความที่แตกตางกัน  2  ขอความ  โดยที่ขอความแรกเปนขอความที่ยอมรับแลว  
สวนอีกขอความนั้น  จะเปนการนําสิ่งที่ยอมรับมาประยุกตใช  ถาขอความทั้งสอง  มีความหมาย 
ตรงกัน  ก็พิจารณาตัดสินวา  มีความคลุมเครือในเหตุผลที่เสนอ 

3. เปนบุคคลที่สามารถพิจารณา และตัดสินขอความที่ขัดแยงซึ่งกันและกันได  เพื่อ
ประโยชนในการตัดขอความที่ขัดแยงออก  ลักษณะเชนนี้ก็ตองอาศัยพื้นฐานทางตรรกศาสตร 

4. สามารถพิจารณาและตัดสินไดวามีขอมูลเพียงพอหรือไม 
5. สามารถพิจารณาและตัดสินขอสรุปตามที่มีขอมูลสนับสนุนได  โดยใชการตัดสิน

แบบอนุมาน 
6. สามารถพิจารณาและตัดสินขอความที่เปนหลักการ  และนําไปประยุกตใชได 
7. สามารถพิจารณาและตัดสินขอความที่สังเกตไดวา  เชื่อถือไดเพียงใด 
8. สามารถพิจารณาและตัดสินเหตุผลในการลงสรุปแบบอนุมานได 
9. สามารถพิจารณาและตัดสินไดวามีการกําหนดปญหาแลวหรือยัง 
10. สามารถพิจารณาและตัดสินขอความที่เปนขอตกลงเบื้องตน 
11. สามารถพิจารณาวามีคํานิยามเพียงพอหรือยัง 
12. สามารถพิจารณาขอความที่กระทําโดยผูเชี่ยวชาญวาเปนที่ยอมรับหรือไม 

 อุษณีย  โพธ์ิสุข  (2537 : 99) ไดกลาวถึงคณุลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหไว  ดังนี้ 

1. เสาะหาปญหา 
2. เสาะหาตนตอของปญหาหรือสาเหตุ 
3. พยายามทีจ่ะรบัขอมูล 
4. ใชแหลงขอมลูมาพิจารณา 
5. รวบรวมสถานการณทั้งหมดเขาดวยกนั  รวมทั้งบริบทของปญหา 
6. แยกแยะประเด็นสําคัญ  แลวมุงคิดแกปญหาหรือทุมเทความคิดที่ประเด็นหลัก 
7. สํารวจตรวจตราหรือใสใจวาอะไรเปนสิ่งนาเกี่ยวของ 
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8. มองหาแนวทางหลากหลาย 
9. มีจิตใจกวางขวาง 
10. กระตือรือรนที่จะยืน่มือเขาจัดการหากมีเหตุผลและความเหมาะสม 
11. จัดการงานอยางเปนขั้นตอนดวยความละเอียดลึกซึ้ง 
12. ใชความสามารถในเชิงวิจารณอยางมาก 

 13. “ไว” ตอความรูสึกการรับรูคานิยมคุณคาขององคความรู  และความเชี่ยวชาญของ 
ผูอ่ืน 
 จุฑามาศ  เจรญิธรรม (2549 : 35) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะหไว  ดังนี้ 

1. มีความรูความเขาใจในเรื่องที่จะวเิคราะห 
2. มีความชางสังเกต  ชางสงสัย  ชางซักถาม 
3. มีความสามารถในการตีความ 
4. มีความสามารถในการหาความสัมพันธ เชิงเหตุผล 

 จากแนวคิดที่ไดกลาวมาขางตน  สรุปไดวา  บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  
จะมีลักษณะกระตือรือรนในการแสวงหาความรูและขอมูลขาวสารตาง ๆ เพื่อนํามาพิจารณา   
ตัดสินใจ  เกี่ยวกับเรื่องราวหรือสถานการณที่เปนปญหาไดถูกตอง  โดยมีเหตุผลและหลักฐาน 
มาสนับสนุน   
 
แนวทางการสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
 ในการสอนเพื่อสงเสริมใหผู เ รียนมีทักษะการคิดวิเคราะหนั้น   เสงี่ยม  โตรัตน  
(2546 : 28 – 29)  ไดกลาวถึง  การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางการคิดวิเคราะหไววา   
การฝกการคิดวิเคราะหจะยากกวาการสอนใหผูเรียนจดจําขอเท็จจริงและยากกวาการวัดผล  
โดยแบบทดสอบเลือกตอบ  จุดประสงคของรายวิชาจะตองมุงการวิเคราะห  การเรียบเรียงความคิด  
การตัดสินคุณคาและการนําไปใช  การเรียนจะควบคูไปกับการเรียนรูทั้งสาระและกระบวนการ
เรียนรู  ผูสอนจะตองจัดสภาพสิ่งแวดลอมที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  โดยทั่วไปครูตองมีความเชื่อ
ในสิ่งตอไปนี้ 

1. ครูตองมีความเชื่อวาการคิดวิเคราะหสามารถเรียนรูไดทั้งจากครู  เพื่อนและ 
แหลงเรียนรูตาง ๆ 

2. ครูตองมีความเชื่อวา  แรงจูงใจเพื่อคิดการแกปญหาเปนจุดเริ่มตนที่ดีของการคิด
วิเคราะห 
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3. การสอนในรายวิชาที่ จะสง เสริมการคิดวิ เคราะห  ควรจะสอดคลองกับ 
ความตองการของผูเรียน 

4. การสอนควรเนนผูเรียนเปนสําคัญมากกวาการเนนเฉพาะเนื้อหาตามบทเรียน 
5. ผูเรียนจะตองฝกวิธีการตัดสินใจ  ทักษะการอานและเขียนเปนทักษะสําคัญของ 

การคิดวิเคราะห 
6. ผูเรียนควรเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
7. การสอนวิธีการแกปญหาทําใหผูเรียนมีความสามารถในดานอภิปรีชาญาณที่ชวย

คิดวิเคราะหไดดี  และการเรียนการสอนควรคํานึงถึงการบูรณาการความรู 
ปราณี  โพธิสุข (2540 : 27, อางถึงใน  ศิริกาญจน  โกสุมภ  และ  ดารณี  คําวัจนัง   

2545 : 52 – 53)  ไดกลาวถึงแนวทางการสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะหไววา  ในการสอนเพื่อ
พฒันาทักษะการคิดวิเคราะหตองเริ่มสอนจากทักษะพื้นฐานขั้นตนไปสูทักษะขั้นสูง  ดังนี้ 

1.  การสังเกต  เปนทักษะขั้นตนในการศึกษาปรากฏการณทางธรรมชาติและทางสังคม  
ครูอาจฝกใหผูเรียนรูจักการสังเกตโดยตรง  เชน  สังเกตปรากฏการณธรรมชาติ  สังเกตความเปนอยู
ของคนในชุมชน  สังเกตการดํารงชีวิตของสัตว  สังเกตของจริง ฯลฯ  และสังเกตโดยทางออม  เชน  
การสังเกตจากภาพถาย  แผนที่  วีดิทัศน  รูปจําลอง  สไลด  การเลนเกมบางประเภท   เชน   
เกมจับผิด  หรือเกมจับคูภาพ  เปนตน  การฝกการสังเกตจะชวยใหผูเรียน ๆ ไดฝกการเฝาดู 
รายละเอียดของสถานการณตาง ๆ พฤติกรรมของคน  วัตถุส่ิงของ  รายงานหรือบุคคล 

2.  การวัดและการใชตัวเลข  ในชีวิตประจําวันของผูเรียนจะตองเกี่ยวของกับ 
การชั่งน้ําหนัก  การวัดสวนสูง  การวัดไข  การวัดพื้นที่ปริมาตร  การคํานวณทางคณิตศาสตร  การดู
เวลา  วัน  เดือน  ป ที่เปนตัวเลข  ซ่ึงผูเรียนควรไดรับการฝกทั้งโดยการคิดคํานวณและการสังเกต
เพื่อประมาณการ 

3.  การจําแนกประเภท ส่ิงของที่อยูรอบตัวเราสามารถจัดเปนประเภทไดหลายประเภท
ตามเกณฑที่ใช  เชน  สี  รูปราง  อายุ  ขนาด  ลักษณะคลายคลึงหรือแตกตาง  ซ่ึงผูเรียนควรไดรับ
การฝกใหจําแนกประเภทคน  สัตว  ส่ิงของ  ปรากฏการณทางธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอมรอบตัว   
โดยใชเกณฑที่ตนเองสรางขึ้นอยางสม่ําเสมอ  เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห  โดยจําแนกประเภท
ของสิ่งตาง ๆ 
 4.   การสื่อสาร  สามารถสังเกตไดจากการฟง  พูด  อาน  เขียน  รวมทั้งการแสดงออก
ทางหนาตา  ทาทาง  เปนสิ่งที่ผูเรียนควรไดรับการฝกใหมีความสามารถรับรูและสงขาวสาร   
ความรูสึก  แนวความคิด  หรือปญหาตาง ๆ กับผูอ่ืน 
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 5.   การใชความสัมพันธระหวางระยะทาง – เวลา  เชน  ความสัมพันธของวัตถุ  ส่ิงของ  
สถานที่  บุคคล  ซ่ึงสัมพันธกันในแงของเวลาและระยะทาง  การลําดับเหตุการณตาง ๆ ตามลําดับ
กอนหลัง  ที่สัมพันธกับความใกลไกลของระยะทาง 
 6.   การทํานาย  เปนการคาดเดาถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวยความมั่นใจ
มากกวาการเดา   เพราะมีการศึกษาหลักฐานตาง  ๆ  อยางรอบคอบ   หรือการสังเกตการณ 
ส่ิงใดสิ่งหนึ่งอยางตอเนื่อง  จนมั่นใจวาเมื่อเกิดเหตุการณเชนนี้แลวจะเกิดอีกเหตุการณหนึ่งตามมา  
เชน  การเห็นมดยายรัง  อาจทํานายวา  อีกไมนานจะเกิดฝนตกหนัก  เปนตน 
 7.   การอางอิง  เปนการลงความเห็น  โดยพิจารณาจากหลักการทั่วไป  ไปสูเร่ืองเฉพาะ  
เปนการแสดงนัยสําคัญหรือการลงสรุปหรือการตัดสินสาเหตุของบางสิ่งบางอยาง 
 8.   การนิยามปฏิบัติการ  เปนการตัดสินสาเหตุของบางสิ่งบางอยางเพื่อใหเกิดความ 
เขาใจตรงกันไดงายขึ้น 
 9.   การแปลความหมายขอมูล  เปนการนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไวมาแปลความ  หรือ 
ตีความโดยวิธีการตาง ๆ  เชน  การหาคาทางสถิติ  การเขียนกราฟแบบตาง ๆ หรือการอธิบายแลว
สรุปผล 

10. การตั้งสมมติฐาน  เปนการคาดการณโดยอาศัยขอมูลอางอิงเกี่ยวกับสาเหตุหรือ 
ผลที่จะเกิดขึ้น  แลวทดสอบวาสมมติฐานใดถูกตองที่สุด  โดยการสังเกตการณหรือศึกษาเพิ่มเติม  
เพื่อสงผลใหเกิดการปรับปรุงหรือตั้งสมมติฐานใหม 

แนวคิดขางตนสอดคลองกับ  สุวิทย  มูลคํา ( 2547 ก : 15 ) ที่กลาววา ในการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหนั้นตองเร่ิมสอนจากทักษะยอยพื้นฐานขั้นตนที่งายไปสูทักษะพื้นฐาน 
ขั้นสูงที่มีความยาก  ซับซอน  แนวทางการสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  มีดังนี้ 

1. การรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรือเรียบเรียงใหงายแกการทําความเขาใจ 
2. การกําหนดมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะห โดยอาศัยองคประกอบอยางใดอยางหนึ่ง

หรือทั้งสองอยาง  ไดแก  ความรูหรือประสบการณเดิม  และการคนพบลักษณะหรือคุณสมบัติรวม
ของกลุมขอมูลบางกลุม 

3. การกําหนดหมวดหมูในมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะห 
4. การแจกแจงขอมูลที่มีอยูลงในแตละหมวดหมู  โดยคํานึงถึงความเปนตัวอยาง 

เหตุการณ  การเปนสมาชิก  หรือความสัมพันธเกี่ยวของโดยตรง 
5. การนําขอมูลที่แจกแจงเสร็จแลวในแตละหมวดหมูมาจัดลําดับ  หรือจัดระบบให

งายแกการทําความเขาใจ 
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6. การเปรียบเทียบขอมูลระหวางหมวดหมูหรือแตละหมวดหมู   ในแงของ 
ความมาก – นอย  ความสอดคลอง – ความขัดแยง  ผลทางบวก – ทางลบ  ความเปนเหตุ – เปนผล  
ลําดับความตอเนื่อง 
 อุษณีย  โพธ์ิสุข  ( 2537 : 100 )  ไดเสนอแนวการสอน  เพื่อชวยปรับปรุงความคิด
วิเคราะหของเด็กไวดังนี้ 
 1.   ประสบการณตรง  การใหเด็กศึกษาเรื่องชุมชนของเราจากหนังสือ  อาจไมดีเทา 
ใหเด็กไปสถานที่ที่เปนชุมชนของตนเอง  เชน  โรงพยาบาล  โรงพัก  ตลาด  บานผูใหญบาน และ 
กิจกรรมที่เขาทําอยูวามีอะไรบาง  มีประโยชนอยางไร ฯลฯ  การจัดใหเด็กไปทัศนศึกษา  หรือเปด
โอกาสใหเด็กทดลองปฏิบัติส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง  จะเปนการใหโอกาสที่สําคัญยิ่ง 
 2.   การทําวิจัย หรือการศึกษาหาความรูความจริงดวยตนเอง  เปนทักษะการเรียนรู 
ดวยตนเองได  เด็กไดมีขั้นตอนในการศึกษาอยางถูกตอง  เชน  การทํารายงาน เรื่อง “ไดโนเสาร”   
เปนตน 
 3.   การใชกิจกรรมเปนส่ือกระตุนการคิด  เชน  การพาไปดูการโตวาที  การอภิปราย 
ในหัวขอตาง ๆ   การจัดมุมหรือชมรมนักคิด  ฯลฯ 
 4.   การใชสถานการณสมมติเปนกิจกรรม และวิธีสอนที่จะทําใหนักเรียนเกิดความรู
ความเขาใจกระจางขึ้น  และมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้น  รวมทั้งการพยายามคิดคนการแกปญหา 
 5. ใหนักเรียนไดโอกาสเสนอผลงานที่ตนเองศึกษาใหผูอ่ืนฟง  อาจเปนเพื่อนในระดับ
เดียวกันหรือเพื่อนตางระดับหรือใหคนอื่นฟง 
 6.  กิจกรรมกลุม  การระดมพลังสมอง  การระดมความคิด  การไตรตรองความคิดของ
กลุม  รวมถึงการวิจารณอยางมีเหตุผล  การวิจารณในการสรางงาน  ลวนเปนทักษะระดับสูง 
ทางปญญา  และทางสังคมทั้งสิ้น  เหลานี้จะชวยทําใหเด็กไดมีขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของตนเองและผูอ่ืน  รวมทั้งกลยุทธทางความคิดของผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
 จากแนวคิดที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา แนวทางการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิด
วิเคราะหตองใชการฝกฝนใหมาก  ฝกบอย ๆ และทําอยางตอเนื่อง  โดยฝกจากทักษะยอย 
พื้นฐานกอนที่จะไปสูทักษะที่ซับซอน  เชน  การสังเกต  การจําแนกประเภท  การใชความสัมพันธ  
เนนกิจกรรมกลุมและจัดประสบการณตรง 
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การใชคําถามเพื่อสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 
 การถามคําถาม  จัดเปนส่ิงเราที่ดีที่สุดในการที่จะฝกใหเด็กคิด  เพราะการถามเปนการ
นํานักเรียนใหเกิดการคิดไตรตรอง  ทบทวนความเขาใจของตนเอง และพยายามคิดเพื่อจะหา 
คําตอบมาตอบคําถามของครูใหได นอกจากนี้ การถามคําถามก็เปนกลยุทธอยางหนึ่งของ 
การสอน  ถือวาเปนวิธีที่ดีที่จะใชในการสื่อสารกับผูเรียนและจุดประกายไปสูคําถามอื่น ๆ หรือ
ความสนใจคนควาหาคําตอบ  ทําใหผูเรียนเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณ  คิดสรางสรรค  กอใหเกิด
ความทาทาย และถาการถามไมคุกคาม หรือเคนหาคําตอบจากผูเรียนมากเกินไปก็จะทําใหเกิด 
สถานการณที่เหมาะสมตอการเรียนรู  กอใหผูเรียนเกิดความรู  สรางสิ่งเชื่อมโยง  และจูงใจให 
ผูเรียนรูจักการคิดแบบไตรตรอง  หรือการวางแผน (ศิริกาญจน  โกสุม  และ ดารณี  คําวัจนัง   
2545 : 42) 
  วัชรา  เลาเรียนดี (2548 : 19)  และ  สุนันท  ประสานสอน (2544 : 27)  ไดกลาวถึง 
คําถามของบลูม (Bloom’s  Taxonomy) ซ่ึงเปนประเภทคําถามการวิเคราะห (Analysis) ไววา   
เปนการถามเพื่อใหแจกแจงแยกแยะสาระความรูนั้นได  บอกความสัมพันธในเชิงเหตุและผล   
การลําดับเหตุการณ การวิเคราะหโวหารในการเขียน  การวิเคราะหจุดมุงหมายเจตนาของผูเขียน   
คําที่ใชถามเกี่ยวกับการวิเคราะห  เชน  อะไรคือความแตกตาง……..  ใหวิเคราะห  ใหเปรียบเทียบ  
ใหแยก  ใหจัดกลุม เปนตน 
 ศิริกาญจน  โกสุม  และ  ดารณี  คําวัจนัง  (2545 : 45)  ไดกลาวถึง  คําถามการวิเคราะห
จากแนวคิดของบลูมไววา  เปนการถามถึงความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวตาง ๆ ออกเปน
สวนยอยวา  ส่ิงเหลานั้นมีองคประกอบกันอยางไร  ซ่ึงสามารถใชคําถาม  ดังนี้ 

1. ถามการวิเคราะหสวนประกอบ  เชน 
- สวนประกอบของเปลือกโลกมีอะไรบาง 
- สาเหตุสําคัญของการเกิดปญหาเยาวชนวัยรุนติดสารเสพติดมีอะไรบาง 
- สาเหตุที่ทําใหเกิดน้ําเสียในกรุงเทพมหานครมีอะไรบาง 

2. ถามการวิเคราะหความสัมพันธ  เชน 
- การที่นักเรียนเรียนหนังสือไมทันเพื่อนมีสวนสัมพันธกับการหนีเรียนอยางไร 
- สังคมเมืองมีสวนสัมพันธกับความเปนอยูของคนในลักษณะใด 

3. ถามการวิเคราะหหลักการ  เชน 
-    หลักการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข  คืออะไร 
-      หลักการของการทํางานกลุมคืออะไร 
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-     หลักการสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือคืออะไร 
 ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ (2539 : 41 – 44 ) ไดกลาวถึง   การใชคําถามเพื่อ 
สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหไว   ดังนี ้
 1.  ถามการวิเคราะหความสาํคัญ  หมายถึง  การพิจารณาหรือจําแนกแยกแยะสิ่งที่
กําหนดมาใหวาชิ้นใด  สวนใด  เร่ืองใด  เหตุการณใด  ตอนใด  อะไรสําคัญที่สุด  หรือจําเปนหรือมี
บทบาทที่สุด  ตัวอยางคําถาม  เชน   

- ศีลหาขอใดสําคัญที่สุด 
- ส่ิงใดที่ขาดเสยีมิได  
- สอนแบบใดเด็กจึงอยากเรยีนมากกวาวิธีสอนอื่น ๆ ที่มีอยู   
- ส่ิงใดมีความสาํคัญมากที่สุดตอการงอกของเมล็ดพืช 

2.  ถามการวิเคราะหความสัมพันธ  หมายถึง  การคนหาวา  การความสัมพนัธยอย ๆ 
ของเรื่องราว  หรือเหตุการณนั้น  เกีย่วพันกนัอยางไร  สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร  ตัวอยาง 
คําถาม  เชน 

- เพราะเหตุใดรุงจึงโคงตามแนวโคงของโลก   
- เหตุใดคนตกใจมากจึงมกัเปนลม   
- สัตวและโรคคูใดเกีย่วของกนั  
- เหตุใดแสงจึงเร็วกวาเสียง 

 3.  ถามการวิเคราะหหลักการ  หมายถึง  การคนหาโครงสรางและระบบของวัตถุส่ิงของ   
เร่ืองราว  และการกระทําตาง ๆ วาส่ิงเหลานั้นรวมกันจนดํารงสภาพเชนนั้นอยูได  เนื่องดวยอะไร  
โดยยึดอะไรเปนหลัก  เปนแกนกลาง  มีส่ิงใดเปนตัวเชื่อมโยง  ยึดถือหลักการใด  มีเทคนิคอยางไร
หรือยึดคติใด  ตัวอยางคําถาม  เชน 

- รถยนตวิ่งไดโดยอาศัยหลักการใด   
- การเกิดลมบกลมทะเลอาศัยหลักการใด 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  การใชคําถามที่ฝกกระบวนการคิด เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะหนั้น  ครูผูสอนควรเขาใจวา  การถามคําถามเปนศิลปะที่ซับซอน  ดังนั้น  ครูควรฝก
การใชคําถามที่จูงใจใหผูเรียนเกิดความตองการตอบคําถามดวยความเต็มใจ  โดยอาศัยเทคนิค 
การถามคําถามที่เหมาะสมกับผูเรียนแตละคน  และถามคําถามโดยคํานึงถึงระดับ  ประเภทและ 
คําที่ใชในคําถาม  รวมทั้งมีเทคนิคในการตอบรับคําตอบที่จะทําใหผูเรียนรูสึกวาครูสนใจและเขาใจ
คําตอบของเขา 
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ประโยชนของทักษะการคิดวิเคราะห 
 ทักษะการคิดวิเคราะห  เปนทักษะที่สําคัญและมีบทบาทกับเราเปนอยางมาก  ซ่ึงมี 
นักการศึกษาไดกลาวถึงประโยชนของทักษะการคิดวิเคราะห  ดังนี้ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540 : 161, อางถึงใน  วนิช  สุธารัตน  
2547 : 135)  ไดกลาวถึงประโยชนของทักษะการคิดวิเคราะหไว  ดังนี้ 

1. สามารถปฏิบัติงานอยางมีหลักการและเหตุผล  และไดงานที่มีประสิทธิภาพ 
2. สามารถประเมินงานโดยใชกฎเกณฑอยางสมเหตุสมผล 
3. สามารถประเมินตนเองอยางมีเหตุผล  และมีความสามารถในการตัดสินใจ 

ไดอยางดีอีกดวย 
4. ชวยสามารถแกปญหาอยางมีเหตุผล 
5. ชวยใหสามารถกําหนดเปาหมาย  รวบรวมขอมูลที่ชัดเจน  คนหาความรู  ทฤษฎี

หลักการตั้งขอสันนิษฐาน  ตีความหมาย  ตลอดจนการหาขอสรุปไดดี 
6. ชวยให ผูคิดมีความสามารถในการใชภาษาไดอย างถูกตอง   จนถึงขั้นมี

ความสามารถเปนนายของภาษาได 
7. ชวยใหคิดไดอยางชัดเจน  คิดไดอยางถูกตอง  คิดอยางกวาง  คิดอยางลึก  และ 

คิดอยางสมเหตุสมผล 
8. ชวยใหเกิดปญญา  มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  มีความเมตตา  และมี 

บุคลิกภาพในทางสรางประโยชนตอสังคม 
9. ชวยใหพัฒนาความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง  ในสถานการณ

ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงสูยุคสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สุวิทย  มูลคํา (2547 ก : 39) ไดกลาวถึงประโยชนของการคิดวิเคราะหไว  ดังนี้ 
1. ชวยใหเรารูขอเท็จจริง  รูเหตุผลเบ้ืองหลังของสิ่งที่เกิดขึ้น  เขาใจความเปนมา 

เปนไปของเหตุการณตาง ๆ รูวาเรื่องนั้นมีองคประกอบอะไรบาง  ทําใหเราไดขอเท็จจริงที่เปน 
รากฐานความรูในการนําไปใชในการตัดสินใจแกปญหาการประเมินและการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ไดอยางถูกตอง 

2. ชวยให เราสํารวจความสมเหตุสมผลของขอมูลที่ปรากฏและไมดวนสรุป 
ตามอารมณ  ความรูสึกหรืออคติ  แตสืบคนตามหลักเหตุผลและขอมูลที่เปนจริง 

3. ชวยใหเราไมดวนสรุปสิ่งใดงาย ๆ แตส่ือสารตามความเปนจริง  ขณะเดียวกัน 
จะชวยใหเราไมหลงเชื่อขออางที่เกิดจากตัวอยางเพียงอยางเดียว  แตพิจารณาเหตุผลและปจจัย
เฉพาะในแตละกรณีได 
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4. ชวยในการพิจารณาสาระสําคัญอื่น ๆ ที่ถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจ 
ในครั้งแรก  ทําใหเรามองอยางครบถวนในแงมุมอ่ืน ๆ ที่มีอยู 

5. ชวยพัฒนาความเปนคนชางสังเกต  การหาความแตกตางของสิ่งที่ปรากฏพิจารณา
ตามความสมเหตุสมผลของสิ่งที่เกิดขึ้นกอนที่จะตัดสินสรุปสิ่งใดลงไป 

6. ชวยใหเราหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลใหกับสิ่งที่ เกิดขึ้นจริง  ณ เวลานั้น โดย 
ไมพึ่งพิงอคติ  ที่กอตัวอยูในความทรงจํา  ทําใหเราสามารถประเมินสิ่งตาง ๆ ไดอยางสมจริงสมจัง 

7. ชวยประมาณการความนาจะเปน  โดยสามารถใชขอมูลพื้นฐานที่เรามีวิเคราะห 
รวมกับปจจัยอ่ืน ๆ ของสถานการณ ณ เวลานั้น อันจะชวยเราคาดการณความนาจะเปนได 
สมเหตุสมผลมากกวา 

จากแนวคิดขางตนสอดคลองกับ  จุฑามาศ  เจริญธรรม (2549 : 35) ไดกลาวถึง
ประโยชนของการคิดวิเคราะหไวทํานองเดียวกัน  ดังนี้ 

1. ชวยใหเรารูขอเท็จจริง 
2. ชวยใหเราไมดวนสรุปสิ่งใดงาย ๆ 
3. ชวยในการพิจารณาสาระสําคัญอื่น ๆ 
4. ชวยพัฒนาความเปนคนชางสังเกต 
5. ชวยใหเราหาเหตุผลที่สมเหตุสมผล 
6. ชวยประมาณการความนาจะเปน 
จากแนวคิดที่ไดกลาวมาขางตน  สรุปไดวา ทักษะการคิดวิเคราะหมีประโยชนตอบุคคล

อยางหาคามิได  ตั้งแตชวยใหบุคคลมีหลักการ  มีเหตุผล  ทํางานทุกอยางดวยการมีเปาหมาย   
มีความคิดทุกขั้นตอนที่ชัดเจน  เกิดปญญาสรางเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาและเพิ่มพูน
ศักยภาพการเรียนรูของบุคคลใหกาวหนายิ่งขึ้น  และสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมถูกตอง   
ทําใหเกิดความสําเร็จในการทํางานและการดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี 
  

ทักษะการเขียนสรุปความ 
 
 ทักษะการเขียนสรุปความเปนทักษะที่มีความสําคัญในการติดตอส่ือสาร  เพราะจะชวย
ใหจดจําเรื่องราวหรือสาระสําคัญจากสิ่งที่ฟงและอานไดดวยการถายทอดออกมาเปนลายลักษณ
อักษร  ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการทางความคิดและความสามารถในการใชภาษา  สําหรับการวิจัย
คร้ังนี้  ผูวิจัยขอนําเสนอประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับทักษะการเขียนสรุปความ  ดังนี้ 
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การเขียน 
 การเขียนเปนทักษะทางภาษาหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญมากในชีวิติประจําวัน  เปน 
เครื่องมือในการสื่อสารที่ถายทอดความรู  ความคิด  ประสบการณออกมาเปนตัวหนังสือเพื่อให 
ผูอานไดรับทราบ  ประเด็นที่เกี่ยวของกับการเขียน  มีดังนี้ 
 

ความหมายของการเขียน 
ผูวิจัยไดศึกษาคํานิยามของการเขียนจากนกัวิชาการดานภาษา  ดังนี ้

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 24)   
ไดนิยามความหมายของการเขียนวา  การเขียน  หมายถึง  การแสดงความรูความคิดและความรูสึกที่
มีอยูในใจออกมาใหผูอ่ืนไดรับรู  โดยวิธีใชสัญสักษณที่เรียกวาตัวอักษร  เพื่อใหผูอานไดเขาใจใน
เจตนาของผูเขียน กันตดนัย  วรจิตติพล (2542 : 12)   นภดล  จันทรเพ็ญ  (2540 : 91)   สนิท  สัตโยภาส (2542 : 142)   
จุติมา  นาควรรณ (2544 : 14)  วรรณี  โสมประยูร (2544 : 139)  มนวิภา  เสนียวงศ  ณ อยุธยา  (2545 : 48)   
อรอุมา  ตั้งพัฒนาสมบูรณ (2546 : 27) เพลินตา โมสกุล (2548)  ใหความหมายของการเขียนในทํานอง
เดียวกันวา  การเขียน  คือการถายทอดความรู  ความคิด  ความตองการและประสบการณตาง ๆ   
โดยการรวบรวมและเรียบเรียงเปนลายลักษณอักษรเพื่อส่ือสารใหผูอานไดตรงตามจุดประสงค   สวน  
สุจริต  เพียรชอบ  และ  สายใจ  อินทรัมพรรย   (2536 : 115)   ไดกลาวถึงความหมายของการเขียนวา    
การเขียน  คือ  การเรียบเรียงความรู  ความคิด  ประสบการณตาง ๆ  ตลอดจนความรูสึกนึกคิดและ
จินตนาการออกมาเปนลายลักษณอักษร  จะเปนขอความสั้น ๆ หรือบทกวีนิพนธก็ได ขอเขียนตางๆ 
เหลานี้มีเอกภาพ  มีความเปนตัวของตัวเองทั้งในดานของความคิด  และการใชภาษาเรียบเรียง          
 เบอรน  (Byrne  1991 :  4 – 5,    อางถึงใน  อมรรัตน  วิศวแสวงสุข  2543 : 17)  ซาเมล  
(Zamel  1982 : 197) และเทเลอร  (Taylor  1984 : 1 – 15)  กลาวในทํานองเดียวกันวา  การเขียน 
เปนการสํารวจความคิดและการเรียนรูงานดานความคิด  เปนกระบวนการแสวงหาเชิงสรางสรรค 
(Discovery creative procedure)  โดยมีลักษณะผสมผสานระหวางเนื้อหาและภาษา   กลาวคือ   
เปนการใชภาษาเพื่อการคนหาสิ่งที่นอกเหนือความรูเดิมที่มีอยู  การเขียนจึงเปนเครื่องมือในการ 
คนหาความหมายจากประสบการณของผูเขียนเพื่อจะไดนําส่ิงเหลานั้นมาเสนอผูอาน   ในความคิด
ของเทเลอร  การเขียนมิใชเปนเพียงเครื่องมือสะทอนความคิดของผูเขียนหากแตยังเปนตัวกระตุน
ใหเกิดความคิดไดอีกดวย   ดังนั้น  การเขียนจึงเปนกระบวนการทั้งการใหและการรับ  สวน  ไวท  
(White  1981 : 16)  กลาววา  การเขียน คือ  การลําดับประโยคที่เชื่อมโยงกันอยางถูกตองตาม 
หลักไวยากรณและสมเหตุสมผล  และเขียนไดเหมาะสมกับวัตถุประสงค  โดยที่ผูเขียนสามารถ 
ส่ือสารตามที่ตองการได  การเขียนจะตองไมคลุมเครือ  กลาวคือ จะตองประกอบดวยความถูกตอง
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ของภาษา (Correctness of Form)   ความเหมาะสมของรูปแบบงานเขียน (Appropriateness of Style)  
และเอกภาพของเรื่อง  (Unity of Theme and Topic) 
 จากคําจํากัดความขางตนสรุปไดวา  การเขียน  หมายถึง  การถายทอดความรู  ความคิด 
ความรูสึกของผูสงสาร  โดยผานกระบวนการคิดอยางเปนระบบออกมาเปนลายลักษณอักษรเพื่อ
ส่ือสารใหผูรับสารเขาใจ 
 
 ประเภทของการเขียน 
 การเขียนเปนการถายทอดความรู  ความคิดและความเขาใจของตนเอง  ออกมาเปน        
ลายลักษณอักษรใหผูอ่ืนเขาใจ  นอกจากนี้การเขียนยังเปนเครื่องมือในการเรียนรู  เปนส่ือตาง ๆ ที่
ชวยจรรโลงใจใหผูอานเกิดความสุข  คลายความทุกขได   ตามประเภทของการเขียนนั้น ๆ  มี 
นักวิชาการดานภาษา  ไดกลาวถึงประเภทของการเขียนไว  ดังนี้ 
 มณีปน  พรหมสุทธิรักษ (2541 : 120)  ไดจําแนกประเภทของการเขียนตามจุดมุงหมาย
ของการเขียน  ดังนี้   
 1.  การเขียนเพื่อเลาเรื่อง  คือ  การเขียนเพื่อถายทอดประสบการณ  ความรู  สวนใหญ
ใชในการเขียนชีวประวัติ  การเขียนขาว  การเขียนสารคดี  การเขียนแบบนี้ผูเขียนตองเลาเรื่อง
ตามลําดับเหตุการณและใชขอมูลถูกตองตามความเปนจริง 
 2.  การเขียนเพื่ออธิบาย  คือ  การเขียนเพื่อบอกวิธีการทําสิ่งหนึ่ง  ช้ีแจงตอบปญหา   
ผูเขียนตองลําดับขั้นตอนของเรื่องเปนอยางดี  และใชภาษาที่รัดกุม  ชัดเจนเพื่อใหผูอ่ืนเขาใจงาย 
 3.   การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น คือ การเขียนแสดงความคิดเห็นของผูเขียน             
ซ่ึงอาจมีขอคิด  คติ  หรือแนวคิดที่นาสนใจแทรกอยูดวย   
 4.  การเขียนเพื่อโฆษณา  คือการเขียนจูงใจ เชิญชวนใหผูอานสนใจสิ่งที่เขียนแนะนํา  
เชน  การเขียนคําโฆษณา  คําขวัญ  คําที่ใชควรใหส้ัน  มีการเลนลีลาของคํา  เพื่อใหผูอานสนใจ   
 5.    การเขียนเพื่อสรางจินตนาการ คือ การถายทอดความรูสึก จินตนาการ ใหผูอานเกิด
ความรูสึกเห็นภาพตามผูเขียน  ตองใชคําประณีต  มีความหมายแฝง  เชน  การเขียนเรื่องนวนิยาย  
เปนตน 
 แนวคิดขางตนสอดคลองกับ   จุไรรัตน   ลักษณะศิ ริ   และ  บาหยัน  อ่ิมสําราญ   
(2540  : 189 – 190) ไดจําแนกประเภทของการเขียนตามจุดมุงหมายไว  ดังนี้   
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 1. การเขียนเพื่อเลาเรื่อง 
  การเขียนเพื่อเลาเรื่อง  คือ  การนําเหตุการณหรือเรื่องราวที่เปนลําดับอยูแลวมาถายทอด
เปนขอเขียน อาจเปนเรื่องราวที่ผูเขียนประสบเองหรือเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบุคลใดบุคลหนึ่ง
หรือเกิดขึ้นในสังคมโดยทั่วไป  การเขียนเพื่อเลาเรื่องสวนใหญเปนการเขียนเลาประวัติ  เลาเหตุการณ
หรือประสบการณตาง ๆ  เชน  การเขียนสารคดีและเขียนขาว  เปนตน  ส่ิงสําคัญสําหรับการเขียน
เลาเรื่องคือจะตองคํานึงถึงความถูกตองตามความเปนจริง และตองเลาเรื่องไปตามลําดับเหตุการณ 
ที่เกิดขึ้น 
 2. การเขียนเพื่ออธิบาย 
  การเขียนเพื่ออธิบาย   คือ  การเขียนเพื่อช้ีแจง  อธิบาย  เชน  อธิบายวิธีใช  วิธีทํา   
ขั้นตอนการทํา   โดยมีวัตถุประสงคใหผูอานเกิดความเขาใจและปฏิบัติตามได  เชน   อธิบายวิธีใช
เครื่องมือ  ขั้นตอนการปรุงอาหาร  ขั้นตอนการตอนกิ่งติดตาตนไม  การดูแลรักษาเครื่องใชในบาน
หรืออธิบายเปรียบเทียบของสองสิ่ง เปนตน การเขียนเพื่ออธิบายตองระวังเรื่องการใชภาษา ตองใช
ภาษาที่ส้ันกระชับ  เขาใจงาย  และเปนไปตามลําดับขั้นตอน 
 3. การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น 
  การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นเปนการเขียนเพื่อวิเคราะห วิจารณ แนะนําหรือ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อาจเปนการแสดงความคิดเห็นอยางเดียวหรืออาจมี 
ขอเสนอแนะประกอบดวย  โดยตองคํานึงถึงพื้นฐานขอเท็จจริงอีกทั้งตองมีหลักเกณฑและมีเหตุผล  
ตัวอยางการเขียนแสดงความคิดเห็น  เชน  การเขียนบทความ  การเขียนบทวิจารณและการเขียน   
บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ  เปนตน 
 4. การเขียนเพื่อสรางจินตนาการ 
  การเขียนเพื่อสรางจินตนาการเปนการเขียนที่ผูเขียนมีจุดมุงหมายที่จะใหผูอาน 
มีอารมณคลอยตามและเกิดจินตนาการเห็นภาพตามที่ผูเขียนตองการ การใชถอยคําภาษาในงาน
เขียนลักษณะนี้  ตองใชถอยคําภาษาที่ประณีต  งดงาม  สามารถสื่ออารมณและความรูสึกใหเกิดแก 
ผูอานได   ซ่ึงในบางครั้งก็ตองใชถอยคําที่มีความหมายแฝง   มีความหมายเชิงสัญลักษณ   หรือ 
มีความหมายเชิงเปรียบเทียบเพื่อชวยสรางจินตนาการใหเกิดแกผูอาน  การเขียนตามจุดมุงหมายนี้
จะปรากฏในการเขียนประเภทบันเทิงคดีเปนสวนใหญ 
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 5. เขียนเพื่อโนมนาวใจ 
  การเขียนเพื่อโนมนาวใจ  เปนการเขียนที่ผูเขียนมีจุดประสงคที่จะชักจูง  โนมนาวใจ
ใหผูอานยอมรับในส่ิงที่ผูเขียนเสนอ  เชน  การเขียนโฆษณา  การเขียนคําขวัญ  การใชภาษา 
ในงานเขียนประเภทนี้ตองใชภาษาที่ส้ันกระชับรัดกุม  สะดุดตา  สะดุดใจผูอาน  อาจเลนคํา   
เลนสํานวน  เพื่อใหเกิดความคลองจองทําใหผูอานจดจําไดในเวลาอันรวดเร็ว 
 6. การเขียนเพื่อลอเลียนและเสียดสี 
  การเขียนเพื่อลอเลียนเสียดสีเปนการเขียนทีผู่เขียนมีจุดประสงคที่จะตองตําหนิส่ิงใด
ส่ิงหนึ่ง  อาจเปนบุคคล  เหตุการณหรือสถานการณ  แตเปนการตําหนิอยางนุมนวล  ทํานองตเิพื่อกอ  
การเขียนลักษณะนีต้องไมมลัีกษณะการกลาวรายหรือมุงทําลาย  การใชภาษาในงานเขียนประเภทนี้
ตองสุภาพ  นุมนวล  อาจแทรกอารมณขันทํานองยั่วลอดวยถอยคําหรือดวยเร่ืองราว 
 7. การเขียนเพื่อกจิธุระ 
       การเขียนเพื่อกิจธุระ คอืการเขียนที่ผูเขียนมีจุดประสงคอยางใดอยางหนึ่ง การเขียน 
ชนิดนี้จะมีรูปแบบการเขียนและลักษณะการใชภาษาทีแ่ตกตางกันไปตามประเภทของงานเขียน  เชน  
การเขียนหนังสือราชการ  การเขียนจดหมายธุรกิจ  การเขยีนโทรเลข  การเขียนประกาศแจงความ เปน
ตน    
 สวน สมพร  มันตะสูตร (2540 : 8 – 10)ไดจําแนกประเภทของการเขียนตามจุดมุงหมาย
ของการเขียน  ดังนี้   
 1.  บนัเทิงคด ี (Fiction)  หมายถึง  เรื่องที่เขียนขึ้นจากการสมมติผสมกับจินตนาการ   
โดยยดึหลักความสมจริงใหมากที่สุด  แบงเปน  นวนิยาย  เร่ืองสั้น  บทละคร  หัสคดีหรือปกณิกะ
อ่ืน ๆ    
 2.   สารคดี  (Feature or non–fiction)  คือ  งานเขียนที่ผูเขียนมีจุดมุงหมายที่จะใหความรู  
เนื้อหาสาระเชิงวิชาการแกผูอานมากกวาความเพลิดเพลิน  แตก็มีสารคดีประเภทที่ใหความบันเทิง
ปะปนอยูดวย  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฝมือของผูเขียนเปนสําคัญ  ลักษณะที่สําคัญของสารคดี  คือ   
  2.1 มีจุดมุงหมายที่ใหความรูเปนเบื้องตน 
  2.2 ตองใหทั้งความคิดและความจริงที่เชื่อถือได 
  2.3 ใหคุณคาทางปญญาแกผูอาน 
 จากแนวคิดดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา   การเขียนสามารถจําแนกออกเปน
ประเภทตาง ๆ ไดตามจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของผูเขียนวาตองการสื่อสารใหผูรับสารเขาใจ
ในเรื่องใด 
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ทักษะการเขียนสรุปความ 
 สําหรับการเขียนสรุปความนั้น เปนการเขียนที่ตองผานกระบวนการคิดอยางมีแบบแผน  
แลวจึงสรุปเรื่องราวตาง ๆ  ใหไดใจความสมบูรณครบถวน   ซ่ึงการเขียนสรุปความนี้นับวาเปน
ประโยชนตอผูเรียนอยางมากเพราะสามารถนําไปใชในการสรุปเนื้อหาของบทเรียนหรือเพื่อส่ือสาร
ใหผูอ่ืนไดรับรูหรือเขาใจในสิ่งที่ตนเสนอไดเปนอยางดี 
 
 ความหมายของการเขียนสรุปความ 
 การเขียนสรุปความเปนการเขียนสรุปเฉพาะประเด็นสําคัญของเรื่องที่อานโดยใช 
หลักการเขียนตอบคําถามใหไดสาระวา  ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร ทําไม   อยางไร  และ 
นําเนื้อหาสําคัญดังกลาวมาเรียบเรียงใหมใหสละสลวย  ตอเนื่องอยางชัดเจนและกะทัดรัด ซ่ึง 
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายการเขียนสรุปความไว  ดังนี้   
 กุหลาบ  มัลลิกะมาส  และ วิพุธ  โสภวงศ (2538 : 81) ขนิษฐา  แสงภักดี  (2540 : 7)  
ศศิธร  ธัญลักษณานันท (2542 : 210) นฤมล  มวงไทย (2543 : 8)  สรวีย  เคียนสันเทียะ (2545 : 9)  
สมจิตร  เมนเกาะ (2546 : 13) และ  กมลพรรณ  บินอิบรอฮีม (2547 : 12) ไดใหความหมายของ 
การเขียนสรุปความไวทํานองเดียวกันวา   การเขียนสรุปความ  หมายถึง  การเขียนเฉพาะประเด็น
สําคัญของเรื่องโดยผานกระบวนการคิด  ใครครวญอยางมีเหตุผล  เพื่อใหไดใจความสั้น กะทัดรัด  
และสละสลวยดวยสํานวนภาษาของผูเขียนเอง  สวน  ไพรถ  เลิศพิริยกมล (2544 : 113)  ไดให 
ความหมายของการเขียนสรุปความไววา  การเขียนสรุปความเปนการรวบรวมใจความสําคัญของ
เรื่อง  หรือหาประเด็นหลักของเรื่องออกมาใหได  แลวนํามาเรียบเรียงดวยถอยคําที่สละสลวย   
นอกจากนี้  พรฤดี  ขวัญศิริกุล (2546 : 16)  และ  กัณหา  คําหอมกุล (2548 : 35)  ไดใหความหมาย
ของการเขียนสรุปความสอดคลองตรงกันวา  การเขียนสรุปความ  หมายถึง  การเก็บใจความสําคัญ
ของเรื่องแลวนํามาเรียบเรียงใหม  โดยมีเนื้อหาสัมพันธกันดวยสํานวนของผูสรุปเอง  โดยมี 
ความหมายที่ผูอานเขาใจไดครบถวนและนําไปใชประโยชนได 
 นอกจากนี้  ยังมีนักการศึกษาตางประเทศใหคํานิยามของการเขียนสรุปความไว  ดังนี้ 
บาเซอรแมน (Bazerman  1995 : 12, อางถึงใน  กมลพรรณ  บินอิบรอฮีม  2547 : 12)  ใหคํานิยามวา  
การเขียนสรุปความ  หมายถึง  การรวบรัดขอมูลใหเห็นใจความสําคัญของขอความแลวมาสรุปใหมี
ความสละสลวยดวยภาษาของตนเอง  สวน สมาคมนักเขียน  (The  Writers’ Workshop  2005) 
ใหความหมายของการเขียนสรุปความไววา  การเขียนสรุปความ  หมายถึง  การเขียนเนื้อเร่ือง 
ซํ้าใหมอีกครั้งหนึ่งดวยสํานวนของตนเอง การเขียนสรุปความมีหลายชนิดแตกตางกันไปตาม 
ความสามารถในการเขียนอธิบายหรือวิเคราะหของผูเขียน ซ่ึงอาจมีความยาวหลายหนากระดาษ
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หรืออาจมีความยาวเพียงหนึ่งหรือสองประโยค  นอกจากนี้  ลินดา บีฮัน และ สก็อต ลอยด เดวิท  
(Lynda Behan and Lioyd  Dewitt  2005)  กลาววา   การเขียนสรุปความ เปนการสะทอนความเขาใจ
ของผูอานจากงานเขียนตาง ๆ โดยผานการสังเคราะหแลวเขียนดวยถอยคําที่กระชับ รัดกุม ดวยสํานวน
ภาษาของผูเขียนเอง หรือจะกลาววา การเขียนสรุปความ ก็คือการจับประเด็นหรือจุดสําคัญของเรื่อง 
ที่อานเพื่อบุคคลที่ไมไดอานตนฉบับ    
 จากความหมายดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  การเขียนสรุปความ  หมายถึง  การเขียน
เฉพาะเนื้อหาสําคัญของเรื่องที่อานหรือฟงใหไดใจความครบถวนสมบูรณ  และสื่อความหมาย 
ไดถูกตอง  โดยใชสํานวนภาษาของตนเอง 

 
ความสําคัญของการเขียนสรุปความ 

การเขียนสรุปความเปนทักษะที่มีความสําคัญในการติดตอส่ือสาร  เพราะจะชวย 
ใหจดจําเรื่องราวหรือประเด็นสําคัญจากสิ่งที่ไดอาน  ไดฟง  เรื่องราวตาง ๆ  กอใหเกิดประโยชน 
ในการศึกษา  การทํางานและใชในชีวิตประจําวัน  ดังที่นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึง 
ความสําคัญของการเขียนสรุปความไว  ดังนี้ 
 ขนิษฐา  แสงภักดี (2540 : 23) และ สมจิตร  เมนเกาะ (2546 : 10)  ไดกลาวถึง 
ความสําคัญของการเขียนสรุปความในทํานองเดียวกันวา  การเขียนสรุปความมีบทบาทสําคัญมาก
ในชีวิตประจําวัน  ในฐานะที่เปนเครื่องมือสําคัญของการสื่อสาร  เพราะจะชวยใหจดจําสาระสําคัญ
จากส่ิงที่ไดฟงไดอานและสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได  สอดคลองกับ  
พร้ิมเพราวดี  หันตรา  (2541: 79)  และ สรวีย  เคียนสันเทียะ (2545 :13) ไดกลาวถึงความสําคัญของ
การเขียนสรุปความในทํานองเดียวกันวา การเขียนสรุปความเปนทักษะการใชภาษาที่มีความสําคัญ 
และจําเปนในการสื่อสาร  เพราะจะชวยใหจดจําสาระสําคัญจากสิ่งที่ไดฟงและอาน  การใชภาษา
เพื่อเขียนสรุปความใหไดดีนั้นตองอาศัยการฝกฝนอยางถูกหลักเกณฑจึงจะทําใหการเขียน 
สรุปความมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สวน  กัณหา  คําหอมกุล (2548 : 36) และ กมลพรรณ  บินอิบรอฮมี 
(2547 : 13)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการเขียนสรุปความในทํานองเดียวกันวา  การเขียน 
สรุปความมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการศึกษาและการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  เพราะ
ชวยใหจดจําสาระสําคัญจากสิ่งที่ไดฟงและอาน  ทําใหส่ือความหมายเขาใจดีขึ้นและสามารถ
นําไปใชประโยชนตอไปไดทั้งที่เปนวิชาการและไมเปนวิชาการ นอกจากนี้ สุทธิวงศ  พงศไพบูลย  
และอุดม  หนูทอง  (2535, อางถึงใน   สรวีย  เคียนสันเทียะ  2545 : 1) กลาวถึงความสําคัญของการ
เขียนสรุปความไววา  เปนกระบวนการสําคัญที่ชวยใหนักเรียนรูจักประมวลความรู  ความคิด  มี 
วิจารณญาณในการตัดสินใจ  ทุกคนจําเปนตองใชวิธีการนี้ตลอดเวลา    
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 จากความสําคัญของการเขียนสรุปความ  สามารถสรุปไดวา  การเขียนสรุปความ 
มีความสําคัญตอบุคคลโดยทั่วไปและนักเรียนทุกระดับชั้นเพราะการไดอาน  ไดยิน  ไดฟงเรื่องราว
ตาง ๆ  ตองมีการสรุปความเพื่อจดจําสาระสําคัญของเรื่องราวและนําไปใชในการสื่อสารกันได
อยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชนในการศึกษา  การทํางาน  และใชในชีวิตประจําวัน 
 
หลักการเขียนสรุปความ 

การเขียนสรุปความเปนการเขียนที่ยนยอเนื้อความใหไดใจความที่ส้ัน  กะทัดรัด   
โดยจับประเด็นที่เปนสาระสําคัญจากเรื่องที่ฟงหรืออานใหไดสาระครบถวน  ตองใชความสามารถ 
ในการเขียนอยางมาก  และตองใชภาษาอยางมีศิลปะ  ตองใชระบบและมีกฎเกณฑตามขั้นตอน 
การเขียนจึงจะทําใหการเขียนสรุปความเกิดประสิทธิภาพได  ซ่ึงมีนักการศึกษาและนักวิจัย 
ไดกลาวถึงหลักการเขียนสรุปความไว  ดังนี้ 
 แกวตา  กรุงวงศ (2541 : 2)  กลาวถึงหลักการเขียนสรุปไว  ดังนี ้

1.    อานเนื้อเร่ืองทั้งหมดเพื่อทําความเขาใจ 
2.    จับใจความสําคัญใหครบถวน 

            3.    พิจารณาเรียงลําดับขอความใหเขาใจงาย  โดยไมจาํเปนตองเรียงลําดับตามเรื่องเดิม 
4.    เรียบเรียงโดยใชสํานวนภาษาของผูเขียน  ใหกะทดัรัด  ชัดเจน  สละสลวยและ 

ถูกตองตามหลักการใชภาษา  โดยเรียบเรยีงเปนเรื่องเลา  ใชสรรพนามบุรุษที่ 3 
5.    ไมจําเปนตองใชอักษรยอ 
6.     เลือกใชคาํธรรมดาแทนสํานวนภาษาหรือศัพทยาก 
7.   เลือกใชคาํสันธานที่เหมาะสม  เชื่อมขอความใหกระชับ 
8. หากเนื้อความเดิมเปนรอยกรองใหถอดคําประพันธเปนรอยแกวกอน 
แนวคดิขางตนสอดคลองกับ  เอกฉัท  จารุเมธีชน (2541 : 111) ที่กลาวถึงหลักการ 

เขียนสรุปไว  ดังนี ้
1. ไมใชสํานวนภาษาเดิม  นอกจากของเดิมกะทัดรัดดีแลว 
2. ใชภาษาเลา  คือ  ไมใชสรรพนามบุรุษที่ 1  หรือ  2  แตใชสรรพนามบุรุษที่ 3  หรือ  

เอยช่ือ 
3. รูจักรวบรวมคําหลาย ๆ คํา  วลี  หรือประโยคใหส้ันเขา  หรือแทนดวยคําส้ัน ๆ  
4. ไมใชอักษรยอในการเขียน 
5. ใชราชาศัพทและคําสุภาพไดถูกตอง 
6. บทรอยกรองตาง ๆ ใหอานหรือฟงทําความเขาใจแลวยอเปนรอยแกว 
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 ไพรถ  เลิศพิริยกมล  (2544  : 113) กลาวถึงหลักการเขียนสรุปความ  ไวดังนี ้
ขั้นที่   1   เปนขั้นพิจารณาสารวามีเนื้อหาเปนอยางไร  รูปแบบของสารเปนอะไร   

                  ขั้นที่   2    เปนขั้นการยอเนื้อหาของเรื่องจากเรื่องทั้งหมด ใหเหลือประมาณหนึ่งในสาม
พรอมทั้งคิดชื่อเร่ืองดวย 

ขั้นที่  3  เปนขั้นสรุปเรื่องใหส้ันและกะทัดรัด โดยหาขอความหรือคํามาทดแทน
ประโยคหรือขอความยาว  ๆ  ใหเหลือขอความที่ส้ันใหได  ในขั้นนี้คิดปรับปรุงถอยคําและชื่อเร่ือง
ใหกระชับรัดกุมกวาเดิม  ขั้นนี้ถือเปนสรุปความไดแลว 

ขั้นที่  4  เปนขั้นสุดทายคือ ขั้นการสรุปรวบยอดเรื่องราวทั้งหมดใหเหลือเฉพาะ 
ใจความสําคัญจริง  ๆ  หรือใหเหลือประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียว  ขั้นนี้เปนขั้นตอนสําคัญที่สุด
และเปนขั้นตอนที่ยากที่สุดดวย 

สนิท  สัตโยภาส (2542 : 145) กลาวถึงหลักการเขียนสรุปความ  ไวดังนี้ 
1. อานเรื่องที่จะยอใหเขาใจแจมแจงอยางนอย  2  เที่ยว 
2. เก็บสาระสําคัญแลวสรุปเปนขอความใหมดวยสํานวนของเราเองโดยทําทีละ 

ยอหนา 
3. นําสาระของแตละยอหนามาเขียนเรียบเรียงเนื้อความใหเชื่อมตอกัน 
4. อานทบทวนขอความอีกครั้ง  เพื่อตรวจดูวาเนื้อความตรงกับเรื่องเดิมและครบถวน

