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DEVELOPMENT OF THE SIXTH GRADE STUDENTS TAUGHT BY KWLH Plus TECHNIQUE) อาจารย
ผูควบคุมวิทยานิพนธ : ผศ. ดร. วัชรา เลาเรียนดี, อ. ดร. สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา และ อ. ดร. สุจิตรา คงจินดา.
326 หนา. ISBN 974-11-5783-5
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการวิจัย Pre – Experimental Design แบบ
หนึ่งกลุมทดสอบกอน – หลัง (One Group Pretest – Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ
1) หาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus ตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิค KWLH Plus 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค
KWLH Plus กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
ตํ า บลกํ า เนิ ด นพคุ ณ อํ า เภอบางสะพาน จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ ป ก ารศึ ก ษา 2549 จํ า นวน 33 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus แบบทดสอบวัด
ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชเทคนิค KWLH Plus การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การทดสอบคาที (t-test Dependent) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย พบวา 1) แผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค KWLH Plus มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 2) ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
คะแนนเฉลี่ยของความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหหลังไดรับการจัดการเรียนรูสูงกวากอนไดรับการจัดการ
เรียนรู โดยนักเรียนมีค วามสามารถดานการจัดลํ า ดั บ เหตุการณใ นเรื่อ ง ดา นการบอกความสัมพัน ธข อง
สวนตางๆ ในเรื่อง ดานการบอกรายละเอียดของเรื่อง และดานการบอกจุดมุงหมายของผูเขียนอยูในระดับ
ดีมาก นักเรียนมีความสามารถดานการบอกความสําคัญของเรื่องอยูในระดับดี และนักเรียนมีความสามารถ
ดานการสรุปใจความสําคัญของเรื่องอยูในระดับพอใช 3) นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค KWLH Plus โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยนักเรียนเห็นดวยมาก ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ และมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง คือ ดานบรรยากาศในการ
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The purposes of this experimental research with one group pretest – posttest design
were : 1) to construct the instructional plan of KWLH Plus Technique to meet the selected
efficient criterion of 80/80, 2) to compare analytical reading skills of the sixth grade students
before and after being taught by KWLH Plus Technique 3) to study the students’ opinions
towards the instruction with KWLH Plus Technique. The sample consisted of 33 sixth grade
students of Anubalbangsaphan School, Bangsaphan, Prachuab Kirikhan Province. The research
instruments used for gathering data were instructional plan of KWLH Plus Technique, analytical
reading skills test and questionnaire on opinions towards the instruction with KWLH Plus
Technique. The statistical analysis employed were percentage (%), mean ( x ), standard deviation
(S.D.), t – test Dependent and content analysis.
The research results of this study were : 1) The instructional plan of KWLH Plus
Technique met the efficient criterion of 80/80. 2) The analytical reading skills of the sixth grade
students before and after being taught by the KWLH Plus Technique was statistically significant
different at the 0.01 level. The analytical reading skills of the students after the instruction with
KWLH Plus Technique was higher than before the instruction. The students’ analytical skills in
sequencing the events, relating parts of the story, giving the story’s detail and indicating the writer’s
purposes were at a very good level. The students’ analytical skills in identifying of the main ideas were at
a good level whereas the students’ analytical skills in summarizing of main ideas of the stories were at a
fair level. 3) The students’ opinions towards the instruction with KWLH Plus Technique overall were
at high agreement level. On the aspects of learning activities and learning usefulness were perceived
at a high agreement level, whereas the opinions on learning environments were perceived at a
moderate level.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี เพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางสูงจาก
ผศ. ดร. วัชรา เลาเรียนดี อาจารยที่ปรึกษา ผูใหคําปรึกษา
ตลอดจนดูแลอยางใกลชิด
จนวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ อ. ดร. สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา และ อ. ดร. สุจิตรา คงจินดา
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ผูคอยชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอผูวิจัย
ผศ. ดร. สุเทพ อวมเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ และ อ. ดร. ประเสริฐ มงคล
ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และแกไขขอบกพรอง จนทําใหวิทยานิพนธเลมนี้
ถูกตอง และสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ที่ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
นางอารียพร อรรถวุฒิกุล ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 ผูใหคําแนะนําในเรื่องการสอนภาษาไทย นางสาววรลักษณ จันทรผา รองผูอํานวยการ
โรงเรียนบานไชยราช จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูใหคําแนะนําในเรื่องการวัดและประเมินผล และ
นางโกสุม สุขสมัย ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนวัดสระกระเทียม จังหวัดนครปฐม ผูใหคําแนะนําในเรื่อง
เทคนิควิธีสอน ทําใหเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณ เจาของบทประพันธนิทาน สารคดีสําหรับเด็ก บทรอยกรอง และเรื่องสั้น
ทุกทานที่ผูวิจัยไดนํามาใชเปนสื่อในการจัดการเรียนรู ซึ่งเปนประโยชนทางดานวิชาการอยางยิ่ง
สําหรับครูผูสอนและนักเรียน
ขอขอบคุณ นางสาวโชติมา หนูพริก นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กรุณาใหความชวยเหลือ แนะนํา ในการสรางเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย และการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหวิทยานิพนธเลมนี้เสร็จสมบูรณ
ขอขอบคุณ นายชาญชัย สิทธิวิภัทร ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
นางทรัพยผสม ศรีพลอย ครูชํานาญการโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ที่กรุณาใหคําแนะนํา
อํานวยความสะดวกในการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัย และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่ใหความรวมมือใน
การเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี จนทําใหวิทยานิพนธเลมนี้เสร็จสมบูรณ
ขอขอบคุณเพื่อนๆ รวมรุน หลักสูตรและการนิเทศ 47 โครงการปกติ โครงการพิเศษ
และโครงการความรวมมือ ที่เปนกําลังใจและใหความชวยเหลือดวยดีตลอดมา
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา วิทยานิพนธฉบับนี้จะเปนประโยชนตอครูผูสอนตลอดจนผูที่
สนใจโดยทั่วไป
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