หรือไม 
 จุไรรัตน  ลักษณะศิริ และ  บาหยัน   อ่ิมสําราญ (2548 : 222)   ไดกลาวถึงหลักการเขียน
สรุปความไว  ดังนี้   
 1.   อานเรื่องที่ตองการสรุปใหจบ   ทางที่ดีควรอานสองครั้ง   คร้ังแรกอานแบบคราว  ๆ  
ใหเขาใจเรื่องหรือจับใจความโดยสวนรวมกอนแลวจึงอานครั้งที่สองเพื่อจับใจความสําคัญที่เปน 
ความคิดหลักของผูเขียนในแตละยอหนา (หรือกลุมยอหนา)  บางครั้งความคิดหลักอาจปรากฏเปน
ประโยคความสําคัญเดนชัด  ผูสรุปความก็ทําเครื่องหมาย  เชน  ขีดเสนใต หรือเขียนสรุป- 
ใจความสําคัญแตละยอหนาไว ถายอหนาใดผูเขียนไมไดแสดงประโยคใจความสําคัญไวเดนชัด  
หรือไมไดแสดงความคิดหลักเปนประโยคใจความสําคัญไว  แตผูสรุปสามารถอานพิจารณา 
ความคิดหลักของคนเขียนได  ก็สามารถเขียนสรุปความคิดหลักของยอหนานั้น  ๆ  ดวยภาษาของ
ตนเองได    แตถาอานจนจบยอหนาและพิจารณาแลวไมเห็นวาประโยคใดเปนใจความสําคัญหรือ
เห็นวาเปนใจความสําคัญพอ   ๆ  กันหมดจนไมอาจสรุปความคิดหลักได  ใหทดลองอาน 
อีกครั้งหนึ่งขณะที่อานก็ใหคํานึงถึงหลักการเขียนยอหนาที่ดีไปดวยเสมอ  บางยอหนาเราอาจผาน
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โดยไมตองสรุปเพราะเปนเพียงสวนขยายความแตบางยอหนาอาจตองเขียนสรุปความที่ยาวกวาปกต ิ 
เนื่องจากพิจารณาวาเปนความคิดสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกัน 
 2. นําผลจากการอานสรุปใจความจากแตละยอหนาตามที่ไดทําเครื่องหมายหรือ 
เขียนสรุปยอ  ๆ  เอาไวมาพิจารณารวมกันเพื่อเรียบเรียงสรุปความเปนภาษาเขียนของตนเอง    ปกติ
เรามักเรียบเรียงขอความใหตอเนื่องตามลําดับยอหนาที่ไดอานสรุปไวดวยภาษาที่กระชับ 
รัดกุม  และเชื่อมโยงแตละความคิดหลัก แตละประโยคใจความสําคัญดวยคําเชื่อมที่เหมาะเจาะ  
เปนเหตุเปนผลตามลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม  แตบางครั้งก็อาจเรียงลําดับความหลักเสียใหม  
เพื่อใหการเขียนสรุปกระชับรัดกุมยิ่งขึ้น  ทั้งนี้แลวแตเร่ืองที่ตองสรุป 
 สมาคมนักเขียน  (The  Writers’  Workshop  2005)  กลาวถึงหลักการเขียนสรุปความ  
ไวดังนี้ 

1. อานตนฉบับหรือขอความเดิมอยางรอบคอบ 
2. ใชดินสอเนนขอความหรือขีดเสนใตเมื่อพบใจความสําคัญ   หรือจดบันทึกลง

บริเวณขอบกระดาษหรือบันทึกลงในกระดาษอื่น  ๆ 
3. รางขอความที่สรุปเปนแผนภูมิโดยสังเขปหรือเขียนเปนเคาโครงอยางงาย 
4. เขียนสรุปใจความสําคัญดวยสํานวนของตนเอง 
5. เขียนที่มาของเนื้อหาตนฉบับ 

 จากวิธีการเขยีนสรุปความขางตนสามารถสรุปไดวา  การเขียนสรุปความนั้นมีขั้นตอน 
การเขียน  ดังนี้ 

1. อานเนื้อเร่ืองอยางรอบคอบหรืออานซ้ําหลาย  ๆ  คร้ังจนเกิดความเขาใจ 
ทีละยอหนา 

2. ขีดเสนใตขอความที่เปนใจความสําคัญของเรื่องหรือจดบนัทึกไว 
3. นําขอความทีข่ีดเสนใตหรือจดบันทึกไวมาเขียนเปนแผนภูมิหรือเคาโครงงาย ๆ   
4. จากนั้นจึงเรียบเรียงขอความใหมดวยสํานวนภาษาของตนเองใหไดใจความที ่

ส้ันกระชับแตไดใจความที่สมบูรณ 
5. เขียนบอกที่มาของขอความตนฉบับ 

 
เกณฑการใหคะแนนการเขียนสรุปความ 
 เกณฑการใหคะแนนการเขียนสรุปความนั้นมีผูกําหนดเกณฑไวมากมายแตกตางกันไป
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวา  ผูสอนตองการพัฒนานักเรียนในดานใดมากที่สุดก็จะกําหนดเกณฑในดานนั้น 
ใหมาก  ซ่ึงมีนักการศึกษาและนักวิจัย  ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนการเขียนสรุปความไว  ดังนี้ 
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 ขนิษฐา  แสงภกัดี  (2540 : 35-36)  กําหนดเกณฑประเมินการเขียนสรุปความไว  ดังนี ้
 สวนที่  1  เนื้อเร่ืองยอ   คะแนนเต็ม  4   คะแนน 

1.   เขียนสรุปเนื้อเร่ืองไดใจความสําคัญครบถวน  ส้ัน  กะทัดรัด 4   คะแนน 
2.   เขียนสรุปเนื้อเร่ืองไดใจความสําคัญประมาณ  3  ใน  4  3   คะแนน 

 3.   เขียนสรุปเนื้อเร่ืองไดใจความสําคัญประมาณ  2  ใน  3      2   คะแนน 
4.   เขียนสรุปเนื้อเร่ืองไดใจความสําคัญประมาณ  1  ใน  4  1   คะแนน 

 5.   เขียนสรุปเนื้อเร่ืองไมไดใจความสําคัญ   0   คะแนน 
สวนที่  2  การใชภาษา                    คะแนนเต็ม       6   คะแนน 
1.   การใชถอยคําสํานวน                         4    คะแนน 

1.1  เขียนประโยครัดกุม  ส่ือความหมายไดเขาใจ 
ใชถอยคําตรงความหมายตลอดเรื่อง                4    คะแนน 

1.2  เขียนประโยครัดกุม  ส่ือความหมายไดเขาใจ 
ใชถอยคําตรงความหมายประมาณ   3 ใน  4             3   คะแนน                

1.3  เขียนประโยครัดกุม  ส่ือความหมายไดเขาใจ 
ใชถอยคําตรงตามความหมายประมาณ  2  ใน  4                     2   คะแนน 

1.4  เขียนประโยครัดกุม  ส่ือความหมายไดเขาใจ 
ใชถอยคําตรงตามความหมายประมาณ  1  ใน  4     1   คะแนน 

1.5  เขียนประโยครัดกุม  ส่ือความหมายไมเขาใจ 
ใชถอยคําไมตรงความหมาย                   0   คะแนน 

2.   การเขียนสะกดคํา   คะแนนเต็ม        2   คะแนน 
2.1  เขียนถูกตองทั้งหมด        2    คะแนน 
2.2  เขียนผิด  1 – 3  คํา              1    คะแนน 
2.3  เขียนผิดเกิน  3  คําขึ้นไป                          0   คะแนน 

 สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย  (2544 : 10)  กําหนดหลักเกณฑการเขียนสรปุความไว  ดังนี้ 
 1.  สรุปใจความถูกตอง   คะแนนเต็ม        4   คะแนน 

1.1  สรุปใจความไดตรงทุกประเด็น                    4   คะแนน 
1.2  สรุปใจความไดตรงแตขาด  1  ประเดน็                         3   คะแนน 
1.3  สรุปใจความไดตรงแตขาด  2  ประเดน็                         2   คะแนน 
1.4  สรุปใจความไดตรงแตขาด  3  ประเดน็                         1   คะแนน  
1.5  สรุปใจความไดนอยแตขาดประเดน็สําคัญ 4  ประเดน็ขึ้นไป   0   คะแนน 
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 2.  สะกดคําและวางวรรณยกุตถูกตอง  คะแนนเต็ม      2   คะแนน 
2.1  เขียนสะกดคําและวางวรรณยุกตถูกตองทุกคํา             2   คะแนน 
2.2  เขียนสะกดคําผิดหรือวางวรรณยกุตผิดที่ 2- 4 คํา        1   คะแนน 
2.3  เขียนสะกดคําผิดหรือวางวรรณยกุตผิดที่เกิน 4  คํา      0   คะแนน 

 3.  เขียนประโยคถูกตอง                       คะแนนเต็ม   2   คะแนน 
3.1  เขียนประโยคถูกตองตามหลักภาษาทกุประโยค           2    คะแนน 
3.2  เขียนประโยคผิดหลักไวยากรณ  1  ประโยค                1    คะแนน 
3.3  เขียนประโยคผิดหลักไวยากรณ  2  ประโยคขึ้นไป      0    คะแนน 

 4.  ความสะอาดและเปนระเบียบ       คะแนนเต็ม    2   คะแนน 
4.1  สะอาดและเปนระเบียบทั้งหมด                                 2   คะแนน 
4.2  ขีดฆาหรือสกปรก  1 -2  ที่                                         1   คะแนน 
4.3  ขีดฆาหรือสกปรก  3  ที่ขึ้นไป                                       0   คะแนน 

     รวมคะแนนทัง้หมด   10  คะแนน 
สรวีย  เคียนสันเทียะ (2545 : 55 - 56) ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนการเขยีน 

สรุปความ  ไวดังนี ้
สวนที่ 1  การเขียนสรุปใจความสําคัญไดครบถวน คะแนนเต็ม            2    คะแนน  
1.   เขียนสรุปใจความสําคัญไดครบถวน   2    คะแนน 
2.   เขียนสรุปใจความสําคัญได  3  ใน  4  สวน   1.5  คะแนน 
3.   เขียนสรุปใจความสําคัญได  2  ใน  4  สวน   1     คะแนน 
4.   เขียนสรุปใจความสําคัญได  1  ใน  4  สวน   0.5  คะแนน 
5.   เขียนสรุปไมไดใจความสําคัญ    1     คะแนน 
สวนที่ 2  การเขียนสะกดคํา   คะแนนเต็ม                    1     คะแนน 
1.   เขียนคําถูกตองทั้งหมด    1     คะแนน 
2.   เขียนคําผิด  1 – 3  คํา    0.5  คะแนน 
3.   เขียนคําผิดมากกวา  3  คํา    0     คะแนน 
พรฤดี   ขวัญศิริกุล (2546 : 10 -11) ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนการเขียนสรุปความ  

ไวดังนี ้
สวนที่ 1  การสรุปเรื่อง   คะแนนเต็ม  4   คะแนน 
1.   เขียนสรุปเรื่องไดใจความสําคัญครบถวน   4   คะแนน 
2.   เขียนสรุปเรื่องไดใจความสําคัญประมาณ  3  ใน  4  สวนของเรื่อง 3   คะแนน 
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3.   เขียนสรุปเรื่องไดใจความสําคัญประมาณ  2  ใน  4  สวนของเรื่อง 2   คะแนน 
4.   เขียนสรุปเรื่องไดใจความสําคัญประมาณ  1  ใน  4  สวนของเรื่อง 1   คะแนน 
5.   เขียนสรุปเรื่องไมไดใจความสําคัญ   0   คะแนน 
สวนที่ 2  การเขียนประโยค  คะแนนเต็ม  2   คะแนน 
1.   เขียนประโยคถูกตองตามหลักไวยากรณทุกประโยค  2   คะแนน 
2.   เขียนประโยคผิดหลักไวยากรณ  1  ประโยค  1   คะแนน 
3.   เขียนประโยคผิดหลักไวยากรณ  2  ประโยคขึ้นไป  0   คะแนน 
สวนที่ 3  การเขียนสะกดคํา   คะแนนเต็ม  2   คะแนน 
1.  เขียนสะกดคําถูกตองทั้งหมด    2   คะแนน 
2.   เขียนสะกดคําผิดและวางวรรณยกุตหรือสระผิดที่  1 – 3  คํา 1   คะแนน 
3.   เขียนสะกดคําผิดและวางวรรณยกุตหรือสระผิดที่  4  คําขึ้นไป 0   คะแนน 
สวนที่ 4  การเวนวรรคตอน  คะแนนเต็ม  2   คะแนน 
1.   เวนวรรคตอนถูกตองทุกที่    2   คะแนน 
2.   เวนวรรคตอนผิด  1  -  2  ที่    1   คะแนน 
3.   เวนวรรคตอนผิด  3  ที่ขึ้นไป    0   คะแนน 
กมลพรรณ  บินอิบรอฮีม (2547 : 45 - 46) ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนการเขยีน

สรุปความ  ไวดังนี ้
สวนที่ 1  การสรุปสาระสําคัญ  คะแนนเต็ม  4   คะแนน 
1. สรุปสาระสําคัญครอบคลุมครบถวน  ถูกตอง   

มีการเรียงลําดบัความคิดตอเนื่อง  ชัดเจน   4   คะแนน 
2. สรุปสาระสําคัญครอบคลุมครบถวน  ถูกตอง 

แตมีการเรียงลาํดับความคิดไมตอเนื่อง  ชัดเจน  3   คะแนน 
3. สรุปสาระสําคัญครอบคลุมครบถวน  ถูกตองกึ่งหนึ่ง 

และมีการเรียงลําดับความคิดตอเนื่อง  ชัดเจน  2   คะแนน 
4. สรุปสาระสําคัญครอบคลุมครบถวน  ถูกตองกึ่งหนึ่ง 

แตมีการเรียงลาํดับความคิดไมตอเนื่อง  ชัดเจน  1   คะแนน 
5. สรุปสาระสําคัญไมครอบคลุมครบถวน  ถูกตอง 

และมีการเรียงลําดับความคิดไมตอเนื่อง  ชัดเจน  0   คะแนน 
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สวนที่ 2  การเขียนประโยคและการใชถอยคําสํานวน คะแนนเต็ม 4   คะแนน 
1. เขียนประโยคถูกตอง  กระชบั  รัดกุม  เลือกใชถอยคําที่ส่ือความหมาย 

ไดเขาใจสํานวนภาษาทีเ่รียบเรียงไดใจความสละสลวย  4   คะแนน 
2. เขียนประโยคถูกตอง  กระชบั  รัดกุม  เลือกใชถอยคําที่ส่ือความหมาย 
      ไดเขาใจแตสํานวนภาษาที่เรียบเรียงยังไมไดใจความสละสลวย 3   คะแนน 
3. เขียนประโยคถูกตอง  แตไมกระชับ  รัดกมุ  เลือกใชถอยคํา 

ที่ส่ือความหมายพอเขาใจสํานวนภาษาทีเ่รียบเรียงยังไมได 
      ใจความสละสลวย     2   คะแนน 
4. เขียนประโยคถูกตอง  แตไมกระชับ  รัดกมุ  เลือกใชถอยคํา 

ที่ส่ือความหมายไมเขาใจ  และสํานวนภาษาที่เรียบเรยีงไมได 
ใจความสละสลวย     1   คะแนน 

5. เขียนประโยคไมถูกตอง  ไมกระชับ  รัดกมุ  เลือกใชถอยคํา 
ที่ส่ือความหมายไมเขาใจไมตรงความหมาย  สํานวนภาษา 
ที่เรียบเรียงไมไดใจความสละสลวย   0   คะแนน 

 สวนที่ 3   การเขียนสะกดคํา  คะแนนเต็ม  1   คะแนน 
 1.   เขียนสะกดคําถูกตองทั้งหมด    1   คะแนน 
 2.   เขียนสะกดคําผิด     0   คะแนน 
 สวนที่ 4   การเวนวรรคตอน  คะแนนเต็ม  1   คะแนน 
 1.   เวนวรรคไดเหมาะสมกับขอความทุกที ่   1   คะแนน 
 2.   เวนวรรคไมเหมาะสมกับขอความ   0   คะแนน 

จากเกณฑการใหคะแนนการเขียนสรุปความดังกลาวขางตน  ผูวิจัยไดสังเคราะหเปน
เกณฑการใหคะแนนในการวัดทักษะการเขียนสรุปความ  ดังนี้ 

1. การสรุปเนื้อหาสําคัญ  คะแนนเต็ม   5   คะแนน 
1.1 เขียนเนื้อหาสําคัญของเรื่องไดใจความสมบูรณ 

ดวยสํานวนภาษาของตนเอง   5   คะแนน 
1.2 เขียนเนื้อหาสําคัญของเรื่องไดใจความสมบูรณ 

โดยใชสํานวนภาษาเดิม    4   คะแนน 
1.3 เขียนเนื้อหาสาํคัญของเรื่องไดใจความ  2  ใน  4  สวนขึน้ไป 

ดวยสํานวนภาษาของตนเอง   3   คะแนน 
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1.4 เขียนเนื้อหาสาํคัญของเรื่องไดใจความ  2 ใน 4  สวนขึน้ไป   
โดยใชสํานวนภาษาเดิม    2   คะแนน 

1.5 เขียนเนื้อหาสําคัญของเรื่องไดใจความนอยกวา  2 ใน 4  สวน 1   คะแนน 
1.6 เขียนเนื้อหาสําคัญของเรื่องไมไดใจความ  0   คะแนน 

2. การเขียนประโยค   คะแนนเต็ม  3   คะแนน 
2.1   เขียนประโยคถูกตองตามหลักไวยากรณทุกประโยค 3   คะแนน 
2.2   เขียนประโยคถูกตองตามหลักไวยากรณ 2  ใน 4  สวนขึ้นไป 2   คะแนน 
2.3   เขียนประโยคถูกตองตามหลกัไวยากรณ นอยกวา 2  ใน 4  สวน   1   คะแนน 
2.4   เขียนประโยคผิดหลักไวยากรณทุกประโยค  0   คะแนน 

3. การเขียนสะกดคํา   คะแนนเต็ม  2   คะแนน 
3.1 เขียนสะกดคําและวางวรรณยุกตถูกตอง 

ตามหลักไวยากรณทุกคํา    2   คะแนน 
3.2 เขียนสะกดคําและวางวรรณยุกตถูกหลักไวยากรณ  

2  ใน 4  สวนขึ้นไป     1   คะแนน 
3.3 เขียนสะกดคําและวางวรรณยุกตถูกหลักไวยากรณ 

นอยกวา  2  ใน 4  สวน      0   คะแนน 
รวมทั้งส้ิน                    10   คะแนน 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยนําเทคนิค KWL  Plus มาจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ  รายละเอียดดังนี้ 
 

การจัดการเรียนรูดวยเทคนคิ KWL  Plus 
 

 เทคนิค KWL  Plus  เปนการจัดการเรียนรูที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหได  โดยผานการอาน  เพราะแตละขั้นตอนจูงใจใหนักเรียนอาน  คิดวิเคราะหโดยละเอียด  
และพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความไดเชนกันจากขั้นการเขียนสรุปความจากแผนภูมิรูปภาพ 
ความคิด  ผูวิจัยขอนําเสนอประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับเทคนิค KWL  Plus  ดังนี้ 
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การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 
ความเปนมาของเทคนิค KWL  Plus 

 เทคนิค  KWL  Plus มีพื้นฐานมาจากเทคนิค KWL ซ่ึงประกอบดวย  3  สวนที่สําคัญ  
คือ  (K)  ระบุส่ิงที่รู  เรื่องที่รูที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กําหนด  หรือหัวเร่ืองที่กําหนด  (W)  อยากรู
อะไรบาง  จากสิ่งหรือเรื่องที่กําหนดในขั้นแรก  และ (L)  เรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่กําหนด  
หลังจากอานเสร็จแลว  ที่แตกตางคือ KWL  Plus  มีการเพิ่มการทําแผนภูมิรูปภาพความคิด  และ
การสรุปของเรื่องราวตาง ๆ ที่อาน  เมื่อจบกระบวนการ KWL  แลว  จากกระบวนการของ KWL  
Plus  กลาวไดวา  เทคนิคดังกลาว สามารถนํามาใชในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหได  เพราะ 
แตละขั้นตอนจูงใจใหนักเรียนคิดวิเคราะหจากที่ไดอานโดยละเอียด นอกจากนี้ การถามคําถามและ
เสริมแรงของครูชวยใหนักเรียนอยากรูอยากแสวงหาคําตอบที่หลากหลาย  ลึกซึ้งมากขึ้น  KWL   
ทําใหผูเรียนอานอยางพิจารณา  อานอยางละเอียด  หรือทบทวนสิ่งที่รูมากอน  ส่ิงที่เขาตองการรู  
และไดรูอะไรจากที่อาน  เปนตน  การสรางแผนภูมิรูปภาพความคิด  (Mind  mapping  หรือ  
Concept  mapping)  ตอทาย KWL  ชวยในการจัดองคความรูใหมจากเรื่องที่อาน  แสดงสาระหลัก  
สาระรอง  ความสัมพันธระหวางสาระตาง ๆ เปนการสรางแผนผังคําสําคัญกับลายเสน  แสดงออก
ถึงความเขาใจอยางแทจริง  แลวนํามาเขียนสรุปความ  ใชเทคนิค KWL  Plus  ภายใตการแนะนํา
ชวยเหลือ  และการถามคําถามใหคิดของครู  นอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถนําเทคนิคนี้ไปใช 
ในการเรียนรูสาระอื่น ๆ ตอไป (วัชรา  เลาเรียนดี  2548 : 144 - 145) 
 

ความหมายของเทคนิค KWL  Plus 
 เนื่องจากเทคนิค KWL  Plus  เปนแนวคิดของ คาร  และ  โอเกิล ผูวิจัยจึงขอนําเสนอ
ความหมายของเทคนิค KWL  Plus  ตามแนวคิดของ คาร  และ  โอเกิล (Carr  and  Ogle   
1987 : 626 - 631)  ดังนี้ 
 K  ในกระบวนการ KWL  Plus  หมายถึง  Know  เปนขั้นตอนที่นักเรียนตรวจสอบ 
หัวขอเร่ืองวาตนเองมีความรูเกี่ยวกับหัวขอเร่ืองมากนอยเพียงใด  เปนการนําความรูเดิมมาใช  
เพราะการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูพื้นฐาน และประสบการณของผูเรียนเปนสิ่งสําคัญ 
ในการจัดกิจกรรมกอนการอาน  ซ่ึงเปนการเตรียมนักเรียนในการเรียนรูเนื้อหาใหม  การบูรณาการ
ระหวางความรูพื้นฐาน  และเรื่องที่นักเรียนจะอานเปนสิ่งที่ชวยใหนักเรียนสามารถสราง 
ความหมายของบทอานไดดี  และผูอานควรไดรับการกระตุนความรูพื้นฐานใหเหมาะสม  ดังนั้น  
ในขั้นตอนนี้ทฤษฎีประสบการณเดิม  ซ่ึงเปนทฤษฎีวาดวยหลักการนําความรูพื้นฐาน  ความรูเดิม
และประสบการณเดิมมาใชในการเรียนการสอน  จึงเปนทฤษฎีที่เกี่ยวของและมีความสําคัญมาก 
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 W  ในกระบวนการ KWL  Plus  หมายถึง  Want  to  know  เปนขั้นตอนที่นักเรียน
จะตองถามตนเองวาตองการรูอะไรในเนื้อเร่ืองที่จะอานบาง  ซ่ึงคําถามที่นักเรียนสรางขึ้น 
กอนการอานนี้  เปนการตั้งเปาหมายในการอาน  และเปนการคาดหวังวาจะพบอะไรในบทอานบาง 
 L  ในกระบวนการ KWL  Plus  หมายถึง  Learned  เปนขั้นตอนที่นักเรียนสํารวจวา 
ตนเองไดเรียนรูอะไรบางจากบทอาน  โดยนักเรียนจะหาคําตอบใหกับคําถามที่ตนเองตั้งไว 
ในขั้นตอน W  และจดบันทึกสิ่งที่ตนเองเรียนรู 
 Plus  หมายถึง  การสรางแผนภูมิรูปภาพความคิด  และเขียนสรุปความหลังการอาน 

เปาหมายของเทคนิค KWL  Plus 
เทคนิค KWL Plus เปนเทคนิควิธีสอนหนึ่งที่มีประสิทธิภาพโดยมีเปาหมายในการนํา 

มาใชตามแนวคิดของนักการศึกษา  ดังตอไปนี้ 
KWL Plus (2004, อางถึงใน  วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ  2547 : 74)  กลาวถึงเปาหมายของ

เทคนิค KWL Plus ไวดังนี ้
 1. กระตุนนักเรียนในการใชกระบวนการอานอยางกระตือรือรน  ซ่ึงแสดงถึงการอาน 

อยางมีความหมาย  มีการถามคําถามและคิดเกี่ยวกบัแนวคิดของเรื่องในขณะที่อาน 
 2. สงเสริมใหนักเรียนตั้งวัตถุประสงคในการอาน  รวบรวมขอมูลจากเรื่อง  จัดระบบ 

ขอมูล  สรางแผนภูมิรูปภาพความคิดจากเรื่องและสรุปเรื่องที่อานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มาตินิ (Martini  2003, อางถึงใน  วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ  2547 : 74)  กลาวถึง 

เปาหมายของเทคนิค KWL Plus ดังนี ้
 1. สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูแบบรวมมือและทํางานเปนทีม 

2. เพื่อเก็บชิ้นงานจากแผนภาพตาราง KWL มาเปนขอมูลสําหรับครูในการชวยเหลือ 
ในการเรยีนรูของนักเรียน  

3. เพื่อดําเนนิการศึกษานกัเรียนเปนรายบุคคล โดยใชช้ินงานในการประเมินพัฒนาการ 
ของนักเรียน 

คอนเนอร (Conner 2004) กลาวถึงเปาหมายของเทคนิค KWL Plus ดังนี ้
1.  เพื่อคนหาความรูที่มีมากอนของนกัเรียนกอนที่จะอานเรื่อง 
2.  เพื่อใหนักเรียนตั้งวัตถุประสงคในการอาน 
3.  เพื่อใหนักเรียนไดตดิตามความเขาใจของนักเรียนเองในการอานเรื่อง 
4.  เพื่อเปดโอกาสใหนกัเรียนไดประเมินความเขาใจที่มตีอเร่ืองของตนเอง 
5.  เพื่อเตรียมโอกาสใหนักเรียนไดขยายความคิดตอจากเรื่อง 
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วัชรา   เลาเรียนดี (2548 : 145) กลาวถึงเปาหมายของเทคนิค KWL Plus  ดังนี ้
1.  เทคนิค KWL Plus  สามารถนํามาใชเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการอาน

อยางกระตือรือรน  เปนการอานที่ฝกการถามตนเองและการใชความคิด  และคิดในเรื่องที่อาน 
เปนสําคัญ 

2. พัฒนาสมรรถภาพในการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการอาน สรุป
สาระสําคัญจากเรื่องที่อาน  จัดการกับสาระความรูขึ้นใหมตามความเขาใจของตนเอง  โดยการใช
แผนผังมโนทัศนหรือแผนผังความคิด  และเขียนสรุปเรื่องที่อานจากแผนผังนั้น 

3.   สงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  สังเคราะหใหกับผูเรียน 
4.   ฝกการระดมสมองโดยมีกรอบในการรวมกันคิด 
จากเปาหมายของเทคนิค KWL Plus ที่กลาวโดยนักวิชาการดังกลาวสามารถสรุปไดวา  

เทคนิค KWL Plus มีเปาหมาย  ดังนี้ 
 1.  เพื่อใหผูสอนไดทราบถึงความรูพื้นฐานที่มีมากอนของผูเรียน และใชช้ินงานในการ

ประเมินพัฒนาการของนักเรียนแลวใชเปนขอมูลยอนกลับ  เพื่อชวยเหลือการอานของนักเรียนและ
สงเสริมการคิดวิเคราะห 
 2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดตั้งวัตถุประสงค  ตั้งคําถามในการอาน  ระดมสมอง   
รวบรวมขอมูล  จัดระบบขอมูล  สรางแผนภูมิรูปภาพความคิด  สรุปเรื่องจากการอาน  รวมไปถึง 
การประเมินความเขาใจจากการอานดวยตนเอง 

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus 
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus เปนกลวิธีการจัดการเรียนรูที่ชวยใหนักเรียน

คิดโดยผานการอานไดดียิ่งขึ้น และสรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน การจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค  KWL  Plus  มีนักวิชาการเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู  ดังนี้ 

คาร  และ โอเกิล   (Carr  and  Ogle 1987, อางถึงใน  วิสาข  จัติวัตร  2541 : 228-229)  
ไดเสนอขั้นตอน  ดังนี้ 

1.    กอนการอาน ครูกระตุนประสบการณเดิมของนักเรียนเกี่ยวกับหัวเร่ืองที่จะอาน   
โดยการอภิปรายถึงความรูเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับหัวขอและเขียนสรุปหัวขอที่รูไว  หลังจากนั้นคาดเดา
วาจะพบขอมูลอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะอานแลวตั้งคําถามในสิ่งที่ตนอยากรู 

2.  ในระหวางการอาน  ในขณะที่อานนักเรียนหยุดเปนชวงๆ เพื่อตอบคําถามที่ไดเขียน
ไวกอนการอาน  และอาจตั้งคําถามที่อยากรูเพิ่มเติม  นักเรียนเขียนบันทึกในสิ่งที่รูจากบทอาน 
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3. หลังการอาน  อภิปรายถึงสิ่งที่ไดเรียนรูจากการอาน  พิจารณาถึงคําถามในสิ่งที่ 
อยากรูวาไดคําตอบตรงตามที่ตองการหรือไม  หลังจากนั้นสรุปนําขอมูลที่เรียนรูมาสรุปใจความ
สําคัญเปนรูปของแผนภูมิรูปภาพความคิด 

คาร  และ โอเกิล   (Carr  and  Ogle  2004, อางถึงใน  วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ  2547 : 75)    
ไดเสนอขั้นตอนการใชเทคนิค KWL Plus ในการจัดการเรียนรูการอานดังนี้ 

1. ขั้น K (What do I know) ขั้นนี้กอนที่นักเรียนจะอานเร่ือง  ครูจะอธิบาย 
ความคิดรวบยอดของเรื่องและกําหนดคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดระดมสมอง (Brainstorms)  
และเขียนคําตอบของนักเรียนลงในแผนภูมิรูปภาพชอง K – What we know  หลังจากนั้นนักเรียน
และครูรวมกันจัดประเภทขอมูลความรูที่คาดการณไวที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องที่จะอาน 
 2. ขั้น W (What do I want to learn)  ในขั้นนี้ครูคนหาความจริงจากคําถามของ 
นักเรียนในสิ่งที่นักเรียนสนใจ  อยากรู  หรือถามที่ยังไมมีคําตอบเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของเรื่อง  
พรอมทั้งใหนักเรียนเขียนรายการคําถามลงในชอง W – What we want to know  หลังจากนั้น 
นักเรียนทุกคนอานเรื่อง และตอบคําถามที่ตั้งไว ระหวางอานนักเรียนสามารถเพิ่มคําถามและ 
คําตอบในกลุมของตัวเองได 
 3. ขั้น  L1  (What I learned)  ในขั้นนี้จะระบุความรูที่นักเรียนเกิดการเรียนรูขึ้น 
ทั้งระหวางการอานและหลังการอาน  นักเรียนบันทึกความรูที่ไดลงในชอง L - What we have 
learned  พรอมทั้งตรวจสอบคําถามที่ยังไมไดตอบ 
 4.   ขั้น  L2  (Mapping)  นักเรียนนําขอมูลท่ีไดจัดประเภทไวในขั้น  K  เขียนชื่อเร่ือง 
ไวในตําแหนงตรงกลางและเขียนองคประกอบหลักของแตละหัวขอไวในแตละสาขาพรอมทั้ง 
เขียนอธิบายเพิ่มเติมในแตละประเด็น 
 5. ขั้น  L3  (Summarizing)  สรุปและเขียนสรุปความคิดรวบยอดจากแผนภูมิรูปภาพ
ความคิด ซ่ึงการเขียนในขั้นนี้จะมีประโยชนตอครู และนักเรียนในการประเมินความเขาใจของ 
นักเรียน 
 บูเฮ็ล  (Buehl  2004, อางถึงใน  วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ  2547 : 76 - 77)  ไดเสนอ 
ขั้นตอนการใชเทคนิค KWL Plus ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  ระบุส่ิงที่นักเรียนรูหรือส่ิงที่นักเรียนคิดวารูลงในชอง K (Identify What we 
want to know or Think  you know – The K)  ในขั้นนี้นักเรียนจะระลึกวานักเรียนรูอะไรมาบางหรือ
คิดวารูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน  ซ่ึงครูอาจจะถามนักเรียนทีละคนเพื่อเชื่อมตอรายละเอียด
ของเรื่องจากความคิดของแตละคน  และบันทึกสิ่งที่นักเรียนรูไวในชอง K – What we know 
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 ขั้นที่  2  ระบุวานักเรียนตองการรูอะไร  ลงในชอง  W (Identify What we want to know 
– The W)  ขั้นนี้ครูหรือนักเรียนถามเกี่ยวกับหัวขอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล  อาจเปนคําถาม 
ขอมูลที่ไดบันทึกไวในชอง K  หรือเปนคําถามสิ่งที่นักเรียนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน  แลวบันทึก
คําถามลงในชอง W – What we want to know 
 ขั้นที่  3  จัดประเภทความรูและส่ิงที่ตองการรู  (Categorize the K and W)  แนะนํา 
นักเรียนเพื่อตัดสินใจในการจัดประเภทรายการตางๆ  ของขอมูลในชอง K  และชอง W  ประเภท
ของขอมูลที่นักเรียนคาดวาจะใช  เชน  แบงเปนสถานที่  สาเหตุ  ผลที่เกิดขึ้น  การจัดระบบขอมูล
เปนขั้นตอนแรกที่จะทําใหนักเรียนสามารถสรุปไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยใหนักเรียน 
มองเห็นขอมูลที่ไมสามารถจัดเขากลุมได 
 ขั้นที่  4  การอานบทความ  (Read the Article)  ในขณะที่นักเรียนอานเรื่อง  นักเรียน 
จะคนหาคําตอบและขยายความเขาใจที่มีตอเรื่อง ครูควรกระตุนการตั้งคําถามเพื่อตอบคําถาม 
ขอมูลใหม บันทึกความรูที่ไดไวในชอง  L - What we have learned 
 ขั้นที่  5  ระบุขอมูลใหม  (Identify New Information)  หลังการอานนักเรียนระบุขอมูล
ใหมที่คนพบจากการอาน  ขอมูลที่ไดมาใหมนี้นักเรียนจะนําไปรวมกับประเภทของขอมูลท่ีได 
จัดประเภทของขอมูลไวแลว  หากมีความจําเปนอาจจัดประเภทของขอมูลเพิ่มเติม 
 ขั้นที่  6  สรางแผนภูมิรูปภาพความคิด  (Create a Concept Map)  หลังจากที่นักเรียน 
ไดเติมขอความในแผนภาพตาราง  KWL สมบูรณแลว  นักเรียนแตละคนหรือแตละกลุม  นําขอมูล
ที่ไดจัดประเภทไวมาสรางแผนภูมิรูปภาพความคิด  ซ่ึงแผนภูมิรูปภาพความคิดนี้จะชวยใหนักเรียน
ไดมองเห็นภาพรวมของเรื่องที่ไดอานและชวยสังเคราะหและสรุปผลการเรียนรูจากการอานไดดขีึน้ 
 ขั้นที่  7  ระบุส่ิงที่จะศึกษาตอไปในอนาคต  (Identify Further Investigation)  หลังจาก
นักเรียนไดสรางแผนภูมิรูปภาพความคิดเสร็จสมบูรณ  นักเรียนจะเกิดความกระจางชัดในสิ่งที่ 
นักเรียนรูและตัดสินใจที่จะเพิ่มขอมูล  สําหรับคําถามในชอง W ที่ยังไมสามารถหาคําตอบไดใหจัด
เตรียมการอานเพื่อศึกษาคนควาตอไปในอนาคต 
 วัชรา  เลาเรียนดี (2548 : 146 - 147)  กําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  
KWL Plus  ไวดังนี้ 

1. ขั้น K (Know)  รูอะไรจากเรื่องที่ใหอาน  หรือจากหัวเรื่องที่กําหนด  กอนที่ครู 
จะใหผูเรียนอานรายละเอียดของเรื่องที่กําหนดให  ครูอาจเสนอชื่อเร่ือง  คําสําคัญของเรื่อง  เพื่อถาม 
คําถามวารูอะไร  จากคําหรือช่ือเร่ือง  เพื่อจะใหทราบวานักเรียนมีความรูเดิมที่เกี่ยวของกับเรื่อง 
ที่อาน  ใหนักเรียนระดมสมองหาคําตอบ  หรือใหระบุคําตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชื่อเร่ือง / คํา /  
ความคิดรวบยอดที่ระบุ 
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2. ขั้น W (What  do  we  want  to  learn)  เราอยากรูอะไรจากคําตาง ๆ ที่ระบุในขั้น K  
โดยใหนักเรียนตั้งคําถามจากคําที่นําเสนอ  ซ่ึงคําถามจะมาจากความสนใจ  ใครรูของนักเรียนเอง  
โดยที่นักเรียนจะตองตอบลงในตารางตรงชอง W  ตอจากนั้นใหนักเรียนอานเรื่องหรือบทอาน 
ที่กําหนดโดยละเอียด  ตรวจสอบคําตอบ  ขอเท็จจริงที่ไดจากการอาน  ระหวางอานอาจมีคําถาม
เพิ่มและมีการตอบโดยกลุม 

3. ขั้น L1 (What  did  we  learn)  เราไดเรียนรูอะไรบาง  นักเรียนเขียนคําตอบ 
ลงในตารางตรงชอง L  ตรวจสอบวามีคําถามใดบางที่ยังไมมีการตอบ 

4. ขั้น L2  สรางแผนผังความคิด (Mind  Mapping)  นักเรียนตองกลับไปอานทบทวน
จากขั้น K เพื่อจะไดจัดประเภทของสิ่งที่เรียนรูโดยเขียนคําสําคัญไวตรงกลางแผนผังความคิด  และ
โยงความสัมพันธกับคําสําคัญยอยเพื่ออธิบายรายละเอียดของความคิดหลัก 

5. ขั้น L3  ขั้นสรุป  นักเรียนเขียนหมายเลขกํากับลําดับความคิดรวบยอด  แผนผัง
ความคิด  เพื่อเขียนสรุป  การสรุปในขั้นนี้เปนการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนซ่ึงจะบอกถึง
ความเขาใจในเรื่องที่อานของนักเรียน 

สุวิทย  มูลคํา  และ  อรทัย  มูลคํา (2545  : 88 - 92) กําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWL Plus  ไวดังนี้ 

ขั้นกิจกรรมกอนการอาน (Pre – Reading  Activities)  ประกอบดวย 
1. ขั้น K (What  you  know) เปนขั้นตอนการเตรียมความรูพื้นฐานกอนอาน  ผูสอน

อาจทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการจะสอน  แลวใหผูเรียนชวยกันระดมสมอง  มีการ
บันทึกความคิดเห็นที่เกิดจากการระดมสมอง  ซ่ึงอาจทําไดหลายวิธี  เชน  แผนที่ความคิด  หรือ 
แผนผังใยแมงมุมใหชัดเจน  ซ่ึงประกอบดวยความคิดหลัก  ความคิดรองและความคิดยอยตามลําดับ  
โดยผูสอนชวยจัดขอความที่เปนความคิดใหถูกตองกอนที่จะใหผูเรียนคัดลอกแผนที่ความคิดหรือ
แผนผังนั้นลงในกระดาษ  แตถาผูเรียนคุนเคยกับการเขียนแผนผังความคิดแลว  ผูสอนอาจใหผูเรียน
แตละคนเขียนส่ิงที่ตนรูเกี่ยวกับหัวขอที่ผูสอนจะใหผูเรียนเรียนรู  เปนแผนผังความคิดดวยตนเอง 

1.1 ครูกระตุนความรูและประสบการณเดิมของนักเรียน  โดยใหนักเรียนระดม
พลังสมอง  อภิปรายในกลุมรวมกับครูเกี่ยวกับหัวขอที่จะเรียน  วาในเรื่องนี้นักเรียนรูอะไรบาง 
หลังจากระดมพลังสมองและอภิปรายแลว  ครูเขียนส่ิงที่นักเรียนรูเกี่ยวกับหัวขอนั้น  ลงในชอง K 
(Know) บนกระดานดํา  ขณะเดียวกันนักเรียนก็เขียนขอความดังกลาวลงในใบงานของตนในชอง K 

1.2 ครูจัดประเภทขอมูลจากขอความในชอง K  เปนตัวอยางใหนักเรียนดูโดย
จัดเปนประเภทเดียวกัน  แลวนักเรียนจัดประเภทของขอมูลในชอง K  ของตนเอง 
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ขั้นกิจกรรมระหวางการอาน (During  Reading  Activities)  ประกอบดวยขั้นตอนยอย  
คือ 

2. ขั้น W (What  you  want  to  know) 
2.1 นักเรียนตั้งคําถามในสิ่งที่ตนรูเกี่ยวกับเรื่องนั้นแลวเขียนลงในชอง W (Want  

to  Know) 
2.2 ครูเอาขอความใหนักเรียนอาน  ใหนักเรียนคนหาคําตอบของคําถามที่ตั้งไว

ในชอง W  ถาอานพบขอมูลใหม ๆ  นักเรียนสามารถตั้งคําถามเพิ่มเติมในชอง W ไดอีก 
3. ขั้น L (What  you  have  learned)  หลังจากที่ผูเรียนอานขอความแลว  ใหผูเรียน

เขียนคําตอบที่ไดลงในกระดาษเปลา  รวมทั้งขอมูลอ่ืน ๆ ที่ศึกษาเพิ่มเติมได  แตไมไดตั้งคําถามไว 
ขั้นกิจกรรมหลังการอาน 
4. ขั้นการสรุปและนําเสนอ  กิจกรรมในขั้นนี้เปนกิจกรรมเพิ่มเติมในขั้นตอนหลัก 

KWL  หลังจากผูเรียนเรียนรูและเขียนขอมูลความรูที่ไดในขั้น W และ L แลวใหผูเรียนนําขอมูล 
ที่ไดมาปรับแผนผังความคิดเดิมที่ผูเรียนเขียนไวในขั้น  K  ซ่ึงอาจจะมีการตัดทอนเพิ่มเติมหรือ 
จัดระบบขอมูลใหมเพื่อใหแผนผังความคิดมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นแลวใหนักเรียนนําเสนอ 
การสรุปความจากเรื่องที่อาน  โดยการพูดหรือเขียนจากแผนผังความคิดนั้น  หรืออาจมีกิจกรรมอื่น
ที่ผูสอนเห็นวาเปนกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 

จากแนวคิดขางตน  ผูวิจัยจึงไดสังเคราะหเปนขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWL Plus เพื่อใชพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ  ประกอบดวย 
ขั้นตอนสําคัญ ดังนี้   

1. การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐาน  ไดแก 
1.1 จัดกลุมนักเรียนโดยคละเพศ  ชาย – หญิง  และความสามารถเกง  ปานกลาง  

ออน  กลุมละ 4 – 5  คน 
1.2 ช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู  เกณฑการใหคะแนนการเขียนสรุปความ 
1.3 ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรูและการดําเนินการเกี่ยวกับใบงาน  อธิบายวิธีเขียน

หรือการบันทึกขอความลงในตาราง KWL  Plus  Chart 
1.4 กําหนดขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับการทํางานกลุม  บทบาทของสมาชิก 
1.5 ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus  ทักษะ 

การคิดวิเคราะห  ทักษะการเขียนสรุปความ  และการใชเพลงประกอบการสอน  ไดแก  เพลงอีแซว  
เพลงกลอมเด็กและเพลงไทยลูกทุง 

2. การจัดกิจกรรมฝกทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ  ไดแก 
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2.1 การนําเขาสูบทเรียน  ครูจัดกิจกรรมกระตุนความสนใจของนักเรียนเพื่อ 
เช่ือมโยงเขาสูเพลงที่จะอาน  เชน  โดยใหนักเรียนดูภาพ  รองเพลง  หรือใชคําถามเพื่อเชื่อมโยงสู
เพลงที่จะอาน   

2.2 การฝกปฏิบัติโดยนักเรียนและครูรวมกันฝกตามขั้นตอน KWL  Plus 
มี 5 ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นที่ 1   กิจกรรมนักเรียนรูอะไร  K(What  we  know) ครูเสนอชื่อเพลงและ 
คําสําคัญเกี่ยวกับเพลง  แลวกระตุนใหนักเรียนบอกถึงความรูเกี่ยวกับชื่อเพลงและคําสําคัญดังกลาว  
โดยนักเรียนเขียนบันทึกลงในตารางชอง K 

ขั้นที่ 2  กิจกรรมนักเรียนตองการรูอะไร  W(What  we  want  to  know)  
นักเรียนตั้งคําถามที่ตองการรูอะไรจากเพลงที่จะอาน  โดยเขียนบันทึกลงในตารางชอง W โดยครู
เนนใหนักเรียนตั้งคําถามเชิงวิเคราะห   

ขั้นที่ 3  กิจกรรมนักเรียนไดเรียนรูอะไร  L(What  we  have  learned)  
ใหนักเรียนอานเนื้อเพลงอยางละเอียด  แลวเขียนบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูจากการอานลงในตารางชอง 
L ตรวจสอบสิ่งที่ไดจากการอานกับคําถามที่ไดบันทึกไว  วามีคําถามใดที่ยังไมไดคําตอบและหา 
คาํตอบใหครบโดยอาจตั้งคําถามเพิ่มเติมไดเทาที่ตองการ 

ขั้นที่ 4    กิจกรรมสรางเปนแผนภูมิรูปภาพความคิด (Mind Mapping) นักเรียน
นําหัวขอความรูที่ไดจากขั้น 1 – 3 เขียนเปนแผนภูมิรูปภาพความคิดใหสัมพันธกัน 

ขั้นที่ 5   กิจกรรมการสรุปเรื่อง (Summarizing)  นักเรียนเขียนสรุปความเปน
ความเรียงตามประเด็นสําคัญจากแผนภูมิรูปภาพความคิด 
         2.3    ขั้นฝกปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุมยอยจากใบกิจกรรม  โดยครูคอยแนะนํา 

3.    การวัดและประเมินผล โดยตรวจผลงาน และใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน  โดยครู
และนักเรียนรวมกันประเมินผล 

 
บทบาทของครูในการนําเทคนิค KWL  Plus  มาใช 
คาร  และโอเกิล (Carr and Ogle  1987 : 626 - 631, อางถึงใน  วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ  

2547 : 77 - 78)ไดกลาวถึงการนําเทคนิค KWL  Plus มาใชเปนกลวิธีในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความโดยผานการอาน  โดยผูสอนตองมีการ 
เตรียมการดังตอไปนี้ 

1. เลือกเรื่องหรือบทความที่เหมาะสมกับระดับชั้นเรียนและระดับความสามารถ 
ในการอานตามวัยของนักเรียน 
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2. สรางแผนภูมิรูปภาพ  KWL  Plus  Chart  บนกระดานและสรางใบงานสําหรับ 
นักเรียน  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3 

 
นักเรียนรูอะไรบางแลว 

K – What we know 
นักเรียนตองการรูอะไร 

W – What we want to know 
นักเรียนเกดิการเรียนรูอยางไร 

L - What we have learned 
  

 
 
 
 

 

แผนภูมิรูปภาพความคิด 
 
 
การเขียนสรุปความ 
 
 

แผนภูมิที่ 3  แผนภูมิรูปภาพ KWL  Plus  Chart 

 หลังจากนั้นใชคําถามกระตุนใหนักเรียนระดมกําลังสมอง (Brainstorm)  เพื่อให 
นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู  และดึงความรูทั้งหมดของนักเรียนเกี่ยวกับหัวขอเร่ืองที่จะอาน   
โดยครูถามตะลอม และกระตุนนักเรียนใหอธิบายเหตุผลที่นักเรียนคิดเชนนั้น  บันทึกสิ่งที่นักเรียนรู 
ลงในชอง K – What we know  และแนะนํานักเรียนเกี่ยวกับการจัดหมวดหมูของขอมูลท่ีคาดวา 
จะใช 

3. แนะนํานักเรียนเกี่ยวกับการตั้งคําถามเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่ตองการจากการอาน
นําคําถามที่ตั้งไวใสลงในชอง W – What we want to know  คําถามเหลานี้อาจไดมาจากการอภิปราย
หรือจากการระดมความคิด  คําถามควรมีความหลากหลายเพื่อพัฒนาการคิด   จัดประเภท 
องคประกอบหลักของขอมูลที่คาดการณไวจะเปนการชวยใหนักเรียนมีวัตถุประสงคในการอาน 

4. นักเรียนอานเรื่องครูกระตุนนักเรียนใหแสวงหาคําตอบจากคําถามที่ตั้งไว  ในขณะ
อานครูควรกระตุนใหนักเรียนแสวงหาขอมูลใหมเพิ่มเติมและเพิ่มคําถาม 
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5. หลังการอานเสร็จสิ้นสมบูรณ  เปดโอกาสใหนักเรียนไดอภิปรายผลการเรียนรูที่ได
จากการอานและเขียนลงในชอง L - What we have learned  โดยเขียนบันทึกแนวคิด  ความรู 
ที่พบวานาสนใจจากการอาน  สําหรับคําถามบางคําถามที่ไมอาจแสวงหาคําตอบไดจากการอาน 
คร้ังนี้  ครูควรแนะนําแหลงคนควาเพิ่มเติมแกนักเรียน 

6. สรางแผนภูมิรูปภาพความคิด  ใหนักเรียนจัดประเภทของขอมูลที่ไดบันทึกไว 
ในชอง L และถามคําถามเพื่อใหนักเรียนไดบรรยายความคิด  สรางแผนภูมิรูปภาพความคิด 
โดยเลือกขอมูลที่มีความสําคัญแสดงความสัมพันธกับเนื้อเร่ืองที่อาน 

7. แนะนํานักเรียนในการเขียนสรุปความ  การเลือกขอมูลและการจัดระบบขอมูล  ครู
ควรแนะนํานักเรียนใหใชโครงรางขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพความคิด  เพื่อชวยใหนักเรียนสรุป
ขอมูลไดเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  และใหนักเรียนเขียนรายละเอียดเฉพาะที่เปนใจความหลักเพื่อขยาย 
หัวขอในแตละประเภท   

ในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus นั้น  ครูจะเปนแบบอยางใหในเบื้องตน  
โดยครูเปนผูนําและใหผูเรียนคอย ๆ ปฏิบัติเอง  และเพิ่มบทบาทความรับผิดชอบในการเรียนของ
ตนเองมากขึ้น  โดยครูจะตองเปนผูที่คอยกระตุน  ชวยเหลือดูแล  ใหคําแนะนํา  ตรวจแกไขงาน  
บอกขอบกพรอง  และใหกําลังใจผูเรียนตลอดเวลา   
 จากแนวคิดขางตนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus จะเห็นวา 
ขั้นกิจกรรมที่เกี่ยวของและมีความสําคัญตอการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียน 
สรุปความอีกขั้นหนึ่ง คือ  ขั้นการเขียนแผนภูมิรูปภาพความคิด(Mind Mapping)  ซ่ึงมีช่ือเรียก 
หลายชื่อ  เชน  แผนผังความคิด  แผนผังมโนทัศน แผนภูมิรูปภาพความหมาย  แผนภาพความคิด  
และ แผนภูมิรูปภาพโครงเรื่อง   เปนตน  สวนคําภาษาอังกฤษก็มีใชหลายคํา  เชน  Semantic  map, 
Structured  overview  Web, Concept  map, Sematic  organizer, Story  map, Graphic  organizer 
และ Mind Mapping เปนตน  เพื่อใหเขาใจตรงกันในงานวิจัยนี้  ผูวิจัยใชคําวาแผนภูมิรูปภาพ 
ความคิด  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงขอนําเสนอประเด็นสําคัญเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพความคิด  ดังนี้ 
 
แผนภูมิรูปภาพความคดิ 
 แผนภูมิรูปภาพความคิดเปนเครื่องมือที่ชวยในการเรียนรูที่ลึกซึ้งกวางขวางมากขึ้น  
ชวยในการมองเห็นความเชื่อมโยงสัมพันธของคํา  ขอความ  สาระตาง ๆ ไดชัดเจน  ชวยในการจํา  
การคิดและการสรุปเรื่องราวตาง ๆ ไดเปนอยางดี  ดังที่  ชาตรี  เกิดธรรม (2545 : 22)  กลาววา   
แผนภูมิรูปภาพความคิดเปนการแสดงโครงสรางของการคิด  กระบวนการคิดและความสัมพันธ
ของกระบวนการคิดตั้งแตตนจนจบ  ชวยใหมองเห็นภาพรวมของความคิดและเคาโครงของ 
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ความคิดในเรื่องที่กําลังคิด  ทําใหมองเห็นความสัมพันธของความคิด  ทําไดโดยเขียนความคิดหลัก
ไวตรงกลางและโยงเสนใหสัมพันธกับความคิดรอง  ความคิดยอย  และความคิดที่แยกยอยที่มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
 

ความหมายของแผนภูมิรูปภาพความคิด 
มีนักการศึกษาและนักวิจัยใหความหมายของแผนภูมิรูปภาพความคิดไว  ดังนี้ 

 มนัส บุญประกอบ (2533, อางถึงใน  คชานนท   สุวรรณพันธ  2543 : 30)  กลาววา   
แผนภูมิรูปภาพความคิดมีลักษณะเปนแผนภูมิอยางหนึ่ง  ที่แสดงความสัมพันธระหวางกลุม 
มโนทัศนดวยเสนและคําเชื่อมที่เหมาะสม ทําใหอานความสัมพันธจากแผนผังมโนทัศนนั้นเปน
ประโยคหรือขอความที่มีความหมายได  สําหรับ  วัฒนา   วิชิตชาญ  (2546 : 13) กลาววา  แผนภูมิ
รูปภาพความคิด   (Mind  Mapping)    หมายถึง  การสรางภาพรวมจากหัวขอหนึ่งโดยอาศัยคําหลัก 
(Keywords) เปนศูนยกลางที่กอใหเกิดความคิดเสริมตอแตกแขนงออกไปเปนคําเกี่ยวของ(Trigger  
Words)  อีกจํานวนมาก  ซ่ึงโยงใยใหเห็นสัมพันธภาพเชิงบูรณาการของขอมูลท้ังหมดอยางชัดเจน  
ซ่ึงสอดคลองกับ  คชานนท  สุวรรณพันธ (2543 : 6) และ ศิริมณฑา  ขุนศิริ  (2547  : 18)  ที่กลาววา  
แผนภูมิรูปภาพความคิด   (Mind  Mapping)   หมายถึง  การเขียนแผนผังเชื่อมโยงระหวางมโนทัศน
อยางเปนลําดับจากความรูความเขาใจของแตละบุคคลในเรื่องนั้นๆ  โดยมีคําเชื่อมระหวางมโนทัศน
แตละมโนทัศน   สวน  ธัญญา  ผลอนันต  (2548)  กลาววา  แผนภูมิรูปภาพความคิด  (Mind  
Mapping) เปนเครื่องมือสําหรับรวบรวมความคิด  จัดรูปความคิดรวบรวมขอมูลจํานวนมากลงใน
หนากระดาษหนาเดียว  โดยการคิดคําสําคัญ  (Key  Word) แลวแตกกิ่งกานสาขาองคประกอบยอย
ของคําสําคัญนั้น  เชื่อม - โยง - ตอ  ออกไปจากจุดศูนยกลางตามจินตนาการของความคิดที่ไหล 
ออกมา  ทําใหผูวาดแผนภูมิรูปภาพความคิด  (Mind   Mapping)  มองเห็นความสัมพันธภาพรวม
ระหวางความคิดของตนเอง  และหากใชในการประชุมก็ทําใหมองเห็นความสัมพันธระหวาง 
ความคิดของตนเองกับผูอ่ืน 
 จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวา  แผนภูมิรูปภาพความคิด  หมายถึง  แผนภูมิ 
ที่แสดงถึงความรู  ความคิด  ความเขาใจ  ของผูเรียน  ที่ผานการประมวลความรูความคิด  ตามลําดับ
ขั้นตอนและเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม  ดวยการเขียน  คํา ประโยค วลี  สัญลักษณและ 
เสนเชื่อม  โดยใหคําสําคัญหรือหัวเร่ืองอยูตรงกลางหรือดานบนสุดของแผนผัง  สวนใจความรอง
กระจายออกไปหรือแตกสาขาออกมา  ซ่ึงประกอบไปดวยสวนสําคัญ  3  สวนคือ  คําสําคัญ   
เสนเชื่อมโยงและคําหรือวลีที่แสดงถึงขอมูลหรือคําสําคัญนั้น ๆ 
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 วัตถุประสงคของการใชแผนภูมิรูปภาพความคิด 
นักการศึกษาไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการใชแผนภูมิรูปภาพความคดิไว  ดังนี ้
ฟรีแมน (Freeman  2005)  กลาวถึง  วัตถุประสงคของการใชแผนภูมิรูปภาพความคดิ 

ดังนี ้
1. เพื่อพัฒนาความเขาใจขององคความรู 
2. เพื่อศึกษาและแสดงความสมัพันธของขอมูลใหม ๆ 
3. เพื่อทราบพื้นฐานความรูที่มมีากอน 
4. เพื่อรวบรวมความรูและขอมลูใหม 
5. เพื่อการแลกเปลี่ยนและเผยแพรขอมูล 
6. เพื่อใชออกแบบโครงสรางหรือกระบวนการ 
7. เพื่อแสดงความคิดเห็นในการแกปญหา 
นอกจากนี้ ลัวซ่ิง (Lauzing  2005) กลาวถึงวัตถุประสงคของการใชแผนภูมิรูปภาพ

ความคิดไว  ดังนี้ 
1. เพื่อรวบรวมความคิด  โดยระดมสมอง  
2. เพื่อใชในการออกแบบโครงสรางที่มีความซับซอน  
3. เพื่อใชในการสื่อสารความคิดที่มีความซับซอน 
4. เพื่อชวยใหเกดิการเรียนรูทีชั่ดเจนขึ้น  โดยการบรูณาการความรูใหมกบัความรูเกา 
5. เพื่อประเมินความเขาใจ  หรือวิเคราะหความเขาใจที่ผิด 
จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา  แผนภูมิรูปภาพความคดิมวีัตถุประสงคในการนํามาใช 

1)  เพื่อแสดงความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ จากการรวบรวมความคิดโดยการระดมกาํลังสมองเพื่อ
ใชในการแกปญหา  หรือแสดงความรู  2) เพื่อแสดงความสัมพันธในการอธิบายขอมูล ขั้นตอน  
กระบวนการทีม่ีความซับซอนใหเขาใจงายขึ้น  โดยการใชแผนภูมิรูปภาพความคิด 

 
ประโยชนของแผนภูมิรูปภาพความคิด   

 แผนภูมิรูปภาพความคิด  มีประโยชนตอครูและนักเรียนในหลาย  ๆ  ดาน  ดังนี้ 
 สมศักดิ์  สินธุรเวชญ  (2544 : 21)  กลาวถึงประโยชนของแผนภูมิรูปภาพความคิด  
กับการใชงานดานการจัดการเรียนรู  ดังนี้ 
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1. ดานผูเรียน 
ผูเรียนสามารถนําแผนภูมิรูปภาพความคิดมาใชสําหรับจดบันทึกความรู  การสรุป  

การอภิปราย   ทบทวนความรูเดิม   การจัดระบบขอมูลท่ีกระจัดกระจายใหเปนระเบียบ     ตลอดจน 
การวางแผนการทํางาน  การเสนอผลงาน  และการเขียนรายงาน 

2. ดานผูสอน   
ครูผูสอนสามารถนําแผนภูมิรูปภาพความคิดมาใชเปนเครื่องมือในการวางแผน 

การสรางหลักสูตร  แผนการสอน   การประเมินผลการเรียนรู  การประเมินโครงการ  การเตรียม 
บทเรียน  การเสนอผลงาน  การบันทึกการประชุม  การสรุป  การอภิปราย   ใชในการระดมความคิด  
การตรวจสอบความรูของผูเรียนและใหผูเรียนสรุปความเขาใจจากบทเรียน 
 สวน ทวีศักดิ์  ภวนานันท  (2545 : 27)   กลาวถึงประโยชนของแผนภูมิรูปภาพความคิด   
ไวดังนี้ 

1. สําหรับขอมูลที่ซับซอนหากเขียนดวยแผนภูมิรูปภาพความคิด  จะชวยทําใหเกิด
ความรวดเร็วมากกวาการเขียนเปนคําหรือเปนประโยค 

2. เนื่องจากแผนภูมิรูปภาพความคิดเปนวิธีการคิดที่ตองใชสมองทั้งสองขางซึ่งสมอง
ซีกซายจะทําหนาที่ในการวิเคราะหคํา  ภาษา  สัญลักษณ  ระบบ  ลําดับ  ความเปนเหตุเปนผล   
ตรรกวิทยา  สวนสมองซีกขวาจะทําหนาที่สังเคราะห  คิดสรางสรรค 

3. จินตนาการ  ความงาม  ศิลปะ  จังหวะ  โดยมีแถบเสนประสาทคอรปสคอโลซั่ม
เปนเสมือนสะพานเชื่อม 

4. ชวยทําใหระลึกถึงขาวสารที่เคยคิดวาดไวไดงาย   เพราะแผนผังขอมูลไดถูกบันทึก
ในความทรงจําอยางมีโครงสรางเปนระบบ 

5. ชวยจัดการกับขาวสารตาง  ๆ  ในรูปของโครงสรางความสัมพันธ 
6. สมองดานขวาที่เกี่ยวของกับความคิดริเร่ิมสรางสรรคหรือแนวคิดใหม ๆ จะ                        

ถูกพัฒนาและใชงานมากขึ้น 
  นอกจากนี้  น้ําผ้ึง  มีนิล (2545 : 30) ไดกลาวถึงประโยชนของแผนภูมิรูปภาพความคิด   
ไวดังนี้ 

1. เปนเครื่องมือที่ใชสํารวจความรูเดิมของผูเรียน  ทําใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชน
สําหรับการสอนของครู 

2. เปนเครื่องมือที่ชวยใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดและแสดงแบบของการคิดที่เขาใจ
งาย  สามารถอธิบายและมองเห็นไดอยางเปนระบบชัดเจน 
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3. เปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรู  โดยใชผังกราฟฟกสรุปส่ิงที่เรียนเพื่อจะทําใหเกิด
ความคงทนของการเรียนรูเพราะผูเรียนจะเห็นถึงความสัมพันธของสิ่งที่เรียนไปทั้งหมด 
 จะเห็นไดวา  แผนภูมิรูปภาพความคิด สามารถนํามาใชในกิจกรรมการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสมตอครูและนักเรียน  กลาวคือ  ครูนําแผนภูมิรูปภาพความคิดมาใชสําหรับการวางแผน 
การจัดการเรียนรูและตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน  สําหรับนักเรียนนั้น   แผนภูมิรูปภาพ- 
ความคิดเปนเครื่องมือที่ชวยในการจดจํา  การวางแผนการทํางาน  การทบทวนความรูเดิมและ 
การสรุปเรื่องราวตาง  ๆ ไดเปนอยางดี 
 

รูปแบบการสรางแผนภูมิรูปภาพความคิด 
 รูปแบบการสรางแผนภูมิรูปภาพความคิดมีหลายรูปแบบ และไมถือวารูปแบบใดเปน
รูปแบบที่ดีที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสัมพันธของความหมายในแผนภูมิรูปภาพความคิดซึ่งตอง 
สอดคลองกับวัตถุประสงคของเรื่องที่นํามาอาน เอนฮันทเลินนิ่งดอทคอม(EnchantedLearning.com  
2004, อางถึงใน  วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ  2547 : 66 - 67)  ไดจําแนกรูปแบบของแผนภูมิรูปภาพ 
ความคิดตามลักษณะโครงสรางไวหลายรูปแบบดวยกันไว  ดังตอไปนี้ 

1. แผนภูมิรูปดาว (Star Diagrams)  เปนแผนภูมิรูปภาพความคิดที่ชวยในการจัดระบบ
ขอมูลในลักษณะพื้นฐานจากการระดมสมองที่เกี่ยวกับเรื่องอยางงาย เชน ขอเท็จจริง ลักษณะเฉพาะ
ของสิ่งตางๆ  ดังแสดงในแผนภูมิที่  4 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4  แผนภูมิรูปดาว(Star  Diagrams) 
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ปจ
จัย
นับ

สน
ุน 

ปจจัยหลัก 1 หัวขอ 

ปจจัยสนับสนุน

ปจ
จัย
หลั

ก 4
 

ปจจัยหลัก 3 
ปจ

จัย
หลั

ก 2
 

ปจ
จัย
สน

ับส
นุน

 

ปจจัยสนับสนุน 

2.  แผนภูมิรูปแมงมุม  (Spider Diagrams)  สําหรับบทอานที่แสดงประเด็นสําคัญของเรื่อง
และรายละเอียดสนับสนุน (supporting  details) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 5  แผนภูมิรูปแมงมุม  (Spider Diagrams) 
 
 3. แผนภูมิลูกโซ  (Chain  Diagrams) สําหรับบทอานที่แสดงลําดับเวลา  ลําดับ 
ขั้นตอนขบวนการ หรือข้ันตอน ตลอดจนการบรรยายเรื่องราว  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  6  แผนภูมิลูกโซ  (Chain  Diagrams) 
 

เหตุการณแรก 

เหตุการณที่  4 

เหตุการณที่  3 

เหตุการณที่  2 
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 4. แผนภูมิเหตุ - ผล  (Cause – effect  Diagram)  สําหรับบทอานที่แสดงเหตุผล   
จากเหตุไปหาผล หรือจากผลยอนกลับมายังเหตุก็ได  ดังแสดงในแผนภูมิที่  7 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 7   แผนภูมิเหตุ - ผล  (Cause – effect  Diagram) 
 
 5. แผนภูมิกางปลา  (Fishbone  Diagrams)  แสดงปจจัยหลัก ปจจัยสนับสนุน และ 
รายละเอียดที่สงผลตอประเด็นปญหาหลัก  ดังแสดงในแผนภูมิที่  8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  8  แผนภูมกิางปลา  (Fishbone  Diagrams) 

หัวเร่ือง 

ปจ
จัย
ที่ 1

 รายละเอียด 

ปจ
จัย
ที่ 2

 

รายละเอียด 

ปจ
จัย
ที่ 3

 

ปจ
จัย
ที่ 4

 รายละเอียดรายละเอียด

เหตุ 
ผล 

ผล 

ผล 

ผล 

เหตุ 
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 6. แผนภูมิตนไม  (Tree  Diagram)  แสดงปจจัยหลักและปจจัยประกอบการจัดประเภท
ลักษณะขอเท็จจริงตางๆ  ดังแสดงในแผนภูมิที่  9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  9  แผนภูมิตนไม  (Tree  Diagram) 
 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2544 : 73 – 80)  จัดรูปแบบแผนภูมิรูปภาพ 
โครงเรื่องเปน  4  รูปแบบ  ดังนี้ 
 1.  รูปแบบการจัดกลุม  รูปแบบนี้ยึดความคิดรวบยอดเปนสําคัญ  และจัดกลุมตามลําดับ
ความคิดรวบยอดยอย  เปนแผนภูมิรูปภาพโครงเรื่อง  มักเขียนเปนแผนภูมิรูปภาพกิ่ง  ไดแก  
แผนภูมิรูปภาพตนไม  แผนภูมิรูปภาพแสดงการเปรียบเทียบ  แผนภูมิรูปภาพแสดงเหตุผล  แผนภูมิ
รูปภาพกางปลาแสดงเหตุผล  แผนภูมิรูปภาพแสดงการแกปญหา  ดังตัวอยางในแผนภูมิที่        10 – 12 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 10 แผนภูมิรูปภาพแบบการจดักลุม 

สสาร 

ของแข็ง ของเหลว กาซ 

ไม หิน น้ํา น้ําเปลา อากาศ 

สิ่งแวดลอม 

สัตว ตนไม หินและดิน น้ํา 

ใชเนื้อเปนอาหาร 

ใชกระดูกเปนเครื่องประดับ 

เสนใยใชทําเสื้อผา 

ไมสรางบาน 

ดินปลูกตนไม 

หินใชสรางถนน 

ใชดื่ม 

ใชทําความสะอาด 
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แผนภูมิที่  11  แผนภูมกิารเปรียบเทียบ 
 
 

 
 
 
 

 

แผนภูมิที่  12  แผนภูมกิารแกปญหา 
 
 2.  รูปแบบความคิดรวบยอด    รูปแบบนี้จะมีความคิดหลัก  และมีขอเท็จจริงที่จัด 
แบงเปนระดับมาสนับสนุนความคิดหลัก  เชน การกลาวถึงลักษณะการบรรยาย  การรวบรวม
ปญหา  การแกปญหา การเปรียบเทียบ เปนรูปแบบของความคิดรวบยอด ดังแสดงเปนตัวอยาง 
ในแผนภูมิที่  13 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  13   แผนภูมิความคิดรวบยอด 

 ความ               ความ 
เหมือน               ตาง 

 ความ             
   ตาง           

ปญหา 

ทางแกปญหา ทางแกปญหา ทางแกปญหา 

การ 
คมนาคม 

น้ํา บก 

อากาศ 

แพ 

เรือ 
เครื่องบิน 

รถมา รถไฟ 
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 3.  รูปแบบการจัดลําดับ จะเปนการจัดลําดับตามเหตุการณ  การจัดลําดับตามกาลเวลา  
การจัดการกระทํากอนหลังหรือตามกระบวนการ  มีการเริ่มตนและสิ้นสุด  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 14 
 
 
 
 
  

 
 

           
 

 

แผนภูมิที่   14  แผนภูมิเสนโคงแสดงลําดับเหตุการณ 
 

 4.     แผนภูมิรูปภาพรูปวงกลม  รูปแบบนี้เปนชุดของเหตุการณภายใตกระบวนการ   
ไมมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุด  แตเปนเหตุการณที่ลําดับตอเนื่องกัน  ดังแสดงในแผนภูมิที่   15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  15  แผนภูมิรูปวงกลม 

 
 

 
            เหตุการณที่ 2    เหตุการณที่ 3 
            เหตุการณที่ 1    เหตุการณที่ 4
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จากรูปแบบการสรางแผนภูมิรูปภาพความคิดขางตน  ผูวิจัยเลือกใชแผนภูมิรูปภาพ
ความคิด  เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค   
KWL  Plus  ดังนี้  คือ แผนภูมิรูปภาพรูปดาว  แผนภูมิรูปภาพแมงมุม  แผนภูมิรูปภาพตนไม   
แผนภูมิรูปภาพกางปลา  และแผนภูมิรูปภาพความคิดรวบยอด  โดยผูวิจัยใชเกณฑในการพิจารณา
เลือก  ไดแก  เหมาะสมกับเนื้อหา  ทักษะที่ตองการพัฒนาและมีความยากงายในการสรางแผนภูมิ
รูปภาพความคิดเหมาะสมกับระดับชั้น 

ในการวิจัยคร้ังนี้  นอกจากจะเลือกวิธีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความแลว ผูวิจัยยังใชเพลงเปนสื่อประกอบ 
การสอนเปนบทอานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความดวย   
รายละเอียดมีดังนี้ 
 

การใชเพลงประกอบการสอน 
 

 เพลงประกอบการสอนเปนการนําบทเพลงมาใชเปนบทอาน  เพื่อมุงฝกทักษะทางภาษา
ดวยการฝกกระบวนการทางความคิด  เนื่องจากบทเพลงมีเนื้อรองที่สอดแทรกความรู  คติสอนใจ  
และเห็นความสําคัญของความงามทางภาษาจากถอยคําในบทเพลง   
 
ความหมายของเพลง 

มีนักการศึกษาไดใหนิยามความหมายของเพลงไวหลากหลาย  ดังนี ้
ประพนธ  เรืองณรงค  และ  เสาวลักษณ  อนันตศานต (2545 : 104)  กลาวถึง 

ความหมายของเพลงวา  เพลง  หมายถึง  การแสดงความคิดและความรูสึกของมนุษยออกมาเปน 
บทประพันธที่มีเสียงดนตรีประกอบ  ชนชาติที่มีภาษาของตนเองใชมักจะมีบทเพลงขับรองในการ
ใชชีวิตประจําวันดวย  เพราะธรรมชาติของมนุษยยอมจะชื่นชอบเสียงเพลง  เพลงจึงเปนส่ิงที่มี
ความสัมพันธกับวิถีชีวิตมนุษยมาชานาน  สนิท  ฉิมเล็ก (2540 : 37)  กลาววา  บทเพลง  คือ 
บทรอยกรองประเภทหนึ่ง   มีทํานองเสียงสูงต่ํา   เพื่อใหเกิดความไพเราะ   สอดคลองกับ   
สุวิทย  มูลคํา (2545  : 21)  กลาววา  บทเพลง  คือ  บทกวีที่มีทํานองใชขับรองเปนบทรอยกรอง  ซ่ึง
ผูแตงใชภาษาอยางประณีต  ไพเราะ  และมีช้ันเชิง  โดยพยายามเลือกสรรถอยคําเพื่อประพันธขึ้นมา
ใหมีความหมายที่ชัดเจน  สามารถโนมนาวอารมณและความรูสึกของผูฟง  ผูอานหรือผูขับรองให
เกิดความสุข  ความเพลิดเพลิน  ความสะเทือนใจ  หรือเกิดอารมณในลักษณะตาง ๆ แลวแตเนื้อหา 
ในบทเพลง  บทเพลงจึงนับวาเปนสื่อชนิดหนึ่งที่มีอิทธิพลตอทุก ๆ วงการ  สวน  สุชา  จันทรเอม  
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(2536 : 134)  กลาววา  บทเพลง  หมายถึง  บทประพันธที่มีทํานอง  ใชขับรองหรืออาจมีดนตรี
ประกอบดวย เพลงเปนศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณคาของคนทุกชาติ  เปนสิ่งจรรโลงใจ  ทําใหบุคคลเกิด
อาการคลอยตามไดงายที่สุด  เพลงมีอิทธิพลตอชีวิตอยางยิ่ง  เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  ดังนั้น   
กิจการและกิจกรรมตาง ๆ ของวงการจึงอาศัยเพลงประกอบการสอนนําทางไปสูจุดหมาย  เพลงจึงมี
ความสําคัญตอชีวิตและสังคม  เราสามารถนําเอาเพลงมาใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน
ไดทุกสาขาวิชา  และโดยธรรมชาติเด็ก ๆ มีความสนใจดนตรีและเพลงอยูแลวจะสังเกตไดจาก 
พฤติกรรมการแสดง  ความพอใจเมื่อไดยินเสียงเพลงกลอมเห  เด็กจะมีทาทางเปนสุข  เด็กๆ  
มักชอบรองเพลงเพื่อความสนุกสนาน ไมไดคํานึงถึงความถูกผิดหรือไมรูความหมายของเนื้อรอง 
ก็ตาม  เพลงที่มีทํานองงาย ๆ   เด็กจะชอบรองซ้ํา ๆ จนรองไดถูกตองเอง  สวน  วิภา  คงคากุล  
(2537, อางถึงใน  พรฤดี  ขวัญศิริกุล  2546 : 25) ไดกลาวถึงความหมายของบทเพลงวา  บทเพลง 
เปนงานศิลปะที่มนุษยสรางขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนส่ือในการถายทอดความรูสึกนึกคิด   
ตลอดจนอารมณตาง ๆ ใหผูอ่ืนทราบ   
  นอกจากนี้  ประคอง  สุทธสาร  และคณะ (2534 : 5)  กลาววา  บทเพลงประกอบ 
การสอนเปนสื่ออยางหนึ่งในการที่ครูจะสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางดี  เพราะนอกจาก 
จะทําใหเกิดความสนุกสนานกับบทเรียนแลวยังเปนการผอนคลายความเครียดทางอารมณ ตลอดจน
ไดรับความรูในเนื้อหาสาระของบทเรียน  ชวยทําใหเด็กเขาใจบทเรียนไดรวดเร็วขึ้น  จดจําเนื้อหา
ไดแมนยํา  คงทนเปนเวลานาน   
 จากแนวคิดขางตน  สรุปไดวา  เพลง  หมายถึง  บทประพันธที่มีทํานอง  มีผลตออารมณ
และความรูสึกทั้งของผูฟงและผูอาน 
 
ประเภทของเพลง 
 เฉลิม  นาคีรักษ, บันเทิง  ชลชวยชีพ  และ นลินี  ณ นคร(ม.ป.ป. : 78)  ไดแบงประเภท
ของเพลงไว  2  ประเภทใหญ ๆ  ดังนี้ 

1. เพลงไทย  เปนเพลงที่บรรเลงโดยใชเครื่องดนตรีไทย  แนวทํานอง  คํารอง  จังหวะ  
เสียงประสาน  เปนเอกลักษณเฉพาะของไทย  แบงออกเปน  2  ประเภท  ดังนี้ 

1.1 เพลงบรรเลง  หมายถึง  เพลงที่ใชเครื่องดนตรีบรรเลงลวน ๆ มีแตทํานองไมมี
การขับรองประกอบ   เชน   เพลงโหมโรง   เพลงหนาพาทย   เพลงเรื่อง   เพลงหางเครื่อง   
เพลงออกภาษา  เพลงเดี่ยว  เปนตน 
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1.2 เพลงขับรอง  หมายถึง  เพลงที่นิยมนํามาขับรองประกอบดนตรีตามแบบของ
เพลงไทย  คือรองแลวมีดนตรีรับ  หรือรองคลอไปกับดนตรี  เชน  เพลงเถา  เพลงตับ  เพลงใหญ  
เพลงเกร็ด  เปนตน 

2. เพลงไทยสากล  เปนเพลงที่ประพันธขึ้นตามหลักวิชาดนตรีสากล  บันทึกทํานอง
ดวยโนตสากล  คํารองเปนภาษาไทย  การบรรเลงใชเครื่องดนตรีสากลเปนหลัก  การแบงประเภท
ของเพลงไทยสากลนั้นยังไมปรากฏชัดเจนนัก  สําหรับในที่นี้จะขอแบงตามแนวความคิดของผูที่อยู
ในวงการเพลงไทยสากล  ไดแก  เพลงปลุกใจ  เพลงลูกกรุง  เพลงลูกทุง  และเพลงรําวง 

สมาคมดนตรีแหงประ เทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  (ม .ป .ป . ,  อ าง ถึงใน  
 เฉลิม  นาคีรักษ  และ คณะ  ม.ป.ป. : 64)   แบงประเภทของเพลงไทยตามความนิยม  ออกเปน  
3  ประเภท  ดังนี้ 

1. เพลงไทยสากล  เดิมเรียกวา  เพลงลูกกรุง 
2. เพลงไทยลูกทุง 
3. เพลงไทยพื้นบาน   ไดแก   เพลงประจําทองถ่ินตาง  ๆ   เชน   เพลงหมอรํา   

เพลงโนราห  เพลงโคราช  เพลงอีแซว  เปนตน 
หวานใจ  บุญยก (2545 : 36)  แบงเพลงทั่วไปในปจจุบันออกเปน  3  ประเภท  ดังนี้ 
1. เพลงลูกกรุง  ไดแก  เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรูสึกตาง ๆ  เชน  ความรัก   

ความเศราใจ  ความผิดหวัง  หรือบรรยายสภาพธรรมชาติ ฯลฯ  โดยจะใชถอยคําที่สละสลวย  
ไพเราะ  และมีความหมายลึกซึ้งกินใจ  ทํานองสวนมากเปนไปตามมาตรฐานสากล 

2. เพลงลูกทุง  ไดแก  เพลงที่สะทอนภาพชีวิตของผูคนในชนบท  การใชถอยคํางาย ๆ 
ตรงความหมาย  ไมคอยมีสํานวนที่ลึกซึ้งมากนัก  ทวงทํานองมักไดแบบจากเพลงพื้นบานหรือ 
เพลงไทยเดิม  ลีลาการรองมักจะมีการเอื้อนเสียงหรือเลนเสียงลูกคอมาก 

3. เพลงสตริง   ไดแก  เพลงในยุคสมัยปจจุบัน   เปนเพลงที่ได รับอิทธิพลจาก 
เพลงตางประเทศ  มักจะเนนที่จังหวะรอนแรง  เนื้อรองไมเนนเรื่องสัมผัส  เปนการเลาเรื่องธรรมดา  
ความสละสลวยของถอยคําไมมีเทาใดนัก 

สุดใจ   ทศพร และคณะ (2547 : 47, 103 - 104)  ไดแบงประเภทของเพลงออกเปน   
2  ประเภทใหญ ๆ  คือ 

1. เพลงไทย  เปนเพลงที่บรรเลงโดยใชเครื่องดนตรีไทย  มีแนวทํานอง  เนื้อรอง  
จังหวะ  และเสียงประสานเปนเอกลักษณเฉพาะของไทย  แบงออกเปน  2  ประเภท  ดังนี้ 

1.1 เพลงบรรเลง  หมายถึง  เพลงที่ใชเครื่องดนตรีบรรเลงลวน ๆ มีแตทํานองไมมี
การขับรองประกอบ  อาทิ  เพลงโหมโรง  เพลงหนาพาทย  เพลงเรื่อง  เพลงหางเครื่อง  เพลงเดี่ยว 
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1.2 เพลงขับรอง  หมายถึง  เพลงที่นิยมนํามาขับรองประกอบดนตรีตามแบบของ
เพลงไทย  คือ  รองแลวมีดนตรีรับหรือรองคลอไปกับดนตรี  เชน  เพลงเถา  เพลงตับ  เพลงใหญ  
เพลงเกร็ด  เปนตน 

2. เพลงสากล   หมายถึง   เพลงที่ เ รียบเรียงขึ้นโดยหลักการของดนตรีสากล   
แนวทํานองสากลตางไปจากแนวทํานองเพลงไทย   ในปจจุบันเพลงไทยที่ เ รียบเรียงขึ้น 
ตามแนวสากลมีมากมายหลายเพลง  และเพลงเหลานี้มักจะเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย  โดยทัว่ไป
เรียกเพลงไทยที่เรียบเรียงตามแนวสากลวา “เพลงไทยสากล”   

จากแนวความคิดดังกลาว  ผูวิจัยไดสังเคราะหประเภทของเพลง  ออกเปน   3  ประเภท  
ไดแก   เพลงไทย    เพลงสากล  และ เพลงไทยสากล  ซ่ึงเพลงพื้นบานและเพลงไทยลูกทุงจัดอยูใน
ประเภทเพลงไทยสากล 

 
ความสําคัญของเพลงประกอบการสอน 
 เพลงมีความสัมพันธกับการศึกษามาโดยตลอด  การนําเพลงมาใชประกอบการสอน
สามารถฝกทักษะใหแกนักเรียนไดทั้งการฟง  พูด  อาน  และเขียน  โดยมีนักการศึกษาไดกลาวถึง
ความสําคัญของเพลงประกอบการสอนไว  ดังนี้ 
 พรฤดี  ขวัญศิริกุล (2546 : 26)  และ  ชัยพร  รูปนอย (2540 : 12)  กลาวถึงความสําคัญ
ของเพลงประกอบการสอนในทํานองเดียวกันวา  เพลงประกอบการสอนสามารถฝกการฟงและ 
การใชภาษาจากเพลง  เปนการถายทอดความรูสึกนึกคิดและแกไขปญหาตาง ๆ เกิดการสรางสรรค
และเกิดทัศนคติที่ดีตอวิชาภาษาไทย  แนวคิดนี้สอดคลองกับ  กุลวรา  ชูพงศไพโรจน (2540 : 13)  
กลาวถึงความสําคัญของเพลงประกอบการสอนวา  การสอนภาษาไทยดวยเพลงมีประโยชนอยางยิ่ง
เพราะเพลงเปนส่ิงบันเทิงอยางหนึ่งที่ผูคนชอบฟง  การนําเพลงมาใชกับการสอนภาษาไทยชวยให 
ผูเรียนไดฝกทักษะโดยเฉพาะทักษะการฟง  เชน  การจับใจความสําคัญที่ไดจากการฟงเพลง 
นอกจากจะใหความไพเราะดานเนื้อรองและทํานองแลว  บทเพลงยังสอดแทรกความรู  ใหคติ 
เตือนใจอีกดวย  การใชเพลงประกอบการสอน  จะชวยกระตุนความสนใจใหแกผูเรียน  ทําให 
สนุกสนานเพลิดเพลิน  เห็นความสําคัญของความงามทางภาษา   ถอยคําในบทเพลง   สวน  
 วิไลพร  ดําสะอาด (2541 : 18)  กลาวถึงความสําคัญของเพลงประกอบการสอนวา  ในดานการจัด
การศึกษา  บทเพลงมีคุณคาสามารถใชเปนสื่อประกอบบทเรียน  เพื่อพัฒนาทักษะผูเรียนใหเกิดการ
เรียนรูตามที่หลักสูตรตองการ  นอกจากนี้  กิจมาโนชญ  โรจนทรัพย (2545 : 42)  กลาวถึง
ความสําคัญของเพลงประกอบการสอนไววา  การเรียนภาษาไทยจากบทเพลง  ทําใหรูเกี่ยวกับภาษา  
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ความไพเราะ  ความรูสึกนึกคิดของผูแตงเพลง  เพลงเปนวรรณกรรมอยางหนึ่งที่มักจะสะทอน
สังคมนั้น ๆ ออกมา 
 จากแนวคิดขางตน  สรุปไดวา  เพลงประกอบการสอนมีความสําคัญในดานการจัด 
การศึกษา  สามารถพัฒนาทักษะตาง ๆ ของผูเรียน  เชน  การฟง  การเขียน  นอกเหนือจากการใช
เพลงเพื่อกระตุนหรือเราความสนใจของผูเรียน  เนื่องจากคํารองของเพลงมีความงามทางภาษา 
 
จุดมุงหมายของการใชเพลงประกอบการสอน 

ในการจัดการเรียนการสอนโดยการใชเพลงประกอบการสอน  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  ครูผูสอนตองคํานึงถึงจุดมุงหมายของการใชเพลงประกอบการสอนดวย  ซ่ึงมีนักการศึกษา
ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการใชเพลงประกอบการสอนไว  ดังนี้ 
 อวยชัย  ผกามาศ (2542 : 1 - 2)  กลาวถึง  จุดมุงหมายของการใชเพลงประกอบการสอน
ไวดังนี้ 

1. ใชนําเขาสูบทเรียนเพื่อจูงใจเราความสนใจนักเรียนใหสนใจเรื่องราว  หรือบทเรียน
ที่ครูกําลังจะสอน  เตรียมพรอมที่จะเรียนตอไป   

2. ใชประกอบกิจกรรมรายละเอียดของบทเรียนหรือใชดําเนินการสอน  ซ่ึงสามารถ
กระทําไดหลายลักษณะ  เชน 

2.1 ประกอบหรือขยายเนื้อหาบทเรียน  ในกรณีที่ไดแตงเพลงเพื่อการนี้โดยเฉพาะ 
2.2 จัดเปนสื่อฝกทักษะการออกเสียงคําบางคํา  เชน  คําควบกล้ํา  ร  ล 
2.3 จัดเปนสื่อฝกทักษะการพูด  การแสดงความคิดเห็น  หรือฝกทักษสัมพันธ  

(ฟง  พูด  อาน  และเขียน)   
2.4 จัดเปนสื่อการฝกคําคลองจองสัมผัส  เปนตัวอยางในการฝกแตงคําประพันธ 
2.5 จัดเปนสื่อในการฝกการใชโวหารตาง ๆ  
2.6 จัดเปนสื่อสัมพันธกับวิชา  หรือกลุมวิชาอ่ืน ๆ 

3. ใชในการสรุปบทเรียน  หรือประเมินผลการเรียน 
4. ใชเปนกิจกรรมสลับแทรกบทเรียน  เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ 
5. ใชเปนสื่อในการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก  หรือเด็กเริ่มเรียน 
แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับ  สุจริต   เพียรชอบ   และ   สายใจ   อินทรัมพรรย   

(2536 : 373 - 376) ที่กลาวถึงการนําเพลงประกอบการสอนภาษาไทยวามีจุดมุงหมาย  ดังนี้ 
1. ใชนําเขาสูบทเรียน  เพื่อสรางความสนใจใหกับผูเรียน 
2. ใชดําเนินการสอนโดยใชเพลงบอกเลาเนื้อหา 
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3. ใชสรุปบทเรียนโดยการใหรองเพลง  หรือชวยกันแตงเพลงจากเนื้อหาที่เรียน 
4. ใชแกไขขอบกพรองในการออกเสียงภาษาไทย 
5. ใชเสริมบทเรียนและใชเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
6. ใชประเมินผลการเรียนการสอน 
สวน  ปราโมทย  ไวยกูล  (2540 : 11)   กลาวถึง  จุดมุงหมายของการใชเพลงประกอบ 

การสอนไววา  เพื่อใหเขาใจเนื้อหาของวิชาทําใหผูเรียนจดจําเรื่องราวของบทเรียนไดรวดเร็วและ
งาย  นักเรียนเกิดความสนุกสนาน  ไมเบื่อหนายทั้งยังชวยใหบทเรียนนั้นมีกิจกรรมอีกดวย  ในการ
สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนนั้นสําคัญและจําเปนมาก  การรอง  การรํา ก็มี 
บทบาทที่จะสงผลตอผูเรียน  แตการสอนรองรําก็ควรใหสัมพันธกับวิชาการอื่น ๆ ดวย 

นอกจากนี้ ชัยพร  รูปนอย (2540 : 12) บอกถึงจุดมุงหมายในการสอนเพลงไววา 
1. เพื่อใหมีความรูเร่ืองเพลงและบทเพลงตาง ๆ 
2. เพื่อฝกใหสามารถรองเพลงตาง ๆ ไดดี  และรูจักเพลง 
3. เพื่อสงเสริมใหมีความกลาในการแสดงออก 
4. เพื่อใหเกิดความสนุกสนานรื่นเริง  เพลิดเพลินใจ 
5. เพื่อไมเบื่อหนายในการเรียน  และวิชาที่เรียน  ชวยใหเขาใจบทเรียนดียิ่งขึ้น 
6. เพื่อสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ  ปลูกฝงความรักชาติบานเมือง 

 สําหรับในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยใชเพลงประกอบการสอนในการดําเนินกิจกรรม 
การสอนเปนบทอานเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความจากการศึกษา 
เนื้อรองของบทเพลง 
 
ลักษณะของเพลงประกอบการสอน 

มีนักการศึกษาไดกลาวถึงลักษณะของเพลงประกอบการสอนไว  ดังนี้ 
 สนั่น  มีขันหมาก (2539 : 1 – 2)  กลาวถึง  ลักษณะของเพลงประกอบการสอนไววา  
ตองมีลักษณะ  ดังนี้ 

1. เนื้อหาตรงกับความคิดรวบยอดและหลักการ 
2. สนองจุดประสงคการศึกษา 
3. มีคุณคาในฐานะเปน 

3.1 การซ้ําย้ําเนนกฎเกณฑที่สําคัญ 
3.2 การบันเทิงใจและไดรสชาติ  เพิ่มบรรยากาศการเรียนการสอนใหเรียนรู

อยางสํารวจ  ขจัดปญหาการเรียนการสอนอยางกําสรวลไดโดยส้ินเชิง 
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4.    มีถอยคําภาษาและทวงทํานองที่รองงาย  แตตองไมทําลายแบบแผนอันดีงามของ 
โครงสรางทางภาษาและฉันทลักษณทางรอยกรองของไทย 

สุเทพ  บรรลือพันธุ (2535 : 57, อางถึงใน ไชยญาณ  บุญยศ  2541 : 37)  กลาวถึง  
ลักษณะของบทเพลงที่จะนํามาสอนเพื่อชวยใหการสอนรองเพลงไว  ดังนี้ 

1. ภาพจากบทเพลง  ถาเนื้อหาของบทเพลงแทนไดดวยภาพควรมีภาพประกอบเพื่อ
เราใหผูเรียนสนใจรอง หรืออาจใหผูเรียนวาดภาพประกอบเรื่องหลังการรองเพลงดวย 

2. เนื้อหาของบทเพลงเปนเรื่องราวที่มีความหมายหรือประกอบไปดวยสาระ 
การอภิปรายถึงเนื้อหาของเพลงจะทําใหผูเรียนสนใจและอยากรองเพลงนั้น ๆ ได 

3. จังหวะของบทเพลง  ถาบทเพลงมีจังหวะที่เดนนาสนใจ  ผูสอนควรใหผูเรียนรูจัก
สัมผัสกับจังหวะดังกลาวกอนการรองเพลง  เพื่อใหผูเรียนคุนเคยกับจังหวะนั้น  โดยอาจใหผูเรียน
ตบจังหวะตามผูสอนจนไดกอน  ซ่ึงกิจกรรมนี้อาจดําเนินไปในชั่วโมงเดียวกับการสอนเพลงนั้น ๆ 
หรือจัดขึ้นในชั่วโมงกอนการรองเพลงนั้น ๆ ก็ได 

4. ความสัมพันธของบทเพลงและตัวผูเรียน  ในบางครั้งการสอนรองเพลงอาจนํา
สาระที่มีในบทเพลงไมวาจะเปนองคประกอบดนตรี  หรือเนื้อหาเพลงมาสัมพันธกับประสบการณ
ของผูเรียนเพื่อสรางความสนใจและจูงใจใหผูเรียนอยากรองเพลง 

หนวยศึกษานิเทศก  กรมพลศึกษา (ม.ป.ป. : 17 – 19, อางถึงใน  ไชยญาณ  บุญยศ   
2541 : 38)  กลาวถึง  ลักษณะของเพลงประกอบการสอน  ดังนี้ 

1. เพลงที่รูจักกันทั่วไป  พอขึ้นตนก็รองได 
2. เพลงสั้น ๆ เพื่อจะไดจําไดงาย 
3. เพลงที่รองไลกันไดรอบวง 
4. เพลงประกอบทาทาง 
5. เพลงที่มีลูกคู (เชน  เพลงเหเรือ) 

 นิภา  อุดมโชค (2533 : 87)  ไดเสนอลักษณะของเพลงประกอบการสอนไว  ดังนี้ 
 1.  ใชบทเพลงที่เปนเนื้อหาในบทเรียนโดยตรง  เชน  เพลงเกี่ยวขาว  เพลงลําตัด   
เพลงพวงมาลัย 
 2.   ใชบทเพลงที่แตงประกอบบทเรียนโดยตรง  เชน  เพลงสระตางๆ  เพลงคําเปน –  
คาํตาย  เพลงผันวรรณยุกต 
 3.     ใชบทเพลงที่ใชขับรองกันทั่วๆไป  อาจเปนเพลงไทยเดิม  เพลงไทยลูกทุง   
เพลงไทยสากล  เนื้อเพลงเหลานั้นมีสวนสัมพันธกับเนื้อเร่ืองในบทเรียน 
 ชิน  หอมชื่น (2547 : 30)  ไดกลาวถึง  ลักษณะของเพลงประกอบการสอนไว  ดังนี้ 
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1. ใชบทเพลงที่แตงเนื้อเพลงและทํานองขึ้นเอง  เพื่อใหตรงกับเนื้อหาของบทเรียน 
2. ใชบทเพลงที่ผูอ่ืนแตงมาประกอบการเรียน  โดยเลือกเพลงที่สอดคลองกันสัมพันธ

กับบทเรียน 
3. ใชบทเพลงที่แตงเนื้อใหมโดยใชทํานองเพลงไทย  และเพลงไทยสากลที่รูจัก 

แพรหลายไวแลว  เพื่อใชสอนตามเนื้อหาสาระและจุดประสงคของบทเรียน 
จากแนวคิดดังกลาว  สรุปไดวา  ลักษณะของเพลงที่จะนํามาใชเปนส่ือ  ผูวิจัยควรตอง

คํานึงถึงลักษณะดังตอไปนี้ 1) บทเพลงตรงกับความคิดรวบยอดและหลักการ  2) บทเพลงตรงตาม
จุดประสงคและผลการเรียนรูที่คาดหวัง  3) บทเพลงมีความถูกตองทางภาษา ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้   
ผูวิจัยเลือกเพลงประกอบการสอนที่มีผูประพันธไวแลว  ดังนี้  เพลงอีแซว  เพลงกลอมเด็ก  และ
เพลงไทยลูกทุง   

 
ประโยชนของเพลงประกอบการสอน 

มีนักการศึกษาไดกลาวถึงประโยชนของเพลงประกอบการสอนไว  ดังนี้ 
อวยชัย  ผกามาศ (2542 : 4)  ไดสรุปประโยชนการนําเพลงมาใชประกอบการสอนไว 

ดังนี้ 
1. ทําใหบรรยากาศในหองเรียนแจมใสนาเรียน   เรียนดวยความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน 
2. ทําใหบทเรียนที่ยากเขาใจงายยิ่งขึ้น  ชวยความจํา 
3. ทําใหนักเรียนไดแสดงออกความกลาหาญ  พัฒนาบุคลิกภาพ 
4. ทําใหนักเรียนมีสวนรวมในบทเรียนมากขึ้น 
5. ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอบทเรียน  ตอครู  และตอโรงเรียน 
6. สงเสริมการทํางานเปนกระบวนการกลุม  ฝกความรับผิดชอบของนักเรียน 
7. สงเสริมประสบการณทักษะและสมรรถภาพการใชภาษาของนักเรียน 
สวน  ทวีป  อภิสิทธิ์ (2521 : 26, อางถึงใน  ไชยญาณ  บุญยศ 2541 : 41)  ไดกลาวถึง

ประโยชนที่ไดรับจากการใชเพลงประกอบการสอน  ดังนี้ 
1. เพลงจะชวยใหนักเรียนผอนคลายอารมณ  ไมเครงเครียด  ทั้งยังเปนการฝกใหรูจัก

ฟงส่ิงที่มีประโยชนในเวลาวาง 
2. เพลงและดนตรีจะชวยสงเสริมใหการเรียนดีขึ้น 
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 นอกจากนี้พัชรี  สายสิทธิ์ (2533,  อางถึงใน  ชิน  หอมชื่น  2547 : 28)  ไดกลาวถึง
ประโยชนของเพลงประกอบการสอนไว  ดังนี้ 

1. สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ  ชวยใหเด็กมีอารมณสดชื่นแจมใสจิตใจ 
เบิกบาน 

2. สงเสริมพัฒนาการทางดานสุนทรียภาพ  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
3. สงเสริมพัฒนาการดานสังคม  เด็กที่กลารองเพลงและรองเพลงไดดียอมเปน 

ที่รักใครของเพื่อนและผูพบเห็น 
4. สงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญา  เพราะวาเด็กที่มีรางกายแข็งแรงและจิตใจ

แจมใสจะเรียนหนังสือไดดี 
5. บทเรียนจากเสียงเพลงจะทําใหเปนที่นาสนใจ  นาเรียน  สนุกสนาน  เพลิดเพลิน 
6. บทเรียนจากเสียงเพลงจะชวยใหนักเรียนจดจําบทเรียนไดดี  จําไดนานไมลืม 
7. บทเรียนจากเพลงที่แตงขึ้นใหเหมาะสมกับบทเรียน  จะใหสาระและความรูไดดี 
8. บทเรียนจากเพลงที่ เหมาะสม   จะชวยเสริมสรางใหผู เ รียนมีประสบการณ 

กวางขวางขึ้น 
9. บทเรียนจากเพลงที่เหมาะสม  จะชวยใหนักเรียนรักเคารพนับถือ  ศรัทธาครูยิ่งขึ้น  

เพราะครูเปนเสมือนคุณพอคุณแมของเขา  เปนกันเอง 
10. บทเรียนจากเพลงที่เหมาะสม  จะชวยใหเด็กเปนเด็กดี  มีความกตัญูกตเวที  รูคุณ

ของบิดามารดา  อาจารย  ตลอดจนถึงชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
11. บทเรียนประกอบเพลงที่เหมาะสม  จะชวยเสริมสรางใหเด็กมีระเบียบวินัย  ขยัน  

ซ่ือสัตย  ประหยัด  อดทน  และมีคุณลักษณะที่ดีเดนดานอื่น ๆ 
จากประโยชนของเพลงประกอบการสอนที่กลาวมาขางตน   สรุปไดวา  เพลง

ประกอบการสอน  นอกจากสามารถชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น  ยังชวยพัฒนานักเรียน 
ในดานอื่น ๆ อีก ไดแก  ดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคม  เปนส่ือที่ใชไดสะดวก  ประหยัด  
และคุมคา  สมควรแกการนํามาใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 
ภูมิปญญาทางภาษา 
 เสนีย  วิลาวรรณ (2546 : 237)  กลาววา  คนไทยใชภาษาไทยมาตั้งแตบรรพบุรุษและ
ถายทอดเปนมรดกแกลูกหลานมาจนถึงปจจุบัน  ภาษาไทยมีเอกลักษณของตนเอง  มีแงความงาม 
ในภาษาที่แสดงถึงภูมิปญญาไทยไวอยางชัดเจน  การไดศึกษาภูมิปญญาไทยในภาษาจะทําใหเราได
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รูถึงความเฉลียวฉลาด  ความเชี่ยวชาญของบรรพบุรุษที่ถายทอดออกมาทางภาษา  รวมถึงขอคิด   
คําสอน  คติเตือนใจ  ที่สอดแทรกไว  และความงดงามของภาษาที่นาภูมิใจยิ่ง  

 
ความหมายของภูมิปญญาทางภาษา 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 ก : 197)  ใหคํานิยามวา  ภูมิปญญาทางภาษา
เปนความรูทางภาษา  วรรณกรรมทองถ่ิน  บทเพลง  ภาษิต  คําพังเพย  ในแตละทองถ่ินที่ไดใชภาษา
ในการสรางผลงานตาง ๆ เพื่อใชประโยชนในกิจกรรมทางสังคมที่ตางกัน  โดยนําภูมิปญญา 
ทางภาษาในการสั่งสอนอบรมพิธีการตาง ๆ การบันเทิงหรือการละเลน  มีการแตงเปนคําประพันธ
ในรูปแบบตาง ๆ  ทั้งนิทาน  นิทานปรัมปรา  ตํานานบทเพลง  บทรองเลน  บทเหกลอม  บทสวดตาง ๆ  บททําขวัญ  
เพื่อประโยชนทางสังคมและเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมประจําถ่ิน  สอคลองกับ  เสนีย  วิลาวรรณ 
(2546 : 237)  ที่กลาววา  ภูมิปญญาทางภาษา  เปนความรูความสามารถของบรรพบุรุษที่สรางสรรค
งานตาง  ๆ  โดยแฝงไวในภาษาและวรรณกรรม   เพื ่อตองการสั ่งสอนหรือสะทอนสภาพ 
การดํารงชีวิตของคนในยุคสมัยนั้น  และในบางครั้งผูแตงยังสอดแทรกภูมิรูลงไปดวยอยางกลมกลืน  โดยท่ี 
ผูอานตองตีความหรือคิดวิเคราะหดวยตนเอง  นอกจากจะใหความรูแลวยังไดรับรสไพเราะจาก 
กวีโวหารหรือสํานวนภาษาที่สละสลวยอีกดวย   

สรุปไดวา  ภูมิปญญาทางภาษาเปนการถายทอดความรู  ความคิด  ประสบการณตาง ๆ 
ไวในภาษาและวรรณกรรมตาง ๆ  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตองการสั่งสอน  ใหขอคิด  คติเตือนใจ  
และใชเปนแนวทางในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขในสังคม  ซ่ึงภูมิปญญาของแตละถ่ินนั้นจะมี
ลักษณะเฉพาะถิ่นของตน 

จากการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
สาระที่ 4  มาตรฐาน ท 4.1  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษาและรักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  มาตรฐาน 
การเรียนรูชวงชั้นที่ 3  ขอ 6  สามารถรองเลนหรือถายทอดเพลงพื้นบาน  เพลงกลอมเด็กและ
วรรณกรรมพื้นบานในทองถ่ินไดอยางเห็นคุณคา  เพลงพื้นบาน  ไดแก  เพลงอีแซว  และ 
เพลงกลอมเด็ก  จึงจัดเปนภูมิปญญาทางภาษา  ดังที่ เสนีย  วิลาวรรณ (2546 : 239)  กลาววา   
เพลงพื้นบานไดแก  เพลงอีแซวและเพลงกลอมเด็กจัดเปนภูมิปญญาทางภาษาและใหความหมายวา  
เพลงพื้นบานเปนภูมิปญญาทางภาษาอยางหนึ่งของคนไทย ในการเรียงรอยถอยคําใหเปนบทเพลง  
ที่มีทั้งความหมาย  ลีลา  จังหวะ  ทวงทํานองที่ไพเราะ  ใชในการละเลนเพื่อความสนุกสนาน   
ผอนคลายความเหน็ดเหนื่อยในขณะทํางาน  ในพิธีกรรมและงานพระเพณีเทศกาลตาง ๆ  อีกทั้ง 
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เนื้อเพลงยังสะทอนอารมณ  ความรูสึกและวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในทองถ่ินอีกดวย  สวน 
เพลงไทยลูกทุง  ถึงแมวาไมจัดใหเปนภูมิปญญาทางภาษาแตก็มีภาษางาย ๆ ตรงไปตรงมา   
ไมซับซอน  เปนที่นิยมของประชาชนในชนบท  มีเนื้อหาสะทอนถึงสภาพสังคม  ความเปนอยู  
วัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตของคนไทย  ดังที่  วินิจ  คําแหง (2542 : 3)  ไดกลาววา  เพลงไทยลูกทุง
เปนเพลงที่สะทอนถึงชีวิต  สภาพ  อุดมคติและวัฒนธรรมไทยโดยมีทวงทํานอง  คํารอง  สําเนียง  
และลีลาการรอง  การบรรเลงที่เปนแบบแผน  มีลักษณะเฉพาะ  ใหบรรยากาศของความเปนลูกทุง  
จากที่กลาวมาขาง  ผูวิจัยจึงสนใจใชเพลงประกอบการสอน โดยใชเปนบทอาน 

 
 ประเภทของภมิูปญญาทางภาษา 

ประพนธ  เรืองณรงค  และ  เสาวลักษณ  อนันตศานต (2545 : 3)  ไดกลาวถึง  ประเภท
ของภูมิปญญาทางภาษาไวดังนี้  ปริศนา  บทกลอมเด็กและบทรองเลนของเด็ก  นิทานพื้นบาน  
นิทานปรัมปรา  ตํานานพื้นบาน  เพลงพื้นบาน  วรรณกรรมพื้นบาน  ภาษาถิ่น  สํานวน  คําพังเพย  
ภาษิต  ประวัติและผลงานบุคคล  และแหลงเรียนรูที่เปนภูมิปญญาทางภาษาในทองถ่ิน  สวน  
เสนีย  วิลาวรรณ (2546 : 239)  กลาวถึง ประเภทของภูมิปญญาทางภาษาไว  ดังนี้  เพลงพื้นบาน  
ภาษิต  สํานวน  คําพังเพย  ตํานาน  นิทาน  ปริศนาคําทาย  ความเชื่อตาง ๆ  

จากแนวคิดดังกลาว  จะเห็นไดวา  เพลงอีแซว เพลงกลอมเด็ก  และเพลงไทยลูกทุงเปน
ภูมิปญญาทางภาษาที่มีคุณคาทั้งในแงวรรณศิลป  เนื้อหา และสังคม  
  

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การทําวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWL  Plus  ทักษะการคิดวิเคราะห  และทักษะการเขียนสรุปความ  ดังนี้ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจดัการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus 
 ทิพสร  มีปน (2539 : บทคัดยอ, 71)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน
และเจตคติตอการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยการสอนอาน 
แบบปฏิสัมพันธ  ดวยวิธี KWL Plus กับการสอนอานตามคูมือครู  กลุมตัวอยางคือ  นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน  70  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการสอนอาน
แบบปฏิสัมพันธ KWL  Plus  แผนการสอนอานตามคูมือครู  แบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการอาน และแบบสอบถามเจตคติตอการอาน   โดยกําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู  5  ขั้น  คือ  
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1)  ขั้นนําเขาสูบทเรียน  2)  ขั้นเตรียมการอาน  3)  ขั้นดําเนินการอาน   4)  ขั้นสรุป  และ   
5)  ขั้นประเมินผล  ผลการวิจัยพบวา  1)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนวิชาภาษาไทยโดยการ
สอนอานแบบปฏิสัมพันธ  ดวยวิธี KWL Plus กับการสอนอานตามคูมือครู มีความเขาใจในการอาน
ภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2) ความเขาใจในการอานภาษาไทยของ
นักเรียนที่เรียนโดยการสอนอานแบบปฏิสัมพันธ  ดวยวิธี KWL Plus กอนการทดลองและหลังการ
ทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3) เจตคติตอการอานภาษาไทยของ 
นักเรียนที่เรียนโดยการสอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี KWL Plus กอนการทดลองและหลัง 
การทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ (2547 : บทคัดยอ, 12)  ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus  
กลุมตัวอยางคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  จํานวน  32  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู KWL Plus   แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  และ 
แบบสอบถามความคิดเห็น  โดยกําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู  3  ขั้น  คือ  1)  การเตรียม 
ความพรอมและใหความรูพื้นฐานหลักการอานอยางมีวิจารณญาณ  2)  ข้ันกิจกรรมฝกทักษะ 
การอานอยางมีวิจารณญาณ  ประกอบดวย  กิจกรรมกอนการอาน  กิจกรรมระหวางการอาน   
กิจกรรมหลังการอาน  กิจกรรมสรางแผนภาพความคิดจากการอาน  กิจกรรมสรุปเรื่องจากการอาน   
3) การวัดประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับ  ผลการวิจัยพบวา  1) ทักษะการอานอยางมี 
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  หลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus  
สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เมื่อพิจารณารายทักษะการอาน
อยางมีวิจารณญาณในการวิเคราะห  การสังเคราะหและการประเมินคาจากเรื่องที่อาน  พบวา  
ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณในการวิเคราะห  การสังเคราะหจากเรื่องที่อาน  หลังการจัด 
การเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
สวนการประเมินคาจากเรื่องที่อานหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus สูงกวากอนการจัด 
การเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  เห็นดวยตอ 
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  นักเรียนเห็นดวยในระดับ
มากเรียงตามลําดับดังนี้  คือ  ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ทําใหนักเรียน
กลาแสดงความคิดเห็น  และดานบรรยากาศการเรียนรู  ทําใหนักเรียนสนุกสนานในการทํากิจกรรม
ตามขั้นตอนการเรียนรู 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 114

 พัชรินทร  แจมจํารูญ (2547 : บทคัดยอ, 14) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
ทางการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  อําเภอ
ชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  ที่ไดรับการสอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี KWL Plus กับวิธีสอนอาน
แบบปกติ  กลุมตัวอยางคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  จํานวน  60  คน  เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธ  KWL  Plus  แผนการจัดการเรียนรู 
แบบปกติ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความ  และแบบสอบถามความคิดเห็น 
เกี่ยวกับวิธีสอน   โดยกําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู  3  ขั้น   คือ   1)  ขั้นกอนการอาน   
2)  ขั้นระหวางการอาน  และ 3)  ขั้นหลังการอาน  ผลการวิจัยพบวา  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน 
จับใจความของนักเรียน  ที่ไดรับการสอนแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี KWL Plus แตกตางกับนักเรียน 
ที่ไดรับการสอนอานแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) นักเรียนเห็นดวยกับ 
วิธีสอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี KWL Plus รอยละ 85 
 อนงคนาฏ   เวชกิจ (2547 : บทคัดยอ, 18)  ไดศึกษาผลการสอนแบบ KWL  Plus ที่มีตอ
การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  กลุมตัวอยางคือ  นักเรียนชั้นประถม-
ศึกษาปที่ 6  โรงเรียนบานอาย  อําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน  2  หองเรียน   
กลุมทดลองไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1  กลุมควบคุมไดแก    นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6/2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย  แผนการสอนการอานจับใจความสําคัญโดย 
วิธีสอนแบบ KWL  Plus แผนการสอนการอานจับใจความสําคัญโดยวิธีสอนแบบปกติ   
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานจับใจความสําคัญ แบบทดสอบวัดความรูพื้นฐานวิชาภาษาไทย  
โดยกํ าหนดขั้ นตอนการจั ดก าร เ รี ยน รู   3   ขั้ น   คื อ   1 )   ขั้ นกิ จกรรมก อนการอ าน   
2)  ขั้นกิจกรรมระหวางการอาน  3)  ขั้นกิจกรรมหลังการอาน  ผลการวิจัยพบวา  1)  แผนการสอน
การอานจับใจความสําคัญโดยวิธีสอนแบบ KWL  Plus  สามารถพัฒนาการอานจับใจความสําคัญ
ของนักเรียนไดดี  2)  ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ  
KWL  Plus ของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ
ขนาดอิทธิพลของการประมาณคาเทากับ  1.26  ซ่ึงหมายถึงวิธีสอนแบบ KWL  Plus มีประสิทธิภาพสูง 
 ชลธิชา  จันทรแกว (2549 : บทคัดยอ, 15)  ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถดาน 
การอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH  Plus  
กลุมตัวอยางคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1  จํานวน  33  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH  Plus  แบบทดสอบวัดความสามารถ
ดานการอานเชิงวิเคราะห  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  โดยกําหนดขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู  ดังนี้  1)  การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐาน  2)  การจัดกิจกรรมฝก
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ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห  ประกอบดวย  ขั้นนําเขาสูบทเรียน  ขั้นกิจกรรมการอาน 
เชิงวิเคราะหโดยใชเทคนิค KWLH  Plus  มี  6  ขั้นตอน  ดังนี้  ขั้นที่ 1  กิจกรรมกอนการอาน  ขั้นที่ 
2  กิจกรรมระหวางการอาน  ขั้นที่ 3  กิจกรรมหลังการอาน  ขั้นที่ 4  การหาความรูเพิ่มเติม  ขั้นที่ 5  
การสรางแผนภาพความคิด  ขั้นที่ 6  การสรุปเรื่องจากการอาน  ขั้นฝกปฏิบัติกิจกรรมการอาน 
เชิงวิเคราะหเปนกลุมย อย  3)  การวัดและประเมินผล  ผลการวิจัยพบวา  1)  แผนการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิค KWLH  Plus  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  2) ความสามารถดานการอาน 
เชิงวิเคราะหของนักเรียนกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH  Plus   
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยนักเรียนมีความสามารถดานการอาน 
เชิงวิเคราะหหลังไดรับการจัดการเรียนรูสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู  โดยนักเรียนมี
ความสามารถดานการจัดลําดับเหตุการณในเรื่อง  ดานการบอกความสัมพันธของสวนตาง ๆ ใน
เร่ือง  ดานการบอกรายละเอียดของเรื่อง  และดานการบอกจุดมุงหมายของผูเขียนอยูในระดับดีมาก   
นักเรียนมีความสามารถดานการบอกความสําคัญของเรื่องอยูในระดับดี   และนักเรียนมี
ความสามารถดานการสรุปใจความสําคัญของเรื่องอยูในระดับพอใช  3)  นักเรียนมีความคิดเห็นตอ 
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH  Plus  โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก  โดยนักเรียน
เห็นดวยมากดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และดานประโยชนที่ไดรับ  และมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวยปานกลางคือดานบรรยากาศในการเรียนรู 
 คาร  และ  โอเกิ้ล (Carr  and  Ogle  1987 : 626 - 631)  ไดศึกษากลวิธีการใชเทคนิค 
KWL  Plus  เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขาใจและการสรุปความโดยทดลองกับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา  ซ่ึงเปนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา  และนักเรียนที่อยูในโครงการสอน 
ซอมเสริม  โดยใชวิธีการสังเกตและสัมภาษณอยางไมเปนทางการ  ผลการศึกษาปรากฏวา  นักเรียน
สามารถถายโอนการใชเทคนิค  KWL  Plus  ไปสูสถานการณการอานเรื่องใหมได  รวมทั้ง 
มีความเขาใจเรื่องจากการอาน  ตลอดจนมีทักษะการยอความดีขึ้น 
 จากงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวา การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus ทําให 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพราะเปนเทคนิคที่ชวยใหนักเรียนไดฝกการคิดและ 
ตัดสินใจอยางมีเหตุผลโดยผานกระบวนการอาน  นอกจากนี้นักเรียนยังมีเจตคติที่ดีตอการจัด 
การเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus   
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ 
 เกษมศรี  ศิริสวัสดิ์  และ  จีรภา   คมวิชายั่งยืน (2541 : บทคัดยอ, 17 - 18)  ไดศึกษา 
การพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2  ที่เรียนโดยใช
กิจกรรมการตั้งประเด็นคําถามเปนหลัก  กลุมตัวอยางคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  จํานวน 
84  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก  ขอสอบ  เกณฑการประเมินการคิดวิเคราะห  ประกอบดวย  
1)  การวิเคราะหสวนประกอบ  2)  การวิเคราะหความสัมพันธ  และ 3)  การวิเคราะหหลักในการ
จัดระบบ  ผลการวิจัยพบวา  1)  กลุมทดลองหรือกลุมที่เรียนโดยใชกิจกรรมการตั้งประเด็นคําถาม 
เปนหลักแตกตางจากกลุมควบคุม  ซ่ึงจัดการเรียนการสอนโดยปกติ  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .001  โดยกลุมทดลองมีคาคะแนนสูงกวากลุมควบคุม  2)  ไมพบความแตกตางอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติระหวางเพศชายและเพศหญิง  และไมมีปฏิกิริยารวมระหวางเพศกับวิธีสอน   
3)  คะแนนเฉลี่ยของกลุมเพศชายของกลุมทดลอง  แตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.05  โดยกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุม  4)  คะแนนเฉลี่ยของกลุม
เพศหญิงของกลุมทดลองแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .001  โดยกลุมทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุม 
 จงรักษ   ตั้งละมัย (2545 : 48 - 51)  ไดศึกษาผลการฝกความคิดอเนกนัยในเนื้อหา 
ตางกันที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  กลุมตัวอยางคือ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2544  จํานวน  90  คน  เครื่องมือที่ใช 
ในการวิจัย  ประกอบดวย  แบบฝกความคิดอเนกนัยที่มีเนื้อหารูปภาพ (DFT)  แบบฝกความคิด
อเนกนัยที่มีเนื้อหาสัญลักษณ (DFP)  แบบฝกความคิดอเนกนัยที่มีเนื้อหาภาษา (DMP)  และแบบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการฝกความคิดอเนกนัย 
ที่มีเนื้อหาเปนรูปภาพกับภาษามีความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  สวนนักเรียนที่ไดรับการฝกความคิดอเนกนัยที่มีเนื้อหาเปนสัญลักษณกับ 
รูปภาพ  และเนื้อหาเปนสัญลักษณกับภาษา  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับนักเรียนที่มีระดับ 
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนปานกลาง   และนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับ 
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  และนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนปานกลาง
กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทุกคู  และปฏิสัมพันธระหวางการฝกความคิดอเนกนัยในเนื้อหา 
ตางกันกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางไมมี 
นัยสําคัญทางสถิติ 
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 บุญเชิด  ชุมพล (2547 : 65)  ไดศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน 
ชายและนักเรียนหญิงในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  กลุมตัวอยางคือ  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชวงชั้นที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2547  จํานวน  394  คน  เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย  ประกอบดวย  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  ผลการวิจัยพบวา  1)  
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชาย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหญิง
ในชวงชั้นที่ 3  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  2)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนักเรียนที่อยูในระดับชั้นที่สูงกวาจะ
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหที่สูงกวานักเรียนที่อยูในระดับชั้นที่ต่ํากวา  3)  ปฏิสัมพันธ
ระหวางเพศกับระดับชั้นเรียนมีผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 ดาวนภา   ฤทธิ์แกว (2548 : บทคัดยอ, 31)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ที่มีความถนัดทางการเรียนแตกตางกัน 
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  กลุมตัวอยาง  คือ  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร เขต 2  ปการศึกษา 2547  จํานวน  
333  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบวัดความถนัดทางการเรียน  และแบบวัด 
ความสามารถดานการคิดวิเคราะห  เกณฑการประเมินการคิดวิเคราะห  ประกอบดวย  1)  วิเคราะห
ความสําคัญ  2)  วิเคราะหความสัมพันธ  3)  วิเคราะหหลักการ  ผลการวิจัยพบวา  1)  นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  มีความถนัดทางการเรียน  ดานความจํามากที่สุด  รองลงมาคือ  ดานการใชคํา  
ดานการรับรู  ดานมิติสัมพันธ  ดานเหตุผล  ดานภาษา  และดานตัวเลขตามลําดับ  2)  นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  ที่มีความถนัดทางการเรียนแตกตางกัน  มีความสามารถดานการคิดวิเคราะห
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  โดยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ที่มีความถนัดทาง 
การเรียนดานตัวเลข  มีความสามารถดานการคิดวิเคราะหสูงกวานักเรียนที่มีความถนัดทางการเรียน
ดานความจํา  สวนนักเรียนที่มีความถนัดทางการเรียนดานอื่น ๆ มีความสามารถดานการคิด
วิเคราะหไมแตกตางกัน 
 สกุลการ  สังขทอง (2548 : บทคัดยอ, 9)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดวิเคราะหตามสาระการเรียนรูภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โดยใชเทคนิคการใช
และไมใชผังกราฟฟก  กลุมตัวอยางคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 
2547  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก   
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  
เกณฑการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห  ประกอบดวย 1)  การวิเคราะหเนื้อหา   
2)  การวิเคราะหความสัมพันธ  3)  การวิเคราะหหลักการ  ผลการวิจัยพบวา  1)  ความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะหตามสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูโดย
เทคนิคการใชผังกราฟฟกกับกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูโดยไมใชผังกราฟฟก แตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  2)  นักเรียนกลุมทดลองมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดย
เทคนิคการใชผังกราฟฟกอยูในระดับมาก 
 พรฤดี   ขวัญศิริกุล (2546 : บทคัดยอ, 10 - 11)  ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการฟงเพื่อ 
การเขียนสรุปความ  โดยใชเพลงไทยสากลที่มีสาระทางวรรณคดีเปนสื่อสําหรับนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1  สาขาพณิชยการและสาขาเกษตรกรรม   วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีรอยเอ็ด  กลุมตัวอยางคือ  นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1  จํานวน  60  คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  แบบทดสอบ  และแผนการเรียนรู  เกณฑการใหคะแนน 
การเขียนสรุปความ  ประกอบดวย  1)  การสรุปเรื่อง  4  คะแนน  2)  การเขียนประโยค  2  คะแนน
3)  การเขียนสะกดคํา  2  คะแนน  4)  การเวนวรรคตอน  2  คะแนน  ผลการวิจัยพบวา  1)  นักเรียน
สาขาพณิชยการ และนักเรียนสาขาเกษตรกรรมที่เรียนโดยใชเพลงไทยสากลที่มีสาระทางวรรณคดี
เปนสื่อมีพัฒนาการในการฟงและการเขียนสรุปความสูงขึ้น  2)  คาเฉลี่ยของคะแนนจิตพิสัยและ
ทักษะพิสัยของนักเรียนสาขาพณิชยการและนักเรียนสาขาเกษตรกรรมอยูในระดับดี  3)  คาเฉลี่ย
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการฟง  และการเขียนสรุปความกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทั้งสองกลุม  และ   
4) คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการฟงและการเขียนสรุปความระหวางนักเรียนสาขาพณิชยการกับนักเรียน
สาขาเกษตรกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนักเรียนสาขาพณิชยการมี
คาเฉลี่ยคะแนนสูงกวานักเรียนสาขาเกษตรกรรม   
 กมลพรรณ   บินอิบรอฮีม (2547 : บทคัดยอ, 44)  ไดศึกษาการใชภูมิปญญาทองถ่ิน
พัฒนาทักษะการเขียนสรุปความของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1  สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตศาลายา  จังหวัดนครปฐม  กลุมตัวอยางคือ  นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1    จํานวน  60  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเขียนสรุปความ  และแผนการเรียนรู  เกณฑการใหคะแนน 
การเขียนสรุปความ  ประกอบดวย  1)  การสรุปสาระสําคัญ  4  คะแนน  2)  การเขียนประโยคและ
การใชถอยคํา  4  คะแนน  3)  การเขียนสะกดคํา  1  คะแนน  และ  4)  การเวนวรรคตอน  1  คะแนน  
ผลการวิจัยพบวา  1)  ทักษะการเขียนสรุปความของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
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ปที่ 1  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตศาลายา  จังหวัดนครปฐม  โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน
เปนสื่อไดรับการพัฒนาสูงขึ้น  2)  ผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความกอนเรียนและหลังเรียนของ 
นักการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน  3)  คาเฉลี่ยของคะแนนจิตพิสัยและทักษะพิสัยของนักศึกษาอยูในระดับดี 
 กัณหา   คําหอมกุล (2548 : บทคัดยอ, 87)  ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการ
เขียนสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบแผนผังความคิด   
กลุมตัวอยางคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนวัดหนองพันเทา  สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต  2  จํานวน  30  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย   
แผนการจัดการเรียนรูแบบแผนผังความคิด แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความ  
แบบสอบถามความคิดเห็น  เกณฑการใหคะแนนการเขียนสรุปความประกอบดวย  1) การสรุป 
ใจความสําคัญ   5  คะแนน   2)   เขียนประโยคได ถูกตอง   3  คะแนน   3)   การสะกดคํา   
2  คะแนน  ผลการวิจัยพบวา  1)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่ไดรับการจัดการเรียนรู 
แบบแผนผังความคิด  มีความสามารถในการเขียนสรุปความ  กอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  2)  นักเรียนมีความสามารถ
ในการสรางแผนผังความคิดแบบขั้นบันไดมากที่สุด  รองลงมาคือแผนผังความคิดแบบจําแนก
ประเภท  และแผนผังความคิดแบบกางปลา  3)  นักเรียนมีความคิดเห็นวาการจัดการเรียนรู 
แบบแผนผังความคิดทําใหเขาใจบทเรียนงาย  เพราะการเรียนเปนลําดับขั้นตอนสามารถทํางานเสร็จ 
ตามเวลา  ทําใหสรุปความไดและสามารถนําไปประยุกตใชกับวิชาอ่ืน ๆ ได 

รอสแมน (Rosman  1970 , อางถึงใน  ปรียานุช   สถาวรมณี  2548 : 45) ไดศึกษาการคิด
แบบวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  และช้ันประถมศึกษาปที่ 2  พบวา  นักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 2  คิดแบบวิเคราะหมากกวาชั้นประถมศึกษาปที่ 1  และยังพบวาตอไปอีกวา  
การคิดแบบวิเคราะหมีความสัมพันธในทางลบกับแบบทดสอบวัดสติปญญาของเวชเลอร 
(Wechsler  Intelligence  Scale  for  Children)  ในฉบับเติมภาพใหสมบูรณ (Picture  Completion) 
การจัดเรียงรูป (Picture  Arrangement) แตไมมีความสัมพันธกับแบบทดสอบที่เกี่ยวกับดานภาษา 
(Verbal  test)  นอกจากนั้น  การคิดแบบวิเคราะหยังมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นตามอายุ  และมี
ความสัมพันธกับความพรอมการเรียนรู  และแรงจูงใจอีกดวย 
 แซมส (Same  2004)  ไดศึกษาวิธีสอนไวยากรณเพื่อใหนักเรียนคิดวิเคราะหและ 
เขียนอธิบายได  โดยใหนักเรียนวิเคราะหประโยคผานกระบวนการตั้งคําถามเพื่อแสดงใหเห็นถึง 
ความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของประโยคใหชัดเจน  ผลการทดลองพบวา  การสอนดวยวิธีนี้
ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเพิ่มขึ้น  และนักเรียนสามารถเขียนอธิบายเปน 
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ขั้นตอนในรูปของแผนภาพได  ซ่ึงแผนภาพจะมีสวนชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น  เพราะ
แผนภาพจะชวยใหมองเห็นความสัมพันธระหวางประเด็นหลักและประเด็นยอยตาง ๆ ในประโยค
ไดชัดเจนขึ้น  อีกทั้งยังชวยใหนักเรียนขยายประโยค และเชื่อมโยงความคิดในประโยคหลัก 
ใหเขากับประโยคยอยตาง ๆ ได 
 

สรุป 
 

การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยเร่ือง  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและ
ทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 
นั้น  ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมดังตอไปนี้  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544   
เกี่ยวกับ  หลักการ  จุดหมายของหลักสูตร  โครงสรางหลักสูตร  สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  การวัดและประเมินผล  แนวการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  เกี่ยวกับ  วิสัยทัศน  พันธกิจ 
เปาประสงค  คุณลักษณะที่พึงประสงค   โครงสรางเวลาเรียน   หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาไทย   นอกจากนี้ยังศึกษาเอกสารในเรื่องทักษะการคิดวิเคราะห  เกี่ยวกับการคิด  ทักษะการคิด  
ทักษะการคิดวิเคราะห  แนวทางการสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  ความหมาย  ความสําคัญ    
และประโยชนของการคิดวิเคราะห  ทักษะการเขียนสรุปความจะเปนประเด็นเกี่ยวกับ  ความหมาย  
ความสําคัญ  วิธีการเขียนสรุปความ  และเกณฑการใหคะแนนการเขียนสรุปความ  ตลอดจนศึกษา
เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  ที่เกี่ยวกับความเปนมา 
เปาหมายและวัตถุประสงค   ขั้นตอนการจัดการเรียนรู และบทบาทของครูในการนําเทคนิค  
KWL Plus มาใช  รวมทั้งแผนภูมิรูปภาพความคิด  การใชเพลงประกอบการสอน และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  ทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียน
สรุปความ โดยศึกษาใหถองแทเพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุด 
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บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  

การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus เปนแบบการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental  Research) รูปแบบการทดลอง The  One - Group Pretest - Posttest  Design ซ่ึงมี 
รายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 – 2/3   

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  โรงเรียนหนองวัลยเปรยีงวิทยา  ตําบลทุงคอก  อําเภอสองพี่นอง  
จังหวดัสุพรรณบุรี  สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  จํานวน  3  หองเรียน  รวม
นักเรียน  111  คน 

1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2   
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  จํานวน  38  คน  โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  ตําบลทุงคอก  
อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ไดมา
จากการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  โดยมีเหตุผลในการเลือก  ดังนี้ 1) เปน
หองเรียนที่ผูวิจัยเปนครูประจําชั้น 2)  นักเรียน  3  หองเรียนมีผลการเรียนรูไมแตกตางกัน 
 

2. ตัวแปรที่ใชศึกษา 
2.1 ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  
2.2 ตัวแปรตาม  ไดแก   

2.2.1 ทักษะการคิดวเิคราะห 
2.2.2 ทักษะการเขียนสรุปความ 
2.2.3  ความคิดเหน็ของนักเรียนทีม่ีตอการจัดการเรียนรู 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 122

3. สาระการเรียนรู 
3.1 ใชสาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู

ชวงชั้นที่ 3  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  
ดังนี้  สาระที่ 1  การอาน  มาตรฐาน ท  1.1  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใช 
ตัดสินใจ  แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน  มาตรฐาน 
การเรียนรูชวงชั้นที่ 3  ขอ 2  สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะหเร่ืองที่อาน  ประเมินคาทั้งขอดี
และขอดอยอยางมีเหตุผล  โดยใชแผนภูมิรูปภาพความคิดและกระบวนการคิดวิเคราะห สาระที่  2  
การเขียน มาตรฐาน ท 2.1  ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ยอความและ 
เขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ  และรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 ขอ 1  สามารถเขียนเรียงความ  เขียนสรุปความ   
ยอความ  เข ียนอธิบายชี้แจงแสดงความคิดเห็น  และเขียนเชิงสรางสรรค  รวมทั้งกระบวนการเขียน
พัฒนางานเขียน  สาระที่ 4  หลักการใชภาษา  มาตรฐาน ท 4.1  เขาใจธรรมชาติของภาษาและ 
หลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษาและรักษา 
ภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  มาตรฐานการเรียนรู ชวงชั้นที่ 3  ขอ 6  สามารถรองเลนหรือ 
ถายทอดเพลงพื้นบาน  เพลงกลอมเด็กและวรรณกรรมพื้นบานในทองถ่ินไดอยางเห็นคุณคา 
          3.2   บทอานที่ใชเปนสื่อการเรียนรูในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะ
การเขียนสรุปความ  คือ  เพลงอีแซว  เพลงกลอมเด็ก  และเพลงไทยลูกทุง   
 

4. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  ใชเวลา  6  สัปดาห   

สัปดาหละ  2  ช่ัวโมง  รวมระยะเวลา  12  ช่ัวโมง  โดยใชแผนการจัดการเรียนรูจํานวน  6  แผน   
แผนละ 2  ช่ัวโมง 

 
แบบแผนการทดลอง 

ในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) รูปแบบ 
การทดลอง The  One - Group Pretest - Posttest  Design (มาเรียม  นิลพันธุ  2547 : 142 - 144)  ซ่ึงมี
รูปแบบดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5   รูปแบบการทดลองแบบ The One  - Group Pretest - Posttest  Design 
 
 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T 2 

 
ที่มา :  มาเรียม   นิลพันธุ, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร (นครปฐม :  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 144. 
 

เมื่อ T1     คือ การทดสอบกอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  
X     คือ จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 
T2     คือ การทดสอบหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ดังนี้  
1. แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและ

ทักษะการเขียนสรุปความ  จํานวน  6  แผน  แผนละ  2  ช่ัวโมง  รวม  12  ช่ัวโมง 
2. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ  กอนเรียน 

(Pre - test)  และหลังเรียน (Post - test) เปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน  แบงออกเปน  2  ตอน   
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1   เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  วัดทักษะการคิดวิเคราะห  ชนิด  4  ตัวเลือก  
จํานวน  30  ขอ  30  คะแนน 
 ตอนที่ 2     เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย  วัดทักษะการเขียนสรุปความ  จํานวน   
3  ขอ  ขอละ  10  คะแนน  รวม  30  คะแนน 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู  เปนแบบ 
มาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  5  ระดับ  จํานวน  15  ขอ 
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การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ  โดยมีขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูดังนี้ 
1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544   

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา กลุมสาระ 
การเรียนรูภาษาไทย  ชวงชั้นที่ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  ในดานมาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง  สาระการเรียนรู  คําอธิบายรายวิชา  และรหัสวิชา  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสาร  และ
งานวิจัยที่ เกี่ยวของกับทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการเขียนสรุปความ  การจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค KWL  Plus  แผนภูมิรูปภาพความคิด  และการใชเพลงประกอบการสอน 

1.2 วิเคราะหและกําหนดสาระการเรียนรู เพื่อนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู 
การคิดวิเคราะหและการเขียนสรุปความดวยเทคนิค KWL Plus  โดยการใชเพลงประกอบการสอน  
ประกอบดวย  เพลงอีแซว  เพลงกลอมเด็ก  และเพลงไทยลูกทุง  ประเภทละ  4  เพลง  ซ่ึงให 
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของบทเพลงที่นํามาใชประกอบการจัด 
การเรียนรู  รายละเอียดดังตารางที่  6 

 
ตารางที่  6   กําหนดการจัดการเรียนรู 

 
แผนการจัด 
การเรียนรูท่ี 

สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เวลา  
(ชั่วโมง) 

1 ทักษะการคิดวเิคราะหและ
ทักษะการเขียนสรุปความจาก

เพลงอีแซว 
-  เพลงอีแซว  ไดแก  เร่ือง
ประเพณีลอยกระทง  และ
เร่ืองศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและ
ทักษะการเขียนสรุปความเพลงอีแซว 

-  วิ เคราะห เนื้ อหา   โดยแยกแยะ 
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเพลง 
อีแซวไดถูกตอง 
-  วิ เคราะหความสําคัญ   โดยบอก
ความสําคัญของเพลงอีแซวไดถูกตอง 
-  วิเคราะหความสัมพันธ  โดยบอก

ความสัมพันธเชิงเหตุและผล 

2 
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ตารางที่  6   (ตอ) 
 

แผนการจัด 
การเรียนรูท่ี 

สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เวลา  
(ชั่วโมง) 

  ของเพลงอีแซวไดถูกตอง 
-   วิเคราะหหลักการ  โดยบอก 
จุดมุงหมายของผูประพันธเพลงอีแซว
ไดถูกตอง 
-   เขียนสรุปความเพลงอีแซวได 
ถูกตอง 

 

2 ทักษะการคิดวเิคราะหและ
ทักษะการเขียนสรุปความจาก
เพลงอีแซว 
-  เพลงอีแซว  ไดแก  เร่ืองชม
เมืองสุพรรณฯ  และ  เร่ือง
ประวัติเพลงอีแซว 

นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและ
ทักษะการเขียนสรุปความเพลงอีแซว 
-  วิเคราะหเนื้อหา  โดยแยกแยะ 
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเพลง 
อีแซวไดถูกตอง 
-  วิเคราะหความสําคัญ  โดยบอก
ความสําคัญของเพลงอีแซวไดถูกตอง 
-  วิเคราะหความสัมพันธ  โดยบอก
ความสัมพันธเชิงเหตุและผลของเพลง 
อีแซวไดถูกตอง 
-   วิเคราะหหลักการ  โดยบอก 
จุดมุงหมายของผูประพันธเพลงอีแซว
ไดถูกตอง 
-   เขียนสรุปความเพลงอีแซวได 
ถูกตอง 

2 

3 ทักษะการคิดวเิคราะหและ
ทักษะการเขียนสรุปความจาก
เพลงกลอมเดก็ 
-   เพลงกลอมเด็ก  ไดแก  
เพลงนกกาเหวา  และเพลง 
เรือหงส 

นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและ
ทักษะการเขียนสรุปความเพลง 
กลอมเด็ก 
-  วิเคราะหเนื้อหา  โดยแยกแยะ 
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเพลง 
กลอมเด็กไดถูกตอง 

2 
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ตารางที่  6   (ตอ) 
 

แผนการจัด 
การเรียนรูท่ี 

สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เวลา  
(ชั่วโมง) 

  
 

-  วิเคราะหความสําคัญ  โดย
บอกความสําคัญของเพลง
กลอมเด็กไดถูกตอง 
-  วิเคราะหความสัมพันธ  โดย
บอกความสัมพันธเชิงเหตุและ
ผลของเพลงกลอมเด็กได 
ถูกตอง 
-  วิเคราะหหลักการ  โดยบอก 
จุดมุงหมายของผูประพันธเพลง
กลอมเด็กไดถูกตอง 
-  เขียนสรุปความเพลง 
กลอมเด็กไดถูกตอง 

 

4 ทักษะการคิดวเิคราะหและทกัษะ 
การเขียนสรุปความจากเพลง 
กลอมเด็ก 
-   เพลงกลอมเด็ก  ไดแก  เพลง 
ลูกนอยนอนเปล  และเพลงสาธุสะ     

นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะหและทักษะการเขียน-
สรุปความเพลงกลอมเด็ก 
-  วิเคราะหเนื้อหา โดยแยกแยะ
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจาก
เพลงกลอมเด็กไดถูกตอง 
-  วิเคราะหความสําคัญ  โดย
บอกความสําคัญของเพลง
กลอมเด็กไดถูกตอง 
-  วิเคราะหความสัมพันธ  โดย
บอกความสัมพันธเชิงเหตุและ
ผลของเพลงกลอมเด็กได 
ถูกตอง 
-  วิเคราะหหลักการ  โดยบอก 
จุดมุงหมายของผูประพันธเพลง 

2 
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ตารางที่  6   (ตอ) 
 

แผนการจัด 
การเรียนรูท่ี 

สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เวลา  
(ชั่วโมง) 

  กลอมเด็กไดถูกตอง 
-  เขียนสรุปความเพลงกลอมเด็ก
ไดถูกตอง 

 

5 ทักษะการคิดวเิคราะหและทกัษะ 
การเขียนสรุปความจากเพลง 
ไทยลูกทุง 
-    เพลงไทยลกูทุง  ไดแก  เพลง
สยามเมืองยิ้ม  และเพลงบานของ
พอ             

นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห
และทักษะการเขียนสรุปความ
เพลงไทยลูกทุง 
-   วิเคราะหเนื้อหา  โดยแยกแยะ
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจาก
เพลงไทยลูกทุงไดถูกตอง 
-   วิเคราะหความสําคัญ  โดย
บอกความสําคัญของเพลง 
ไทยลูกทุงไดถูกตอง 
-   วิเคราะหความสัมพันธ  โดย
บอกความสัมพันธเชิงเหตุและ
ผลของเพลงไทยลูกทุงไดถูกตอง 
-   วิเคราะหหลักการ  โดยบอก 
จุดมุงหมายของผูประพันธเพลง
ไทยลูกทุงไดถูกตอง 
-   เขียนสรุปความเพลง 
ไทยลูกทุงไดถูกตอง 

2 

6 ทักษะการคิดวเิคราะหและทกัษะ 
การเขียนสรุปความจากเพลง 
ไทยลูกทุง 
-    เพลงไทยลกูทุง  ไดแก  เพลง 
มนตรักลูกทุง  และเพลงเทพธิดา- 
ผาซ่ิน             

นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห
และทักษะการเขียนสรุปความ
เพลงไทยลูกทุง 
-   วิเคราะหเนื้อหา  โดยแยกแยะ
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจาก
เพลงไทยลูกทุงไดถูกตอง 
-   วิเคราะหความสําคัญ  โดย 

2 
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ตารางที่  6   (ตอ) 
 

แผนการจัด 
การเรียนรูท่ี 

สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เวลา  
(ชั่วโมง) 

  บอกความสํ าคัญของ เพลง 
ไทยลูกทุงไดถูกตอง 
-   วิเคราะหความสัมพันธ  โดย
บอกความสัมพันธเชิงเหตุและ
ผลของเพลงไทยลูกทุงไดถูกตอง 
-   วิเคราะหหลักการ  โดยบอก 
จุดมุงหมายของผูประพันธเพลง
ไทยลูกทุงไดถูกตอง 
-   เขียนสรุปความเพลง 
ไทยลูกทุงไดถูกตอง 

 

  
1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 
1.4 นําแผนการจดัการเรียนรูที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว  เสนอตออาจารยผูควบคุม

วิทยานพินธเพือ่ตรวจสอบความถูกตองแลวนําไปปรับปรุงแกไข 
1.5 นําแผนการจดัการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

ดานความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity)  แลวนาํมาหาคาดัชนคีวามสอดคลอง (Index  of  
Item  Objective  Congruence : IOC) โดยกําหนดคะแนนการพิจารณา  ดงันี้ 
 ใหคะแนนเทากับ +1   ถาแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นสอดคลองกับ 

จุดประสงค 
 ใหคะแนนเทากับ   0   ถาไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นสอดคลอง  
     กับจุดประสงค 
              ใหคะแนนเทากับ  -1   ถาแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นไมสอดคลอง 
     กับจุดประสงค 
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จากสูตร     IOC  =    
N

R∑  
 

            เมื่อ    IOC แทน   ดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู 
                          ΣR แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
                          N แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ (มาเรียม  นิลพันธุ  2547 : 177) 

              ทั้งนี้  แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  มีคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) เทากับ 1.00  (รายละเอียดในภาคผนวก ข  ตารางที่ 28 - 29  หนา 192 - 198 ) 

1.6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน   
(รายละเอียดในภาคผนวก ข  ตารางที่ 34  หนา 206 ) 

1.7 สุมแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวจํานวน   1  แผน  ไดแก   
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  เรื่อง  การคิดวิเคราะหและการเขียนสรุปความเพลงอีแซวนําไปทดลอง
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3  โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  ตําบลทุงคอก  อําเภอสองพี่นอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   ซ่ึงมีสภาพการจัด 
การเรียนรูตลอดจนคุณลักษณะของผู เ รียนใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง   เพื่อหาขอบกพรอง   
ความเหมาะสมกับเวลา และวิธีการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พบวา  นักเรียนใช 
เวลานานในการทําแผนภูมิรูปภาพความคิดและเขียนสรุปความ  จึงกําหนดเวลาในการทํากิจกรรม   
ขั้นตอนละ  10  นาที   

1.8 นําแผนการจดัการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย   
 

สรุปขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  ดังแผนภูมิที่  16   
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ขั้นที่  1 
 
 
 
 

ขั้นที่  2  
 
 
ขั้นที่  3 
 
 
 

ขั้นที่   4 
 
 
ขั้นที่  5 
 
 
 

ขั้นที่  6 
 
 
 

ขั้นที่  7 
 
 
 
 

ขั้นที่  8 
 
 
แผนภูมิที่  16  ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการเขียนสรุปความ  การ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  แผนภูมิรูปภาพความคิด  และเพลงประกอบการสอน 

 

วิเคราะหและกําหนดเนื้อหา  เพื่อนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 

 

สรางแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 
 

นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเช่ียวชาญ  3  ทานเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content  Validity)  และหาคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) 

นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
แลวนําไปปรับปรุงแกไข 

 

 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  3  ทาน 
 

 

สุมเลือกแผนการจัดการเรียนรูที่  1  ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/3   
 เพื่อหาขอผิดพลาดและขอบกพรองแลวนําไปปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรู 

 

 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยทดลองกับ 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/2  ที่เปนกลุมตัวอยาง 
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2. การสรางแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ 
กอนเรียน (Pre – test)  และหลังเรียน   (Post - test)  เปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน  แบงเปน   
2  ตอน  ดังนี้   
 ตอนที่ 1   เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  วัดทักษะการคิดวิเคราะห  ชนิด  4  ตัวเลือก  
จํานวน   30  ขอ  30  คะแนน   โดยวัดทักษะการคิดวิ เคราะหของผู เ รียน   4   ดาน   ดังนี้   
1) วิเคราะหเนื้อหา  เปนความสามารถในการแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  จํานวน  6  ขอ 
2) วิเคราะหความสําคัญ  เปนความสามารถในการบอกความสําคัญของเพลง  จํานวน  8  ขอ 
3) วิเคราะหความสัมพันธ  เปนความสามารถในการหาเหตุและผลเพื่ออธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
จํานวน  7  ขอ  และ 4) วิเคราะหหลักการ  เปนความสามารถในการบอกวัตถุประสงค  ทัศนคติหรือ
ความคิดเห็นของผูประพันธ  จํานวน  9  ขอ   
 ตอนที่ 2    เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย  วัดทักษะการเขียนสรุปความ  จํานวน   
3  ขอ  ขอละ  10  คะแนน  รวม  30  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  3  ดาน  ไดแก  
1) การสรุปเนื้อหาสําคัญ  2) การเขียนประโยค  และ 3) การเขียนสะกดคํา    
 โดยมีขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียน
สรุปความ ดังนี้ 

2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชวงชั้นที่ 3 (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2) ในดานมาตรฐานการเรียนรู  คําอธิบายรายวิชา  ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง  สาระการเรียนรู   ศึกษาหลักการและวิธีการสรางแบบทดสอบแบบปรนัยและ 
แบบทดสอบแบบอัตนัยจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.2 วิ เคราะห เนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังของกิจกรรมในแตละ 
แผนการจัดการเรียนรู 

2.3 สรางแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ     
ดังตารางที่ 7 
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ตารางที่  7    การวิเคราะหแบบทดสอบวัดทกัษะการคิดวเิคราะหและทกัษะการเขยีนสรุปความ 
                     

ประเภทขอสอบ ทักษะการคิดวิเคราะหและ 
ทักษะการเขียนสรุปความ 

จํานวนขอ คะแนน 

ตอนที ่ 1  
แบบทดสอบแบบปรนัย 
วัดทักษะการคิดวิเคราะห 

 
1. วิเคราะหเนื้อหา 

2. วิเคราะหความสําคัญ 
3. วิเคราะหความสัมพันธ 

4. วิเคราะหหลักการ 

(30) 
6 
8 
7 
9 

(30) 
6 
8 
7 
9 

ตอนที ่ 2  
แบบทดสอบแบบอัตนัย 

วัดทักษะการเขียนสรุปความ 

 
1. เขียนสรุปความเพลงอีแซว 

2. เขียนสรุปความเพลงกลอมเด็ก 
3. เขียนสรุปความเพลงไทยลูกทุง 

(3) 
1 
1 
1 

(30) 
10 
10 
10 

 
 แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความที่สรางขึ้นมี
เกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
 1.   แบบทดสอบแบบปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก  กําหนดใหคะแนน  คือ  ตอบถูกได  
1  คะแนน  ตอบผิดได  0  คะแนน   

2.  แบบทดสอบแบบอัตนัย  จํานวน  3  ขอ  ขอละ  10  คะแนน  โดยมีเกณฑ 
การประเมินทักษะการเขียนสรุปความ  ดังตารางที่  8 
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ตารางที่  8   เกณฑการประเมนิทักษะการเขยีนสรุปความ 
 

คําอธิบาย องคประกอบ 
ท่ีประเมิน 5  คะแนน 4  คะแนน 3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 0  คะแนน 

การสรุปเนื้อหา
สําคัญ 
 (5   คะแนน) 

เขียนเนื้อหา
สําคัญของ
เรื่องได 
ใจความ
สมบูรณดวย
สํานวน
ภาษาของ
ตนเอง 

เขียนเนื้อหา
สําคัญของ
เรื่องได 
ใจความ
สมบูรณโดย
ใชสํานวน
ภาษาเดิม 

เขียนเนื้อหา
สําคัญของ
เรื่องได 
ใจความ  2  
ใน  4  สวน 
ขึ้นไป ดวย
สํานวน
ภาษาของ
ตนเอง 

เขียนเนื้อหา
สําคัญของ
เรื่องได 
ใจความ  2 
ใน 4  สวน 
ขึ้นไป โดย
ใชสํานวน
ภาษาเดิม 

เขียนเนื้อหา
สําคัญของ
เรื่องได 
ใจความ 
นอยกวา 2 
ใน 4  สวน 

เขียน 
เนื้อหา
สําคัญ 
ของเรื่อง
ไมได 
ใจความ 

การเขียน
ประโยค 
(3   คะแนน) 

  เขียน
ประโยค 
ถูกตอง 
ตามหลัก
ไวยากรณ
ทุกประโยค 

เขียน
ประโยค 
ถูกตอง   
ตามหลัก
ไวยากรณ  
2 ใน 4          
ขึ้นไป 
 

เขียน
ประโยค 
ถูกตอง          
ตามหลัก
ไวยากรณ  
ไดนอยกวา 
2 ใน 4  
สวน 

เขียน
ประโยค 
ผิดหลัก
ไวยากรณ  
ทุกประโยค 

การเขียน 
สะกดคํา 
(2  คะแนน) 

   เขียน 
สะกดคํา
และวาง
วรรณยุกต
ถูกตอง 
ตามหลัก
ไวยากรณ
ทุกคํา 

เขียน 
สะกดคํา
และวาง
วรรณยุกต
ถูกตอง 
ตามหลัก
ไวยากรณ  
2 ใน 4     
ขึ้นไป 

เขียน 
สะกดคํา
และวาง
วรรณยุกต
ถูกตอง 
ตามหลัก
ไวยากรณ  
นอยกวา       
2 ใน 4      
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 โดยมีเกณฑการแปลความหมายระดับความสามารถของคะแนนจากแบบทดสอบ
วัดทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ  ดังนี้ 
 1.   เกณฑการแปลความหมายระดับความสามารถของคะแนนรวม   จาก
แบบทดสอบแบบปรนัย  วัดทักษะการคิดวิเคราะห  ดังตารางที่  9 
 

ตารางที่ 9  เกณฑการแปลความหมายของคะแนนรวมจากแบบทดสอบแบบปรนัย  
 

ชวงคะแนน ระดับความสามารถ 
26 – 30 
21 – 25  
15 - 20 
0 - 14 

ดีมาก 
ดี 

พอใช 
ควรปรับปรุง 

  
 2.  เกณฑการแปลความหมายระดับความสามารถของคะแนนคาเฉลี่ยรอยละ    
ดังตารางที่ 10 
 

ตารางที่ 10   เกณฑการแปลความหมายของคารอยละจากแบบทดสอบแบบปรนัย 
 

รอยละ ระดับความสามารถ 
80 – 100 
70 –  79 
50 – 69 
0 – 49 

ดีมาก 
ดี 

พอใช 
ควรปรับปรุง 

  
3.  เกณฑการแปลความหมายของคารอยละจากประเภทของเพลงประกอบ 

การสอนจากแบบทดสอบแบบปรนัย  ดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11   เกณฑการแปลความหมายของคารอยละจากประเภทของเพลงประกอบการสอน   
 

รอยละ ระดับความสามารถ 
80 – 100 
70 –  79 
50 – 69 
0 – 49 

ดีมาก 
ดี 

พอใช 
ควรปรับปรุง 

 
 4.   เกณฑการแปลความหมายระดับความสามารถของคะแนนรวม   จาก
แบบทดสอบแบบอัตนัย  วัดทักษะการเขียนสรุปความ ดังตารางที่  12 

 
ตารางที่ 12   เกณฑการแปลความหมายของคะแนนรวมจากแบบทดสอบแบบอัตนัย 

 

ชวงคะแนน ระดับความสามารถ 
26 – 30 
21 – 25  
15 - 20 
0 - 14 

ดีมาก 
ดี 

พอใช 
ควรปรับปรุง 

  
 5.  เกณฑการแปลความหมายของคะแนนจากประเภทของเพลงประกอบการสอน  
จากแบบทดสอบแบบอัตนัย  วัดทักษะการเขียนสรุปความ  ดังตารางที่  13 
 
ตารางที่ 13   เกณฑการแปลความหมายของคะแนนจากประเภทของเพลงประกอบการสอน  จาก 
                        แบบทดสอบแบบอัตนัย 

 
ชวงคะแนน ระดับความสามารถ 

8 – 10 
6 – 7 

5 
0 - 4 

ดีมาก 
ดี 

พอใช 
ควรปรับปรุง 
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2.4 นําแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ  
เสนอตออาจารยผูควบคุมวทิยานิพนธเพือ่ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข 

2.5 นําแบบทดสอบและตารางวิเคราะหแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห
และทักษะการเขียนสรุปความ  ใหผูเช่ียวชาญ  3  ทาน  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content  Validity) แลวนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ (Index of Item 
Objective Congruence : IOC)  แลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.5  ขึ้นไป ซ่ึง
ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได   โดยใชเกณฑการประเมินผล  ดังนี้ 

 + 1      หมายถงึ แนใจวาขอสอบวัดตรงกับผลการเรียนรูทีค่าดหวังขอนัน้ 
 0      หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดตรงกบัผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

   ขอนั้นหรือไม 
 -  1      หมายถงึ แนใจวาขอสอบวัดไมตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวังขอนั้น 

                   ทั้งนี้ไดคาดัชนีความสอดคลอง(IOC)ของแบบทดสอบแบบปรนัย  ระหวาง  
0.67 – 1.00  และไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบแบบอัตนัย  เทากับ  1.00   
(รายละเอียดในภาคผนวก ข  ตารางที่ 30 - 31  หนา 199  - 201) 

2.6 นําแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ 
ที่ผูเชี่ยวชาญทั้ง  3  ทาน  ตรวจสอบแลวมาปรับปรุงแกไข  (รายละเอียดในภาคผนวก ข  ตารางที่ 35  
หนา 207) 

                  นําแบบทดสอบไปทดลองใช(Try  Out) กับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2/3  
ของโรงเรียนหนองวัลยเปรยีงวิทยา  ตําบลทุงคอก  อําเภอสองพี่นอง  จังหวดัสุพรรณบุรี  สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2  ซ่ึงเปนกลุมประชากรที่ไมมีความแตกตางกับ 
กลุมตัวอยางในดานผลการเรียนรู   

2.7 นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ  
ดังนี้   

2.7.1 แบบทดสอบแบบปรนัย  ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ  ดังนี้ 
2.7.1.1 คาความยากงาย (Difficulty) คือ  คุณสมบัติของเครื่องมือ

ประเภทแบบทดสอบที่วัดความรู (Knowledge)  ที่ระบุวาขอสอบนั้นยากงายเพยีงใด  ใชสัญลักษณ 
P  เกณฑกําหนดคาความยากงาย  คือ  0.20 – 0.80  ถาคาความยากงาย  <  0.20  ถือวาขอคําถามนั้น
ยากเกินไป  และถาคาความยากงาย  >  0.80  ถือวาขอคําถามนั้นงายเกนิไป  นั่นคือ  คา P  นอย  ยาก
คา P มาก  งาย  โดยมีสูตร  ดงันี้ 
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จากสูตร  P  =  
N
R  

 

เมื่อ P      แทน คาความยากงายของคําถามในแตละขอ 
 R      แทน จํานวนคนที่ทาํขอนั้นถูก 

 N     แทน จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด (มาเรียม  นิลพันธุ  2547 : 188)   
        ทั้งนี้จากผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบแบบ

ปรนัย ไดคาความยากงาย   ระหวาง  0.20 – 0.70  (รายละเอียดในภาคผนวก ข  ตารางที่ 32  หนา 
202) 

2.7.1.2 คาอํานาจจําแนก (Discrimination )  คือ  คุณสมบัติของ
เครื่องมือที่จําแนกเด็กเกงและเด็กออนได  เกณฑการพิจารณาคาอํานาจจําแนกควรมคีาอํานาจ
จําแนก  0.20  - 1.00   

การแปลคาอํานาจจําแนก  แปลผลไดดังนี้  
0.40   -  1.00      คือ   จําแนกไดดี  เปนขอสอบที่ดี 
0.30  -  0.39      คือ   จําแนกได  เปนขอสอบที่ดีพอสมควร  อาจตองปรับปรุง 
0.20  -  0.29      คือ   จําแนกไดพอใช  แตตองปรับปรุง 
-1.00  -  0.19      คือ   ไมสามารถจําแนกได  ตองปรับปรุง  หรือตัดทิ้ง 
 

จากสูตร  D  =  
2

N
RR LU −  

 
 

เมื่อ D     แทน     คาอํานาจจําแนก 
 RU    แทน    จาํนวนนักเรยีนที่ตอบถูกในกลุมเกง 
 RL    แทน     จาํนวนนักเรยีนที่ตอบถูกในกลุมออน 
 N     แทน     จาํนวนนักเรยีนทั้งหมด  (มาเรยีม  นิลพันธุ  2547 : 186) 

        ทั้งนี้จากผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบแบบ
ปรนัย ไดคาอํานาจจําแนก   ระหวาง 0.35 – 0.75 (รายละเอียดในภาคผนวก ข  ตารางที่ 32  หนา 
202) 

2.7.1.3 คาความเชื่อมัน่ (Reliability)  หมายถึง  คณุสมบัติของ
เครื่องมือที่ใหผลการวัดคงที่ (Stability)  สม่ําเสมอ (Consistency) เปนความคงที่ของคะแนนจาก
การทดสอบคนกลุมเดยีวกันดวยขอสอบทีม่ีขอสอบเทาเทียมกัน โดยใชแบบของ 
คูเดอร  ริชารดสัน(Kuder  Richardson) จากสูตร  KR  20 
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จากสูตร  rtt   =   
1−n

n   1 - 
s

pq
2

∑      
 

เมื่อ rtt     แทน     สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
 n      แทน     จาํนวนขอคําถาม 
 S2     แทน     ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
 p      แทน     สัดสวนของคนทําถูกแตละขอ 
  q      แทน     สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ (q  = 1 - p)  

(มาเรียม  นิลพันธุ  2547  : 180 - 181)   
                ทั้งนีจ้ากผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบแบบปรนัย ไดคา 
ความเชื่อมั่น  เทากับ  0.85 (รายละเอียดในภาคผนวก ข  หนา 203) 

2.7.2 แบบทดสอบแบบอัตนัย   
การตรวจสอบหาความเชื่อมัน่ (Reliability)  คาความเชื่อมั่น 

(Reliability)  หมายถึง  คุณสมบัติของเครื่องมือที่ใหผลการวัดคงที่ (Stability)  สม่ําเสมอ 
(Consistency) เปนความคงทีข่องคะแนนจากการทดสอบคนกลุมเดียวกนัดวยขอสอบที่มีขอสอบ
เทาเทียมกนั โดยใชแบบสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach  โดยใชเกณฑความเชื่อมั่นตั้งแต  
0.70 – 1.00   ดังนี้  

 

จากสูตร  α    =    
1−n

n
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
− ∑

s
s
t

i
2

2

1  

 

เมื่อ α     แทน    สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
 n       แทน    จาํนวนขอคําถาม 
 S2

i     แทน    ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
S2

t     แทน    ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ  (มาเรียม  นิลพนัธุ  
2547  : 183)   
  ทั้งนี้จากผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบแบบอัตนัย  ไดคา 
ความเชื่อมั่น  เทากับ 0.87 (รายละเอียดในภาคผนวก ข  หนา 204) 

2.8 นําแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ 
มาปรับปรุงแกไขและนําไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
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 สรุปขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียน 
สรุปความ  ดังแผนภูมิที่ 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ขั้นที่ 7 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 17    ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหและ  
                         ทักษะการเขยีนสรุปความ  

 

วิเคราะหเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังของกิจกรรมในแตละแผนการจัดการเรียนรู 

 

สรางแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ 
 

นําแบบทดสอบเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
และนํามาปรับปรุงแกไข 

นําแบบทดสอบใหผูเช่ียวชาญ  3  ทานเพื่อตรวจสอบความความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา(Content  Validity) และหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ศึกษาหลักการและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหและ 
ทักษะการเขียนสรุปความจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 5 

นําแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไขและนําไปทดลองใช(Try Out) 
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/3 

ขั้นที่ 6 

นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ  เพื่อหาคุณภาพของขอสอบ  ตรวจสอบหา 
คาความยากงาย  ตรวจสอบหาคาอํานาจจําแนก  ตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น 

 

นําแบบทดสอบไปพิจารณาปรับปรุงแกไขและนําไปใชเปนเครื่องมือการวิจัย ขั้นที่ 8 
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3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา (Rating  scale) ซ่ึงสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWL  Plus 3  ดาน  ไดแก 1) ดานบรรยากาศ  2)  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และ 
3)  ดานประโยชนที่ไดรับ 

ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัด 
การเรียนรู  ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 

3.1    ศึกษาหลักการ  รูปแบบ  เกณฑและวิธีสรางแบบสอบถาม  จากเอกสาร 
การวัดและประเมินผล  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3.2  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู 
 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  scale)  5  ระดับ โดยมีเกณฑการกําหนดคาระดับ 
ความคิดเห็น  ดังตารางที่  14 
 

ตารางที่  14   เกณฑการกําหนดคาระดับความคิดเห็น 
 

ระดับความคดิเห็น คาคะแนนเชงินิมาน (Positive) 
เห็นดวยมากทีสุ่ด 
เห็นดวยมาก 
เห็นดวยปานกลาง 
เห็นดวยนอย 
เห็นดวยนอยที่สุด 

5 
4 
3 
2 
1 

 

 การใหความหมายของคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่วัดได  ผูวิจัยแปลความหมาย 
คาระดับความคิดเห็นตามแนวคิดของเบสท (Best  1981 : 182) ดังตารางที่  15 
 

ตารางที่  15   เกณฑการแปลความหมายของคาระดับความคิดเห็น 
 

คาเฉล่ีย ระดับความคดิเห็นเชิงนิมาน (Positive) 
4.50 – 5.00 
3.50 – 4.49 
2.50 – 3.49 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49 

เห็นดวยมากที่สุด 
เห็นดวยมาก 
เห็นดวยปานกลาง 
เห็นดวยนอย 
เห็นดวยนอยที่สุด 
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3.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น
เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนํามาปรับปรุงแกไข 

3.4  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูให 
ผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน  ตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  แลวนํามาหา 
คาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ทั้งนี้ ไดคาดัชนีความสอดคลอง   เทากับ 1.00 (รายละเอียดใน 
ภาคผนวก ข  ตารางที่ 33  หนา 205) 

3.5  ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัด 
การเรียนรูตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  คือ  ปรับปรุงความยาวของเนื้อหาจาก 2 หนา เปน 1 หนา 

3.6  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู ไปใชเปน
เครื่องมือในการวิจัย 
 

สรุปขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู  
ดังแผนภูมิที่ 18  
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ขั้นที่  1 
 
 
ขั้นที่  2 
 
 
 

ขั้นที่  3 
 
 
 
ขั้นที่  4 
 
 
 
ขั้นที่  5 
 
 
 
 

ขั้นที่ 6 
 
 

แผนภูมิที่  18   ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจดัการเรียนรู  
 
 
 
 
 

 

ศึกษาหลักการ  รูปแบบ  เกณฑและวิธีสรางแบบสอบถามความคิดเห็น   
จากเอกสารการวัดและประเมินผล  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู 
  

นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยผูควบคุม  
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง แลวนํามาปรับปรุงแกไข  

นําแบบสอบถามความคิดเห็นใหผูเช่ียวชาญชาญ  3  ทาน  ตรวจสอบหาความ 
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) 

 
 

ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู  
ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
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การดําเนินการทดลอง 
 ในการดําเนินการทดลองผูวจิัยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี ้

1. ขั้นกอนการทดลอง  เปนการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
1.1 การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐาน  ไดแก 

1.1.1 จัดกลุมนักเรียนโดยคละเพศ  ชาย – หญิง  และความสามารถเกง   
ปานกลาง  ออน  กลุมละ 4 – 5  คน 

1.1.2 ช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู  เกณฑการใหคะแนนการเขียนสรุปความ 
1.1.3 ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรูและการดําเนินการเกี่ยวกับใบงาน  อธิบายวิธี

เขียนหรือการบันทึกขอความลงในตาราง KWL  Plus  Chart 
1.1.4 กําหนดขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับการทํางานกลุม  บทบาทของสมาชิก 
1.1.5 ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus  

ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการเขียนสรุปความ  เพลงอีแซว  เพลงกลอมเด็ก  และเพลงไทยลูกทุง 
1.2 ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห  และทักษะ

การเขียนสรุปความ กอนเรียน (Pre - test) กอนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น และไดผานการตรวจสอบจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญแลว ตลอดจน 
การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเครื่องมือแลว 

2.  ขั้นทดลอง  ดําเนินการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus ตามแผนการจัด 
การเรียนรูที่สรางไว  จํานวน  6  แผน   แผนละ 2  ช่ัวโมง  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2   
ปการศึกษา 2549  ใชเวลา  6  สัปดาห  สัปดาหละ  2  ช่ัวโมง  รวมระยะเวลา  12  ช่ัวโมง  โดยมี 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus   3  ขั้นตอน  ดังนี้ 

2.1 การจัดกิจกรรมฝกทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ  ไดแก 
2.1.1  การนําเขาสูบทเรียน  ครูจัดกิจกรรมกระตุนความสนใจของนักเรียนเพื่อ 

เช่ือมโยงเขาสูเพลงที่จะอาน  เชน  โดยใหนักเรียนดูภาพ  รองเพลง  หรือใชคําถามเพื่อเชื่อมโยงสู
เพลงที่จะอาน   

2.1.2  การฝกปฏิบัติโดยนักเรียนและครูรวมกันฝกตามขั้นตอน KWL  Plus  
ม ี 5  ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  กิจกรรมนักเรียนรูอะไร  K(What  we  know) ครูเสนอชื่อเพลง
และคําสําคัญเกี่ยวกับเพลง  แลวกระตุนใหนักเรียนบอกถึงความรูเกี่ยวกับชื่อเพลงและคําสําคัญ 
ดังกลาว  โดยนักเรียนเขียนบันทึกลงในตารางชอง K 
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ขั้นที่ 2  กิจกรรมนักเรียนตองการรูอะไร  W(What  we  want  to  
know) นักเรียนตั้งคําถามที่ตองการรูอะไรจากเพลงที่จะอาน  โดยเขียนบันทึกลงในตารางชอง W 
โดยครูเนนใหนักเรียนตั้งคําถามประเภทการวิเคราะห   

ขั้นที่ 3  กิจกรรมนักเรียนไดเรียนรูอะไร  L(What  we  have  learned) 
ใหนักเรียนอานเนื้อเพลงอยางละเอียด  แลวเขียนบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูจากการอานลงในตารางชอง 
L ตรวจสอบสิ่งที่ไดจากการอานกับคําถามที่ไดบันทึกไว  วามีคําถามใดที่ยังไมไดคําตอบและหา 
คําตอบใหครบโดยอาจตั้งคําถามเพิ่มเติมไดเทาที่ตองการ 

ขั้นที่ 4   กิจกรรมสรางเปนแผนภาพรูปภาพความคิด (Mind 
Mapping) นักเรียนนําหัวขอความรูที่ไดจากขั้น 1 – 3  เขียนเปนแผนภ ูมิรูปภาพความคิดใหสัมพันธ
กัน 

ขั้นที่ 5   กิจกรรมการสรุปเรื่อง (Summarizing)  นักเรียนเขียน 
สรุปความเปนความเรียงตามประเด็นสําคัญจากแผนภูมิรูปภาพความคิด 
          2.1.3  ขั้นฝกปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุมยอยจากใบกิจกรรม  โดยครูคอย 
แนะนํา 

        2.2  การวัดและประเมินผล โดยตรวจผลงาน และใหขอมูลยอนกลับแก 
นักเรียน  โดยครูและนักเรียนรวมกันประเมินผล 

 
จากขั้นตอนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความที่จัด 

การเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus  สามารถสรุปการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus  ดังตาราง 
ที่ 16 
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ตารางที่ 16   การจัดการเรยีนรูดวยเทคนคิ KWL Plus 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
1.  การเตรียมความพรอมและ
ใหความรูพื้นฐาน 

1 .   จั ดก ลุ มตามข อตกลง  
ตั้ ง ชื่ อ ก ลุ ม แ ล ะ กํ า ห น ด 
บทบาทของสมาชิก  ไดแก  
ประธานกลุม  รองประธาน-
กลุม  สมาชิก 
2 .   ซั กถ ามข อสงสั ย เพื่ อ 
ความกระจาง 
3.  ตอบคําถามครู 
   
 

 

1 .   กํ าหนดขนาดของกลุ ม 
นักเรียน   กลุมละ   4 – 5 คน 
โดยคละเพศ ชาย – หญิง  และ
ความสามารถ  เกง  ปานกลาง  
และออน 
2.  กําหนดขอตกลงเบื้องตน
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ทํ า ง า น ก ลุ ม  
บทบาทของสมาชิก 
3.  ช้ีแจงจดุประสงคการเรียนรู   
เกณฑการใหคะแนนการเขยีน-
สรุปความ 
4.  อธิบายขั้นตอนของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWL  Plus และการเขียน
บันทึกลงในตาราง KWL  Plus  
Chart  โดยใชคําถามตรวจสอบ
ความเขาใจ 
5.  ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะ
การเขียนสรุปความ  แผนภูมิ-
รูปภาพความคิด  เพลงอีแซว 
เ พ ล งกล อ ม เ ด็ ก และ เพล ง 
ไทยลู กทุ ง  โดย ใช คํ า ถ าม 
ตรวจสอบความเขาใจ 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 146

ตารางที่ 16 (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
2.  การจัดกิจกรรมฝกทักษะ
การคิดวิเคราะหและทักษะ 
การเขียนสรุปความ 
    2.1  การนําเขาสูบทเรียน 
 
 
 
   2 . 2   การฝ กป ฏิบั ติ โด ย 
นักเรียนและครูรวมกันฝก
ตามขั้นตอน KWL  Plus  มี  5  
ขั้นตอน  ดังนี้ 
         ขั้ น ที่  1   กิ จ ก ร ร ม 
นักเรียนรูอะไร  K (What  we  
know) 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ขั้ น ที่  2   กิ จ ก ร ร ม 
นักเรียนตองการรูอะไร  W 
(What  we  want  to  know) 

 
 
 
1.  ใหนักเรียนดูภาพที่สัมพันธ
กับเพลง   รองเพลง   การใช 
คําถามเพื่อเชื่อมโยงเขาสูเพลง
ที่จะอาน 
 
 
 
 
1.  ติดบัตรคําชื่อเพลง 
2.  ติดแผนภูมิ KWL  Plus  
Chart และแจกใหนักเรียน 
เปนรายบุคคล 
3.  กระตุนใหนักเรียนคิดและ
ตอบคําถามถึงสิ่งที่นักเรียนรู
แลวเกี่ยวกับชื่อเพลงหรือคํา
สําคัญเกี่ยวกับเพลง  โดยการ
ใชคําถาม 
4.  บันทึกคําตอบลงในตาราง
ชอง K 
1.  กระตุนใหนักเรียนชวยกัน
คิ ด แ ล ะ ตั้ ง คํ า ถ า ม ถึ ง สิ่ ง ที่ 
นัก เรี ยนตองการรู เ กี่ ยวกับ 
เพลง 

 
 

 
1.  รวมกิจกรรม  เชน  ดูภาพ  
รองเพลง  และตอบคําถาม 
 
 
 
 
 
 
1.  ชวยกันระดมสมองถึงส่ิง
ที่รูแลวเกี่ยวกับชื่อเพลงหรือ 
คําสําคัญ 
2.  บันทึกคําตอบลงในตาราง
ชอง K 
 
 
 
 
 
 
1.   ชวยกันระดมสมองตั้ ง 
คําถามถึงส่ิงที่ตองการรู 
2.  บันทึกคําถามที่ตองการรู
ลงในตารางชอง W เปน 
รายบุคคล 
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ตารางที่ 16 (ตอ)  
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
 
 
 
 
 
    ขั้นที่ 3  กิจกรรมนกัเรยีน
ไดเรียนรูอะไร L (What  we  
have  learned) 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ขั้นที่ 4  กจิกรรมสรางเปน
แผนภูมิรูปภาพความคิด Plus 
(Mind  Mapping) 
 
 
 
     ขั้ น ที่  5   กิ จ ก ร รมก า ร 
สรุปเรื่อง (Summarizing) 
 

3 .   คอยช ว ย เห ลือแนะนํ า 
ในก ารตั้ ง คํ า ถ ามประ เ ภท 
การวิเคราะห 
4.  บันทึกคําถามที่ตองการรู 
ลงในตารางชอง W 
1.  แจกเนื้อเพลง  ใหนักเรียน
อานในใจเปนรายบุคคล 
2.  กระตุนใหนักเรียนบอกถึง
ส่ิ ง ที่ ไ ด เ รี ย น รู ห ลั ง จ า ก 
การอานเนื้อเพลง 
3 .   อธิ บ า ย เนื้ อห า เพิ่ ม เ ติ ม 
ในประเด็นที่นักเรียนสงสัย 
4.  บันทึกคําตอบของนักเรียน
ลงในตารางชอง L 
 
 
1.  กระตุนใหนักเรียนรวมกัน
แสดงความคิดเห็นในการสราง
แผนภูมิรูปภาพความคิด 
2.  แนะนําชวยเหลือนักเรียน
ในการสรางแผนภูมิ รูปภาพ
ความคิด 
1.  กระตุนใหนักเรียนรวมกัน
สรุปใจความสําคัญ 
2.  แนะนําชวยเหลือนักเรียน
ในการเขียนสรุปความ 

3.  ตั้งคําถามเพิ่มเติมรวมกับ
ค รู   โดย เน นคํ า ถ าม เพื่ อ 
การวิเคราะหแลวเขียนลงใน 
ตารางชอง W 
 
1.  รวมกันระดมสมองบอก
ถึงส่ิงที่ไดเรียนรูแลว  โดยนํา 
ข อ มู ล ที่ ไ ด จ า ก ก า ร อ า น 
เนื้อเพลงมาตอบคําถามและ
ตรวจสอบสิ่งที่ไดจากการ
อานกับคําถามที่ไดบันทึกไว 
ในขั้นที่ 2  
2 .   ซั กถ ามถึ งประ เ ด็ นที่ 
นักเรียนสงสัย 
3.  บันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูลงใน
ตารางชอง L 
1.  ระดมสมองในการสราง
แผนภูมิรูปภาพความคิดจาก
เพลง 
2 .   สร า งแผนภูมิ รูปภาพ 
ความคิดจากเพลง 
 
1.  รวมกันระดมสมองในการ
สรุปใจความสําคัญ  
2.  เขียนสรุปความลงในตาราง
ชองเขียนสรุปความ 
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ตารางที่ 16 (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
  2.3  การฝกปฏิบัติกิจกรรม
เปนกลุมยอย 

1 .   กํ าหนดเพลงในการฝก 
ปฏิบัติ  
2.  แจกตาราง KWL  Plus  
Chart  ใหนักเรียนฝกปฏิบัติ 
กิจกรรมเปนกลุมตามขั้นตอน
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWL Plus   
3.  แนะนําชวยเหลือนักเรียน
ในการทํากิจกรรม 

1.  รวมกันปฏิบัติกิจกรรม 
ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWL  Plus เปน
กลุม 

3.  การวัดและประเมินผล 1.  สังเกตการรวมกิจกรรมของ
นักเรียน 
2.  ตรวจสอบผลงานและให 
ขอมูลยอนกลับ 

1.  สงใบกิจกรรม  
2.  การนําเสนอผลงานหนา 
ช้ันเรียน 

 
3.  ขั้นหลังการทดลอง  ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการทดอง  ผูวิจัยนําแบบทดสอบ 

วัดทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความหลังเรียน (Post - test) ทดสอบกับกลุมตัวอยาง  
แลวใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู 
 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยสถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูลคร้ังนี้  ประกอบดวย   
1. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 

1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู  วิเคราะหความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา  ดําเนินการโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Item  Objective  Congruence : 
IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู 

1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหและวัดทักษะ
การเขียนสรุปความ   ดําเนินการดังนี้ 
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1.2.1 วิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC) ของแบบทดสอบ 

1.2.2 วิเคราะหคาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r) ของ
แบบทดสอบ 

1.2.3 วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  ตอนที่ 1  เปนแบบทดสอบ
แบบปรนัย  ใชสูตร KR - 20 (Kuder  Richardson - 20) 

1.2.4 วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  ตอนที่ 2  เปนแบบทดสอบ
แบบอัตนัย  โดยการวิเคราะหสัมประสิทธิ์แอลฟา  ของ Cronbach 

2. การทดสอบสมมติฐาน 
2.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะ 

การเขียนสรุปความ  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความกอนและ
หลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus คาสถิติที่ใชมีดังนี้  คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย (X)  
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียน 
สรุปความ  กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus วิเคราะหความแตกตางโดยการ
ทดสอบคาที  (t – test) แบบ Dependent 

2.2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะหขอมูลโดยใช   
คาเฉลี่ย(X)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
  การวิจัยคร้ังนี้  เปนการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus   เพื่อเปรียบเทยีบ
ทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังไดรับการจดัการเรียนรูดวย
เทคนิค KWL  Plus  และเพื่อศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  
KWL  Plus  ผูวิจยัไดเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2  โรงเรยีนหนองวัลยเปรยีงวิทยา  
ตําบลทุงคอก  อําเภอสองพีน่อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสุพรรณบุรี   
เขต 2  ที่เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน  38  คน  ซ่ึงผูวิจยัไดดําเนนิการทดลองตามขั้นตอนและสอบถาม
ความคิดเหน็ของนักเรียนกลุมตัวอยางดวยตนเอง  เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามในการ
วิจัย  ผูวิจยัจึงขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  โดยแบงเปน  3  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  
 ตอนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 
 ตอนที่ 3  การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู 
 
ตอนที ่1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน  
  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  

 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 1  ทักษะการคิดวิเคราะหของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  แตกตางกัน
หรือไม  มีรายละเอียดดังนี้ 
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 1.  การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  ดังตารางที่ 17 
 
ตารางที่  17 การเปรียบเทยีบทักษะการคิดวิเคราะหของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและ 
   หลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus   
 

ทักษะ 
การคิดวิเคราะห 

จํานวน 
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

X  S.D. ΣD ΣD 2 t - test Sig 

กอนเรียน 38 30 16.92 3.47 
หลังเรียน 38 30 21.39 2.11 

170 924 13.12** .000 

df  = 37 
t  0.05  = 1.684   t 0.01 = 2.423 
** = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
  จากตารางที ่17  พบวา  ทักษะการคิดวิเคราะหของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  กอน
และหลังไดรับการจัดการเรยีนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  มีคา ΣD = 170, คา  ΣD2 = 924  เมื่อ 
ตรวจสอบความแตกตางดวย t - test  แบบ  Dependent  พบวา  t = 13.12  มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.01  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอที่  1  ที่กําหนดไว  โดยคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน 
( X = 21.39, S.D. = 2.11)    สูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน  ( X  = 16.92, S.D. = 3.47)   
 2.  การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   หลังไดรับ 
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  จําแนกเปนรายดาน  ดังตารางที่ 18 
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ตารางที่ 18   การเปรียบเทยีบทักษะการคิดวิเคราะหของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  หลังไดรับ 
   การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  จําแนกเปนรายดาน   
 

ทักษะการคิดวิเคราะห 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนน 
เต็ม 

X  S.D. % 
ระดับ

ความสามารถ 
ลําดับที่ 

วิเคราะหเนื้อหา 38 6 4.74 0.94 79.00 ดี 1 
วิเคราะหความสําคัญ 38 8 5.03 1.14 62.87 พอใช 4 
วิเคราะหความสัมพันธ 38 7 5.29 1.05 75.57 ดี 2 
วิเคราะหหลักการ 38 9 6.34 1.24 70.44 ดี 3 

รวม 30 21.4 2.11 71.3 ดี  
  
  จากตารางที ่ 18  พบวา  โดยภาพรวมนกัเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะหจําแนกเปน 
รายดาน  อยูในระดับด ี  เมือ่พิจารณาเปนรายดานพบวา  นักเรยีนมีทกัษะการคิดวเิคราะหเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย  ดังนี ้  นักเรียนมทีักษะการคิดวเิคราะหอยูในระดับดีในดานวิเคราะหเนือ้หา    
คิดเปนรอยละ 79.00  ดานวิเคราะหความสัมพันธ  คิดเปนรอยละ 75.57  ดานวิเคราะหความ 
หลักการ  คดิเปนรอยละ 70.44  และนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหอยูในระดับพอใช ในดาน
วิเคราะหความสําคัญ  คิดเปนรอยละ 62.87  ตามลําดับ 
 3.  การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  หลังไดรับ 
การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  จําแนกตามประเภทของเพลงประกอบการสอน  ดังตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 19     การเปรียบเทยีบทักษะการคิดวิเคราะหของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  หลังไดรับการ
     จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  จําแนกตามประเภทของเพลงประกอบการสอน   
    

ประเภทของ 
เพลงประกอบการสอน 

จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

X  S.D. % 
ระดับ

ความสามารถ 
ลําดับ
ท่ี 

เพลงอีแซว 38 12 8.16 0.87 68.00 พอใช 2 
เพลงกลอมเด็ก 38 9 5.97 0.96 66.33 พอใช 3 
เพลงไทยลูกทุง 38 9 7.26 1.07 80.7 ดีมาก 1 

รวม 30 21.39 2.11 71.3 ดี  
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  จากตารางที ่ 19  พบวา  โดยภาพรวมนกัเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะหจําแนกตาม
ประเภทของเพลงประกอบการสอน  อยูในระดับด ี  เมื่อพิจารณาตามประเภทของเพลงประกอบ 
การสอนพบวา  นักเรียนมทีักษะการคิดวเิคราะหเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดงันี้  นักเรียนมี
ทักษะการคิดวเิคราะหเพลงไทยลูกทุงอยูในระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ  80.7  รองลงมาคือ  ทักษะ
การคิดวิเคราะหเพลงอีแซวอยูในระดับพอใช  คิดเปนรอยละ  68.00  และลําดับสุดทายคือ  ทักษะ
การคิดวิเคราะหเพลงกลอมเด็กอยูในระดบัพอใช   คิดเปนรอยละ  66.33  ตามลําดับ 
 
ตอนที ่2   การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 
 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอท่ี 2  ทักษะการเขียนสรุปความของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus แตกตางกัน
หรือไม  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  การเปรียบเทียบทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและ 
หลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  ดังตารางที่ 20 
 
ตารางที่ 20  การเปรียบเทยีบทักษะการเขยีนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและ 
   หลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus   
 

ทักษะ 
การเขียนสรุปความ 

จํานวน 
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

X  S.D. ΣD ΣD 2 t - test Sig 

กอนเรียน 38 30 14.87 1.58 
หลังเรียน 38 30 24.29 1.25 

358 3528 28.35** .000 

df  = 37 
t  0.05  = 1.684   t 0.01 = 2.423 
** = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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  จากตารางที ่ 20  พบวา  ทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2  
กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  มีคา ΣD = 358, คา  ΣD2 = 3528  เมื่อ 
ตรวจสอบความแตกตางดวย t - test  แบบ  Dependent  พบวา  t = 28.35  มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอที่ 2  ที่กําหนดไว  โดยคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรยีน 
( X = 24.29, S.D. = 1.25)    สูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน  ( X  = 14.87, S.D. = 1.58)   
 2.  การเปรียบเทียบทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  หลังไดรับ
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  จําแนกตามเกณฑการประเมิน  ดังตารางที่ 21 
 
ตารางที่ 21   การเปรียบเทยีบทักษะการเขยีนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  หลังไดรับ 
   การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  จําแนกตามเกณฑการประเมิน   
 

ทักษะการเขียน 
สรุปความ 

จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

X  S.D. % 
ระดับ

ความสามา
รถ 

ลําดับที่ 

การสรุปเนื้อหาสําคัญ 38 15 12.45 1.31 83.00 ดีมาก 2 
การเขียนประโยค 38 9 7.76 0.90 86.00 ดีมาก 1 
การเขียนสะกดคํา 38 6 4.08 0.77 68.00 พอใช 3 

รวม 30 24.29 1.24 80.97 ดีมาก  
 

  จากตารางที ่ 21  พบวา  โดยภาพรวมนกัเรียนมีทักษะการเขียนสรุปความจําแนกตาม
เกณฑการประเมินอยูในระดบัดีมาก  เมือ่พิจารณาตามเกณฑการประเมินพบวา  นักเรียนมีทักษะ 
การเขียนสรุปความเรียงลําดบัจากมากไปหานอย  ดังนี้  นักเรียนมีทักษะการเขยีนสรุปความอยูใน
ระดับดีมากในดานการเขยีนประโยค  คิดเปนรอยละ  86.00  ดานการสรุปเนื้อหาสําคัญ  คิดเปน 
รอยละ  83.00  และมีทักษะการเขียนสรุปความอยูในระดับพอใชในดานการเขียนสะกดคํา  คิดเปน
รอยละ 68.00  ตามลําดับ 
 3.  การเปรียบเทียบทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  หลังไดรับ
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus   จําแนกตามประเภทของเพลงประกอบการสอน  ดังตาราง 
ที่  22 
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ตารางที่ 22   การเปรียบเทยีบทักษะการเขยีนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  หลังไดรับ 
   การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิค KWL  Plus   จําแนกตามประเภทของเพลงประกอบ 
   การสอน   
 

ประเภทของ 
เพลงประกอบการสอน 

จํานวน 
นักเรียน 

คะแนนเต็ม X  S.D. 
ระดับ

ความสามาร
ถ 

ลําดับ
ท่ี 

เพลงอีแซว 38 10 8.11 0.65 ดีมาก 1 
เพลงกลอมเด็ก 38 10 8.08 0.71 ดีมาก 2 
เพลงไทยลูกทุง 38 10 8.11 0.65 ดีมาก 1 

รวม 30 24.30 1.24 ดีมาก  
  
  จากตารางที ่ 22  พบวา  โดยภาพรวมนกัเรียนมีทักษะการเขียนสรุปความจําแนกตาม
ประเภทของเพลงประกอบอยูในระดับดีมาก  เมื่อจําแนกตามประเภทของเพลงประกอบการสอน 
พบวา  นักเรยีนมีทักษะการเขียนสรุปความเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้  นักเรียนมีทักษะ 
การเขียนสรุปความอยูในระดับดีมากเทากนัจากเพลงไทยลูกทุงและเพลงอีแซว   คิดเปนรอยละ  81.1  
และจากเพลงกลอมเด็ก  คิดเปนรอยละ  80.0  ตามลําดับ 

 
ตารางที่  23  การเปรียบเทยีบทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขยีนสรุปความของนักเรียน 
   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  หลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus จําแนก 
   ตามประเภทของเพลงประกอบการสอน 
 

ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการเขียนสรุปความ 

 
ประเภทของ 

เพลงประกอบการสอน 
X  S.D. % ลําดับที่ X  S.D. % ลําดับที่ 

เพลงอีแซว 8.16 0.87 68.00 2 8.11 0.65 81.10 1 
เพลงกลอมเด็ก 5.97 0.96 66.33 3 8.08 0.71 80.80 2 
เพลงไทยลูกทุง 7.26 1.07 80.7 1 8.11 0.65 81.10 1 
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  จากตารางที่ 23  พบวา  นักเรยีนมทีักษะการคิดวเิคราะหและทกัษะการเขียน 
สรุปความจําแนกตามประเภทของเพลงประกอบการสอนเรยีงตามลําดับจากมากไปนอย   ดังนี้  
เพลงไทยลูกทุง นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขยีนสรุปความเปนลําดับที่ 1  
เพลงอีแซว นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหเปนลําดบัที่ 2  และทักษะการเขยีนสรุปความเปน
ลําดับที่ 1  และเพลงกลอมเด็ก นกัเรียนมทีักษะการคิดวเิคราะหและทกัษะการเขียนสรุปความเปน
ลําดับสุดทาย  
 
ตอนที ่3    การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู 
 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 3  คือ  ความคิดเห็นของนักเรียน 
 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  อยูในระดับใด   
 3.1  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู  ดังตารางที่ 24 
 
ตารางที่ 24   ระดับความคิดเห็นของนกัเรยีนที่มีตอการจดัการเรียนรู 
 

ความคิดเห็นของนักเรียน X  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่ 
ดานบรรยากาศ 3.99 0.56 เห็นดวยมาก 2 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.03 0.58 เห็นดวยมาก 1 
ดานประโยชนที่ไดรับ 3.99 0.56 เห็นดวยมาก 2 

รวม 4.00 0.57 เห็นดวยมาก  
 
         จากตารางที่ 24  พบวา  โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรยีนรู
ดวยเทคนิค KWL  Plus  อยูในระดับเห็นดวยมาก ( X  = 4.00, S.D. =  0.57)  เมื่อพิจารณาเปน 
รายดานพบวา  นักเรยีนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกดาน  เรียงตามลําดับจากมากไป
นอย   ดังนี้  ดานการจัดกจิกรรมการเรียนรู ( X  = 4.03, S.D. =  0.58)  ดานบรรยากาศ  และ 
ดานประโยชนที่ไดรับนกัเรยีนเห็นดวยมากเทากัน ( X  = 3.99, S.D. =  0.56)  ตามลําดับ 
 3.2  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรยีนรู  ดานบรรยากาศ  ดังตาราง 
ที่ 25 
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ตารางที่ 25   ระดับความคิดเห็นของนกัเรยีนที่มีตอการจดัการเรียนรู  ดานบรรยากาศ   
     
ขอ
ท่ี 

ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู 
ดานบรรยากาศ 

X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ลําดับ
ท่ี 

1. นักเรียนมีความสนุกและกระตือรือรนในการทํา 
กิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนการสอน 

 
4.24 

 
0.53 

 
เห็นดวยมาก 

 
1 

2. สงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อน 3.82 0.64 เห็นดวยมาก 3 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกับผูอื่น 3.76 0.43 เห็นดวยมาก 4 
4. ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียนสม่ําเสมอ 4.13 0.47 เห็นดวยมาก 2 

รวม 3.99 0.56 เห็นดวยมาก  
                      
                           จากตารางที ่25  พบวา  โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู
ดานบรรยากาศอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X  = 3.99, S.D. =  0.56)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  
พบวา  นักเรยีนเห็นดวยมาก  เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้  นักเรียนมีความสนุกและ
กระตือรือรนในการทํากิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนการสอน ( X = 4.24,  S.D. = 0.53)  ครูมี 
ปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียนสม่ําเสมอ ( X = 4.13,  S.D. = 0.47)  สงเสริมความสัมพันธทีด่ีระหวาง
เพื่อน ( X  = 3.82,  S.D. = 0.64)  และนักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
( X = 3.76,  S.D. = 0.43) ตามลําดับ 
 3.3  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู  ดังตารางที่ 26 
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ตารางที่ 26    ระดับความคิดเห็นของนกัเรยีนที่มีตอการจดัการเรียนรู  ดานการจัดกิจกรรม 
                      การเรียนรู 
                      
ขอ
ท่ี 

ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ลําดับ
ท่ี 

5. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเปนระบบไมซับซอน 4.03 0.58 เห็นดวยมาก 3 
6. นักเรียนสามารถเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตาม 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูไดไมยาก 
 

3.87 
 

0.57 
 

เห็นดวยมาก 
 

4 
7. สงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนกลุม 4.13 0.61 เห็นดวยมาก 2 
8. สงเสริมใหนักเรียนไดระดมสมองในการคิด 4.29 0.45 เห็นดวยมาก 1 
9. เปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดและแสดงความคิดเห็น 3.71 0.56 เห็นดวยมาก 5 
10. สงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถามและคนหาคําตอบ 

ในสิ่งที่อยากรู 
 

4.13 
 

0.52 
 

เห็นดวยมาก 
 

2 
รวม 4.03 0.58 เห็นดวยมาก  

 
  จากตารางที่ 26  พบวา  โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู  
ดานการจดักิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X  = 4.03, S.D. =  0.58)  เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา  นักเรียนเหน็ดวยมากทกุดาน  เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้  สงเสริมให 
นักเรียนไดระดมสมองในการคิด ( X = 4.29,  S.D. = 0.45)  สงเสริมใหนักเรยีนทํางานเปนกลุม 
( X = 4.13,  S.D. = 0.61)  เทากับสงเสริมใหนกัเรียนตัง้คําถามและคนหาคําตอบในสิ่งที่อยากรู  
( X = 4.13,  S.D. = 0.52)  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเปนระบบไมซับซอน ( X = 4.03,  S.D. = 0.58)  
นักเรียนสามารถเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการจัดการเรยีนรูไดไมยาก ( X  = 3.87,   
S.D. = 0.57)  และเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดและแสดงความคิดเหน็ ( X = 3.71,  S.D. = 0.56)  
ตามลําดับ 
 3.4  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู  ดานประโยชนที่ไดรับ   
ดังตารางที่ 27 
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ตารางที่ 27   ระดับความคิดเห็นของนกัเรยีนที่มีตอการจดัการเรียนรู  ดานประโยชนที่ไดรับ 
 
ขอ
ท่ี 

ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู 
ดานประโยชนท่ีไดรับ 

X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ลําดับ
ท่ี 

11. ชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและ
ทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียน 

 
4.24 

 
0.58 

 
เห็นดวยมาก 

 
1 

12. ฝกนักเรียนใหคิดและทํางานอยางมีระบบ 3.89 0.55 เห็นดวยมาก 3 
13. นักเรียนไดรับความรูใหมๆ จากการระดมสมอง 

ในชั้นเรียน 
 

3.84 
 

0.49 
 

เห็นดวยมาก 
 

5 
14. ทําใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟง

ความคิดเห็นของเพื่อน 
 

3.87 
 

0.47 
 

เห็นดวยมาก 
 

4 
15. นักเรียนสามารถนํากระบวนการนี้ไปประยุกตใช 

ในวิชาอื่นๆ และในชีวิตประจําวันได 
 

4.13 
 

0.57 
 

เห็นดวยมาก 
 

2 
รวม 3.99 0.56 เห็นดวยมาก  

 
  จากตารางที่ 27  พบวา  โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู 
ดานประโยชนที่ไดรับ  อยูในระดับเห็นดวยมาก ( X  = 3.99, S.D. =  0.56)  เมื่อพิจารณาเปน 
รายดานพบวา  นักเรียนเห็นดวยมากทุกดาน  เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้  ชวยสงเสริมและ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียน ( X = 4.24,  S.D. = 0.58)   
นักเรียนสามารถนํากระบวนการนี้ไปประยุกตใชในวิชาอื่นๆ และในชีวิตประจําวันได ( X = 4.13,  
S.D. = 0.57)  ฝกนักเรียนใหคิดและทํางานอยางมีระบบ ( X = 3.89,  S.D. = 0.55)  ทําใหนกัเรียน
กลาแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน ( X = 3.87,  S.D. = 0.47)  และ 
นักเรียนไดรับความรูใหมๆ จากการระดมสมองในชั้นเรยีน ( X = 3.84,  S.D. = 0.49)  ตามลําดับ 
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บทที่  5 
 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความของนกัเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบ
ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค KWL  Plus 2) เปรียบเทียบทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 2 /2   ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  จํานวน  38  คน  โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  
ตําบลทุงคอก  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 
2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย  1)  แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus จํานวน   
6  แผน  2)  แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ  เปนแบบทดสอบ
ฉบับเดียวกัน  แบงเปน  2  ตอน  ดังนี้  ตอนที่ 1  เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด  4  ตัวเลือก  จํานวน  
30  ขอ  วัดทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียน  4  ดาน  ดังนี้  1) วิเคราะหเนื้อหา  เปนความสามารถ 
ในการแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  2) วิเคราะหความสําคัญ  เปนความสามารถในการบอก
ความสําคัญของเพลง 3)  วิเคราะหความสัมพันธ  เปนความสามารถในการหาเหตุและผลเพื่อ
อธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  และ 4) วิเคราะหหลักการ  เปนความสามารถในการบอกวัตถุประสงค  
ทัศนคติหรือความคิดเห็นของผูประพันธ   ตอนที่ 2  เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย  วัดทักษะการเขียน 
สรุปความ  จํานวน  3   ขอ  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  3  ดาน  ไดแก 1) การสรุปเนื้อหาสําคัญ   
2) การเขียนประโยค  และ 3) การเขียนสะกดคํา   3)  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนรู  การวิจัยครั้งนี้เปนแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) รูปแบบ 
การทดลอง The One – Group Pretest – Posttest Designs  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ  ดังนี้    
คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบคาที  (t–test)  แบบ 
Dependent  สรุปผลการวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยเร่ือง   การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียน          
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus พบวา 
 1. ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังไดรับการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  พบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  ซ่ึง 
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอ 1 ที่กําหนดไว   โดยคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดวิเคราะหของ 
นักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู    
โดยนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับดี  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  
นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหในดานวิเคราะหเนื้อหาอยูในระดับดี  เปนลําดับที่ 1  และ 
นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหในดานวิเคราะหความสําคัญอยูในระดับพอใช  เปนลําดับ 
สุดทาย   เมื่อพิจารณาตามประเภทของเพลงประกอบการสอน  พบวา    นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะหเพลงไทยลูกทุงอยูในระดับดีมาก  เปนลําดับที่ 1  และนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห
เพลงกลอมเด็กอยูในระดับพอใช   เปนลําดับสุดทาย 
 2. ทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังไดรับการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  พบวา  แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  ซ่ึง 
ยอมรับสมมติฐานการวจิัยขอ 2 ที่กําหนดไว  โดยคาเฉลี่ยของคะแนนทกัษะการเขยีนสรปุความของ 
นักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู  โดย
นักเรียนมีทักษะการเขยีนสรปุความโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาตามเกณฑ 
การประเมิน  พบวา  นกัเรียนมีทักษะการเขียนสรุปความในดานการเขยีนประโยคอยูในระดับดีมาก  
เปนลําดับที่ 1  และนักเรียนมีทักษะการเขยีนสรุปความในดานการเขยีนสะกดคําอยูในระดับพอใช  
เปนลําดับสุดทาย   เมื่อพิจารณาตามประเภทของเพลงประกอบการสอน  พบวา    นักเรียนมีทักษะ 
การเขียนสรุปความเพลงไทยลูกทุงอยูในระดับดีมาก  เปนลําดับที่ 1  และนักเรยีนมีทกัษะการเขียน-
สรุปความเพลงอีแซวและเพลงกลอมเด็กอยูในระดับดีมากเทากัน   เปนลําดับสุดทาย 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus โดยภาพรวม  
พบวา  นักเรียนเห็นดวยมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  นักเรียนเห็นดวยมากในดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับที่ 1  รองลงมาคือดานบรรยากาศและดานประโยชนที่ไดรับนักเรียน
เห็นดวยมากเทากัน  เมื่อพิจารณาดานบรรยากาศโดยภาพรวม  พบวา  นักเรียนเห็นดวยมาก  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ  พบวา  นักเรียนเห็นดวยมากในเรื่องนักเรียนมีความสนุกและกระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนการสอนเปนลําดับที่ 1  และนักเรียนเห็นดวยมากในเรื่อง
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นักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนลําดับสุดทาย  เมื่อพิจารณาดานการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูโดยภาพรวม  พบวา  นักเรียนเห็นดวยมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา   
นักเรียนเห็นดวยมากในเรื่องสงเสริมใหนักเรียนไดระดมสมองในการคิดเปนลําดับที่ 1  และนักเรียน 
เห็นดวยมากในเรื่องเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดและแสดงความคิดเห็น เปนลําดับสุดทาย   
เมื่อพิจารณาดานประโยชนที่ไดรับโดยภาพรวม  พบวา  นักเรียนเห็นดวยมาก  เมื่อพิจารณาเปน 
รายขอ  พบวา  นักเรียนเห็นดวยมากในเรื่องชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  และ
ทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนเปนลําดับที่ 1  และนักเรียนเห็นดวยมากในเรื่องนักเรียน 
ไดรับความรูใหมๆ จากการระดมสมองในชั้นเรียนเปนลําดับสุดทาย 
 

การอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus ผูวิจัยอภิปรายผลจากขอคนพบ
ในการวิจัยคร้ังนี้  ดังตอไปนี้  
 1. จากผลการวิจัย  พบวา  ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอน
และหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอ 1 ที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWL Plus เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนไดฝกคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบ เปนขั้นตอน โดยมีกรอบในการคิดเชื่อมโยงตอเนื่องกันตามลําดับขั้นตอนของเทคนิค  
KWL Plus ดังนี้ ขั้น K (What we know) เปนขั้นตอนที่ครูใชคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนคิด 
ทบทวนถึงสิ่งที่เคยรูมากอนเพื่อเชื่อมโยงไปสูเรื่องที่จะเรียน  เชน  กระตุนใหนักเรียนบอกถึง 
ความรูเกี่ยวกับชื่อเพลงหรือคําสําคัญเกี่ยวกับเพลง สอดคลองกับ  อมรศรี  แสงสองฟา (2545 : 84)   
ที่กลาววา  การกระตุนความรูเดิมเปนสิ่งสําคัญมากในการจัดกิจกรรมกอนการอาน  เปนการเตรียม 
นักเรียนในการเรียนรูเนื้อหาใหม  ชวยสรางความหมายในการอานไดดี  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ เกียรติชัย  ยานะรังษี (2540 : 47) และ พรรณี  เศวตมาลย (2543 : 57) ที่พบวา 
ประสบการณเดิมเปนสิ่งสําคัญที่สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทักษะการคิด ความรูเดิมไปสูความรูใหม 
ขั้น W (What we want to know) ขั้นนักเรียนตองการรูอะไร  เปนขั้นตอนที่สงเสริมใหตั้งเปาหมาย
ในการอาน  โดยครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิดส่ิงที่ตองการรู  โดยใหนักเรียนตั้งคําถามที่ 
นักเรียนสนใจใครรูจากคําที่ครูนําเสนอ  เชน  ช่ือเพลง  ซ่ึงในการตั้งคําถามของนักเรียนนั้นผูวิจัยได
กระตุน และแนะนําใหนักเรียนตั้งคําถามประเภทคิดวิเคราะหมากกวาคําถามประเภทความรู  
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ความจํา  จึงทําใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหในขณะหาคําตอบ  สอดคลองกับแนวคิด
ของ  วัชรา  เลาเรียนดี (2548 : 19 - 20)  ศิริกาญจน  โกสุม และ ดารณี คําวัจนัง (2545 : 42)  
ที่กลาววา  การใชคําถามที่เหมาะสมจะชวยกระตุนการคิดของเด็กไดมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ (2547 : 77 - 78) ที่กลาวถึงบทบาทของครูในเรื่องการแนะนํา 
นักเรียนในการตั้งคําถามวา  คําถามควรมีความหลากหลายเพื่อพัฒนาการคิด นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ 
งานวิจัยของ วิจิตรา  นรสิงห  (2540 : 87)  และ ชลธิชา  จันทรแกว (2549 : 127) ที่พบวา การตั้ง 
คําถาม ทําใหนักเรียนมีจุดมุงหมายในการอาน มีใจจดจอกับบทอาน ขั้น L (What we learned)  
ขั้นนักเรียนไดเรียนรูอะไร  เปนขั้นที่นักเรียนอานเรื่องหรือเพลง  และคนหาคําตอบของคําถามที่ได
ตั้งไว  แลวบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูจากการอานเพลงลงในตาราง  และตรวจสอบวา  คําถามซึ่งนักเรียน
ตั้งไวคําถามใดที่ยังไมไดคําตอบและหาคําตอบใหครบ  ซ่ึงนักเรียนก็จะไดคิดวิเคราะหเพื่อตอบ 
คําถาม และ ขั้น Plus เปนขั้นที่นักเรียนตองสรุปความคิดรวบยอดของเรื่องที่อาน  โดยทําแผนภูมิ 
รูปภาพความคิดซึ่งนักเรียนจะตองคิดเพื่อจัดประเภทของขอมูลท่ีไดบันทึกไวในชองเรียนรูอะไรให
เปนคําสําคัญของความคิดหลัก  ความคิดรอง  ความคิดยอย  ใหมีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน   
แลวนักเรียนจะใชแผนภูมิรูปภาพความคิด  เปนแนวทางในการเขียนสรุปความดวยภาษาของตนเอง 
ในขั้นสุดทาย ซ่ึงถือเปนองคความรูใหมที่นักเรียนไดรู  จะเห็นไดวาในขั้นนี้นักเรียนก็ตองใช
กระบวนการคิดวิเคราะหจึงจะทําไดสําเร็จ  ดังที่  สตาฟเฟอร (Stauffer 1980 : 75)  กลาววา  
การสอนโดยการทําแผนภาพความคิด เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนใชกระบวนการคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผล  และชวยใหนักเรียนสามารถคิดวิเคราะหเนื้อหาไดงายขึ้น นอกจากนี้ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วารุณี อุดมธาดา (2537 : 46) และ พัชรินทร  แจมจํารูญ (2547 : 87) ที่พบวา การใช
แผนภาพความคิดสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อาน ชวยใหเขาใจเนื้อหาที่เรียนไดชัดเจนและเปน
ระบบทําใหผูเรียนมองเห็นภาพพจน และเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียนไดเปนอยางดี  จากที่
ไดกลาวถึงแตละขั้นตอนของการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus สรุปไดวา การจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWL Plus สามารถพัฒนาผลการเรียนรูและความสามารถในดานการอาน การคิด และ 
การเขียน สอดคลองกับแนวคิดของ วัชรา เลาเรียนดี (2547 : 90) ที่กลาววา การจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWL Plus สามารถนํามาใชในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และ
คิดอยางสรางสรรค โดยมีกรอบในการคิดตามอักษรยอ KWL Plus นอกจากนี้สอดคลองกับ 
ผลการวิจัยของ ทิพยสร  มีปน  (2539 : บทคัดยอ) วิไลวรรณ สวัสดิวงศ (2547: บทคัดยอ)  และ  
ชลธิชา  จันทรแกว (2549 : 123)  ที่พบวา  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus,  
KWLH  Plus จะมีทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ในการวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา
จากเรื่องที่อาน และความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหสูงขึ้น   
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 เมื่อพิจารณาทักษะการคิดวิเคราะหเปนรายดาน  พบวา  นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะหความสําคัญอยูในระดับพอใชเปนลําดับสุดทาย  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  การคิดวิเคราะห
ความสําคัญเปนการแยกหนวยใหญออกมาเปนหนวยยอยเพื่อคนวาหนวยยอยใดที่สําคัญที่สุด  ซ่ึง
ในการจัดการเรียนการสอน  ครูไมไดเนนใหนักเรียนฝกตั้งคําถามประเภทการวิเคราะหความสําคัญ 
หรือตอบคําถามเพื่อแสวงหาคําตอบในการแยกแยะความสําคัญของเนื้อหามากเทาที่ควร อีกทั้ง 
การถามของครูเพื่อใหนักเรียนวิเคราะหความสําคัญ อาจจะไมใชคําถามแบบเจาะลึกหรือใชคาํถามที่
ใหนักเรียนตอบอยางหลากหลายมากพอ  จึงทําใหนักเรียนไมสามารถตอบหรืออธิบายความสําคัญ
ของบทเพลงที่ใชเปนบทอานได  รวมท้ังอาจตองใชความรูรอบตัวอ่ืน ๆ มาตอบดวย  ซ่ึงนักเรียน
ขาดความรูร อบตัวที ่ เ ก ิด ขึ ้นหรือ ไมไ ดรับก า รฝกฝนอยา งสม่ํา เ สมอ  สอดคลอ งกับ  
ผลการวิจัยของ  ชลธิชา จันทรแกว  (2549 : 123)  ที่พบวา  ในการพัฒนาความสามารถดานการ
อานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  นักเรียนมีความสามารถดานการวิเคราะห 
ความสําคัญอยูในระดับต่ํากวาดานอื่น ๆ  เนื่องมาจากในการจัดการเรียนการสอนของครูไมได 
มุงเนนการใชคําถามเพื่อใหนักเรียนฝกการวิเคราะหมากพอ  เพราะการตั้งคําถามของครูจะเปน 
ตัวกระตุนใหนักเรียนไดคิด  ซ่ึงสอดคลองกับ  มาเรีย  คาโบ (Carbo 1997 : 67) ไดกลาวไววา  
ในการกระตุนและสงเสริมกระบวนการคิดระดับสูงใหกับนักเรียนจะตองใชคําถามระดับสูง  ไดแก  
คําถามประเภทสรุป วิเคราะห  ตีความ  ทํานาย  ประเมินคา  และพิสูจน  ในอัตราสวนที่มากกวา 
คําถามประเภทความรู  ความจําและความเขาใจ    และสอดคลองกับแนวคิดของ  ชาตรี  สําราญ 
(2545 : 11)  ที่กลาววา  การตั้งคําถามของครูจะมีสวนนําพาความคิดของนักเรียนไดมาก  ถาครูตั้ง 
คําถามตรงประเด็นที่ตองการใหผูตอบตอบดวยการใชทักษะการคิดอยางไร  ผูถามก็จะตองใช 
คําถามอยางนั้น  ถาจะใหผูตอบตอบโดยวิธีการคิดวิเคราะหความสําคัญ ตองถามไปสูการตั้งคําถาม
คิดวิเคราะหความสําคัญ  นอกจากนี้  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2548 : 23)   
ไดใหความเห็นวา  การตั้งคําถาม  ผูเรียนจําเปนตองรูจักการตั้งคําถามใหเปน  ขณะเดียวกันการตั้ง
คําถามที่ดี  ครูตองคอยกระตุนใหผูเรียนคิดหาคําตอบซึ่งจะชวยฝกฝนเพิ่มพูนทักษะในการคิดของ 
ผูเรียน   อยาตั้งคําถามที่ใชเฉพาะความจําหรือความรูมาตอบเทานั้น  ควรตั้งคําถามที่ผูเรียนสามารถ
ใชความเขาใจ  ใชการคิดที่จะนําไปประยุกตใช  ใชการคิดวิเคราะห  สังเคราะห และการประเมินผล  
สวน  เชิดศักดิ์  โฆวาสินธุ (2530 : 28 - 29)  กลาววา  การใชคําถามของครูมักจะเปนไปในลักษณะ
รวบรัดตัดตอนเปนคําถามระดับต่ําที่มุงเพื่อความรูความจํามากกวาการคิด  ไมเปดโอกาสให 
นักเรียนเกิดการเรียนรูหรือสามารถขยายแนวคิดของตนได และคําถามของครูยังไมเราใหนักเรียน
ใชความสามารถดานการคิดระดับที่สูงกวาความรู  ความจํา  มาคิดแกปญหาหรือหาคําตอบ   
สอดคลองกับ  สุรศักดิ์  หลาบมาลา (2533 : 15) ที่กลาวในทํานองเดียวกันวา  ในการที่จะทําใหเด็ก
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สามารถพัฒนาการคิดไดนั้น จะตองมีส่ิงกระตุนใหเด็กไดใชความคิดอยูเสมอ  เชน  การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนของครู  จะตองใชคําถามที่ใหนักเรียนไดคิดอยูตลอดเวลา  มีวิธีการเรียนรูที่ 
นาสนใจ   มีกิจกรรมที่ทําใหเด็กไดคิดวิเคราะหเหตุการณเพื่อจะสรุปและลงความเห็นกอนตัดสินใจ
ทุกครั้ง   

 เมื ่อพิจารณาตามประเภทของเพลงประกอบการสอน  พบวา   นัก เรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะหเพลงไทยลูกทุงอยูในระดับดีมาก  เปนลําดับที่ 1  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  เพลงไทยลูกทุงเปน
เพลงที่ใชภาษางายๆใหความหมายตรงไปตรงมาไมซับซอน  มีเนื้อหาสะทอนถึงสภาพสังคม  ความ
เปนอยู  วัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตของคนไทยในชนบท  และนักเรียนคุนเคยกับเพลงไทยลูกทุง
มากกวาเพลงประเภทอื่นๆ  สอดคลองกับ วินิจ  คําแหง (2542 : 3)  กลาวไววา  เพลงไทยลูกทุงเปน
เพลงที่สะทอนถึงชีวิต  สภาพ  อุดมคติและวัฒนธรรมไทยโดยมีทวงทํานอง  คํารอง  สําเนียง  และ
ลีลาการรอง  การบรรเลงที่เปนแบบแผน  มีลักษณะเฉพาะ  ใหบรรยากาศของความเปนลูกทุง  และ 
สอดคลองกับ  ไพบูลย  บุตรขัน (2543 : 8)  ที่กลาวไววา  เพลงไทยลูกทุง ลักษณะเดนคือ  มีทํานอง
ที่เรียบงายทําใหจดจําไดงาย  เมื่อรวมกับเนื้อรองที่สะทอนถึงความจริงในสังคมแลว  ยิ่งทําใหเพลง
มีคุณคา  สามารถใชเปนสื่อไดอยางดีเยี่ยมที่สุด และนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหเพลงกลอมเด็ก
อยูในระดับพอใช  เปนลําดับสุดทาย  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  เพลงกลอมเด็กเปนเพลงที่มีเนื้อหาส้ันๆ  
เนื้อเร่ืองสวนมากจะเกี่ยวกับธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  และเรื่องอื่นๆ  ที่สะทอนชีวิตความเปนอยูของ
ผูคนในยุคกอน  นอกจากนั้น  ถอยคําและภาษาที่ใชในเพลงกลอมเด็กมักมีความหมายแฝงนัย 
บางอยาง  เชน  เปนการเปรียบเทียบ  ตัดพอ  ประชดประชัน  ไมไดมีความหมายตรงตามตัวอักษร  
ผูอานตองอาศัยการตีความจึงจะเขาใจความหมายของเนื้อเพลง  ซ่ึงการที่จะตีความไดอยางถูกตอง  
ผูอานจะตองมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนยุคกอนซึ่งคนยุคนี้ 
ไมไดคุนเคยจึงทําความเขาใจไดยาก สอดคลองกับ  ประคอง  เจริญจิตรกรรม (2544 : 38)   
ที่กลาววา  เพลงกลอมเด็กเปนกลอนชาวบานที่ไมมีแบบแผนแนนอน  เพียงแตมีสัมผัสคลองจอง 
กันบาง  ถอยคําที่ใชในบางครั้งอาจไมมีความหมาย  บางครั้งใชคําที่มีความหมายในการเปรียบเทียบ  
ซ่ึงตองอาศัยการตีความในการเขาใจความหมายของเนื้อเพลง  เนื้อเร่ืองสวนมากจะเกี่ยวของกับ
ธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  เร่ืองราวตางๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู สะทอนใหเห็นความหวงใยของ
แมที่มีตอลูก  ส่ังสอนลูก  เสียดสีสังคม   
 2. จากผลการวิจัย  พบวา  ทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.01 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอ 2 ที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  การจัดการเรยีนรู
ดวยเทคนิค  KWL Plus  เปนการจัดการเรียนรูที่นักเรียนไดรับการกระตุนใหคิดและอานอยางเปน
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ระบบ  เชื่อมโยงตอเนื่องกันตามลําดับขั้นตอนและกิจกรรมของการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  
KWL Plus  ตั้งแตขั้น K , W  และ L  ซ่ึงถือไดวาเปนกระบวนการที่ทําใหผูเรียนเขาใจเรื่องที่อาน
และสามารถรวบรวมขอมูลจากเนื้อหาที่อานไดอยางครอบคลุม และไดจดบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูจาก
การอานไว  เมื่อทํากิจกรรมมาถึงขั้น Plus  คือการสรางแผนภูมิรูปภาพความคิด  นักเรียนจะตองคิด
และจัดระบบขอมูลที่จดบันทึกไวใหเปนสาระหลัก  สาระรองและสรางเปนแผนภูมิรูปภาพความคดิ
แสดงความสัมพันธของสาระดังกลาวโดยใชคําสําคัญส้ันๆ  เมื่อทํากิจกรรมขั้นสุดทาย  คือการ 
สรุปเรื่องหรือการสรุปความ  นักเรียนจะใชแผนภูมิรูปภาพความคิดเสมือนโครงรางในการเขียน  จึง
ทําใหนักเรียนสามารถสรุปความไดอยางถูกตองไดใจความดวยภาษาของตนเอง โดยไมไดยอนไป
คัดลอกจากเนื้อหาที่อาน  ดังนั้นจึงถือไดวาการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus เปน
กระบวนการคิดที่สงเสริมทักษะการเขียนสรุปความ  สอดคลองกับความหมายของการสรุปความ 
ดังที่  นฤมล  มวงไทย (2543 : 8)  สรวีย  เคียนสันเทียะ (2545 : 9)  สมจิตร  เมนเกาะ (2546 : 13) 
และ  กมลพรรณ  บินอิบรอฮีม (2547 : 12) กลาววา  การเขียนสรุปความ  หมายถึง  การเขียนเฉพาะ
ประเด็นสําคัญของเรื่องโดยผานกระบวนการคิด  ใครครวญอยางมีเหตุผล  เพื่อใหไดใจความสั้น 
กะทัดรัด  และสละสลวยดวยสํานวนภาษาของผูเขียนเอง  สอดคลองกับแนวคิดของ  คาร  และ  
โอเกิ้ล  (Carr and Ogle 1987 : 626 - 631)  ที่กลาววาเทคนิค KWL Plus  สามารถสงเสริมความ 
เขาใจในการอานและการสรุปความ  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพสร  มีปน   
(2539 : บทคัดยอ) อภิรดี  ทักธิการ (2538 : 77)  และ สุมาลี  ธนวุฒิคติวรกุล (2541 : บทคัดยอ)   
ที่พบวา  ความสามารถในการอานและการเขียนยอความของนักเรียนสูงขึ้น  หลังจากจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWL Plus  โดยเฉพาะขั้นการสรางแผนภูมิรูปภาพความคิด  (Mind  Mapping)  เปนขั้น
ที่นักเรียนตองอาศัยความรูใหมจากเรื่องที่อาน  และสรางความสัมพันธระหวางสาระตาง ๆ โดยการ
สรางแผนผัง  คําสําคัญที่แสดงออกถึงความเขาใจอยางแทจริงแลวนํามาสรุปความ  ซ่ึงในขั้นนี้ 
นักเรียนจะตองสรุปเนื้อหาที่เรียนโดยใชแผนผัง  ซ่ึงมีลักษณะเปนภาพเชิงเสนที่ประกอบดวย
ความคิดหลัก  ความคิดรอง  ความคิดยอย  สอดคลองกับ  อภิรดี  ทักธิการ  (2538 : 77)  ที่กลาววา  
แผนที่ความคิดจะชวยใหนักเรียนแยกแยะใจความสําคัญในเนื ้อหาไดงายและเปนระบบ 
มองเห็นภาพพจนความคิดรวบยอดและภาพรวมของเนื้อหาไดเร็ว  ชัดเจน  และสามารถเขาใจเนื้อ
เรื่องไดดียิ่งขึ้น  และขั้นสรุปความ (Summarizing)  เปนขั้นที่ฝกและสงเสริมทักษะการเขียนสรุป
ความโดยตรง  โดยนําขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพความคิดมาเรียบเรียงเปนใจความสําคัญดวย
ภาษาของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ  ชาตรี  เกิดธรรม  (2545 : 22)  และ วัฒนา  วิชิตชาญ  (2546 : 
13) ที่กลาววา  แผนภูมิรูปภาพความคิดเปนเครื่องมือที่ชวยในการเรียนรูที่ลึกซึ้ง  กวางขวาง  เปน
การสรางโครงสรางของการคิด  กระบวนการคิด  และความสัมพันธของกระบวนการคิดตั้งแตตน
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จนจบ  ชวยใหมองเห็นภาพรวมของความคิดในเรื่องที่กําลังคิด  และสอดคลองกับ  กัณหา  คําหอม
กุล  (2548 : 93)  ที่กลาววา  ภายในแผนที่ความคิดมีความหลากหลายของคํา  สี  เสน  ลูกศร  และ
สัญลักษณ  เปนการสะทอนถึงการใชความคิดที่หลากหลายของผูสราง  และแผนที่ความคิดนั้น 
นักเรียนสามารถนํามาจัดลําดับความคิดของตนไดอยางเปนระบบ   
 เมื่อพิจารณาทักษะการเขียนสรุปความเปนรายดาน  พบวา  นักเรียนมีทักษะดาน 
การเขียนสะกดคําอยูในระดับพอใช   เปนลําดับสุดทาย  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  นักเรียนมีปญหาเรื่อง 
การเขียนสะกดคํามากอนหนานี้ซ่ึงไดรับการแกไขแลวแตปญหายังไมหมดไป  เนื่องจากการสอน
และการแกไขปญหาการเขียนสะกดคํานับวาเปนเรื่องยาก  การเขียนสะกดคําเปนการเขียนโดยเรียง
พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  และตัวสะกดการันตภายในคําหนึ่งๆ ใหถูกตองและไดความหมายตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานและตามอักขรวิธี  การสอนเขียนสะกดคําจึงเปนกระบวนการ 
ที่สลับซับซอน ตองใชเวลาและอาศัยการฝกฝนบอยๆ  ครูจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการชวยให 
ผูเรียนมีพื้นฐานในการเขียนสะกดคําที่ถูกตอง  โดยใหผูเรียนไดรับการฝกฝนทักษะการเขียน 
สะกดคําอยางเพียงพอ  สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  สุพรรณา  สงวนศิลป  (2546 : 157) ที่พบวา   
การเขียนสะกดคําตองใชการสังเกต  จดจํา  และฝกฝนใหเกิดทักษะ  เพื่อจะไดเขียนไดถูกตองและ
รวดเร็ว  ส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจไดถูกตอง  แตปญหาที่พบคือ  ในการสอนเขียนสะกดคํานั้น
ครูสวนใหญมักจะบอกใหนักเรียนเขียนคําศัพทตามคําบอกเปนคําๆ ไป  เมื่อเขียนผิดก็ใหแกหลายๆ 
คร้ัง  โดยท่ีนักเรียนไมทราบวาคําที่เขียนผิดนั้นเพราะสาเหตุอะไร  มีความหมายอยางไรทําให 
นักเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียน   และสอดคลองกับ  นิตยา  ฤทธิ์โยธี (2507 : 533) และ
สามารถ  ศักดิ์เจริญ  (2517 : 91)  ที่กลาวไวสอดคลองตรงกันวา  ในการเขียนสะกดคําครูตองสอน
และฝกฝนใหเด็กสะกดคําใหมากเต็มที่  เพราะเด็กจะมีงานเขียนเพิ่มขึ้น  มีความมุงมั่นในการเขียน
อยางจริงจังมากขึ้น  และเพิ่มอัตราการเขียนอยางรวดเร็วมากขึ้น  นอกจากนี้  ไพเราะ  พงษสระพัง 
(2550)  ไดกลาววา  ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเขียนสะกดคํา   
ควรสอนใหสัมพันธกับทักษะการฟง การพูด และการอาน รวมทั้งสอนใหเขาใจความหมายของ 
คําดวย  นอกจากนี้ยังตองอาศัยการฝกฝนอยูบอยๆ จึงจะชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคําดีขึ้น 

 เมื่อพิจารณาตามประเภทของเพลงประกอบการสอน   พบวา  นักเรียนมีทักษะ 
การเขียนสรุปความเพลงอีแซวและเพลงไทยลูกทุงอยูในระดับดีมาก  เปนลําดับที่ 1  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก  เพลงอีแซวเปนเพลงพื้นบานของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งนักเรียนคุนเคยไดยินไดฟง
มาโดยตลอด  โดยมีเนื้อเพลงสะทอนวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในทองถ่ิน  และเพลงไทยลูกทุง
เปนเพลงที่ใชภาษางาย ๆ ใหความหมายตรงไปตรงมาไมซับซอน  มีเนื้อหาสะทอนถึงสภาพสังคม  
ความเปนอยู  วัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตของคนไทยในชนบท  สอดคลองกับ  วินิจ  คําแหง 
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(2542 : 3)  กลาวไววา  เพลงไทยลูกทุงเปนเพลงที่สะทอนถึงชีวิต  สภาพ  อุดมคติและวัฒนธรรมไทย
โดยมีทวงทํานอง  คํารอง  สําเนียง  และลีลาการรอง  การบรรเลงที่เปนแบบแผน  มีลักษณะเฉพาะ   
ใหบรรยากาศของความเปนลูกทุง  และสอดคลองกับ  ไพบูลย  บุตรขัน (2543 : 8)  ที่กลาวไววา  
เพลงไทยลูกทุง ลักษณะเดนคือ  มีทํานองที่เรียบงายทําใหจดจําไดงาย  เมื่อรวมกับเนื้อรอง 
ที่สะทอนถึงความจริงในสังคมแลว ยิ่งทําใหเพลงมีคุณคาสามารถใชเปนสื่อไดอยางดีเยี่ยมที่สุด   
นอกจากนี้ สุเทพ บรรลือพันธุ (2535 : 57, อางถึงใน  ไชยญาณ  บุญยศ  2541 : 37)  ที่กลาววา   
เนื้อหาของบทเพลงเปนเรื่องราวที่มีความหมายหรือประกอบไปดวยสาระ  การอภิปรายเนื้อหาของ
เพลงจะทําใหผูเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญเกี่ยวกับเพลงนั้นได  และนักเรียนมีทักษะการเขียน 
สรุปความเพลงกลอมเด็กอยู ในระดับพอใช   เปนลําดับสุดทาย   ทั้ งนี้อาจเนื่องมาจาก    
เพลงกลอมเด็กเปนเพลงที่มีเนื้อหาสั้นๆ  มักใชถอยคําที่มีความหมายแฝงนัย  ตองอาศัยการตีความ
จากเนื้อหาของเพลง  โดยใชความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผูคนในยุคกอน  ซ่ึงนักเรียน 
ในปจจุบันมักไมคุนเคยจึงทําใหเขาใจไดยาก สอดคลองกับ  ประคอง  เจริญจิตรกรรม (2544 : 38)  
ที่กลาววา  เพลงกลอมเด็ก  เปนกลอนชาวบานที่ไมมีแบบแผนแนนอน  เพียงแตมีสัมผัสคลองจอง
กัน  ถอยคําที่ใชในบางครั้งอาจไมมีความหมาย  บางครั้งใชคําที่มีความหมายในการเปรียบเทียบ  ซ่ึง
ตองอาศัยการตีความในการเขาใจความหมายของเนื้อเพลง  เนื้อเร่ืองสวนมากจะเกี่ยวของกับ 
ธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  เร่ืองราวตางๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู สะทอนใหเห็นความหวงใยของ
แมที่มีตอลูก  ส่ังสอนลูก  เสียดสีสังคม   
 3.  จากผลการวิจัย  พบวา  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWL  Plus โดยภาพรวม  พบวา  นักเรียนเห็นดวยมาก  โดยเห็นดวยมากในดานการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู  เปนลําดับที่ 1  และเห็นดวยมากเทากันในดานบรรยากาศและดานประโยชนที่ไดรับ   
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus  เปนวิธีที่แตละขั้นตอนมีกิจกรรมให
นักเรียนปฏิบัติอยางชัดเจน  โดยครูเปนผูกระตุน และแนะนําทีละกิจกรรมจึงเขาใจงาย  นักเรียนจึง 
รูสึกสนุกสนานและกระตือรือรนในการทํากิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอน  เชน  การอานเนื้อหา
จากเพลงประกอบการสอนตาง ๆ ที่ผูวิจัยนํามาหลาย ๆ ประเภท ไมซํ้ากับเพลงเดิม  สนุกกับการใช
ความคิดสรางสรรคในการสรางแผนภูมิรูปภาพความคิด สอดคลองกับผลการวิจัยของ  พัชรินทร  แจมจํารูญ   
(2547 : 82)  ที่พบวา  นักเรียนเห็นดวยกับวิธีสอน  KWL Plus  เนื่องมาจากนักเรียนชอบวิธีสอน 
อานแบบ  KWL Plus  เพราะเปนวิธีที่เรียนแลวเขาใจงาย  นักเรียนรูสึกสนุกสนานกับการอาน 
เนื้อเรื่องตาง ๆ ที่ครูนํามาเปนวัสดุในการอาน  เนื้อเร่ืองที่นํามามีหลายประเภทไมซํ้ากับเรื่องเดิม ๆ  
นอกจากนั้นบรรยากาศในการเรียนรูมีความสนุกสนาน  เรียนแลวไมเครียด  ไมเบื่อหนาย และ 
แตละขั้นตอนมีกิจกรรมใหทําและคิดอยูตลอดเวลา  นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และทํา 
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กิจกรรมรวมกัน  เปนการสงเสริมปฏิสัมพันธระหวางนักเรียน  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู  นักเรียนเห็นดวยมาก  เปนลําดับที่ 1  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัด 
การเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus  มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่เปนระบบ  ไมซับซอน  นักเรียน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนได  นอกจากนี้ยังสงเสริมใหนักเรียนไดระดมสมองในการคิด
ไดอยางอิสระ  สอดคลองกับ  สุวิทย  มูลคํา  (2547 ข : 111)  ที่กลาววา  การระดมสมองเปนการเปด
โอกาสใหนักเรียนทุกคนไดแสดงความคิดเห็น  หรือใหขอเสนอแนะอยางเสรีทําใหมีความสบายใจ
และสนุกสนานกับการเรียนรู  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ  วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ  
(2547 : 122)  ที่พบวา  นักเรียนเห็นดวยตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus  อยูในระดับ
มาก  เนื่องจากเปนการจัดกิจกรรมที่ฝกใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุผล  เปนระบบ  สามารถสรุปเรื่องที่
อานไดชัดเจน  นักเรียนไดระดมความคิดในกลุม  ชวยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุมและไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ่ึงกันและกัน  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชลธิชา  จันทรแกว  (2549 : 132-133)   
ที่พบวา  นักเรียนเห็นดวยมาก ในดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู  เนื่องจากการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค  KWL Plus  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่สงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดในทุก 
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู  ตามลําดับขั้นตอน  KWL Plus  นักเรียนจึงมีกรอบการคิดที่เปนลําดับ 
ตอเนื่อง  ไมสับสน  นอกจากนี้  นักเรียนยังไดฝกตั้งคําถาม และหาคําตอบดวยตนเอง  นักเรียนจึงมี
จุดมุงหมายในการเรียนรู  เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู  ดาน
บรรยากาศ  พบวา  นักเรียนเห็นดวยมากในเรื่องนักเรียนมีความสนุกและกระตือรือรนในการทํา 
กิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนการสอนเปนลําดับที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน ครูไดสรางบรรยากาศการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการนําเขาสูบทเรียนที่นาสนใจ  
เชน  การรองเพลง  การใชคําถามกระตุนใหคิด  มีการเสริมแรงดวยการใหคําชมเชย  ใหนักเรียนได
ฝกปฏิบัติกิจกรรมอยางหลากหลาย  ทั้งในสวนที่รวมกับครูและฝกปฏิบัติเปนกลุมยอย  รวมทั้งให
นักเรียนนําเสนอผลงาน  ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนรู  และ
นักเรียนเห็นดวยมาก ในเรื่องนักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนลําดับสุดทาย  
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  ครูเปนผูจัดกลุมใหนักเรียนเอง  โดยคละระหวางนักเรียนเกง  ปานกลาง  และ
ออน  ซ่ึงอาจไมเปนไปตามความสมัครใจของนักเรียน  และนักเรียนไมมีพื้นฐานในการทํางานกลุม  
สอดคลองกับผลการวิจัยของ   วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ (2547 : 123)  และ  ชลธิชา  จันทรแกว  
(2549 : 134)  ที่พบวา  นักเรียนไมใหความสนใจและไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุม   
ไมรวมอภิปราย  เนื่องจากนักเรียนขาดการวางแผนในการทํางานกลุม  ไมมีการแบงงานทํา   
เนื่องจากนักเรียนไมมีพื้นฐานในการทํางานกลุม  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนเห็นดวย
มาก ในเรื่องสงเสริมใหนักเรียนไดระดมสมองในการคิดเปนลําดับที่ 1  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก   
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ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ครูไดสงเสริมและชวยกระตุนใหนักเรียนไดคิดในทุกขั้นตอนของ 
การเรียนรู  โดยใหนักเรียนไดระดมสมองในการตอบคําถาม  ตั้งคําถาม โดยการใชคําถามประเภท
การวิเคราะหอยูตลอดเวลา  สอดคลองกับ  วัชรา  เลาเรียนดี (2547 : 150)  ที่กลาววา  การจัด 
การเรียนรู  ครูควรใชคําถามในการกระตุนใหนักเรียนไดคิดในทุกขั้นตอน  และนักเรียนเห็นดวย
มากในเรื่องเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดและแสดงความคิดเห็นเปนลําดับสุดทาย  ทั้งนี้อาจเนื่อง 
มาจากครูเปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนรูเปนหลัก  ไมเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดและหาคําตอบเอง
เทาที่ควร  ซ่ึงครูมักรีบสรุปหรือเฉลยคําตอบเสียกอนที่นักเรียนจะไดคิด ตลอดจนไมเปดโอกาสให
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นของตนนานนัก และดานประโยชนที่ไดรับนักเรียนเห็นดวยมาก  
ในเรื่องชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียน
เปนลําดับที่ 1  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus  เปนการจัดการ 
เรียนรูที่นักเรียนไดรับการกระตุนใหคิดและอานอยางเปนระบบ  เชื่อมโยงตอเนื่องกันตามลําดับ 
ขั้นตอน ตั้งแตขั้น K, W  และ L  เมื่อทํากิจกรรมมาถึงขั้น Plus  คือการสรางแผนภูมิรูปภาพ- 
ความคิด  นักเรียนจะตองคิดและจัดระบบขอมูลที่จดบันทึกไวใหเปนสาระหลัก  สาระรอง  และ
สรางเปนแผนภูมิรูปภาพความคิดแสดงความสัมพันธของสาระดังกลาวโดยใชคําสําคัญส้ัน ๆ  เมื่อ
ทํากิจกรรมขั้นสุดทาย  คือการสรุปเรื่องหรือการสรุปความ  นักเรียนจะใชแผนภูมิรูปภาพความคิด
เสมือนโครงรางในการเขียน  จึงทําใหนักเรียนสามารถสรุปความไดอยางถูกตองไดใจความดวย
ภาษาของตนเอง โดยไมไดยอนไปคัดลอกจากเนื้อหาที่อาน  ดังนั้นจึงถือไดวาการจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค  KWL Plus เปนกระบวนการสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียน 
สรุปความ  และนักเรียนเห็นดวยมากในเรื่องนักเรียนไดรับความรูใหม ๆ จากการระดมสมอง 
ในชั้นเรียนเปนลําดับสุดทาย  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  นักเรียนสวนใหญไมกลาแสดงความคิดเห็น
เพราะกลัวคําตอบผิด  ทําใหไดขอมูลและคําตอบที่ไมหลากหลาย  สอดคลองกับ  ปรารถนา  เกษนอย 
(2540 : 55) ที่กลาววา  การอภิปรายรวมกันเพื่อแสดงความคิดเห็น  จะทําใหนักเรียนไดรับความรู 
ขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาอางอิง  และไดแนวคิดที่หลากหลายจากการโตแยงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน  
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ขอเสนอแนะ 
 

การวิจยัคร้ังนี ้  ผูวิจยัมีขอเสนอแนะทีเ่ห็นวานาจะเปนประโยชนตอการจัดการเรยีนรู
และการศึกษา  ดังตอไปนี ้

 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. จากผลการวิจัย  พบวา  ทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus สูงขึ้น  ดังนั้น  ครูควรนําวิธี 
จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  ไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความใหกับนักเรียนอยางกวางขวางขึ้น 

2. จากผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียน 
สรุปความจากเพลงกลอมเด็กต่ํา  ซ่ึงอาจเนื่องมาจากเพลงกลอมเด็กมักมีนัยแฝงที่ตองตีความ  โดย
ใชความรูความเขาใจสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตของคนยุคกอน  ซ่ึงนักเรียนในยุคนี้ไมคุนเคยกับเพลง
ประเภทนี้  ดังนั้น  ครูควรกระตุนนักเรียนใชคําถามเพื่อคนหาคําตอบเกี่ยวกับภูมิหลังของ 
เพลงกลอมเด็กดังกลาวนี้ใหมากในทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนรูจักและเขาใจ
เพลงกลอมเด็กไดอยางลึกซึ้ง  ซ่ึงจะทําใหนักเรียนสามารถคิดวิเคราะหและเขียนสรุปความไดดี 

3. จากผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหดานการวิเคราะห
ความสําคัญอยูในระดับพอใช  ซ่ึงต่ํากวาดานอื่น ๆ  ดังนั้น  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ขั้น W  นักเรียนตองการรูอะไร  ครูควรเนนการฝกใหนักเรียนตั้งคําถามประเภทการวิเคราะห
ความสําคัญ  ใหมากเพื่อแสวงหาคําตอบในการแยกแยะความสําคัญของเนื้อหา   

4. จากผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนมีทักษะการเขียนสรุปความดานการเขียนสะกดคํา
อยูในระดับพอใช  ซ่ึงต่ํากวาดานอื่น ๆ  ดังนั้น  ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเขียนสะกดคําที่
หลากหลาย  เหมาะสมกับสาเหตุของปญหา  และใหเวลานักเรียนไดฝกฝนบอยๆ   ตลอดจน 
สงเสริมใหนักเรียนใชพจนานุกรมในการตรวจสอบความถูกตองในการเขียนสะกดคําและ 
ความหมายของคํา  

5. จากผลการวิจัย  พบวา  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู ในเรื่อง   
นักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกับผู อ่ืน  เปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดและแสดง 
ความคิดเห็น   และนักเรียนได รับความรูใหมจากการระดมสมองในชั้นเรียน   มีคาเฉลี่ย 
นอยกวาขออ่ืน ๆ  ดังนั้น  ครูควรสังเกตการทํางานกลุมและใหคําแนะนําใหนักเรียนสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางถูกตองตามบทบาทและมีความสุข  เปดโอกาสใหนักเรียนไดใชความคิดในการ
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ระดมสมอง  และการแลกเปลี่ยนความคิดใหมากที่สุด  เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูและความคิด
แปลกใหมจากกลุมเพื่อน  ครูไมควรรีบสรุปหรือเฉลยเสียกอนที่นักเรียนจะไดใชความคิด 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัย  การนําการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  ไปใชเพื่อ
พัฒนาทักษะดานอื่น ๆ  เชน  การอานจับใจความ  การสรุปความจากการฟงและพัฒนาเจตคติที่มีตอ 
ภูมิปญญาพื้นบาน  

2. ควรมีการศึกษาวิจัย  การนําการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  ไปใชในการ
จัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  และระดับชั้นอื่น 

3. ควรมีการศึกษาวิจัย  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียน 
สรุปความ  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  โดยใชบทอานอื่นๆ  เชน ตํานาน  นิทาน- 
พื้นบาน  กับเพลงพื้นบาน 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
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ภาคผนวก ข   
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus 
  1.1  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
   
 2.  แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ 

2.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
2.2 ความยากงาย 
2.3 อํานาจจําแนก 
2.4 ความเชื่อมั่นตามวิธีของ  ดูเดอร – ริชารดสัน (KR - 20) 
2.5 ความเชื่อมั่นตามวิธีของ  ครอนบาค 

 
 3.  แบบสอบถามความคิดเหน็ 
  3.1  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
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ตารางที่ 28 คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus   
 

ความคิดเห็นของ 
ผูเช่ียวชาญ 

 
รายการประเมิน 

คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 
ΣR IOC 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
1.  สาระสําคัญ 

              1.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

3 

 
 

1.00 
1.2  สอดคลองกับเนื้อหา               +1 +1 +1 3 1.00 

2.  จุดประสงคการเรียนรู   
2.1  สอดคลองกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

2.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู               +1 +1 +1 3 1.00 

2.3  สอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 

3.  เนื้อหา 
             3.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู               

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

3.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู               +1 +1 +1 3 1.00 
4.  กิจกรรมการเรียนรู 

              4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3 
 

1.00 
4.2  สอดคลองกับเนื้อหา               +1 +1 +1 3 1.00 
4.2  สอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 

5.  สื่อการเรียนรู 
             5.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู               

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

             5.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู               +1 +1 +1 3 1.00 

6.  การวัดและประเมินผลผลการเรียนรู 
             6.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

            6.2  สอดคลองกับกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 28  (ตอ)   
 

ความคิดเห็นของ 
ผูเช่ียวชาญ 

 
รายการประเมิน 

คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 
ΣR IOC 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
1.  สาระสําคัญ 

              1.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

3 

 
 

1.00 
1.2  สอดคลองกับเนื้อหา               +1 +1 +1 3 1.00 

2.  จุดประสงคการเรียนรู   
2.1  สอดคลองกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

2.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู               +1 +1 +1 3 1.00 

2.3  สอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 

3.  เนื้อหา 
             3.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู               

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

3.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู               +1 +1 +1 3 1.00 
4.  กิจกรรมการเรียนรู 

              4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3 
 

1.00 
4.2  สอดคลองกับเนื้อหา               +1 +1 +1 3 1.00 
4.2  สอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 

5.  สื่อการเรียนรู 
             5.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู               

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

             5.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู               +1 +1 +1 3 1.00 

6.  การวัดและประเมินผลผลการเรียนรู 
             6.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

            6.2  สอดคลองกับกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 28  (ตอ)  
 

ความคิดเห็นของ 
ผูเช่ียวชาญ 

 
รายการประเมิน 

คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 
ΣR IOC 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 
1.  สาระสําคัญ 

              1.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

3 

 
 

1.00 
1.2  สอดคลองกับเนื้อหา               +1 +1 +1 3 1.00 

2.  จุดประสงคการเรียนรู   
2.1  สอดคลองกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

2.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู               +1 +1 +1 3 1.00 

2.3  สอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 

3.  เนื้อหา 
             3.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู               

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

3.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู               +1 +1 +1 3 1.00 
4.  กิจกรรมการเรียนรู 

              4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3 
 

1.00 
4.2  สอดคลองกับเนื้อหา               +1 +1 +1 3 1.00 
4.2  สอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 

5.  สื่อการเรียนรู 
             5.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู               

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

             5.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู               +1 +1 +1 3 1.00 

6.  การวัดและประเมินผลผลการเรียนรู 
             6.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

            6.2  สอดคลองกับกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 28  (ตอ)   
 

ความคิดเห็นของ 
ผูเช่ียวชาญ 

 
รายการประเมิน 

คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 
ΣR IOC 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 
1.  สาระสําคัญ 

              1.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

3 

 
 

1.00 
1.2  สอดคลองกับเนื้อหา               +1 +1 +1 3 1.00 

2.  จุดประสงคการเรียนรู   
2.1  สอดคลองกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

2.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู               +1 +1 +1 3 1.00 

2.3  สอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 

3.  เนื้อหา 
             3.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู               

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

3.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู               +1 +1 +1 3 1.00 
4.  กิจกรรมการเรียนรู 

              4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3 
 

1.00 
4.2  สอดคลองกับเนื้อหา               +1 +1 +1 3 1.00 
4.2  สอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 

5.  สื่อการเรียนรู 
             5.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู               

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

             5.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู               +1 +1 +1 3 1.00 

6.  การวัดและประเมินผลผลการเรียนรู 
             6.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

            6.2  สอดคลองกับกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 28  (ตอ)     
 

ความคิดเห็นของ 
ผูเช่ียวชาญ 

 
รายการประเมิน 

คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 
ΣR IOC 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 
1.  สาระสําคัญ 

              1.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

3 

 
 

1.00 
1.2  สอดคลองกับเนื้อหา               +1 +1 +1 3 1.00 

2.  จุดประสงคการเรียนรู   
2.1  สอดคลองกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

2.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู               +1 +1 +1 3 1.00 

2.3  สอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 

3.  เนื้อหา 
             3.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู               

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

3.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู               +1 +1 +1 3 1.00 
4.  กิจกรรมการเรียนรู 

              4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3 
 

1.00 
4.2  สอดคลองกับเนื้อหา               +1 +1 +1 3 1.00 
4.2  สอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 

5.  สื่อการเรียนรู 
             5.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู               

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

             5.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู               +1 +1 +1 3 1.00 

6.  การวัดและประเมินผลผลการเรียนรู 
             6.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

            6.2  สอดคลองกับกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 28  (ตอ) 
 

ความคิดเห็นของ 
ผูเช่ียวชาญ 

 
รายการประเมิน 

คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 
ΣR IOC 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 
1.  สาระสําคัญ 

              1.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

3 

 
 

1.00 
1.2  สอดคลองกับเนื้อหา               +1 +1 +1 3 1.00 

2.  จุดประสงคการเรียนรู   
2.1  สอดคลองกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

2.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู               +1 +1 +1 3 1.00 

2.3  สอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 

3.  เนื้อหา 
             3.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู               

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

3.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู               +1 +1 +1 3 1.00 
4.  กิจกรรมการเรียนรู 

              4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3 
 

1.00 
4.2  สอดคลองกับเนื้อหา               +1 +1 +1 3 1.00 
4.2  สอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 

5.  สื่อการเรียนรู 
             5.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู               

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

             5.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู               +1 +1 +1 3 1.00 

6.  การวัดและประเมินผลผลการเรียนรู 
             6.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

            6.2  สอดคลองกับกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่  29   ผลรวมคาดัชนคีวามสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง  
                    ขององคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus   
 

แผนการจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค KWL Plus   

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความหมาย 

แผนที่   1 เทากับ  1.00 เหมาะสม 
แผนที่   2 เทากับ  1.00 เหมาะสม 
แผนที่   3 เทากับ  1.00 เหมาะสม 
แผนที่   4 เทากับ  1.00 เหมาะสม 
แผนที่   5 เทากับ  1.00 เหมาะสม 
แผนที่   6 เทากับ  1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 30   คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความความสอดคลองของแบบทดสอบ 
 วัดทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขยีนสรุปความ  แบบปรนัย   
 

ผูเช่ียวชาญ ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

รายการพฤติกรรม ขอที่ 
1 2 3 

∑R IOC 

3 +1 +1 +1 3 1.00 
4 +1 0 +1 2 0.67 
9 +1 +1 +1 3 1.00 

1. วิเคราะหเนื้อหา  โดยแยกแยะขอเท็จจริง
และขอคิดเห็นของเพลงอีแซวไดถูกตอง 

10 +1 +1 +1 3 1.00 
5 +1 +1 +1 3 1.00 
6 0 +1 +1 2 0.67 

13 +1 +1 +1 3 1.00 

2. วิเคราะหความสําคัญ  โดยบอก
ความสําคัญของเพลงอีแซวไดถูกตอง 

14 +1 +1 +1 3 1.00 
7 0 +1 +1 2 0.67 
8 0 +1 +1 2 0.67 

15 +1 +1 +1 3 1.00 

3.  วิเคราะหความสัมพันธ  โดยบอก
ความสัมพันธเชิงเหตุและผลของ 
เพลงอีแซวไดถูกตอง 

16 +1 +1 +1 3 1.00 
1 +1 +1 +1 3 1.00 
2 +1 +1 +1 3 1.00 

11 +1 +1 0 2 0.67 

นักเรียนมี
ทักษะการคิด
วิเคราะห 
เพลงอีแซว 

4. วิเคราะหหลักการ  โดยบอกจุดมุงหมาย
ของผูประพันธเพลงอีแซวไดถูกตอง 

12 +1 +1 0 2 0.67 
20 +1 +1 +1 3 1.00 1. วิเคราะหเนื้อหา  โดยแยกแยะขอเท็จจริง

และขอคิดเห็นเพลงกลอมเด็กไดถูกตอง 23 +1 +1 0 2 0.67 
21 +1 +1 +1 3 1.00 
24 +1 +1 +1 3 1.00 
28 +1 0 +1 2 0.67 

2. วิเคราะหความสําคัญ  โดยบอก
ความสําคัญของเพลงกลอมเด็กไดถูกตอง 

29 +1 +1 +1 3 1.00 
22 +1 +1 +1 3 1.00 
26 +1 +1 +1 3 1.00 

นักเรียนมี
ทักษะการคิด
วิเคราะห 
เพลงกลอมเด็ก 

3.  วิเคราะหความสัมพันธ  โดยบอก 
ความสัมพันธเชิงเหตุและผลของ 
เพลงกลอมเด็กไดถูกตอง 27 +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 30   (ตอ) 
 

ผูเช่ียวชาญ ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

รายการพฤติกรรม ขอที่ 
1 2 3 

∑R IOC 

17 +1 +1 +1 3 1.00 
18 +1 +1 +1 3 1.00 
19 +1 +1 0 2 0.67 

นักเรียนมี
ทักษะการคิด
วิเคราะห 
เพลงกลอมเด็ก 

4. วิเคราะหหลักการ  โดยบอกจุดมุงหมาย
ของผูประพันธเพลงกลอมเด็กไดถูกตอง 

25 +1 +1 +1 3 1.00 
35 +1 +1 +1 3 1.00 
38 +1 +1 +1 3 1.00 

1. วิเคราะหเนื้อหา  โดยแยกแยะขอเท็จจริง
และขอคิดเห็นจากเพลงเพลงไทยลูกทุง 
ไดถูกตอง 39 +1 +1 +1 3 1.00 

31 +1 +1 +1 3 1.00 
40 +1 +1 +1 3 1.00 

2. วิเคราะหความสําคัญ  โดยบอก
ความสําคัญของเพลงไทยลูกทุงไดถูกตอง 

41 +1 +1 +1 3 1.00 
32 +1 +1 +1 3 1.00 
33 +1 +1 0 2 0.67 

3.  วิเคราะหความสัมพันธ  โดยบอก
ความสัมพันธเชิงเหตุและผลของเพลงไทย
ลูกทุงไดถูกตอง 42 +1 +1 +1 3 1.00 

30 +1 +1 +1 3 1.00 
34 +1 +1 +1 3 1.00 
36 +1 +1 +1 3 1.00 

นักเรียนมี
ทักษะการคิด
วิเคราะห 
เพลงไทยลูกทุง 
 

4. วิเคราะหหลักการ  โดยบอกจุดมุงหมาย
ของผูประพันธเพลงไทยลูกทุงไดถูกตอง 

37 +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่  31   คาดัชนีความสอดคลองไดจากการประเมนิความสอดคลองของแบบทดสอบ 
                    วัดทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขยีนสรุปความ  แบบอัตนัย   
 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง รายการ 
พฤติกรรม 

ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ΣR IOC 

นักเรียนมีทักษะการเขียน
สรุปความเพลงอีแซว 

เขียนสรุปความ 1 +1 +1 +1 3 1.00 

นักเรียนมีทักษะการเขียน
สรุปความเพลงกลอมเด็ก 

เขียนสรุปความ 2 +1 +1 +1 3 1.00 

นักเรียนมีทักษะการเขียน
สรุปความเพลงไทยลูกทุง 

เขียนสรุปความ 3 +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 32  คาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดทักษะการคิด- 
  วิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ  แบบปรนัย 
 
ขอที่ คาอํานาจจําแนก(p)   คาความยากงาย(r) ขอที่ คาอํานาจจําแนก(p)   คาความยากงาย(r) 

1 0.70 0.20 22 0.55 0.60 
2 0.83* 0.00* 23 0.73 -0.40* 
3 0.35 0.10* 24 0.48 0.20 
4 0.63 0.30 25 0.65 0.10* 
5 0.75 0.20 26 0.68 0.20 
6 0.68 0.20 27 0.60 -0.20* 
7 0.70 0.30 28 0.65 0.60 
8 0.68 0.00* 29 0.53 0.40 
9 0.48 0.20 30 0.73 0.50 

10 0.55 0.20 31 0.75 0.30 
11 0.70 0.30 32 0.40 0.20 
12 0.60 0.30 33 0.78 -0.20* 
13 0.95* 0.10* 34 0.70 0.70 
14 0.68 0.20 35 0.45 0.20 
15 0.70 0.30 36 0.60 0.50 
16 0.68 0.20 37 0.65 -0.40* 
17 0.68 0.20 38 0.68 0.40 
18 0.68 0.50 39 0.60 -0.20* 
19 0.68 0.50 40 0.68 0.60 
20 0.53 0.50 41 0.73 -0.30* 
21 0.83* 0.10* 42 0.50 0.40 

     
หมายเหตุ 
 การเลือกขอสอบผูวิจัยเลือก  ดังนี ้
 1.  ขอสอบที่มีคาความยากงาย  (p)  ระหวาง  0.20-0.80 
 2.  ขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก  (r)  ตั้งแต 0.20  - 1.00 
    ดังนั้นขอสอบที่ถูกเลือก  ไดแก  ขอ 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42 
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การคํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความ   
1.  การหาคาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบแบบปรนัยโดย  ใชแบบของ 

คูเดอร  ริชารดสัน จากสูตร  K R   2 0 
 

     จากสูตร  rtt       =    
1−n

n   1  -  
s

pq
2

∑      
 

     เมื่อ  r t t     แทน     สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
  n      แทน     จํานวนขอคําถาม 
  S 2      แทน     ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
  p       แทน     สัดสวนของคนทําถูกแตละขอ 
   q      แทน     สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ (q  = 1 - p)  

(มาเรียม  นิลพันธุ  2547  :  1 8 0  -  1 8 1)   
 

โดยที ่ n = 3 0 
 Σ p q  = 8 . 3 0 2 2 
 S 2 = 4 6 . 5 6 3 0 
    

แทนคา r t t = 
130

30
− ⎭

⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

5630.46
3022.81  

  = 0 . 8 5 
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 2.  การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบอัตนัย  โดยใช    สัมประสิทธิอัลฟาของ 
Cronbach 
 

     จากสูตร  α             =     
1−n

n
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
− ∑

s
s
t

i
2

2

1  

 
 

     เมื่อ  α     แทน    สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
  n        แทน    จํานวนขอคําถาม 
  S 2

i      แทน    ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
                S 2

t      แทน    ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ  
 (มาเรียม  นิลพันธุ  2547  :  1 8 3)   

 
โดยที ่ n = 3 0 

 Σ  S 2
i  = 8 . 3 5 0 0 

 S 2
t = 3 6 . 8 4 9 0 

    
แทนคา α = 

130
30
− ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −

8490.36
3500.81  

  = 0 . 8 7 
 
การคํานวณคารอยละ (%)  
 

โดยคํานวณจากสูตรดังนี ้
  
                % =     Χ      ×    100  

           คะแนนเต็ม 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 205

ตารางที่ 33   คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความสอดคลองของ 
 แบบสอบถามความคิดเหน็   

  
ความคิดเห็น 
ของผูเช่ียวชาญ 

 
รายการประเมิน 

1 2 3 

 
ΣR  

 
IOC 

ดานบรรยากาศ 
1.  นักเรียนมีความสนุกและกระตือรือรนในการทํากิจกรรม  
     การเรียนรูตามขั้นตอนการสอน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 
2.  สงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อน +1 +1 +1 3 1.00 
3.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกับผูอื่น +1 +1 +1 3 1.00 
4.  ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียนสม่ําเสมอ +1 +1 +1 3 1.00 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
5.  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเปนระบบไมซับซอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

6.  นักเรียนสามารถเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน 
     การจัดการเรียนรูไดไมยาก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

7.  สงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนกลุม +1 +1 +1 3 1.00 
8.  สงเสริมใหนักเรียนไดระดมสมองในการคิด +1 +1 +1 3 1.00 
9.  เปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดและแสดงความคิดเห็น +1 +1 +1 3 1.00 
10. สงเสริมใหนักเรียนต้ังคําถามและคนหาคําตอบในสิ่งที่ 
      อยากรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

ดานประโยชนที่ไดรับ 
11. ชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะ 
      การเขียนสรุปความของนักเรียน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 
12. ฝกนักเรียนใหคิดและทํางานอยางเปนระบบ +1 +1 +1 3 1.00 
13. นักเรียนไดความรูใหมๆจากการระดมสมองในชั้นเรียน +1 +1 +1 3 1.00 
14. ทําใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟง 
      ความคิดเห็นของเพื่อน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

15. นักเรียนสามารถนํากระบวนการนี้ไปประยุกตใชในวิชา 
      อื่นๆและในชีวิตประจําวันได 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 
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ตารางที่  34   รายการปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus ตามคําแนะนํา 
  ของผูเชี่ยวชาญ   
 

แผนการจัด 
การเรียนรูท่ี 

รายการเดิม รายการปรับปรุง 

ครูใหนักเรียนรวมกันรอง 
เพลงลอยกระทงเพื่อเชื่อมโยงเขาสู 
บทเรียน 

ใหนกัเรียนรองเพลงลอยกระทง
แลวสนทนาซกัถามเกี่ยวกับ
ประเพณีลอยกระทง  จากนัน้ 
เชื่อมโยงเขาสูเพลงอีแซว  เร่ือง  
ประเพณีลอยกระทง 

1 

ครูใหนักเรียนชวยกันคิด กระตุนนักเรียนใหชวยกันคดิ   
ชวยกันระดมสมอง 

2 ครูใหนักเรียนตั้งคําถามเพิ่มเติม   กระตุนใหนกัเรียนตั้งคําถาม
ประเภทการคิดวิเคราะหเพิ่มเติม  
โดยครูคอยชวยเหลือแนะนํา 

3 - 4 นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและ
ทักษะการเขียนสรุปความเพลงอีแซว 

นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห
และทักษะการเขียนสรุปความ 
เพลงกลอมเดก็ 

เขียนสรุปความเพลงไทยลูกทุงได เขียนสรุปความเกี่ยวกับเนื้อหา
สําคัญของเพลงไทยลูกทุงและ 
ส่ือความหมายได 

5 

รวมกันทํากิจกรรมตามขั้นตอนเทคนิค 
KWL Plus 

รวมปฏิบัติกิจกรรมการคิดวเิคราะห
และเขียนสรุปความเพลงบานของ-
พอ ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWL Plus 
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ตารางที่  35   รายการปรับปรุงแกไขแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขยีน 
  สรุปความตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ   
 

ขอท่ี รายการเดิม รายการปรับปรุง 
1 - 42 ไมไดจดัเรียงขอคําตอบที่มีเนื้อความสั้น

ไปหายาว 
จัดเรียงขอคําตอบที่มีเนื้อความสั้นไป
หายาว 

5 สมุนไพรไทยสวนใหญนํามาใช
ประโยชนดานใด 

ในเพลงนีก้ลาววา  สมุนไพรไทย 
สวนใหญนํามาใชประโยชนดานใด 

7 เพราะเหตุใดในปจจุบันนี้สมุนไพรไทย
จึงมีบทบาทสําคัญในการรักษาโรค 

ก. เพราะหาไดงาย 
ข. เพราะมีราคาถูก 
ค. เพราะสรรพคุณในการรักษาโรค 
ง. เพราะความนยิม 

สาเหตุที่สมุนไพรไทยมีบทบาทสําคัญ
ในการรักษาโรคเพราะเนื่องมาจาก 
เร่ืองใด 

ก. หาไดงาย 
ข. มีราคาถูก 
ค. เปนที่นิยม 
ง. มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ

รักษาโรค 
12 ผูแตงเพลงนี้มจีุดมุงหมายใด ลักษณะการแตงเพลงนี ้

แสดงจุดมุงหมายในลักษณะใด 
17 ค.  คนที่ลืมถ่ินฐานบานเกิด ค.  คนที่ใจไมมั่นคงโลเล 
24 จากบทเพลงนีป้าไมมีความสําคัญ 

ตอส่ิงใดมากทีสุ่ด 
ในเพลงนีก้ลาวถึงตัวละครตวัใด 
เปนสําคัญ 

39 ขอใดเปนขอเท็จจริง 
ก. อกเราปนี้  มีแตระทม 
ข. พืชผักปลูกไว  ก็ไรน้ําพรม 
ค. นาสงสาร  น้ําตาทุยปร่ิม 
ง. ทุยอดหญา  ขาก็อดขาว 

ขอใดเปนขอคดิเห็น 
ก. ปนี้นาไมมีขาวสักตน 
ข. ทุยอดหญา  ขาก็อดขาว 
ค. กินหญาไมอ่ิม  ยืนเศราตากลม 
ง. สองเรารองไห  กินอะไรก็ฝดคอ 
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ภาคผนวก  ค 
การตรวจสอบสมมติฐาน 
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ตารางที่   36 คะแนนทักษะการคิดวิเคราะหกอนและหลงัไดรับการจัดการเรียนรู  
  ดวยเทคนิค KWL Plus   
 

การจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค 
 KWL Plus 

การจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค  
KWL Plus 

ลําดับ
ที่ 

กอน
เรียน 

หลัง
เรียน 

คาความ
ตาง 
D 

คา 
ความ
ตาง 
D2 

ลําดับ
ที่ 

กอน
เรียน 

หลัง
เรียน 

คาความ
ตาง 
D 

คา
ความ
ตาง 
D2 

1 14 17 3 9 20 18 23 5 25 
2 10 18 8 64 21 18 20 2 4 
3 24 25 1 1 22 13 20 7 49 
4 17 20 3 9 23 12 20 8 64 
5 16 21 5 25 24 13 21 8 64 
6 20 22 2 4 25 22 25 3 9 
7 21 23 2 4 26 19 23 4 16 
8 19 25 6 36 27 23 24 1 1 
9 18 21 3 9 28 15 20 5 25 
10 19 24 5 25 29 20 24 4 16 
11 15 18 3 9 30 20 22 2 4 
12 14 20 6 36 31 17 22 5 25 
13 20 23 3 9 32 17 21 4 16 
14 10 19 9 81 33 20 23 3 9 
15 18 21 3 9 34 17 22 5 25 
16 13 21 8 64 35 15 20 5 25 
17 12 18 6 36 36 14 21 7 49 
18 14 19 5 25 37 20 23 3 9 
19 17 20 3 9 38 19 24 5 25 

        ΣD 170 

        ΣD2 924 
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ตารางที่   37 คะแนนทักษะการเขียนสรุปความกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค KWL Plus 

 
การจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิค  
KWL Plus 

การจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค  
KWL Plus 

ลําดับ
ที่ 

กอน
เรียน 

หลัง
เรียน 

คาความ
ตาง 
D 

คา 
ความ
ตาง 
D2 

ลําดับ
ที่ 

กอน
เรียน 

หลัง
เรียน 

คาความ
ตาง 
D 

คา
ความ
ตาง 
D2 

1 13 25 12 144 20 13 24 11 121 
2 14 24 10 100 21 12 27 15 225 
3 15 26 11 121 22 13 24 11 121 
4 15 25 10 100 23 15 21 6 36 
5 15 24 9 81 24 16 24 8 64 
6 14 25 11 121 25 17 26 9 81 
7 13 24 11 121 26 15 25 10 100 
8 13 23 10 100 27 13 22 9 81 
9 13 24 11 121 28 13 25 12 144 
10 15 25 10 100 29 14 26 12 144 
11 17 24 7 49 30 16 23 7 49 
12 15 23 8 64 31 17 22 5 25 
13 14 24 10 100 32 17 25 8 64 
14 13 24 11 121 33 16 24 8 64 
15 14 25 12 144 34 15 23 8 64 
16 15 26 11 121 35 15 23 8 64 
17 17 25 8 64 36 16 25 9 81 
18 17 25 8 64 37 17 25 8 64 
19 17 23 6 36 38 17 25 8 64 

        ΣD 358 

        ΣD2 3528 
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การทดสอบคาที (t - test) 
1.  การคํานวณเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิค KWL Plus  โดยใชสูตร t - test  แบบ  Dependent  
 

     จากสูตร  t =                ΣD 
       n  ΣD2  - (ΣD)2 

                       n  -  1 
 

      เมื่อ  ΣD = 170 
n = 38 
ΣD2 = 924 

  
         แทนคา  t =                               170 

             38×924 –(170)2 

                           38–1 
 
    =                           170 

        35112 - 28900 
                      37 
 

    =        170 
              12.96  
 
  =      13.12 
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 2. การคํานวณเปรียบเทยีบทักษะการเขียนสรุปความ  กอนและหลังไดรับการจดั 
การเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus  โดยใชสูตร t-test แบบ  Dependent  
 
            จากสูตร t =          ΣD 
     n  ΣD2  - (ΣD)2 

                    n  -  1 
 

            เมื่อ  ΣD = 358 
n = 38 
ΣD2 = 3528 

 
แทนคา t =          358 

     38×3528 -3582 

                     37 
 
    =         358 

                                 134064-128164 
                     37 
 

    =        358 
              12.63  
 
  =       28.35 
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ภาคผนวก  ง 
เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย 

 
1. แบบทดสอบวดัทักษะการคดิวิเคราะหและทักษะการเขยีนสรุปความ  
2. แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus 
3. แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอการจัดการเรียนรู  
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แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห 

และทักษะการเขียนสรุปความ 
 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๒ 

    คําชี้แจง 
 

 ๑. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทาํขึ้นโดยมวีัตถุประสงค  เพื่อวัดทักษะการคิดวิเคราะหและ
ทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒  กอนและหลังการจดัเรยีนรูดวยเทคนคิ 
KWL  Plus 

๒.   แบบทดสอบฉบับนี้มี  ๒  ตอน  ดังนี ้
      ตอนที่ ๑  เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  ๔  ตวัเลือก  มีขอคําถาม 

ทั้งหมด  ๓๐  ขอ  ขอละ  ๑  คะแนน  รวม  ๓๐  คะแนน  กําหนดเวลาในการทําขอสอบ  ๖๐  นาท ี 
โดยใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (×) ลงในกระดาษคําตอบ ขอ ก.  ข.  ค.  หรือ ง. ที่คิดวา
เปนคําตอบที่ถูกตอง 

      ตอนที่ ๒  เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย  จํานวน  ๓  ขอ  ขอละ  ๑๐  คะแนน   
รวม  ๓๐  คะแนน  โดยใหเขยีนลงในกระดาษคําตอบ  กําหนดเวลาในการทําขอสอบ  ๔๕  นาท ี
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ตอนที่  ๑  จงเลือกคําตอบขอที่ถูกที่สุดเพยีงขอเดียว 
  จากบทเพลงอีแซว   ตอไปนี้จงตอบคาํถามขอ  ๑ - ๕ 

เพลงอีแซวสมนุไพร 
โดย  นายชําเลือง  มณีวงษ  อาจารย ๓ ระดับ ๘      

     เอย.. คนเราเกิดมา  สังขารา ไมเที่ยงแท มีเกิดมีแก   วามีเจ็บมีตาย 
 เจ็บไขไดปวย  เปนธรรมดาของมนุษย  หากไมถึงที่สุด   ตองเยียวรักษาได 
 ถายังรักษาได  ก็คงไมวายชีวี  หากวาไดหมอดี  หรือมียาใหม ๆ  
 แตถาไขขาดหมอ  คงตองรอวันดับ  (เอิง เงอ เอย)  รอวันดับ 
 ใครไมอยากลวงลับ  ฟงหนูอธิบาย  (เออ เออ เอย)  อธิบาย 
        แตกอนโบราณ  โรงพยาบาลก็ไมมี อาศัยยาจากผี  มาบอกให 
 ปจจุบันนี้หนา   มีผูคนควาจนพบ   นับวาประสบ  กับความยิ่งใหญ 
 เอาพืชสัตว แรธาตุ  มาจัดแปรสภาพ  (เอิง เงอ เอย)  แปรสภาพ 
 ทุก ๆ ทานคงทราบ  เขาเรียกสมุนไพร  (เออ เออ เอย)  สมุนไพร 
        เอย.. ตามพระราชบัญญัติยา  ปสองหาสอง ๆ  เปาประกาศใหพ่ีนอง  ไดเขาใจ 
 พืชที่นํามาเปนยา   ตองคนหาที่ตัวสาร  ที่สัตวก็เหมือนกัน  ตองคนหาใหได 
 สารที่เปนตัวยา   มีมากับตัวสัตว  ศึกษาใหแนชัดวา   มีอยูตรงไหน 
 อยูที่หนังกระดูกดี  หรือวาอยูที่เขา  (เอิง เงอ เอย)  อยูที่เขา 
 รวบรวมเอา  มาเปนยาสมุนไพร  (เออ เออ เอย)  สมุนไพร  
     เอย.. รากของพืชมีคุณคา  มหาศาล  ขิงขาขมิ้นชัน   อีกทั้งกระชาย 
 ลําตนของพืช  ที่ยืนตน  อยาใหคนโคนลง  เปลือกของไมยังคง   เอามาทํายาได 
 ใบของพืชที่รวงหลน   อยูบนพื้นดิน  รูคุณคาเก็บเอาไวกิน  แกอาการไข 
 กานพลู ขลู ยอ   รวมทั้งแคบาน  ใบมะขามก็สําคัญ   ชวยในการขับถาย 
 ดอกของพืชก็เปนยา  ไมใชแคเด็ดมาดม   (เออ เออ เอย)  มาช่ืนชม 
 อยาแคเอามาเสียบผม  ไมคุมภัย  (เออ เออ เอย)  ไมคุมภัย 
               เอย.. ผลของพืชที่มีรส  ขมเปรี้ยวหวานมัน มีคุณคาเอนกอนันต  นะจะบอกให 
 ผลเดี่ยวผลกลุม  หรือวาผลรวม  เนื้อแนนเนื้อหลวม   ผลไมกินได 
 ถาปวดเอวปวดหลัง  ปวดขางปวดหนา  (เอิง เงอ เอย)  ปวดขางหนา 
 ตองไปเที่ยวซื้อหา   ลูกใตใบ   (เออ เออ เอย)  ลูกใตใบ 
      เอย.. พืชสมุนไพรนับ  วามีสรรพคุณ คนโบราณเขาคุน   กับการรักษาไข 
 ถารอนในเจ็บลําคอ    ขอใหใชมะนาว  ลูกกลม ๆ ถาลูกยาวๆ   แลวละก็ไมใช 
 มะนาวแกรอนใน  เลือดออกตามไรฟน  ตําลึงรักษาเบาหวาน   หารับประทานได 
 ที่นํามาบอกหนาเวที   นั้นเปนสวนนอย  สมุนไพรมีนับนับรอย  นับพันไมหวัดไหว 
 ลองเดินหากันเถิดทาน   สินคานั้นพอเพียง   (เอิง เงอ เอย) แลวพอเพียง   
 เจอสาวนอยตกเตียง   ชวยถามราคาวาเทาไร  (เออ เออ เอย)  แลวเทาไร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 216

     พูดถึงสาวนอยตกเตียง  เปนยาดองของผูชาย ชางกระทืบโรง  บอกตามตรงเขามีโชว 
 ไมมีวันลมยืนโด  เปนยาสมุนไพร  หมายถึงความแข็งแรง  กินแลวแกรงไมเมื่อยลา 
 งานหนักก็ยังพา  ใหทําไหว   น้ํามันจิ้งเหลน  เคยเห็นไหม  เขายังทําเปนยา 
 อีกทั้งน้ํามันเลียงผา  เอามาจากปาใหญ 
 รักยมผูกพันธ   อยูในวิมานเมืองทอง   (เอิง เงอ เอย)  แลวเมืองทอง 
 เขายังใสโหลดอง   เอาน้ํามันพราย  (เออ เออ เอย)  น้าํมันพราย 
     พูดถึงสรรพคุณผลไม   ในบานเรา กลวยเปนผลไมเกา   ที่เขานํามาขาย 
 กลวยน้ําวา  กลวยตานี  แลวก็กลวยหอม  กลวยหักมุก   สุกงอม   เอามาเผากินได 
 แตมีกลวยชนิดหนึ่ง  รูปรางเขาที  (เอิง เงอ เอย)  วาเขาที 
 เขาเรียกวากลวยนมหมี   นาสนใจ  (เออ เออ เอย)  นาสนใจ  
     เอย..  กินผลสุกได  ไมอันตรายไมมีโทษ กลวยมีประโยชน  ต้ังแตเล็กจนใหญ 
 แมบทกลวยปอนเรา  แทนขาวนับเปนป  แมทํากลวยบวชชี   หวานมันเขาไส 
 กลวยเช่ือมกับน้ําตาล  รสหวานกลืนยาก  กลวยงอมก็เอาไปตาก  กลวยดิบเผาไฟ 
 พูดถึงรสชาด   ก็จัดวาอรอยดี   พูดถึงกรรมวิธี   นาสงสารกลวยไทย 
 เขาเผากลวยใหคนกิน   จนไดกลิ่นหอมมา  กลวยเผายังเปนยา  รักษาโรคกระเพาะได 
 ถึงจะแปรสภาพ    ยังใหคุณคา  (เอิง เงอ เอย)  ใหคุณคา 
 กลวยที่อยูตรงหวางขา   มีช่ือวาอะไร  (เออ เออ เอย)  วาอะไร 
 

 
๑.  ผูแตงเพลงนี้มีจุดมุงหมายใด    (หลักการ) 

ก. แนะนําวิธีการปลูกสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
ข. แนะนําใหคนปลูกสมุนไพรเพื่อทําการคา 
ค. เชิญชวนใหคนใชสมุนไพรในการรักษาโรค 
ง. ใหขอคิดในเรือ่งการกินสมนุไพรเพื่อบํารุงความงาม 

๒.  ขอความใดเปนขอคิดเหน็    (เนื้อหา) 
ก. อยาแคเอามาเสียบผมไมคุมภัย 
ข. มีคุณคาอเนกอนันต  นะจะบอกให 
ค. ดอกของพืชก็เปนยาไมใชแคเด็ดมาดม 
ง. มะนาวแกรอนใน  เลือดออกตามไรฟน 
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๓.  ในเพลงนีก้ลาววา  สมุนไพรไทยสวนใหญนํามาใชประโยชนดานใด (ความสําคัญ)  
ก. บํารุงผิวพรรณ 
ข. บํารุงกําลังวังชา 
ค. เปนยารักษาโรค 
ง. บํารุงเสนผมและเล็บ 

 
๔.  ถาเราไมปลูกสมุนไพรกันใหมากๆ จะเกิดผลอะไรตามมา    (ความสําคัญ) 

ก. ความสวยงามจะลดลง 
ข. สุขภาพรางกายออนแอ 
ค. ขาดรายไดในครอบครัว 
ง. อาจตองใชสารเคมีรักษาโรค 

๕.  ความสัมพันธระหวางสมุนไพรไทยกับความสําคัญในการรักษาโรคเกี่ยวเนื่องกนัตามขอใด
(ความสัมพันธ) 

ก. ราคาถูก 
ข. หาไดงาย 
ค. เปนที่นิยม 
ง. มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรักษาโรค 
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  จากบทเพลงอีแซว  ตอไปนี้จงตอบคาํถามขอ  ๖  - ๑๒ 
เพลงอีแซวเยาวชนคนด ี 

โดย  นายชําเลือง  มณีวงษ  อาจารย ๓ ระดับ ๘ 
  ในฐานะเปนคนไทย  อยูตรงไหนก็เหมือนกัน ภายใตรมโพธสิมภาร   ไดพักพิงอุนไอ 
 พระสยามเทวาธิราชเจา  คุมครองเราใหหลุดพน  ขอเชิญชวนเยาวชน  คนสุพรรณรวมใจ 
    เปนเยาวชนคนดี  ศรีสุพรรณ  (เอิง เออ เอย)  ศรีสุพรรณ 
   สิบเอ็ดขอยึดมั่น   ดวยสํานึกใน  (เออ เออ เอย)  สํานึกใน 
  หนึ่ง  รักษาความสะอาด  ชวยปดกวาดชุมชน เริ่มตั้งแตบานของตน  ใหนาอยูอาศัย 
              สอง  รักษาสิ่งแวดลอม  ทะนุถนอมฟูมฟก รวมกันอนุรักษ  อยาใหเสื่อมสลาย 
               สาม  สงเสริมประชาธิปไตย  ใหไดพัฒนา มีความเจริญกาวหนา  ตามระบอบ   
      ประชาธิปไตย 
    สี่  ประหยัดอดออม  ยอมขื่นขม เปนนักอนุรักษนิยม  แตสินคาของไทย 
      หา  รักษาศีลธรรม  เปนผูนําทองถิ่น ตองมีเบญจศีล เบญจธรรมอยูในใจ 
                หก  มีมารยาทแบบไทย  ดวยนิสัยเหมาะสม เชื่อฟงการอบรม  ของปูยาตายาย 
              เจ็ด  เคารพกฎจราจร  จะไมเดือดรอนสังคม ประเทศชาติไมลมจม  และจะไมเสียหาย 
             แปด เปนคนตรงตอเวลา อยาเห็นแกหนาพวกพอง ไมวารุนพี่รุนนอง   ท่ีมาชาเรียกวาสาย 
              เกา  รูจักการเรยีงลําดับ  และรับรูสิทธิ์ เพราะวาทุกชีวิต  ตางก็มีความหมาย 
              สิบ  ปฏิบัติตามระเบียบ   ท่ีกําหนด ไมมีการละลด  เพราะอยูใตกฎหมาย 
             ขอสิบเอ็ด  ตองขอรอง  นอง ๆ เยาวชน   อยาเขาไปปะปน   กับคนเสพยคนขาย 
    ยาเสพยติดอันตราย  ทําใหชีวิตสั้นลง อนาคตของชาติคง  ไมมีวันผองใส   
    อยาเขาใกลยาเสพยติด  เปนพิษสังคม  (เอิง เออ เอย)  พิษสังคม 
    ฝากไวกับทานผูชม  ท่ีมาดูเพลงไทย  (เออ เออ เอย)  แลวเพลงไทย 
     สิบเอ็ดขอตอความ  ท่ีนํามารองตามกัน เยาวชนคนสุพรรณ  นั้นตองจาํได 
   ไปฝกฝนตนเอง  อยาเปนนักเลงกลางบาน รักษาเกยีรติเมอืงสุพรรณ  ตองมุงมั่น เสรมิใส 
    เปนแนวทางที่ดี  ทุกขอมีคุณคา (เอิง เออ เอย)  มีคุณคา  
    เปนหลักการพัฒนา  สังคมไทย  (เออ เออ เออ)  สังคมไทย 
 
๖.  ขอใดเปนขอคดิเห็น    (เนื้อหา) 

ก. ไมมีการละลด  เพราะอยูใตกฎหมาย 
ข. ยาเสพยตดิอันตราย  ทําใหชีวิตส้ันลง 
ค. รักษาความสะอาด  ชวยปดกวาดชุมชน 
ง. เคารพกฎจราจร  จะไมเดือดรอนสังคม 
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๗. ขอใดเปนขอเท็จจริง     (เนือ้หา) 
ก. เยาวชนคนสุพรรณ  นั้นตองทําได 
ข. อนาคตของชาติ  คงไมมีวันผองใส 
ค. ไมวารุนพี่รุนนอง  ที่มาชาเรียกวาสาย 
ง. รักษาเกยีรติเมอืงสุพรรณ  ตองมุงมั่นเสริมใส 

 

๘.  ผูแตงเพลงนี้ตองการใหแนวทางในการประพฤติตนแกบคุคลวัยใดมากที่สุด (หลักการ)     
ก. อายุระหวาง 3 – 6 ป 
ข. อายุระหวาง 7 – 17 ป 
ค. อายุระหวาง 18 – 22 ป 
ง. อายุระหวาง 23 – 25 ป 

๙.  จุดมุงหมายของการแตงเพลงนี้เขาลักษณะใด (หลักการ) 
ก. จูงใจ 
ข. ขอรอง 
ค. ตักเตือน 
ง. เสนอแนะ 

๑๐. ปญหาใดถือวาเปนอุปสรรคมากที่สุดตอการพัฒนาประเทศชาติ  (ความสําคัญ) 
ก. ขาดมารยาททีด่ีงาม 
ข. คนใชจายสุรุยสุราย 
ค. คนติดยาเสพยติดคน 
ง. คนไมเคารพกฎจราจร 

๑๑. ขอใดคือประโยชนสูงสุดจากการปฏบิัติตนตามเนือ้เพลงนี้  (ความสัมพันธ) 
ก. มีคนยกยองนบัถือ 
ข. ชุมชนสะอาดนาอยู 
ค. สังคมปลอดยาเสพติด 
ง. ประเทศชาติเจริญกาวหนาและสงบสุข 
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๑๒. หากเยาวชนไทยไมปฏิบัติตนตามเนือ้เพลงขอที่ ๔ นาจะสงผลตอขอใดมากที่สุด  
(ความสัมพันธ) 

ก. ความสะอาด 
ข. ความยากจน 
ค. ความรอบคอบ 
ง. ความเกยีจคราน 

   จากบทเพลงกลอมเด็กตอไปนี้   จงตอบคําถามขอ  ๑๓ 
เพลงกลอมเด็ก   

ผูรอง  นางละมูล  พูลหลํา 
นอนเสียเถิดแมจะกลอม  

นวลเอยนอนละมอมแมจะไกว  
สายทอง  เจาจะร่ํารองไห  
สายสุดใจของแม จงนอน  
สายสุดใจของแมนี้เอย  

แมจะเฝาชิดเชย  เจาแตบนเรอืน  
แมรักเจาหมดใจ  รักใครก็ไมเหมือน  

อุนเรือนของแมจงนอน 
 

 
๑๓. เนื้อความของเพลงนี้คือขอใด (หลักการ) 

ก. บรรยายวิธีการเลี้ยงดูลูกที่ถูกตอง 
ข. บรรยายความรักของแมที่มตีอลูก 
ค. บรรยายความลําบากของแมในการเลี้ยงดูลูก 
ง. บรรยายความเสียใจของแมทีต่องสูญเสียลูกไป 
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   จากบทเพลงกลอมเด็กตอไปนี้   จงตอบคําถามขอ  ๑๔ 
เพลงนกขมิ้น  ๑    

ผูรอง นางเชย วังเยน็ 
นางนกขมิ้น  เจามาทิ้งถ่ินบินไปที่ไหนเลาเอย  

กอนเขามาชื่นเธอ สิลืมกรงทองที่ขังมัน  
โศกศัลยระรื่นโศกศัลย รูปสวยดั่งทองทีเ่ขาปน  

แตใจเจานัน้ยังผันแปร ไมแนสักราย 
 
๑๔. ผูแตงเพลงนี้ตองการเปรียบเทียบนกขมิ้นกับบุคคลใด (หลักการ)     

ก. คนที่เรรอนพเนจร 
ข. คนที่รักความสันโดษ 
ค. คนที่ใจไมมัน่คงโลเล 
ง. คนที่ชอบทองเที่ยวไปไกลๆ 

    จากบทเพลงกลอมเด็กตอไปนี้   จงตอบคําถามขอ  ๑๕ - ๑๘ 
เพลงกระรอก   

 ผูรอง   นายพุฒ เกศา 
   ปลอยเอยแมไปติดบวงเขาเสียแลว แมไปติดแรวกระมัง     

ปานฉะนี้งามชื่นเอย        แมไมคืนกลับมารัง     
ลูกนอยหิวอาหารเอย      อยูที่ปาดงรัง     
แมไปยังไงเอย  แมไปตายดอกกระมัง     
ลูกนอยคอยหาเอย  แสนซมซานนั่งคอยอยูที่รัง     
ลูกนอยคอยหาเอย      แมไมกลับรัง     
ลูกนี้จะตองตายเอย  ตองวายชีวา     
กระรอกเอยจะกิน  กัดขั้วมิทันจะขาดเอย     
ขับไลเอย  กระรอกหนีไปบนตนยาง     
โนนกระรอกหรือกระแตเอย มายืนแลจนตาคาง     
นี่คางอึ่งอางก็มีเอย  โนนฝูงชะนีอยูบนยอดยาง     
มันมาหอยโหนโยนแตตัวเอย     รองเรียกแตผัวไมวาง     
ลิงคางบางชะนีเอย  อยูที่ปายาง     
โนนแยตัวใหญเอย     ว่ิงอยูในดงยาง     
จับไดเอามาเอย  เราตองฆาใหวายวาง     
โนนแนะเหี้ยหางแดงเอย มันว่ิงแขงในดงยาง   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 222

๑๕. ผูแตงเพลงนี้ตองการแสดงถึงความรูสึกของบุคคลใด    (หลักการ) 
ก. ลูกที่ถูกรังแก 
ข. แมที่ถูกทําราย 
ค. แมที่ตามหาลกู 
ง. ลูกที่คอยแมกลับมา 

 

๑๖. ขอความใดเปนขอคิดเหน็      (เนื้อหา) 
ก. ลูกนอยหวิอาหาร 
ข. แมไมคืนกลับมารัง 
ค. ลูกนอยคอยอยูที่รัง 
ง. แมไปตายดอกกระมัง 

๑๗. จากบทเพลงขอใดเกี่ยวของสัมพันธกัน    (ความสัมพันธ) 
ก. คน – แม 
ข. ลูก – อาหาร 
ค. สัตว – ปาไม 
ง. กระรอก – กระแต 

 

๑๘. ในเพลงนีก้ลาวถึงความรูสึกของสัตวชนิดใดเปนสําคัญ (ความสําคัญ) 
ก. นก 
ข. แย 
ค. ชะน ี
ง. กระรอก 
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   จากบทเพลงกลอมเด็กตอไปนี้   จงตอบคําถามขอ  ๑๙ - ๒๑ 
เพลงนกเขาเถื่อน 

(ไมปรากฏชื่อผูรอง)         
เจานกเขาเถื่อนเอย   ใหเจาอยูเรือนเล้ียงนอง 

แมจะไปขายของ    เล้ียงนองเถิดพอคุณเอย 
                           นกเขาเอย    ขันอยูแตเชาจนเย็น 
                           ขันเถิดแมจะฟงเสียงเลน   เนื้อเยน็เจาคนเดียว 

นกเขาเอย    ขันอยูแตเชาจนเที่ยง 
    พระสุริยาบายเบี่ยง     เที่ยงแลวจงนอนเปลเอย 

๑๙. “นกเขา”   ในเพลงทอน (๑)ทําหนาที่คลายกับบุคคลใด    (ความสัมพันธ) 
ก. พี่ 
ข. แม 
ค. พอ 
ง. ยาย 

๒๐. จากเพลงนี้กลาวถึงความสําคัญของนกเขาในเรื่องใด     (ความสําคัญ) 
ก. เปนนกทีห่ายาก 
ข. เปนนกที่มีราคาแพง 
ค. เปนนกที่ขนัไดไพเราะ 
ง. เปนนกที่ชวยกําจัดแมลง 

๒๑. หนาที่สําคัญของผูเปนแมในเนื้อเพลงนี้คือขอใด     (ความสําคัญ) 
ก. ส่ังสอนลูก 
ข. ตักเตือนลูก 
ค. ใหกําเนิดลูก 
ง. หาเงินมาเลี้ยงลูก 
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   จากบทเพลงไทยลูกทุงตอไปนี้   จงตอบคาํถามขอ  ๒๒ - ๒๖ 
เพลงทุยอดหญา   ขาอดขาว 

                                                                                        รองโดย  ศรเพชร  ศรสุพรรณ 
ปนี้นาไมมีขาวสักตน เพราะไมมีฝน หลนมาทั้งป 

กลาหวานไว  ก็ตายเสียส้ิน หญาที่ควายกนิ ก็แทบไมม ี
อกเราปนี้  มีแตระทม  ฝนแลง  ดินก็แหงทั่วไป 

พืชผักปลูกไว  ก็ไรน้ําพรม  นาสงสารน้ําตาทุยปร่ิม 
กินหญา  ไมอ่ิม  ยืนเศราตากลม  เจาทุยมันตรม  เพราะหญา  แหงตาย 

ทุยอดหญา  ขาก็อดขาว  แถมแฟนเรา  ก็มาจากหาย 
อีเผือกแฟนทยุ  ก็มาปวยตาย  สองเรารองไห กินอะไรก็ฝดคอ 
ปกลายแลงหวดิตาย มาครั้งหนึ่ง  ยังมาแรงทึ้ง  ซํ้าสองอีกหนอ 

หนี้เกานั้น  ยังใชไมส้ิน  ตองยืมเขากิน  ปนีเ้พิ่มตอ 
หนักใจจริงหนอ  น้ําตาคลอ  อีกแลวเรา 

ทุยอดหญา  ขาก็อดขาว  แถมแฟนเรา  ก็มาจากหาย 
อีเผือกแฟนทยุ  ก็มาปวยตาย  สองเรารองไห  กินอะไรกฝ็ดคอ 
ปกลายแลงหวดิตาย  มาครั้งหนึ่ง ยังมาแรงทึ้ง  ซํ้าสองอีกหนอ 

หนี้เกานั้น  ยังใชไมส้ิน  ตองยืมเขากิน  ปนีเ้พิ่มตอ 
หนักใจจริงหนอ  น้ําตาคลอ  อีกแลวเรา 

 
๒๒. เนื้อความของเพลงนี้มีลักษณะใด (หลักการ) 

ก. บรรยายความสิ้นหวังจากคนรัก 
ข. บรรยายความสงสารที่มีตอเจาทุย 
ค. บรรยายความสิ้นหวังจากการทํานา 
ง. บรรยายความสิ้นหวังจากการทํานาและคนรัก 

๒๓. จากบทเพลงนี้แสดงใหเห็นวาส่ิงสําคัญที่สุดในการทํานาคือขอใด     (ความสําคัญ) 
ก. ดิน 
ข. ปุย 
ค. น้ํา 
ง. ควาย 
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๒๔. จากคํากลาวที่วา   “ทุยอดหญา  ขากอ็ดขาว”   แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของสิ่งใด   
(ความสัมพันธ) 

ก. น้ํา – ฝน 
ข. น้ํา – พืช 
ค. หญา – ขาว 
ง.  คน – ควาย 

๒๕. ผูแตงเพลงนี้ตองการถายทอดอารมณหรือความรูสึกใดสูผูฟง     (หลักการ) 
ก. สลดหดหู 
ข. ทอแทส้ินหวัง 
ค. เบื่อหนายชีวิต 
ง. เศราโศกเสียใจ 

 
๒๖. ขอใดเปนขอคิดเห็น     (เนื้อหา) 

ก. ปนี้นา  ไมมีขาวสักตน  
ข. ทุยอดหญา  ขาก็อดขาว   
ค. กินหญาไมอ่ิม  ยืนเศราตากลม 
ง. สองเรารองไห  กินอะไรก็ฝดคอ 

     จากบทเพลงไทยลูกทุงตอไปนี้   จงตอบคําถามขอ  ๒๗ - ๓๐ 
ขี่เกงอยาลืมเกวียน 

คํารอง-ทํานอง   :  วัฒนา  พรอนันต      ขับรอง  :  ภูมินทร  อินทพันธุ 
เห็นดาวเคยีงเดือนเหมือนเตอืนความจํา 

โอใจพี่ชํ้าน้ําตามันตกใน 
เพราะนางลืมคํา ไมจําใสใจ  
แมนางฝนใฝเปนดารา 

ทิ้งรวงทองนองลืมนาลืมคํา ที่สาบาน 
โถใจนวลปรางทิ้งบางลืมควาย 

ถานางโชคราย หลงไปในหมูพราน 
คร้ันมัวลืมองค ก็คงแหลกลาญ 
ตองโดนเขาปน มานอนซม 
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แมเจอชายหมายลวงชม อาจตรมจนถึง...ตาย 
**ขี่เกงอยาลืมเกวยีนบานนอก 

ระวังนะจะบางกอกจะหลอกพานางเรขาย 
ไนทคลับในบารโรงน้ําชาแมงดามากมาย 

ลวนแตปกเงิน ปกทองและปกลาย 
กวาจะรูตัวก็สาย ไมพนใหควายตองเสยีน้ําตา 

เหลียวมองดูควาย โถใครดั่งมัน 
เมื่อยามดื้อร้ัน โถมันยังหวงนา 
นองควรมองเงา ซิเราเผากา 
ไมควรหนีปา...จงคืนคอน 

หนีเมืองกรุงซะบังอรวิงวอนดวยหวังดี** 
 
๒๗. ผูแตงเพลงนี้ตองการเตือนใจใคร    (หลักการ) 

ก. คนที่ลืมบานเกิด 
ข. คนที่อยากเปนดาราดัง 
ค. คนที่ไมทําตามคํามั่นสัญญา 
ง. คนที่อยากเขาไปทํางานในกรุงเทพ 

๒๘. ขอใดเปนขอเท็จจริง     (เนื้อหา) 
ก. แมนางฝนใฝเปนดารา 
ข. คร้ันมัวลืมองค  ก็คงแหลกลาญ 
ค. ระวังนะจะบางกอกจะหลอกพานางเรขาย 
ง. แมเจอชายหมายลวงชม  อาจตรมจนถึงตาย 

๒๙. คนที่จะเขาไปทํางานในกรุงเทพไดอยางปลอดภยัจะตองมีลักษณะอยางไร     (ความสําคัญ) 
ก. ซ่ือสัตยสุจริต 
ข. เขมแข็งอดทน 
ค. รูจักเอาตัวรอด 
ง. ออนนอมถอมตน 
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๓๐.  ทําไมจึงกลาววา  “หนีเมืองกรุงซะบังอร  วิงวอนดวยความหวังด”ี      (ความสัมพนัธ) 
ก. เพราะกรุงเทพฯ เต็มไปดวยมลพิษ 
ข. เพราะกรุงเทพฯ เต็มไปดวยการแขงขัน 
ค. เพราะกรุงเทพฯ เต็มไปดวยส่ิงยั่วยวนใจ 
ง. เพราะกรุงเทพฯ เต็มไปดวยคนหลอกลวง  

 
************************************ 
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ตอนที่ ๒  จงเขียนสรุปความจากเพลงที่กาํหนดให 
 
๑.  เพลงอีแซว “เยาวชนคนด”ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๒.  เพลงกลอมเด็ก  “เพลงกระรอก” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 229

๓.  เพลงไทยลูกทุง “เพลงทุยอดหญา  ขาอดขาว” 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
เรื่อง  การคิดวิเคราะหและการเขียนสรุปความเพลงอีแซว จํานวน  ๒  คาบ       คาบละ  ๑  ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 

 เพลงอีแซวเปนเพลงพื้นบานประจําทองถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งจัดเปนภูมิปญญา 
ทางภาษา  เนื ้อเพลงสะทอนอารมณ  ความรู สึก   วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูของคน 
ในชนบท  การคิดวิเคราะหเพลงอีแซว  เปนการคิดพิจารณาแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  
บอกความสําคัญของเพลง  และบอกวัตถุประสงค  ทัศนคติ  หรือความคิดเห็นของผูแตงเพลง  และ 
เขียนสรุปความเกี่ยวกับเนื้อหาสําคัญของเพลงอีแซวและสื่อความหมายได   
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความเพลงอีแซว 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อเรียนจบเนื้อหาแลวนักเรียนมีความสามารถ  ดังนี้ 

๑. วิเคราะหเนื้อหา  โดยแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเพลงอีแซวไดถูกตอง 
๒. วิเคราะหความสําคัญ  โดยบอกความสําคัญของเพลงอีแซวไดถูกตอง 
๓. วิเคราะหความสัมพันธ  โดยบอกความสัมพันธเชิงเหตุและผลของเพลงอีแซวไดถูกตอง 
๔. วิเคราะหหลักการ  โดยบอกจุดมุงหมายของผูประพันธเพลงอีแซวไดถูกตอง 
๕. เขียนสรุปความเพลงอีแซวไดถูกตอง 

 
เนื้อหา 

๑. การคิดวิเคราะห 
๒. การเขียนสรุปความ 
๓. เพลงอีแซว  เรื่อง  ประเพณีลอยกระทง   
๔. เพลงอีแซว เรื่อง  ศิลปวัฒนธรรมไทย 
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กิจกรรมการเรียนรู 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
๑.  การเตรียมความพรอม
และใหความรูพื้นฐาน 

๑.  กําหนดขนาดของ 
กลุมนักเรียน  กลุมละ  ๔ – ๕ 
คน โดยคละเพศ ชาย – หญิง  
และความสามารถ  เกง   
ปานกลาง  และออน 
๒.  กําหนดขอตกลงเบื้องตน
เกี่ยวกับการทํางานกลุม   
บทบาทของสมาชิก 
๓.  ช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู  
เกณฑการใหคะแนน 
๔.  อธิบายขั้นตอนของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWL  Plus และการเขียนบันทึก
ลงในตาราง KWL  Plus  Chart  
โดยใชคําถามตรวจสอบ 
ความเขาใจ 
๕.  ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะ
การเขียนสรุปความ   
แผนภูมิรูปภาพความคิด  และ 
เพลงอีแซว โดยใชคําถาม 
ตรวจสอบความเขาใจ 
 
 

๑.  จัดกลุมตามขอตกลง   
ต้ังช่ือกลุม  และกําหนดบทบาท
ของสมาชิก  ไดแก  ประธานกลุม  
รองประธานกลุม  สมาชิก 
๒.  ซักถามขอสงสัยเพื่อ 
ความกระจาง 
๓.  ตอบคําถามครู 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
๒.  การจัดกิจกรรมฝก
ทักษะการคิดวิเคราะหและ
ทักษะการเขียนสรุปความ 
    ๒.๑  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 
 
 
 
   ๒.๒  ขั้นการฝกปฏิบัติ
โดยนักเรียนรวมกับครู  มี  
๕  ขั้นตอน  ดงันี้ 
         ขัน้ที่ ๑  กิจกรรม 
นักเรียนรูอะไร  K  
(What  we  know) 
 
 
 
 
        ขั้นที่ ๒  กิจกรรม 
นักเรียนตองการรูอะไร W 
(What  we  want  to  know) 

 
 
 
๑.  ใหนักเรียนรวมกันรองเพลง
ลอยกระทงแลวสนทนา ซักถาม
เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง 
จากนั้นเชื่อมโยงเขาสูเพลงอีแซว  
เรื่อง  ประเพณีลอยกระทง 
๑.  ติดบัตรคําวา “ประเพณี 
ลอยกระทง” 
๒.  ติดแผนภูมิ KWL  Plus  
Chart และแจกใหนักเรียน 
เปนรายบุคคล 
๓.  กระตุนใหนักเรียนคิดและ
ตอบคําถามถึงสิ่งที่นักเรียนรูแลว
เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง 
๔.  บันทึกคําตอบลงในตาราง
ชอง K 
๑.  กระตุนใหนักเรียนชวยกันคิด
และตั้งคําถามถึงสิ่งที่นักเรียน
ตองการรูเกี่ยวกับประเพณี 
ลอยกระทง 
๒.  บันทึกคําถามที่ตองการรู 
ลงในตารางชอง W 
 
 
 

 
 

 
๑.  รวมกันรองเพลงลอยกระทง
และตอบคําถามของครู 
 
 
 
๑.  ชวยกันระดมสมองถึงสิ่งที่รู
แลวเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง 
๒.  บันทึกคําตอบลงในตาราง
ชอง K 
 
 
 
 
 
 
๑.  ชวยกันระดมสมองถึงสิ่งที่
ตองการรูเกี่ยวกับประเพณี 
ลอยกระทง 
๒.  บันทึกคําถามที่ตองการรู 
ลงในตารางชอง W  
เปนรายบุคคล 
๓.  ต้ังคําถามเพิ่มเติมรวมกับครู  
โดยเนนคําถามเพื่อการวิเคราะห
แลวบันทึกลงในตารางชอง W 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ขั้นที่ ๓  กิจกรรมนักเรียน
ไดเรียนรูอะไร L  
(What  we  have  learned) 
 
 
 
 

๓.  กระตุนใหนักเรียน 
ต้ังคําถามประเภทการวิเคราะห
เพิ่มเติม  โดยครูคอยชวยเหลือ
แนะนํา  เชน 
-  จากเนื้อเพลง  ขอความใด 
เปนขอเท็จจริงและขอความใด
เปนขอคิดเห็น 
-  ประเพณีลอยกระทงมี
ความสําคัญอยางไร 
-  ประเพณีลอยกระทงมีความ
เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนไทย
อยางไร 
-  ผูแตงเพลงอีแซวเรื่องประเพณี
ลอยกระทงมีจุดมุงหมาย 
ในการแตงอยางไร 
๑.  แจกเพลงอีแซว  เรื่อง  
ประเพณีลอยกระทง  ใหนักเรียน
อานในใจเปนรายบุคคล 
๒.  กระตุนใหนักเรียนบอกถึง
สิ่งที่ไดเรียนรูหลังจากการอาน
เพลงอีแซว  เรื่อง  ประเพณี 
ลอยกระทง 
๓.  อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม 
ในประเด็นที่นักเรียนสงสัย 
๔.  บันทึกคําตอบของนักเรียน
ลงในตารางชอง L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  อานในใจเพลงอีแซว   
เรื่อง  ประเพณีลอยกระทง 
เปนรายบุคคล 
๒.  รวมกันระดมสมองบอกถึง
สิ่งที่ไดเรียนรูแลว 
๓.  ซักถามถึงประเด็นที่นักเรียน
สงสัย 
๔.  บันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูลงใน 
ตารางชอง L 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
     ขั้นที่ ๔  กิจกรรมสราง
เปนแผนภูมิรูปภาพความคิด 
Plus (Mind  Mapping) 
 
 
 
 
 
 
     ขั้นที่ ๕  กิจกรรม 
การสรุปเรื่อง 
(Summarizing) 
 
  
 
 

๑.  ทบทวนความรูการสราง 
แผนภูมิรูปภาพความคิด 
๒.  กระตุนใหนักเรียนรวมกัน
แสดงความคิดเห็นในการ 
สรางแผนภูมิรูปภาพความคิด
จากเพลงอีแซว  เรื่อง  ประเพณี- 
ลอยกระทง 
 
 
๑.  ทบทวนความรู   
เรื่องการเขียนสรุปความ 
๒.  กระตุนใหนักเรียนรวมกัน
สรุปใจความสําคัญของ 
เพลงอีแซว  เรื่อง  ประเพณี- 
ลอยกระทง 
 
 

๑.  ตอบคําถามครู 
๒.  รวมแสดงความคิดเห็น 
ในการสรางแผนภูมิรูปภาพ
ความคิดจากเพลงอีแซว  เรื่อง  
ประเพณีลอยกระทง 
๓.  สรางแผนภูมิรูปภาพ 
ความคิดจากเพลงอีแซว  เรื่อง  
ประเพณีลอยกระทงลงในตาราง
ชอง Plus   เปนรายบุคคล 
๑.  ตอบคําถามครู 
๒.  รวมกันระดมสมอง 
ในการสรุปใจความสําคัญของ 
เพลงอีแซว  เรื่อง  ประเพณี- 
ลอยกระทง   
๓.  เขียนสรุปความลงในตาราง
ชองเขียนสรุปความ 
เปนรายบุคคล 

๒.๓  การฝกปฏิบัติกิจกรรม
เปนกลุมยอย 

๑.  กําหนดหัวขอเพลงอีแซว  
เรื่อง  ศิลปวัฒนธรรมไทย   
๒.  แจกตาราง KWL  Plus  
Chart  ใหนักเรียนฝกปฏิบัติ 
กิจกรรมเปนกลุมตามขั้นตอน
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWL Plus  โดยมีครูคอยแนะนํา
ชวยเหลืออยางใกลชิด 

๑.  รวมกันปฏิบัติกิจกรรม 
การคิดวิเคราะหและเขียน 
สรุปความเพลงอีแซว  เรื่อง  
ศิลปวัฒนธรรมไทย   
ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWL  Plus  
เปนกลุม 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
๓.  การวัดและประเมินผล ๑.  สังเกตการรวมกิจกรรมของ

นักเรียน 
๒.  ตรวจสอบผลงาน 
และใหขอมูลยอนกลับ 

๑.  รวมปฏิบัติกิจกรรมตาม 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
๒.  สงตาราง KWL  Plus  Chart  
๓.  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงาน
หนาช้ันเรียน 

 
สื่อการเรียนรู 

๑. เพลงอีแซว  เรื่อง  ประเพณีลอยกระทง 
๒. เพลงอีแซว  เรื่อง  ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๓. ใบกิจกรรม KWL  Plus  Chart  เรื่อง  ประเพณีลอยกระทง 
๔. ใบกิจกรรม KWL  Plus  Chart  เรื่อง  ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 

                                                                    ลงช่ือ................................................ผูสอน 
                                                                            (นางสาวดุสิตา   แดงประเสริฐ) 
                                                                             ............./................/..............   
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เพลงอีแซว  เร่ือง  ประเพณีลอยกระทง 
โดย  นายชําเลือง  มณีวงษ  อาจารย ๓ ระดับ ๘ 

  เอย…. เขาวาคนยุคใหม  ไมสนใจประเพณ ี
 วัฒนธรรมดี ๆ   จึงตองสูญหาย 
 มัวหลงระเริงหลงทาง   ไมยับยั้งความคิด 
 เสียโอกาสเสียสิทธ ิ  จะเสียความเปนไทย 
 ที่เขามากันคืนนี้  ทกุคนมีจุดประสงค  (เอิง เงอ เอย)  จุดประสงค 
 มารวมงานลอยกระทง   ประเพณีของไทย  (เออ เออ เอย)  ประเพณีไทย 
        คืนวันเพ็ญเดือนสบิสอง   พี่นองเสริมสง  

ประเพณีลอยกระทง    ของชาวไทย 
เปนพระราชพิธี   ที่เคยมีในตํานาน 
ตั้งแตคร้ังโบราณ  เผาเทียนเลนไฟ 
เรียกวาพิธีจองเปรียง  เพ็ญเดือนสิบสอง 
ประชาชนแซซอง   ชักโคมลอยถวาย 
บางก็แขวนโคมลอย  ทํากันทุกหมูบาน 
ไปจนรอบพระราชฐาน  ทั้งประเทียบบริวาร   มีลวดลาย 
ฝายสนมกํานัล  ก็จัดสรรบุปผชาติ 
นางนพมาศ   ทําโคมลอยไมเหมือนใคร 
สมเด็จพระรวงเจา  ทรงทอดพระเนตร  ดวยความโปรดทีสุ่ด 
กระทงรูปดอกกระมุท  นั้นเปนของใคร 
ทาวศรีราชศักดิ์    เอยปากกราบทูลวา  (เอิ้ง เงอ เอย)  กราบทูลวา 
เปนกระทงของธิดา  พระศรีมโหสถไง  (เออ เออ เอย)  ศรีมโหสถไง 

                 เอย… ความหมายของลอยกระทง   มีจดุประสงคหลายอยาง 
 บูชาเทพเจาตาง ๆ  ดวยความเชื่อเลื่อมใส 
 บูชารอยพระพุทธบาท  ที่ชายหาดฝงแมน้ํา 
 นัมมทาเคยขาม  เคยอาบกินเคยใช 
 ขอบคุณและขอขมา  แมคงคาทั่วทิศ 
 น้ําไดชุบชีวิต   ตั้งแตเล็กจนใหญ 
 ลอยเคราะหลอยโศรก  ขอใหลอยสง 
 นําความทุกขไปกับกระทง  แมน้ําไหล 
 อธิฐานภาวนา    ดวยศรัทธามั่นคง (เอิง เงอ เอย)  วามั่นคง         
     แลวก็ปลอยกระทง    ใหลอยนํ้าไป  (เออ เออ เอย)  ลอยนํ้าไป 
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เพลงอีแซว  เรื่อง  ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

                     โดย  นายชําเลือง  มณีวงษ  อาจารย ๓ ระดับ ๘ 
 
  เอย...วัฒนธรรมของไทย   เคยศิวิไลสูงสุด    

 นับจากบรรพบุรุษ   มาสูคนรุนใหม  
     แสดงถึงความเจริญ   ที่สูงสง  
     เปนสายใยเชื่อมโยง   ลูกหลานไทย  
     เรามีภาษาของเรา   เอาไวอานเขียน    
 พงศาวดารที่เคยเรียน   วรรณคดีไทย  
     ศิลปะงานวาด   หรือวาจิตรกรรม    
  ภาพเทวดาลายรดน้ํา  นาเลื่อมใส  
     ไปไหวพระปฏิมา   บูชาที่วัด (เอิง เงอ เอย) ไปที่วัด  
     โบสถวิหารสถาปตย   เลิศวิไล (เออ เฮอ เอย)  เลิศวิไล  

              เอย.. เสียงเพลงดนตรี  ราชประเพณีหนหลัง    
 นาฏยะดุริยางค   ดนตรีไทย  
     การละเลนพื้นบาน  อันรุงเรือง   (เอง เงอ เอย)  อันรุงเรือง     
 เลนขี่มาสงเมือง  ลูกชวงพวงมาลัย  (เออ เออ เอย)  พวงมาลัย 

     เอย.. ฟอนเล็บงามล้ํา ตามภาคเหนือ      
 เพลงเกี่ยวขาว เพลงเรือ ภาคกลางมีหลาย     

     หมอแคนแดนอีสาน   นั้นเฟองฟุง  
     โนราห หนังตลุง   มีทางใต 
                        เพลงฉอยเพลงอีแซวแถว ๆ   สุพรรณฯ   

 ถึงแมเปนของโบราณ   จะไมทันสมัย  
     ขอใหรวมอนุรักษ  ประเพณี (เอิง เงอ เอย) ประเพณี  
     เก็บเอาของดีดี   ไวเปนเอกลักษณไทย (เออ เฮอ เอย)  เอกลักษณไทย  

                  เอย..ขอเผยแพรวัฒนธรรม ล้ําคาเหลือ  
 รักษาความเค็มเหมือนเกลือ   โดยไมกลับกลาย   
 เชิญพี่ๆ เพื่อน ๆ   รุนเดียวกัน    
 กลับไปคิดเปนการบาน  ในฐานะคนไทย         
      ฝกรองฝกรํา เพลงประจําถิ่น   
 ไมถึงกับเปนศิลปน  เอาแคพอได          
      ศึกษางานชางไทย  มีหลายหมู (เอิง เงอ เอย)  
      ไปสืบหาบรมครู  ศิลปะไทย (เอิ้ง เหงอ เฮอ เอย) ศิลปะไทย  
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ใบกิจกรรมเทคนิค KWL  Plus   
เพลงอีแซว  เรื่อง  ประเพณีลอยกระทง 

ชื่อ.........................................นามสกุล..........................................ชั้น........../...............เลขที่............... 
ตาราง KWL  Plus  Chart 

K 
นักเรียนรูอะไรมาแลว 

W 
นักเรียนตองการรูอะไร 

L 
นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 
Plus 

(สรางแผนภูมิรูปภาพความคิด) 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

เขียนสรุปความ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
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ใบกิจกรรมเทคนิค KWL  Plus   

เพลงอีแซว  เรื่อง  ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

ชื่อกลุม............................................................................................. 
สมาชิกกลุม ๑......................................................................... ประธานกลุม 
 ๒........................................................................ รองประธานกลุม 
 ๓....................................................................... สมาชิก 
 ๔....................................................................... สมาชิก 
 ๕....................................................................... สมาชิก 
 

ตาราง KWL  Plus  Chart 
 

K 
นักเรียนรูอะไรมาแลว 

W 
นักเรียนตองการรูอะไร 

L 
นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 
 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 
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Plus 
(แผนภูมิรูปภาพความคิด) 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
เขียนสรุปความ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
เรื่อง  การคิดวิเคราะหและการเขียนสรุปความเพลงอีแซว จํานวน  ๒  คาบ       คาบละ  ๑  ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 

 เพลงอีแซวเปนเพลงพื้นบานประจําทองถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งจัดเปนภูมิปญญา 
ทางภาษา  เนื้อเพลงสะทอนอารมณ  ความรูสึก  วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูของคน 
ในชนบท  การคิดวิเคราะหเพลงอีแซว  เปนการคิดพิจารณาแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  
บอกความสําคัญของเพลง  และบอกวัตถุประสงค  ทัศนคติ  หรือความคิดเห็นของผูแตงเพลง  และ 
เขียนสรุปความเกี่ยวกับเนื้อหาสําคัญของเพลงอีแซวและสื่อความหมายได   
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความเพลงอีแซว 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อเรียนจบเนื้อหาแลวนักเรียนมีความสามารถ  ดังนี้ 

๑. วิเคราะหเนื้อหา  โดยแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเพลงอีแซวไดถูกตอง 
๒. วิเคราะหความสําคัญ  โดยบอกความสําคัญของเพลงอีแซวไดถูกตอง 
๓. วิเคราะหความสัมพันธ  โดยบอกความสัมพันธเชิงเหตุและผลของเพลงอีแซวไดถูกตอง 
๔. วิเคราะหหลักการ  โดยบอกจุดมุงหมายของผูประพันธเพลงอีแซวไดถูกตอง 
๕. เขียนสรุปความเพลงอีแซวไดถูกตอง 

 
เนื้อหา 

๑. การคิดวิเคราะห 
๒. การเขียนสรุปความ 
๓. เพลงอีแซว  เรื่อง  ชมเมืองสุพรรณฯ   
๔. เพลงอีแซว  เรื่อง  ประวัติเพลงอีแซว 
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กิจกรรมการเรียนรู 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
๑.  การเตรียมความพรอม
และใหความรูพื้นฐาน 

๑.  ช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู   
๒.  ทบทวนขัน้ตอนของ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ดวยเทคนิค KWL  Plus และ 
การเขียนบันทึกลงในตาราง 
KWL  Plus  Chart  โดยใช 
คําถามตรวจสอบความเขาใจ 
๓.  ทบทวนความรูเกี่ยวกับ
ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะ
การเขียนสรุปความ  แผนภูมิ 
รูปภาพความคิด  และ 
เพลงอีแซว โดยใชคําถาม 
ตรวจสอบความเขาใจ 

๑.  ทบทวนความรูเดิมของ 
ตนเองเกี่ยวกับขั้นตอน 
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWL  Plus   
การเขียนบันทึกลงในตาราง 
KWL  Plus  Chart   
ทักษะการคิดวิเคราะห   
ทักษะการเขียนสรุปความ   
แผนภูมิรูปภาพความคิด  และ 
เพลงอีแซว 
๒.  นักเรียนซักถามขอสงสัยเพื่อ
ความกระจาง 
๓.  ตอบคําถามครู 

๒.  การจัดกิจกรรมฝก
ทักษะการคิดวิเคราะหและ
ทักษะการเขียนสรุปความ 
    ๒.๑  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 
 
 
 
   ๒.๒  ขั้นการฝกปฏิบัติ
โดยนักเรียนรวมกับครู  มี  
๕  ขั้นตอน  ดงันี้ 
 

 
 
 
๑.  ใหนักเรียนรวมกันรองเพลง
เลือดสุพรรณแลวสนทนา  
ซักถามจากนั้นเช่ือมโยงเขาสู
เพลงอีแซว  เรื่อง  ชมเมือง
สุพรรณฯ 
 
 

 
 
 
๑.  รวมกันรองเพลง 
เลือดสุพรรณ 
๒.  ตอบคําถามของครู 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
         ขัน้ที่ ๑  กิจกรรม 
นักเรียนรูอะไร  K  
(What  we  know) 
 
 
 
 
 
 
 
        ขั้นที่ ๒  กิจกรรม 
นักเรียนตองการรูอะไร W 
(What  we  want  to  know) 
 

๑.  ติดบัตรคําวา “ชมเมือง
สุพรรณฯ” 
๒.  ติดแผนภูมิ KWL  Plus  
Chart และแจกใหนักเรียน 
เปนรายบุคคล 
๓.  กระตุนใหนักเรียนคิดและ
ตอบคําถามถึงสิ่งที่นักเรียน 
รูแลวเกี่ยวกับจังหวัดสุพรรณบุรี 
๔.  บันทึกคําตอบลงในตาราง
ชอง K 
๑.  กระตุนใหนักเรียนชวยกันคิด
และตั้งคําถามถึงสิ่งที่ 
นักเรียนตองการรูเกี่ยวกับ
จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒.  บันทึกคําถามที่ตองการรู 
ลงในตารางชอง W 
๓.  กระตุนใหนักเรียนต้ังคําถาม
ประเภทการวิเคราะหเพิ่มเติม  
โดยครูคอยชวยเหลือแนะนํา  
เชน 
-  จากเนื้อเพลง  ขอความใดเปน
ขอเท็จจริงและขอความใดเปน
ขอคิดเห็น 
-  จังหวัดสุพรรณบุรีมีสถานที่
สําคัญอะไรบาง 
-  เอกลักษณของจังหวัด
สุพรรณบุรีมีอะไรบาง 

๑.  ชวยกันระดมสมองถึง 
สิ่งที่รูแลวเกี่ยวกับ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒.  บันทึกคําตอบลงในตาราง
ชอง K 
 
 
 
 
 
๑.  ชวยกันระดมสมองถึงสิ่งที่
ตองการรูเกี่ยวกับ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒.  บันทึกคําถามที่ตองการรู
ลงในตารางชอง W  
เปนรายบุคคล 
๓.  ต้ังคําถามเพิ่มเติมรวมกับ
ครู  โดยเนนคําถามเพื่อ 
การวิเคราะหแลวบันทึกลงใน 
ตารางชอง W 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

244

กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
 
 
 
 

    ขั้นที่ ๓  กิจกรรมนักเรียน
ไดเรียนรูอะไร L  
(What  we  have  learned) 
 
 
 
 
 
 
       
 
       ขั้นที่ ๔  กิจกรรมสราง
เปนแผนภูมิรูปภาพความคิด 
Plus (Mind  Mapping) 

-  จุดมุงหมายในการแตงของ 
ผูแตงเพลงอีแซวเรื่องชมเมือง
สุพรรณฯคืออะไร 
๑.  แจกเพลงอีแซว  เรื่อง   
ชมเมืองสุพรรณฯใหนักเรียน
อานในใจเปนรายบุคคล 
๒.  กระตุนใหนักเรียนบอกถึง
สิ่งที่ไดเรียนรูแลวหลังจาก 
การอานเพลงอีแซว  เรื่อง   
ชมเมืองสุพรรณฯ 
๓.  อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมและใน
ประเด็นที่นักเรียนสงสัย 
๔.  บันทึกคําตอบของนักเรียน
ลงในตารางชอง L 
๑.  ทบทวนความรูการสราง 
แผนภูมิรูปภาพความคิด 
๒.  กระตุนใหนักเรียนรวมกัน
แสดงความคิดเห็นในการสราง
แผนภูมิรูปภาพความคิดจาก
เพลงอีแซว  เรื่อง  ชมเมือง
สุพรรณฯ 
 

 
 
 
๑.  อานในใจเพลงอีแซว    
เรื่อง  ชมเมืองสุพรรณฯ 
เปนรายบุคคล 
๒.  รวมกันระดมสมอง 
บอกถึงสิ่งที่ไดเรียนรูแลว 
๓.  ซักถามถึงประเด็นที่ 
นักเรียนสงสัย 
๔.  บันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูลงใน
ตารางชอง L 
 
 
๑.  ตอบคําถามครู 
๒.  รวมแสดงความคิดเห็น 
ในการสรางแผนภูมิรูปภาพ
ความคิดจากเพลงอีแซว   
เรื่อง  ชมเมืองสุพรรณฯ 
๓.  สรางแผนภูมิรูปภาพ 
ความคิดจากเพลงอีแซว  
เรื่อง  ชมเมืองสุพรรณฯ 
ลงในตารางชอง Plus    
เปนรายบุคคล 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
     ขั้นที่ ๕  กิจกรรม 
การสรุปเรื่อง 
(Summarizing) 
 
  
 

๑.  ทบทวนความรูเรื่อง 
การเขียนสรุปความ 
๒.  กระตุนใหนักเรียนรวมกัน
สรุปใจความสําคัญของเพลง 
อีแซว  เรื่อง ชมเมืองสุพรรณฯ 
 

๑.  ตอบคําถามครู  
๒.  รวมกันระดมสมองในการ
สรุปใจความสําคัญของเพลง 
อีแซว  เรื่อง  ชมเมืองสุพรรณฯ
๓.  เขียนสรุปความลงในตาราง
ชองเขียนสรุปความ 

  ๒.๓  การฝกปฏิบัติ 
กิจกรรมเปนกลุมยอย 

๑.  กําหนดหัวขอเพลงอีแซว  
เรื่อง  ประวัติเพลงอีแซว 
๒.  แจกตาราง KWL  Plus  
Chart  ใหนักเรียนฝกปฏิบัติ 
กิจกรรมเปนกลุมตามขั้นตอน
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWL Plus  โดยมีครูคอยแนะนํา
ชวยเหลืออยางใกลชิด 

๑.  รวมกันปฏิบัติกิจกรรม 
การคิดวิเคราะหและ 
เขียนสรุปความเพลงอีแซว   
เรื่อง  ประวัติเพลงอีแซว    
ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWL  Plus เปนกลุม 

๓.  การวัดและประเมินผล ๑.  สังเกตการรวมกิจกรรมของ
นักเรียน 
๒.  ตรวจสอบผลงานและให 
ขอมูลยอนกลับ 

๑.  รวมปฏิบัติกิจกรรมตาม 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
๒.  สงตาราง KWL  Plus  Chart  
๓.  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงาน
หนาช้ันเรียน 

 
สื่อการเรียนรู 

๑.    เพลงอีแซว  เรื่อง  ชมเมืองสุพรรณฯ 
๒. เพลงอีแซว  เรื่อง  ประวัติเพลงอีแซว 
๓. ใบกิจกรรม KWL  Plus  Chart  เรื่อง  ชมเมืองสุพรรณฯ 
๔. ใบกิจกรรม KWL  Plus  Chart  เรื่อง  ประวัติเพลงอีแซว 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 

                                                                    ลงช่ือ................................................ผูสอน 
                                                                            (นางสาวดุสิตา   แดงประเสริฐ) 
                                                                             ............./................/..............   
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เพลงอีแซว  เรื่อง  ชมเมืองสุพรรณฯ 
 

                                                                        ผูประพันธคํารองโดย นายชําเลือง  มณีวงษ   พ.ศ. ๒๕๔๕ 
     
                  เอย…. ถาจะพูดเร่ืองชม  ใหสมจริง 
  สุพรรณบุรีมีทุกสิ่ง  นาสนใจ 

ศรีประจันตบานเรา  เปนบานเกามานาน 
 มีภูมิปญญาพื้นบาน  ที่สรางสรรคมากมาย 
 ในอดีตที่โดงดัง  ตั้งใจฟงเอาไวเชยีว 
 พระขุนแผน  บานกรางคู  บานกรางเดี่ยว พระคุมภัย 
 ใครไดเปนเจาของ  รับรองวาโชคดี 
 จะไดลาภยศ   ศักดิ์ศรี   สูงสงขึ้นไป 
 บานศรีประจันต  เปนตํานานครูเพลง 
 ลวนแตคนเกง ๆ  นักเพลงปากราย 
 ฝปากกลากันทุกคน  กลาชนประชัน 
 ปาขวัญจิต ยายบัวผัน  ยอยเสยีเมื่อไหร 
 ศิลปนแหงชาติ    ไดรับประกาศยกยอง  (เอิง เงอ เอย)  แลวยกยอง 
 ใหบุคคลทั้งสอง   เปนรากเงาเพลงไทย  (เออ เออ เอย)  แลวเพลงไทย  
       เอย.. สมัยกอนเมืองสุพรรณ  ไปมานั้นลําบาก 
 การเดินทางยุงยาก  กวาไปมาได 
 แตวาปจจุบันนี้   ไมมีปญหา 
 ทุกเสนทางยอมรับวา  ทันสมัย 
 แหลงทองเที่ยวมากมาย  ใหทานชมฟรี 
 อนุสรณดอนเจดีย   ที่ยิ่งใหญ 
 เขื่อนกระเสยีวดานชาง   ก็โดงดังเปนเขื่อนดิน 
 มังกรยักษของชาวจีน  ทานเคยไดยินไหม 
 หลวงพอโตวัดปา   มีมาแสนนาน  นับเปนพันป  (เอิง เงอ เอย)  เปนพันป 
 หอคอยสูงที่สุดเทาที่มี   ในเมืองไทย  (เออ เออ เอย)  ในเมืองไทย 
       ภาพจําลองนรกสวรรค  ที่ชาวบานหวั่นกลัว 
 เปรตที่วัดไผโรงวัว  สอนคนได 
 น้ําตกที่ดานชาง  เขากําลังพัฒนา 
 พิพิธภัณฑล้ําคา  ชาวนาไทย 
 บึงฉวากสวยงาม  ที่ริมน้ําดูเดน 
 ไปพักผอนตอนเยน็ ๆ    เดินเลนตามสบาย 
 ชมสัตวปานานาชนิด   จัดไววิจิตรสวยงาม 
 พิพิธภัณฑสัตว   เขาทําอุโมงไว 
 ยังมีอีกหลายที่  แตไมมีเวลาเลา  (เอิง เงอ เอย)  เวลาเลา 
 สมกับเปนเมืองเกา  ที่นาสนใจ  (เออ เออ เอย)  นาสนใจ 
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เพลงอีแซว  เรื่อง  ประวัติเพลงอีแซว 
 

            ผูประพันธ คํารองโดย  แมขวัญจิต  ศรีประจันต  ศิลปนแหงชาติ  
 
 
 
 
 
    
 

  
 

บรรจงจีบสิบนิ้ว  ขึ้นหวางคิ้วทั้งคู เชิญรับฟงกระทู  เอยแลวเพลงไทย 
 เชิญสดับรับรส  กลอนสดเพลงอีแซว  ฝากลํานําตามแนว  เพลงอีแซวยุคใหม 

 เพลงอีแซวยุคใหม  ผิดกับสมัยโบราณ  ถึงรุนลูกรุนหลาน  นับวันจะสูญหาย 
 ถาขาดผูสงเสริม  เพลงไทยเดิมคงสูญ  ถาพอแมเกื้อกูล  ลูกก็อุนหัวใจ 
 อันวาเพลงพื้นเมือง  เคยรุงเรืองมานาน  สมัยครูบัวผัน  และอาจารยไสว 
 ประมาณรอยกวาป  ตามที่มีหลักฐาน  ที่ครูบาอาจารย  หลาย ๆ  ทานกลาวไว 
 ทั้งปูยาตายาย  ทานก็ไดบอกเลา  การละเลนสมยัเกา ทีเ่กรียวกราวเกรียงไกร 

 ในฤดูเทศกาล  เมื่อมีงานวัดวา  ทอดกฐินผาปา  ก็เฮฮากันไป 
 หรือยามตรุษสงกรานต  ก็มีงานเอิกเกริก  งานนักขัตฤกษ  ก็เอิกเกริกกันใหญ 
 ประชาชนชุมนุม  ทั้งคนหนุมคนสาว  ทั้งผูแกผูเฒา  ตางก็เอาใจใส 
 ชวนลูกชวนหลาน  ไปรวมงานพิธี  ถือเปนประเพณี  และศักดิ์ศรีคนไทย 

 ที่จังหวัดสุพรรณ  ก็มีงานวัดปา  คนทุกทิศมุงมา  ที่วดัปาเลไลยก 
 ปดทองหลวงพอโต  แลวก็โมทนา  ใหบุญกุศลรักษา  มีชีวาสดใส 
 ไดทําบุญทําทาน  ก็เบิกบานอุรา  สุขสันตหรรษา  มีชีวาสดใส 
 ไดดูลิเกละคร  เวลาก็คอนคืนแลว  เพลงฉอยเพลงอีแซว  ก็เจื้อยแจวปลุกใจ 

 หนุมสาวชาวเพลง  ก็คร้ืนเครงลอมวง  เอยทํานองรองสง  ตั้งวงรําราย 
 รองเกี้ยวพาราสี  บทกวีพื้นบาน  เปนที่สนุกสนาน  สําราญหัวใจ 
 เพลงพวงมาลัย  บางก็ใสเพลงฉอย  ทั้งลูกคูลูกขอย  ตางก็พลอยกันไป 
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ใบกิจกรรมเทคนิค KWL  Plus   
เพลงอีแซว  เรื่อง  ชมเมืองสุพรรณฯ 

 
ชื่อ.........................................นามสกุล..........................................ชั้น........../...............เลขที่............... 

ตาราง KWL  Plus  Chart 
K 

นักเรียนรูอะไรมาแลว 
W 

นักเรียนตองการรูอะไร 
L 

นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 
Plus 

(สรางแผนภูมิรูปภาพความคิด) 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

เขียนสรุปความ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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ใบกิจกรรมเทคนิค KWL  Plus   

เพลงอีแซว  เรื่อง  ประวัติเพลงอีแซว 
 

ชื่อกลุม.......................................................................................... 
สมาชิกกลุม ๑......................................................................... ประธานกลุม 
 ๒........................................................................ รองประธานกลุม 
 ๓....................................................................... สมาชิก 
 ๔....................................................................... สมาชิก 
 ๕....................................................................... สมาชิก 
 

ตาราง KWL  Plus  Chart 
 

K 
นักเรียนรูอะไรมาแลว 

W 
นักเรียนตองการรูอะไร 

L 
นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 
....................................................... 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 
....................................................... 

 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 
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Plus 
(แผนภูมิรูปภาพความคิด) 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
เขียนสรุปความ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย           ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
เรื่อง  การคิดวิเคราะหและการเขียนสรุปความเพลงกลอมเด็ก      จํานวน  ๒  คาบ คาบละ  ๑  ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 

การคิดวิเคราะหเพลงกลอมเด็ก  เปนการคิดพิจารณาแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  
การบอกความสําคัญของเพลงและการบอกวัตถุประสงค  ทัศนคต ิ  หรือความคิดเห็นของผูแตงเพลง 
 และเขียนสรุปความเกี่ยวกับเนื้อหาสําคัญของเพลงกลอมเด็กและสื่อความหมายได   
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความเพลงกลอมเด็ก 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อเรียนจบเนื้อหาแลวนักเรียนมีความสามารถ  ดังนี้ 

๑.   วิเคราะหเนื้อหา  โดยแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเพลงกลอมเด็กไดถูกตอง 
๒.   วิเคราะหความสําคัญ  โดยบอกความสําคัญของเพลงกลอมเด็กไดถูกตอง 
๓.   วิเคราะหความสัมพันธ  โดยบอกความสัมพันธเชิงเหตุและผลของเพลงกลอมเด็กได

ถูกตอง 
๔.   วิเคราะหหลักการ  โดยบอกจุดมุงหมายของผูประพันธเพลงกลอมเด็กไดถูกตอง 
๕.   เขียนสรุปความเพลงกลอมเด็กไดถูกตอง 

 
เนื้อหา 

๑. การคิดวิเคราะห 
๒. การเขียนสรุปความ 
๓. เพลงกลอมเด็ก  “นกกาเหวา” 
๔. เพลงกลอมเด็ก  “เรือหงส” 
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กิจกรรมการเรียนรู 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
๑.  การเตรียมความพรอมและ
ใหความรูพื้นฐาน 

๑.  ช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู   
๒.  ทบทวนขัน้ตอนของ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ดวยเทคนิค KWL  Plus และ 
การเขียนบันทึกลงในตาราง 
KWL  Plus  Chart  โดยใช 
คําถามตรวจสอบความเขาใจ 
๓.  ทบทวนความรูเกี่ยวกับ
ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะ
การเขียนสรุปความ  แผนภูมิ 
รูปภาพความคิด  โดยใชคําถาม
ตรวจสอบความเขาใจ 
๔.  อธิบายความรูเกี่ยวกับ 
เพลงกลอมเด็ก  

๑.  ทบทวนความรูเดิมของ 
ตนเองเกี่ยวกับขั้นตอน 
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWL  Plus   
การเขียนบันทึกลงในตาราง 
KWL  Plus  Chart  ทักษะ 
การคิดวิเคราะห  ทักษะ 
การเขียนสรุปความ  แผนภูมิ 
รูปภาพความคิด   
๒.  นักเรียนซักถามขอสงสัย
เพื่อความกระจาง 
๓.  ตอบคําถามครู 
   
 

๒.  การจัดกิจกรรมฝกทักษะ
การคิดวิเคราะหและทักษะ 
การเขียนสรุปความ 
    ๒.๑  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 
 
 
 
   ๒.๒  ขั้นการฝกปฏิบัติโดย 
นักเรียนรวมกับครู  มี  ๕   
ขั้นตอน  ดังนี้ 
 

 
 
 
๑.  ซักถามนักเรียน  โดยกระตุน
ใหนักเรียนบอกและรองเพลง
กลอมเด็กที่นักเรียนเคยฟงและ
คุนเคยเพื่อเช่ือมโยงเขาสูเพลง
กลอมเด็ก “นกกาเหวา” 
 

 
 
 
๑.  รวมกันตอบคําถามและ 
รองเพลงกลอมเด็กที่นักเรียน
ทราบ 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
         ขัน้ที่ ๑  กิจกรรมนักเรียน
รูอะไร  K (What  we  know) 
 
 
 
 
 
 
 

 
        ขั้นที่ ๒  กิจกรรมนักเรียน
ตองการรูอะไร W (What  we  
want  to  know) 
 

๑.  ติดบัตรคําวา  
“เพลงนกกาเหวา” 
๒.  ติดแผนภูมิ KWL  Plus  
Chart และแจกใหนักเรียน 
เปนรายบุคคล 
๓.  กระตุนใหนักเรียนคิดและ
ตอบคําถามถึงสิ่งที่นักเรียน 
รูแลวเกี่ยวกับนกกาเหวา 
๔.  บันทึกคําตอบลงในตาราง
ชอง K 
๑.  กระตุนใหนักเรียนชวยกัน
คิดและตั้งคําถามถึงสิ่งที่ 
นักเรียนตองการรูเกี่ยวกับ 
เพลงนกกาเหวา 
๒.  บันทึกคําถามที่ตองการรู 
ลงในตารางชอง W 
๓.  กระตุนใหนักเรียน 
ต้ังคําถามประเภทการวิเคราะห
เพิ่มเติม  โดยครูคอยชวยเหลือ
แนะนํา  เชน 
-  จากเนื้อเพลง  ขอความใดเปน
ขอเท็จจริงและขอความใดเปน
ขอคิดเห็น 
-  เพลงนกกาเหวากลาวถึง 
สิ่งใดบาง 
-  ผูแตงเพลงนกกาเหวามี 
จุดมุงหมายในการแตงอยางไร 

๑.  ชวยกันระดมสมองถึงสิ่งที่ 
รูแลวเกี่ยวกับเพลงนกกาเหวา 
๒.  บันทึกคําตอบลงในตาราง
ชอง K 
 
 
 
 
 
 
๑.  ชวยกันระดมสมองถึงสิ่งที่
ตองการรูเกี่ยวกับเพลง 
นกกาเหวา 
๒.  บันทึกคําถามที่ตองการรู
ลงในตารางชอง W 
เปนรายบุคคล 
๓.  ต้ังคําถามเพิ่มเติมรวมกับ
ครู  โดยเนนคําถามเพื่อ 
การวิเคราะหแลวบันทึกลงใน 
ตารางชอง W 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
    ขั้นที่ ๓  กิจกรรมนักเรียน
ไดเรียนรูอะไร L (What  we  
have  learned) 
 
 
 
 
 
 
       
     ขั้นที ่๔  กจิกรรมสรางเปน
แผนภูมิรูปภาพความคิด Plus 
(Mind  Mapping) 
 
 
 
 
 
     ขั้นที่ ๕  กิจกรรม 
การสรุปเรื่อง (Summarizing) 
 

๑.  แจกเพลงนกกาเหวาให 
นักเรียนอานในใจ 
เปนรายบุคคล 
๒.  กระตุนใหนักเรียนบอกถึง
สิ่งที่ไดเรียนรูแลวหลังจาก 
การอานเพลงนกกาเหวา  
๓.  อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมและ
ในประเด็นที่นักเรียนสงสัย 
๔.  บันทึกคําตอบของนักเรียน
ลงในตารางชอง L 
๑.  ทบทวนความรูการสราง
แผนภูมิรูปภาพความคิด 
๒.  กระตุนใหนักเรียนรวมกัน
แสดงความคิดเห็นในการสราง
แผนภูมิรูปภาพความคิด 
จากเพลงนกกาเหวา 
 
 
๑.  ทบทวนความรูเรื่อง 
การเขียนสรุปความ 
๒.  กระตุนใหนักเรียนรวมกัน
สรุปใจความสําคัญของ 
เพลงนกกาเหวา 
 

๑.  อานในใจเพลงนกกาเหวา
เปนรายบุคคล 
๒.  รวมกันระดมสมอง 
บอกถึงสิ่งที่ไดเรียนรูแลว 
๓.  ซักถามถึงประเด็นที่ 
นักเรียนสงสัย 
๔.  บันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูลงใน
ตารางชอง L 
 
 
๑.  ตอบคําถามครู 
๒.  รวมแสดงความคิดเห็น 
ในการสรางแผนภูมิรูปภาพ
ความคิดจากเพลงนกกาเหวา 
๓.  สรางแผนภูมิรูปภาพ 
ความคิดจากเพลงนกกาเหวา 
ลงในตารางชอง Plus    
เปนรายบุคคล 
๑.  ตอบคําถามครู  
๒.  รวมกันระดมสมองในการ
สรุปใจความสําคัญของ 
เพลงนกกาเหวา 
๓.  เขียนสรุปความลงใน 
ตารางชองเขียนสรุปความ 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
  ๒.๓  การฝกปฏิบัติ 
กิจกรรมเปนกลุมยอย 

๑.  กําหนดหัวขอเพลงเรือหงส 
๒.  แจกตาราง KWL  Plus  
Chart  ใหนักเรียนฝกปฏิบัติ 
กิจกรรมเปนกลุมตามขั้นตอน
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWL Plus  โดยมีครูคอยแนะนํา
ชวยเหลืออยางใกลชิด 

๑.  รวมกันปฏิบัติกิจกรรม 
การคิดวิเคราะหและเขียน 
สรุปความเพลงเรือหงสตาม 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค KWL  Plus  
เปนกลุม 

๓.  การวัดและประเมินผล ๑.  สังเกตการรวมกิจกรรมของ
นักเรียน 
๒.  ตรวจสอบผลงานและ 
ใหขอมูลยอนกลับ 

๑.  รวมปฏิบัติกิจกรรมตาม 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
๒.  สงตาราง KWL  Plus  
Chart  
๓.  ตัวแทนกลุมนําเสนอ 
ผลงานหนาช้ันเรียน 

 
สื่อการเรียนรู 

๑.    เพลงกลอมเด็ก  “นกกาเหวา” 
๒. เพลงกลอมเด็ก “เรือหงส” 
๓. ใบกิจกรรม KWL  Plus  Chart  เพลงกลอมเด็ก  “นกกาเหวา” 
๔. ใบกิจกรรม KWL  Plus  Chart  เพลงกลอมเด็ก “เรือหงส” 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 

                                                                    ลงช่ือ................................................ผูสอน 
                                                                            (นางสาวดุสิตา   แดงประเสริฐ) 
                                                                             ............./................/..............   
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              เพลงนกกาเหวา 

                             รองโดย  นางบัวผัน   จันทรศรี 
 

  ลูกนอยนอนเปล  แมจะไกว 
  เจากาเหวา  ขาใหเจา  แมกาเคยฟก 
  แมกาก็หลงรัก  คิดวาลูกในอุทร 
  คาบเอาขาวมาเผื่อ  คาบเอาเหยื่อมาปอน 
  คาบเอาเหยื่อมาปอน  คอยเอาเหยื่อมาใหกิน 
  ปกหางก็ยังไมแข็ง  รอแร  จะสอนบิน 
  พาลูกไปหากิน  ปากน้ําแมคงคา 
  ตีนก็แหวกกะสาหราย  ปากก็ไซรเที่ยวหาปลา 
  กินกุง  กินกั้ง  กินหอยกะพังและแมงดา 
  กินแลวก็กลับมา  กลับตนหวาโพธิ์ทอง 
  ฝายเจาพราน  แกก็เมียง  ก็แอบมอง 
  ยกหนาไมขึ้นไปจอง  หมายจะยิงแมกาดํา 
  ตัวหนึ่งก็จะตม  ตัวหนึ่งก็จะยํา 
  สงสารแมกาตาดํา  มีกรรมเสียแลวนะหนา 
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    เพลงเรือหงส 
 
 

                                                      รองโดย  นางเลียบ  อ่ิมแยม 
 

    
 
เรือเอย  เรือหงส  รูปทรงโสภา 

  สองฟากนัยนา  ฝงดวยเพชรพลอยนิล 
  หางหงสทรงศลิป  ประดับเปนชอหอย 
  ตรงกลางตั้งบุษบก  ประดุจยกวิมานลอย 
  สาว ๆ  นอย ๆ  แตละลวนนางใน 
  ตั้งเรียงอยูเพียงหนา  เจรจาแจมใส 
  บางก็รอยเปนพวงมาลัย  สวมใสกรนางฯ 
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ใบกิจกรรมเทคนิค KWL  Plus   

เพลงนกกาเหวา 
 

ชื่อ.........................................นามสกุล..........................................ชั้น........../...............เลขที่............... 
ตาราง KWL  Plus  Chart 

K 
นักเรียนรูอะไรมาแลว 

W 
นักเรียนตองการรูอะไร 

L 
นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 
Plus 

(สรางแผนภูมิรูปภาพความคิด) 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

เขียนสรุปความ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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ใบกิจกรรมเทคนิค KWL  Plus   
เพลงเรือหงส 

 
ชื่อกลุม.......................................................................................... 
สมาชิกกลุม ๑......................................................................... ประธานกลุม 
 ๒........................................................................ รองประธานกลุม 
 ๓....................................................................... สมาชิก 
 ๔....................................................................... สมาชิก 
 ๕....................................................................... สมาชิก 
 

ตาราง KWL  Plus  Chart 
 

K 
นักเรียนรูอะไรมาแลว 

W 
นักเรียนตองการรูอะไร 

L 
นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 
 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

.......................................................

....................................................... 
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Plus 
(แผนภูมิรูปภาพความคิด) 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
เขียนสรุปความ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย           ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
เรื่อง  การคิดวิเคราะหและการเขียนสรุปความเพลงกลอมเด็ก      จํานวน  ๒  คาบ คาบละ  ๑  ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 

การคิดวิเคราะหเพลงกลอมเด็ก  เปนการคิดพิจารณาแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  
การบอกความสําคัญของเพลงและการบอกวัตถุประสงค  ทัศนคต ิ  หรือความคิดเห็นของผูแตงเพลง  
 และเขียนสรุปความเกี่ยวกับเนื้อหาสําคัญของเพลงกลอมเด็กและสื่อความหมายได   
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความเพลงกลอมเด็ก 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อเรียนจบเนื้อหาแลวนักเรียนมีความสามารถ  ดังนี้ 

๑.   วิเคราะหเนื้อหา  โดยแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเพลงกลอมเด็กไดถูกตอง 
๒.  วิเคราะหความสําคัญ  โดยบอกความสําคัญของเพลงกลอมเด็กไดถูกตอง 
๓.  วิเคราะหความสัมพันธ  โดยบอกความสัมพันธเชิงเหตุและผลของเพลงกลอมเด็กได

ถูกตอง 
๔.  วิเคราะหหลักการ  โดยบอกจุดมุงหมายของผูประพันธเพลงกลอมเด็กไดถูกตอง 
๕.  เขียนสรุปความเพลงกลอมเด็กไดถูกตอง 

 
เนื้อหา 

๑. การคิดวิเคราะห 
๒. การเขียนสรุปความ 
๓. เพลงกลอมเด็ก  “ลูกนอยนอนเปล” 
๔. เพลงกลอมเด็ก  “สาธุสะ” 
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 กิจกรรมการเรียนรู 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
๑.  การเตรียมความพรอมและ
ใหความรูพื้นฐาน 

๑.  ช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู   
๒.  ทบทวนขัน้ตอนของ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย
เทคนิค KWL  Plus และ 
การเขียนบันทึกลงในตาราง 
KWL  Plus  Chart  โดยใช 
คําถามตรวจสอบความเขาใจ 
๓.  ทบทวนความรูเกี่ยวกับ
ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะ
การเขียนสรุปความ  แผนภูมิ 
รูปภาพความคิด  โดยใชคําถาม
ตรวจสอบความเขาใจ 
๔.  ทบทวนความรูเกี่ยวกับ 
เพลงกลอมเด็ก  

๑.  ทบทวนความรูเดิมของ 
ตนเองเกี่ยวกับขั้นตอน 
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWL  Plus  
 การเขียนบันทึกลงในตาราง 
KWL  Plus  Chart  ทักษะ 
การคิดวิเคราะห  ทักษะ 
การเขียนสรุปความ   
แผนภูมิรูปภาพความคิด  และ 
เพลงกลอมเด็ก 
๒.  นักเรียนซักถามขอสงสัย
เพื่อความกระจาง 
๓.  ตอบคําถามครู 
  

๒.  การจัดกิจกรรมฝกทักษะ
การคิดวิเคราะหและทักษะ 
การเขียนสรุปความ 
    ๒.๑  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 
 
 
 
 

   ๒.๒  ขั้นการฝกปฏิบัติโดย 
นักเรียนรวมกับครู  มี  ๕   
ขั้นตอน  ดังนี้ 
 
 

 
 
 
๑.  ติดเนื้อเพลงคาน้ํานมและให
นักเรียนรวมกันรอง  แลว
สนทนา ซักถามเพื่อเช่ือมโยง 
เขาสูเพลงกลอมเด็ก  
“ลูกนอยนอนเปล”   
 
 

 
 
 
๑. รวมกันรองเพลงคาน้ํานม 
๒. ตอบคําถามของครู 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
         ขัน้ที่ ๑  กิจกรรมนักเรียน
รูอะไร  K (What  we  know) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ขั้นที่ ๒  กิจกรรมนักเรียน
ตองการรูอะไร W (What  we  
want  to  know) 
 

๑.  ติดบัตรคําวา “เพลงลูกนอย
นอนเปล” 
๒.  ติดแผนภูมิ KWL  Plus  
Chart และแจกใหนักเรียน 
เปนรายบุคคล 
๓.  กระตุนใหนักเรียนคิดและ
ตอบคําถามถึงสิ่งที่นักเรียนรู
แลวเกี่ยวกับเพลงลูกนอย 
นอนเปล 
๔.  บันทึกคําตอบลงในตาราง
ชอง K 
๑.  กระตุนใหนักเรียนชวยกัน
คิดและตั้งคําถามถึงสิ่งที่ 
นักเรียนตองการรูเกี่ยวกับเพลง
ลูกนอยนอนเปล 
๒.  บันทึกคําถามที่ตองการรู 
ลงในตารางชอง W 
๓.  กระตุนใหนักเรียนต้ังคําถาม
ประเภทการวิเคราะหเพิ่มเติม  
โดยครูคอยชวยเหลือแนะนํา  
เชน 
-  จากเนื้อเพลง  ขอความใดเปน
ขอเท็จจริงและขอความใดเปน
ขอคิดเห็น 
-  เพลงลูกนอยนอนเปลกลาวถึง
สิ่งใดบาง 
-  ผูแตงเพลงลูกนอยนอนเปลมี
จุดมุงหมายในการแตงอยางไร 

๑.  ชวยกันระดมสมองถึงสิ่งที่ 
รูแลวเกี่ยวกับเพลงลูกนอย 
นอนเปล 
๒.  บันทึกคําตอบลงในตาราง
ชอง K 
 
 
 
 
 
 
๑.  รวมกันระดมสมองถึงสิ่งที่
ตองการรูเกี่ยวกับเพลงลูกนอย
นอนเปล 
๒.  บันทึกคําถามที่ตองการรู 
ลงในตารางชอง W เปน
รายบุคคล 
๓.  ต้ังคําถามเพิ่มเติมรวมกับ
ครู  โดยเนนคําถามเพื่อ 
การวิเคราะหแลวบันทึกลงใน 
ตารางชอง W 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
    ขั้นที่ ๓  กิจกรรมนักเรียน
ไดเรียนรูอะไร L (What  we  
have  learned) 
 
 
 
 
 
 
       
       ขั้นที่ ๔  กิจกรรม 
สรางเปนแผนภูมิรูปภาพ 
ความคิด Plus  
(Mind  Mapping) 
 
 
 
 
 
      ขัน้ที่ ๕  กจิกรรม 
การสรุปเรื่อง (Summarizing) 
 

๑.  แจกเพลงลูกนอยนอนเปล 
ใหนักเรียนอานในใจ 
เปนรายบุคคล 
๒.  กระตุนใหนักเรียนบอกถึง
สิ่งที่ไดเรียนรูแลวหลังจาก 
การอานเพลงลูกนอยนอนเปล 
๓.  อธบิายเนื้อหาเพิ่มเติมและ
ในประเด็นที่นักเรียนสงสัย 
๔.  บันทึกคําตอบของนักเรียน
ลงในตารางชอง L 
๑.  ทบทวนความรูการสราง
แผนภูมิรูปภาพความคิด 
๒.  กระตุนใหนักเรียนรวมกัน
แสดงความคิดเห็นในการสราง
แผนภูมิรูปภาพความคิดจาก
เพลงลูกนอยนอนเปล 
 
 
 
๑.  ทบทวนความรูเรื่อง 
การเขียนสรุปความ 
๒.  กระตุนใหนักเรียนรวมกัน
สรุปใจความสําคัญของ 
เพลงลูกนอยนอนเปล 
 

๑.  อานในใจเพลงลูกนอย 
นอนเปลเปนรายบุคคล 
๒.  รวมกันระดมสมอง 
บอกถึงสิ่งที่ไดเรียนรูแลว 
๓.  ซักถามถึงประเด็นที่ 
นักเรียนสงสัย 
๔.  บันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูลงใน
ตารางชอง L 
 
 
๑.  ตอบคําถามครู 
๒.  รวมแสดงความคิดเห็น 
ในการสรางแผนภูมิรูปภาพ
ความคิดจากเพลงลูกนอย 
นอนเปล 
๓.  สรางแผนภูมิรูปภาพ 
ความคิดจากเพลงลูกนอย 
นอนเปลลงในตารางชอง Plus   
เปนรายบุคคล 
๑.  ตอบคําถามครู  
๒.  รวมกันระดมสมองในการ
สรุปใจความสําคัญของ 
เพลงลูกนอยนอนเปล 
๓.  เขียนสรุปความลงใน 
ตารางชองเขียนสรุปความ 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
  ๒.๓  การฝกปฏิบัติ 
กิจกรรมเปนกลุมยอย 

๑.  กําหนดหัวขอเพลงสาธุสะ 
๒.  แจกตาราง KWL  Plus  
Chart  ใหนักเรียนฝกปฏิบัติ 
กิจกรรมเปนกลุมตามขั้นตอน
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWL Plus  โดยมีครูคอยแนะนํา
ชวยเหลืออยางใกลชิด 

๑.  รวมกันปฏิบัติกิจกรรม 
การคิดวิเคราะหและ 
เขียนสรุปความเพลงสาธุสะ
ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค KWL  Plus  
เปนกลุม 

๓.  การวัดและประเมินผล ๑.  สังเกตการรวมกิจกรรมของ
นักเรียน 
๒.  ตรวจสอบผลงานและให 
ขอมูลยอนกลับ 

๑.  รวมปฏิบัติกิจกรรมตาม 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
๒.  สงตาราง KWL  Plus  
Chart  
๓.  ตัวแทนกลุมนําเสนอ 
ผลงานหนาช้ันเรียน 

 
สื่อการเรียนรู 

๑.    เพลงกลอมเด็ก  “ลูกนอยนอนเปล” 
๒. เพลงกลอมเด็ก “สาธุสะ” 
๓. ใบกิจกรรม KWL  Plus  Chart  เพลงกลอมเด็ก  “ลูกนอยนอนเปล” 
๔. ใบกิจกรรม KWL  Plus  Chart  เพลงกลอมเด็ก “สาธุสะ” 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 

                                                                    ลงช่ือ................................................ผูสอน 
                                                                            (นางสาวดุสิตา   แดงประเสริฐ) 
                                                                             ............./................/..............   
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เพลงลูกนอยนอนเปล 
                                     

                                                  รองโดย  นางยม   แกวรัก 
 

     ลูกเอย  ลูกกินนม 
    เอาเลือดในอก  ผสมใหลูกดื่มกิน 
    ต้ังทองมาไดเกาเดือน นับวันจะคลาดจะเคลื่อน 
    โอยเจ็บเหลือทน  จะเปนหญิงหรือชาย 
    นี่แหละเจ็บ  เปนลูกผูหญิงตัวตา 
    น้ําตาไหล  เหมือนตกนรกอเวจี 
    นี่แหละเรา  คิดขึ้นมา 
    เราเปนผูหญิงทันที  เราจะเกิดไดหนเดียว 
    อุมทองมาไดเกาเดือน  โอจะคลอด 
    หาใครจะหนุนนําไมมี  โอยเจ็บ 
    โอเจ็บเต็มประดา  โอยเจ็บจนหายใจไมออก 
    เกิดมาเปนผูหญิง  ไดหนเดียวนะ 
    โอยถาเราลองเกิดมาเปนชาย   

เราจะไดบวชรับบุญกุศลใหพอแม 
นี่แหลผูหญิงตองอยูไฟรอนนอนแพ 
แหมไมมีใครเห็นใจฉันเลยสักนิดเดียว 
นี่แหละอยาไดพลาดพลั้งลงไป  

   ถาไดเกิดเปนผูหญิงเสียแลว 
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เพลงสาธุสะ 
 

รองโดย  นางนอม  แซลิ้ม 
 

    
    สาธุสะ  สาธุสะ  ลูกยกมือไหวพระ 
   พระคุณบิดรมารดา  แมไดถนอมกลอมเกลี้ยงทั้งสอง 
   ฉันไดชุบเลี้ยง  เลี้ยงตัวลูกมา  น้ําขุนแมไมใหอาบ 
   ขมิ้นผลหยาบ ๆ แมไมใหเราทํา  รักคุณพอ  รักแม 
   สิ่งที่แนนั้นหรือ  แมไมเคยทั้งหลุดมือ 
   นี่แหละช่ือของแม  เจานอนหลับยามตื่น 
   ทุกค่ําคืนโดนอุม  เลี้ยงแตเยาวจนเปนหนุม 
   แมไมคิดกลุมหางแล  เมื่อเราเลี้ยงแตเล็ก 
   เมื่อตอนเปนเด็กเจาออน  แมเพียรหมั่นสอนปอน 
   เราสั่งสอนหางเหิน  เมื่อยามหนูจะเดิน 
   แมมิไดเมินไมแล  เจาหลับเสียกอนนอนดี 
   ตอนพรุงนี้แมไมแล 
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ใบกิจกรรมเทคนิค KWL  Plus   
เพลงลูกนอยนอนเปล 

 
ชื่อ.........................................นามสกุล..........................................ชั้น........../...............เลขที่............... 

ตาราง KWL  Plus  Chart 
K 

นักเรียนรูอะไรมาแลว 
W 

นักเรียนตองการรูอะไร 
L 

นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 
Plus 

(สรางแผนภูมิรูปภาพความคิด) 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

เขียนสรุปความ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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ใบกิจกรรมเทคนิค KWL  Plus   
เพลงสาธุสะ 

 
ชื่อกลุม.......................................................................................... 
สมาชิกกลุม ๑......................................................................... ประธานกลุม 
 ๒........................................................................ รองประธานกลุม 
 ๓....................................................................... สมาชิก 
 ๔....................................................................... สมาชิก 
 ๕....................................................................... สมาชิก 
 

ตาราง KWL  Plus  Chart 
 

K 
นักเรียนรูอะไรมาแลว 

W 
นักเรียนตองการรูอะไร 

L 
นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 
 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

.......................................................

.......................................................

....................................................... 
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Plus 
(แผนภูมิรูปภาพความคิด) 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
เขียนสรุปความ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย           ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
เรื่อง  การคิดวิเคราะหและการเขียนสรุปความเพลงไทยลูกทุง      จํานวน  ๒  คาบ คาบละ  ๑  ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 

การคิดวิเคราะหเพลงไทยลูกทุง  เปนการคิดพิจารณาแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  
การบอกความสําคัญของเพลงและการบอกวัตถุประสงค  ทัศนคติ  หรือความคิดเห็นของผูแตงเพลง  ที่
สะทอนภาพชีวิตของผูคนในชนบท  ซึ่งมีการใชถอยคํางาย ๆ ตรงความหมาย  มีสํานวนภาษา 
ที่ไมลึกซึ้งมากนัก และเขียนสรุปความเกี่ยวกับเนื้อหาสําคัญของเพลงไทยลูกทุงและสื่อความหมายได 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความเพลงไทยลูกทุง 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อเรียนจบเนื้อหาแลวนักเรียนมีความสามารถ  ดังนี้ 

๑.   วิเคราะหเนื้อหา  โดยแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเพลงไทยลูกทุงไดถูกตอง 
๒.   วิเคราะหความสําคัญ  โดยบอกความสําคัญของเพลงไทยลูกทุงไดถูกตอง 

 ๓.   วิเคราะหความสัมพันธ  โดยบอกความสัมพันธเชิงเหตุและผลของเพลงไทยลูกทุงได
ถูกตอง 

๔.   วิเคราะหหลักการ  โดยบอกจุดมุงหมายของผูประพันธเพลงไทยลูกทุงไดถูกตอง 
๕.   เขียนสรุปความเพลงไทยลูกทุงไดถูกตอง 

 
เนื้อหา 

๑. การคิดวิเคราะห 
๒. การเขียนสรุปความ 
๓. เพลงไทยลูกทุง  “สยามเมืองย้ิม” 
๔. เพลงไทยลูกทุง  “บานของพอ” 
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กิจกรรมการเรียนรู 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
๑.  การเตรียมความพรอมและ
ใหความรูพื้นฐาน 

๑.  ช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู   
๒.  ทบทวนขัน้ตอนของ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ดวยเทคนิค KWL  Plus และ 
การเขียนบันทึกลงในตาราง 
KWL  Plus  Chart  โดยใช 
คําถามตรวจสอบความเขาใจ 
๓.  ทบทวนความรูเกี่ยวกับ
ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะ
การเขียนสรุปความ  แผนภูมิ 
รูปภาพความคิด  โดยใชคําถาม
ตรวจสอบความเขาใจ 
๔.  อธิบายความรูเกี่ยวกับ 
เพลงไทยลูกทุง  

๑.  ทบทวนความรูเดิมของ 
ตนเองเกี่ยวกับขั้นตอน 
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWL  Plus   
การเขียนบันทึกลงในตาราง 
KWL  Plus  Chart  ทักษะ 
การคิดวิเคราะห  ทักษะ 
การเขียนสรุปความ  แผนภูมิ 
รูปภาพความคิด   
๒.  นักเรียนซักถามขอสงสัย
เพื่อความกระจาง 
๓.  ตอบคําถามครู 
   
 

๒.  การจัดกิจกรรมฝกทักษะ
การคิดวิเคราะหและทักษะ 
การเขียนสรุปความ 
    ๒.๑  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 
 
 

   ๒.๒  ขั้นการฝกปฏิบัติโดย 
นักเรียนรวมกับครู  มี  ๕   
ขั้นตอน  ดังนี้ 
 
 
 

 

 
 

๑.  ถามนักเรียนวา “เอกลักษณ
ประจําชาติไทยมีอะไรบาง”  
เพื่อเช่ือมโยงเขาสูเพลง 
สยามเมืองย้ิม 
 

 
 
 
๑.  รวมกันตอบคําถามของครู
เกี่ยวกับเอกลักษณประจํา 
ชาติไทย 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
         ขัน้ที่ ๑  กิจกรรมนักเรียน
รูอะไร  K (What  we  know) 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ขั้นที่ ๒  กิจกรรมนักเรียน
ตองการรูอะไร W (What  we  
want  to  know) 
 

๑.  ติดบัตรคําวา  
“เพลงสยามเมืองย้ิม” 
๒.  ติดแผนภูมิ KWL  Plus  
Chart และแจกใหนักเรียน 
เปนรายบุคคล 
๓.  กระตุนใหนักเรียนคิดและ
ตอบคําถามถึงสิ่งที่นักเรียนรู
แลวเกี่ยวกับเพลงสยามเมืองย้ิม 
๔.  บันทึกคําตอบลงในตาราง
ชอง K 
๑.  กระตุนใหนักเรียนชวยกัน
คิดและตั้งคําถามถึงสิ่งที่ 
นักเรียนตองการรูเกี่ยวกับ 
เพลงสยามเมืองย้ิม 
๒.  บันทึกคําถามที่ตองการรู 
ลงในตารางชอง W 
๓.  กระตุนใหนักเรียนต้ังคําถาม
ประเภทการวิเคราะหเพิ่มเติม  
โดยครูคอยชวยเหลือแนะนํา  
เชน 
-  จากเนื้อเพลง  ขอความใด 
เปนขอเท็จจริงและขอความใด
เปนขอคิดเห็น 
-  ผูแตงเพลงสยามเมืองย้ิม 
มีจุดมุงหมายในการแตงอยางไร 
-  เพลงสยามเมืองย้ิมใหคุณคา
อยางไร 

๑.  ชวยกันระดมสมองถึงสิ่งที่ 
รูแลวเกี่ยวกับเพลงสยาม- 
เมืองย้ิม 
๒.  บันทึกคําตอบลงในตาราง
ชอง K 
 
 
 
 
 
๑.  ชวยกันระดมสมองถึงสิ่งที่
ตองการรูเกี่ยวกับเพลงสยาม
เมืองย้ิม 
๒.  บันทึกคําถามที่ตองการรู
ลงในตารางชอง W  
เปนรายบุคคล 
๓.  ต้ังคําถามเพิ่มเติมรวมกับ
ครู  โดยเนนคําถามเพื่อ 
การวิเคราะหแลวบันทึกลงใน 
ตารางชอง W 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
    ขั้นที่ ๓  กิจกรรมนักเรียน
ไดเรียนรูอะไร L (What  we  
have  learned) 
 
 
 
 
 
 
       ขั้นที่ ๔  กิจกรรมสราง
เปนแผนภูมิรูปภาพ 
ความคิด Plus(Mind Mapping) 
 
 
 
 
 
 
     ขั้นที่ ๕  กิจกรรม 
การสรุปเรื่อง (Summarizing) 
 

๑.  แจกเพลงสยามเมืองย้ิมให
นักเรียนอานในใจเปนรายบุคคล 
๒.  กระตุนใหนักเรียนบอกถึง
สิ่งที่ไดเรียนรูแลวหลังจาก 
การอานเพลงสยามเมืองย้ิม 
๓.  อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมและ
ในประเด็นที่นักเรียนสงสัย 
๔.  บันทึกคําตอบของนักเรียน
ลงในตารางชอง L 
๑.  ทบทวนความรูการสราง
แผนภูมิรูปภาพความคิด 
๒.  กระตุนใหนักเรียนรวมกัน
แสดงความคิดเห็นในการสราง
แผนภูมิรูปภาพความคิดจาก
เพลงสยามเมืองย้ิม 
 
 
 
๑.  ทบทวนความรูเรื่อง 
การเขียนสรุปความ 
๒.  กระตุนใหนักเรียนรวมกัน
สรุปใจความสําคัญของ 
เพลงสยามเมืองย้ิม 
 

๑.  อานในใจเพลงสยาม- 
เมืองย้ิมเปนรายบุคคล 
๒.  รวมกันระดมสมอง 
บอกถึงสิ่งที่ไดเรียนรูแลว 
๓.  ซักถามถึงประเด็นที่ 
นักเรียนสงสัย 
๔.  บันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูลงใน
ตารางชอง L 
 
๑.  ตอบคําถามครู 
๒.  รวมแสดงความคิดเห็น 
ในการสรางแผนภูมิรูปภาพ
ความคิดจากเพลงสยาม- 
เมืองย้ิม 
๓.  สรางแผนภูมิรูปภาพ 
ความคิดจากเพลงสยาม- 
เมืองย้ิมลงในตารางชอง Plus    
เปนรายบุคคล 
๑.  ตอบคําถามครู  
๒.  รวมกันระดมสมองในการ
สรุปใจความสําคัญของ 
เพลงสยามเมืองย้ิม 
๓.  เขียนสรุปความลงใน 
ตารางชองเขียนสรุปความ 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
  ๒.๓  การฝกปฏิบัติ 
กิจกรรมเปนกลุมยอย 

๑.  กําหนดหัวขอ  
เพลงบานของพอ 
๒.  แจกตาราง KWL  Plus  
Chart  ใหนักเรียนฝกปฏิบัติ 
กิจกรรมเปนกลุมตามขั้นตอน
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWL Plus  โดยมีครูคอยแนะนํา
ชวยเหลืออยางใกลชิด 

๑.  รวมกันปฏิบัติกิจกรรม 
การคิดวิเคราะหและ 
เขียนสรุปความเพลงบาน- 
ของพอตามขั้นตอนการจัด 
การเรียนรูดวยเทคนิค  
KWL  Plus เปนกลุม 

๓.  การวัดและประเมินผล ๑.  สังเกตการรวมกิจกรรมของ
นักเรียน 
๒.  ตรวจสอบผลงานและ 
ใหขอมูลยอนกลับ 

๑.  รวมปฏิบัติกิจกรรม 
ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
๒.  สงตาราง KWL  Plus  
Chart  
๓.  ตัวแทนกลุมนําเสนอ 
ผลงานหนาช้ันเรียน 

 
สื่อการเรียนรู 

๑.    เพลงสยามเมืองย้ิม   
๒. เพลงบานของพอ 
๓.  ใบกิจกรรม KWL  Plus  Chart  เพลงสยามเมืองย้ิม   
๔.   ใบกิจกรรม KWL  Plus  Chart  เพลงบานของพอ 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 

                                                                    ลงช่ือ................................................ผูสอน 
                                                                            (นางสาวดุสิตา   แดงประเสริฐ) 

                                                                                           ............./................/.............. 
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เพลงสยามเมืองยิ้ม 
 

คํารอง/ทํานอง  :  วิเชียร   คําเจริญ      ขับรอง  :  พุมพวง   ดวงจนัทร 
    

จงภูมิใจเถิดที่เกิดเปนไทย  
มิเปนทาสใครแหละมนี้ําใจลนปริ่ม 

    ทั่วโลกกลาวขานขนานนาม   
ใหวาสยามเมอืงยิ้ม 
เราควรกระหยิม่ถึงความดีงาม 

    คนเย็นใจซื่อไดช่ือวาไทย  
    รอนมาจากไหนชาติไทยไมเคยหวงหาม 
    ขามเขตขามโขงถิ่นน้ําขุน  
    มาพึ่งใบบุญเมอืงสยาม 
    เรายิ้มตามที่ทานตองการ 
    เล่ืองชื่อลือนามสยามมีแตน้าํใจ 
    ขอเตือนทานผูอาศัย 
    อยาทําอะไรใหไทยราวราน 
    คนไทยใจซื่อเขาถือแตโบราณกาล 
    แคเพียงขาวสกุหนึ่งจาน 
    ใครลืมของทานนั้นเนรคุณ 
    คนไทยรักชาตแิหละศาสนา 
    เทิดองคเจาฟาผูทรงเปยมเนือ้นาบุญ 
    ถาทานเคารพสิทธิ์ของไทย 
    ทานอยูตอไดอีกนานทุน 
    สยามใจบุญยังยิ้มเสมอ 
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         เพลงบานของพอ 

 
ทํานอง : นคร  ถนอมทรัพย 

   คํารอง :  พรลพัชร   นรารัตนวันชยั         
     ขับรอง : กมลพร   ขํานาล 
 
 
   แสงทองสองมา   ทั่วทองทุงนาอราม  
   ผืนดินชุมน้ํา  ไมงามแตกชอไสว 
  หนาแลง  ไมแลงเพราะมีแรงใจ 
  ชาวนาหนาใส  ทําใหมอยางที่พอสอน 
  สานใจดวยกัน  ขยันสูงานเตม็ที่ 
  แหลมทองถิ่นนี้  ทรัพยมีมากแทแนนอน 
  โอฟา  ประทานพอมาคุมพร 
  ย่ําบาทมาสอน  แนวแกลงดนิเพื่อถ่ินแดนไทย 
  น้ําหนึ่ง  ดินสามตามพอบอก 
  ผลิดอกออกผล  ดวยทฤษฎใีหม 
  น้ําหนึ่ง  ใจเดยีวนะลูกไทย 
  พอสอนไว  ใหรูรักสามัคคี 
  ผืนดินถ่ินไทย  จะมีที่ไหนเทยีมเทา 
  ขวานทองถิ่นเรา  ใตเงารมบารมี 
  ลูกนอม  บังคมซองสดุดี   

บานของพอนี ้ คุมชีวีลูกไทยทุกคน 
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ใบกิจกรรมเทคนิค KWL  Plus   

เพลงสยามเมืองย้ิม 
 

ชื่อ.........................................นามสกุล..........................................ชั้น........../...............เลขที่............... 
ตาราง KWL  Plus  Chart 

K 
นักเรียนรูอะไรมาแลว 

W 
นักเรียนตองการรูอะไร 

L 
นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 
Plus 

(สรางแผนภูมิรูปภาพความคิด) 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

เขียนสรุปความ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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ใบกิจกรรมเทคนิค KWL  Plus   

เพลงบานของพอ 
 

ชื่อกลุม.......................................................................................... 
สมาชิกกลุม ๑......................................................................... ประธานกลุม 
 ๒........................................................................ รองประธานกลุม 
 ๓....................................................................... สมาชิก 
 ๔....................................................................... สมาชิก 
 ๕....................................................................... สมาชิก 
 

ตาราง KWL  Plus  Chart 
 

K 
นักเรียนรูอะไรมาแลว 

W 
นักเรียนตองการรูอะไร 

L 
นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

.......................................................

.......................................................

....................................................... 
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Plus 
(แผนภูมิรูปภาพความคิด) 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
เขียนสรุปความ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย           ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
เรื่อง  การคิดวิเคราะหและการเขียนสรุปความเพลงไทยลูกทุง      จํานวน  ๒  คาบ คาบละ  ๑  ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 

การคิดวิเคราะหเพลงไทยลูกทุง เปนการคิดพิจารณาแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น   
การบอกความสําคัญของเพลงและการบอกวัตถุประสงค  ทัศนคติ  หรือความคิดเห็นของผูแตงเพลง  ที่
สะทอนภาพชีวิตของผูคนในชนบท  ซึ่งมีการใชถอยคํางาย ๆตรงความหมาย  มีสํานวนภาษา 
ที่ไมลึกซึ้งมากนัก และเขียนสรุปความเกี่ยวกับเนื้อหาสําคัญของเพลงไทยลูกทุงและสื่อความหมายได 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความเพลงไทยลูกทุง 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อเรียนจบเนื้อหาแลวนักเรียนมีความสามารถ  ดังนี้ 

๑.   วิเคราะหเนื้อหา  โดยแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเพลงไทยลูกทุงไดถูกตอง 
๒.  วิเคราะหความสําคัญ  โดยบอกความสําคัญของเพลงไทยลูกทุงไดถูกตอง 
๓.  วิเคราะหความสัมพันธ  โดยบอกความสัมพันธเชิงเหตุและผลของเพลงไทยลูกทุงได

ถูกตอง 
๔.  วิเคราะหหลักการ  โดยบอกจุดมุงหมายของผูประพันธเพลงไทยลูกทุงไดถูกตอง 
๕.  เขียนสรุปความเพลงไทยลูกทุงไดถูกตอง 

 
เนื้อหา 

๑. การคิดวิเคราะห 
๒. การเขียนสรุปความ 
๓. เพลงไทยลูกทุง  “มนตรักลูกทุง” 
๔. เพลงไทยลูกทุง “เทพธิดาผาซิ่น” 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

286

 กิจกรรมการเรียนรู 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
๑.  การเตรียมความพรอมและ
ใหความรูพื้นฐาน 

๑.  ช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู   
๒.  ทบทวนขัน้ตอนของ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ดวยเทคนิค KWL  Plus และ 
การเขียนบันทึกลงในตาราง 
KWL  Plus  Chart  โดยใช 
คําถามตรวจสอบความเขาใจ 
๓.  ทบทวนความรูเกี่ยวกับ
ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะ
การเขียนสรุปความ  แผนภูมิ 
รูปภาพความคิด  โดยใชคําถาม
ตรวจสอบความเขาใจ 
๔.  ทบทวนความรูเกี่ยวกับ 
เพลงไทยลูกทุง 

๑.  ทบทวนความรูเดิมของ 
ตนเองเกี่ยวกับขั้นตอน 
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWL  Plus   
การเขียนบันทึกลงในตาราง 
KWL  Plus  Chart  ทักษะ 
การคิดวิเคราะห  ทักษะ 
การเขียนสรุปความ  แผนภูมิ 
รูปภาพความคิด  และ 
เพลงไทยลูกทุง 
๒.  นักเรียนซักถามขอสงสัย
เพื่อความกระจาง 
๓.  ตอบคําถามครู 
   

๒.  การจัดกิจกรรมฝกทักษะ
การคิดวิเคราะหและทักษะ 
การเขียนสรุปความ 
    ๒.๑  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 
 
 
 
 

   ๒.๒  ขั้นการฝกปฏิบัติโดย 
นักเรียนรวมกับครู  มี  ๕   
ขั้นตอน  ดังนี้ 

 
 
 
๑.  ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับ
ลักษณะวิถีชีวิตและความเปนอยู
ของคนชนบท  เพื่อเช่ือมโยง 
เขาสูเพลงมนตรักลูกทุง 
 
 

 
 
 
๑. รวมกันตอบคําถามของครู 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
         ขัน้ที่ ๑  กิจกรรมนักเรียน
รูอะไร  K (What  we  know) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ขั้นที่ ๒  กิจกรรมนักเรียน
ตองการรูอะไร W (What  we  
want  to  know) 
 

๑.  ติดบัตรคําวา   
“เพลงมนตรักลูกทุง” 
๒.  ติดแผนภูมิ KWL  Plus  
Chart และแจกใหนักเรียน 
เปนรายบุคคล 
๓.  กระตุนใหนักเรียนคิดและ
ตอบคําถามถึงสิ่งที่นักเรียน 
รูแลวเกี่ยวกับเพลงมนตรัก- 
ลูกทุง 
๔.  บันทึกคําตอบลงในตาราง
ชอง K 
๑.  กระตุนใหนักเรียนชวยกัน
คิดและตั้งคําถามถึงสิ่งที่ 
นักเรียนตองการรูเกี่ยวกับ 
เพลงมนตรักลูกทุง 
๒.  บันทึกคําถามที่ตองการรู 
ลงในตารางชอง W 
๓.  กระตุนใหนักเรียนต้ังคําถาม
ประเภทการวิเคราะหเพิ่มเติม  
โดยครูคอยชวยเหลือแนะนํา  
เชน 
-  จากเนื้อเพลง  ขอความใดเปน
ขอเท็จจริงและขอความใดเปน
ขอคิดเห็น 
-  เพลงมนตรักลูกทุงใหคุณคา
อยางไร 
 

๑.  ชวยกันระดมสมองถึงสิ่งที่ 
รูแลวเกี่ยวกับเพลงมนตรัก- 
ลูกทุง 
๒.  บันทึกคําตอบลงในตาราง
ชอง K 
 
 
 
 
 
 
๑.  รวมกันระดมสมองถึงสิ่งที่
ตองการรูเกี่ยวกับเพลง 
มนตรักลูกทุง 
๒.  บันทึกคําถามที่ตองการรู
ลงในตารางชอง W  
เปนรายบุคคล 
๓.  ต้ังคําถามเพิ่มเติมรวมกับ
ครู  โดยเนนคําถามเพื่อ 
การวิเคราะหแลวบันทึกลงใน 
ตารางชอง W 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
 -  ผูแตงเพลงมนตรักลูกทุงมี 

จุดมุงหมายในการแตงอยางไร 
 

    ขั้นที่ ๓  กิจกรรมนักเรียน
ไดเรียนรูอะไร L (What  we  
have  learned) 
 
 
 
 
 
 
       
     ขั้นที่ ๔  กิจกรรม 
สรางเปนแผนภูมิรูปภาพ 
ความคิด Plus  
(Mind  Mapping) 
 
 
 
 
 
      ขัน้ที่ ๕  กจิกรรม 
การสรุปเรื่อง (Summarizing) 
 

๑.  แจกเพลงมนตรักลูกทุงให
นักเรียนอานในใจ 
เปนรายบุคคล 
๒.  กระตุนใหนักเรียนบอกถึง
สิ่งที่ไดเรียนรูแลวหลังจาก 
การอานเพลงมนตรักลูกทุง 
๓.  อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมและ
ในประเด็นที่นักเรียนสงสัย 
๔.  บันทึกคําตอบของนักเรียน
ลงในตารางชอง L 
๑.  ทบทวนความรูการสราง
แผนภูมิรูปภาพความคิด 
๒.  กระตุนใหนักเรียนรวมกัน
แสดงความคิดเห็นในการสราง
แผนภูมิรูปภาพความคิดจาก
เพลงมนตรักลูกทุง 
 
 
 
๑.  ทบทวนความรูเรื่อง 
การเขียนสรุปความ 
๒.  กระตุนใหนักเรียนรวมกัน
สรุปใจความสําคัญของ 
เพลงมนตรักลูกทุง 
 

๑.  อานในใจเพลงมนตรัก- 
ลูกทุงเปนรายบุคคล 
๒.  รวมกันระดมสมอง 
บอกถึงสิ่งที่ไดเรียนรูแลว 
๓.  ซักถามถึงประเด็นที่ 
นักเรียนสงสัย 
๔.  บันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูลงใน
ตารางชอง L 
 
 
๑.  ตอบคําถามครู 
๒.  รวมแสดงความคิดเห็น 
ในการสรางแผนภูมิรูปภาพ
ความคิดจากเพลงมนตรัก- 
ลูกทุง 
๓.  สรางแผนภูมิรูปภาพ 
ความคิดจากเพลงมนตรัก- 
ลูกทุงลงในตารางชอง Plus   
เปนรายบุคคล 
๑.   ตอบคําถามครู  
๒.  รวมกันระดมสมองในการ
สรุปใจความสําคัญ 
เพลงมนตรักลูกทุง 
๓.  เขียนสรุปความลงใน 
ตารางชองเขียนสรุปความ 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
  ๒.๓  การฝกปฏิบัติ 
กิจกรรมเปนกลุมยอย 

๑.  กําหนดหัวขอ 
เพลงเทพธิดาผาซิ่น 
๒.  แจกตาราง KWL  Plus  
Chart  ใหนักเรียนฝกปฏิบัติ 
กิจกรรมเปนกลุมตามขั้นตอน
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWL Plus  โดยมีครูคอยแนะนํา
ชวยเหลืออยางใกลชิด 

๑.  รวมกันปฏิบัติกิจกรรม 
การคิดวิเคราะหและ 
เขียนสรุปความเพลงสาธุสะ 
ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWL  Plus  
เปนกลุม 

๓.  การวัดและประเมินผล ๑.  สังเกตการรวมกิจกรรมของ
นักเรียน 
๒.  ตรวจสอบผลงานและให 
ขอมูลยอนกลับ 

๑.  รวมปฏิบัติกิจกรรม 
ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
๒.  สงตาราง KWL  Plus  
Chart  
๓.  ตัวแทนกลุมนําเสนอ 
ผลงานหนาช้ันเรียน 

 
สื่อการเรียนรู 

๑.    เพลงมนตรักลูกทุง 
๒. เพลงเทพธิดาผาซิ่น 
๓. ใบกิจกรรม KWL  Plus  Chart  เพลงมนตรักลูกทุง 
๔. ใบกิจกรรม KWL  Plus  Chart  เพลงเทพธิดาผาซิ่น 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 

                                                                    ลงช่ือ................................................ผูสอน 
                                                                            (นางสาวดุสิตา   แดงประเสริฐ) 
                                                                             ............./................/..............   
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                         เพลงมนตรักลูกทง 

 
                                                                  ขับรองโดย  ยอดรัก   สลักใจ 

 
หอมเอยหอมดอกกระถิน   

รวยระรินเคลากลิ่นกองฟาง 
เห็ดตับเตาขึน้อยูริมเถายานาง   
มองเห็นบวัสลางลอยปริ่มริมบึง 

  อยากจะเดด็มาดอมหอมหนอย   
ลองเอื้อมมือคอย ๆ ก็เอื้อมไมถึง 
อยากจะแปลงรางเปนแมลงภูผ้ึง   
แปลงไดจะบนิไปคลึงเคลาเจาบัวตูมบวับาน  

หอมดินเคลากล่ินไอฝน    
อวลระคนหอมแกมนงคราญ 
ขลุยเปาแผวพล้ิวผานทิวแถวตนตาล  
มนตรักเพลงชาวบานลูกทุงแผวมา 

  ไดคันเบ็ดสกัคันพรอมเหยือ่   
มีนองนางแกมเรื่อนั่งเคียงตกปลา 
ทุงรวงทองของเรานี้มีคุณคา   
มนตรักลูกทุงบานนาหวานแววแผวดังกังวาน 

  โอเจาชอนกยงูแววเสียงเพลงมนตรักลูกทุง  
ซํ้าหอมน้ําปรุงที่แกมนงคราญ 
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เพลงเทพธิดาผาซิ่น 
 

               ขับรองโดย  เสรี   รุงสวาง 
 

    
   วางจากงานหวานไถ  จะรอยมาลัยใบขาว 
  หอยคอสาวจําปา  เจาเปนเทพธิดา  ของบานนาบานทุง 
  นุงผาถุงไทยเดิม  หนาสวยดวยแดดแรง 
  แกมแดงไมแตงเติม  เจาไมเคยเหอเหิมดนิสอพอง 
  ชางขยันการเรอืน  มิแชเชือนหนาที่  ส่ิงที่ดทีี่ควร 
  เฝาถนอมออมอวล  หอมหวนอวลลมทุง  หนุมก็มุงหมายปอง 
  ค่ําลงก็เขาเรือน  ฟงแมเตือนใหไตรตรอง 
  หากมีชายหมายปอง  ระวังเจอของเหลือเดน 
  แมดอกบวัที่อยูในสระ  จะบานคอยพระ  หรือบนคอยเณร 
  ถาบานคอยพี่ไวพรุงนี้ตอนเพล  คอยไดไหมคดี 
  พอเคยพูดหลายที  คิดจะมีแมบาน  เชื่อโบราณดีแล 
  หากเลือกวัวดหูาง  แมนเลือกนางดแูม  นัน่แหละแนเขาที 
  บานเรือนสะอาดตา  พูดจาเสนาะด ี
  ตําน้ําพริกทุกที  เสียงตําถ่ีจนทุงสะเทือน 
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ใบกิจกรรมเทคนิค KWL  Plus   

เพลงมนตรักลูกทุง 
 

ชื่อ.........................................นามสกุล..........................................ชั้น........../...............เลขที่............... 
ตาราง KWL  Plus  Chart 

K 
นักเรียนรูอะไรมาแลว 

W 
นักเรียนตองการรูอะไร 

L 
นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 
Plus 

(สรางแผนภูมิรูปภาพความคิด) 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

เขียนสรุปความ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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ใบกิจกรรมเทคนิค KWL  Plus   

เพลงเทพธิดาผาซิ่น 
 

ชื่อกลุม.......................................................................................... 
สมาชิกกลุม ๑......................................................................... ประธานกลุม 
 ๒........................................................................ รองประธานกลุม 
 ๓....................................................................... สมาชิก 
 ๔....................................................................... สมาชิก 
 ๕....................................................................... สมาชิก 
 

ตาราง KWL  Plus  Chart 
 

K 
นักเรียนรูอะไรมาแลว 

W 
นักเรียนตองการรูอะไร 

L 
นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

.......................................................

.......................................................

....................................................... 
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Plus 
(แผนภูมิรูปภาพความคิด) 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
เขียนสรุปความ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

ที่มีตอการจัดการเรียนรู  
 
    คําชี้แจง 
 

 1.  แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้จดัทําขึ้นเพื่อนําผลการตอบคําถามของนักเรียนไป
ใชประโยชนในการวิจัย  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเขียนสรุปความของ 
นักเรียน  การตอบคําถามของนักเรียนจะไมกอใหเกดิผลเสียหายตอนักเรียนใดใดทั้งส้ิน ขอให 
นักเรียนพิจารณาตอบและตดัสินใจดวยตนเอง 

2.  แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้   เปนการสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มี
ตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus  3  ดาน  ไดแก  1)  ดานบรรยากาศ  2)  ดานการจัด 
กิจกรรมการเรยีนรู  3)  ดานประโยชนทีไ่ดรับ  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)   
มี  5  ระดับ  ดงันี้ 

เห็นดวยมากทีสุ่ด  ใหระดับ 5 
เห็นดวยมาก  ใหระดับ 4 
เห็นดวยปานกลาง  ใหระดับ 3 
เห็นดวยนอย  ใหระดับ 2 
เห็นดวยนอยที่สุด  ใหระดับ 1 

       3.   วิธีตอบแบบสอบถาม  โดยใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ลงในชองขวามือที่ตรงกับ
ระดับความคดิเห็นของนกัเรยีนเพยีงชองเดยีว 
 
ตัวอยาง 
 

ระดับความคดิเห็นของนักเรียน  
รายการ 5 4 3 2 1 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

��� 
ดานบรรยากาศ 
1.  นักเรียนมีความสุข 

 
 

 
 

    
1.     � 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 
 

ระดับความคดิเห็น 
ของนักเรียน 

 
รายการ 

5 4 3 2 1 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

��� 

ดานบรรยากาศ 
1.  นักเรียนมีความสนุกและกระตือรือรนในการทํา 
กิจกรรมการเรยีนรูตามขั้นตอนการสอน 

 
 

     
 
1.   � 

2.  สงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อน      2.   � 
3.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกับผูอ่ืน      3.   � 
4.  ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับนกัเรียนสม่ําเสมอ      4.   � 
ดานการจดักิจกรรมการเรียนรู 
5.  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเปนระบบไมซับซอน 

      
5.   � 

6.  นักเรียนสามารถเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตาม 
ขั้นตอนการจดัการเรียนรูไดไมยาก 

      
6.   � 

7.  สงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนกลุม      7.   � 
8.  สงเสริมใหนักเรียนไดระดมสมองในการคิด      8.   � 
9.  เปดโอกาสใหนกัเรียนไดคิดและแสดงความคิดเห็น      9.   � 
10. สงเสริมใหนักเรยีนตั้งคาํถามและคนหาคําตอบ
ในสิ่งที่อยากรู 

      
10. � 

ดานประโยชนที่ไดรับ 
11. ชวยสงเสริมและพัฒนาทกัษะการคิดวเิคราะห
และทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียน 

      
 
11. � 

12. ฝกนักเรียนใหคิดและทาํงานอยางเปนระบบ      12. � 
13. นักเรียนไดความรูใหมๆจากการระดมสมองใน
ช้ันเรียน 

     13. � 

14. ทําใหนกัเรียนกลาแสดงความคิดเหน็และยอมรับ
ฟงความคิดเหน็ของเพื่อน 

      
14. � 

15. นักเรียนสามารถนํากระบวนการนี้ไปประยุกตใช   
ในวิชาอ่ืนๆและในชวีิตประจําวันได 

      
15. � 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

298

ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ – นามสกุล นางสาวดุสิตา   แดงประเสรฐิ 
ที่อยู  20  หมู  1  ตําบลบานชาง  อําเภอสองพี่นอง  จังหวดัสุพรรณบุรี 
สถานที่ทํางาน โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา   

ตําบลทุงคอก  อําเภอสองพี่นอง  จังหวดัสุพรรณบุรี   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ประวัติการศึกษา  
     พ.ศ.2534  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรยีนสองพี่นองวิทยา 
  อําเภอสองพี่นอง  จังหวดัสุพรรณบุรี 
     พ.ศ.2538  สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกดนตรีศึกษา 

(โครงการคุรุทายาท  เกยีรตินยิมอันดับ 2)  สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง 
  จังหวดัราชบุรี 

     พ.ศ. 2547 ศึกษาตอระดบัปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
   สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน    

บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ประวัติการทํางาน 
     พ.ศ. 2539 – ปจจุบนั ครู  คศ.2  โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา   
   ตําบลทุงคอก  อําเภอสองพี่นอง  จังหวดัสุพรรณบุรี   
   สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
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