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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองขั้นพื้นฐาน (Pre-Experimental
Design) แบบหนึ่งกลุมทดสอบกอน-หลัง (One Group Pretest-Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
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The purposes of this experimental research with one group pretest-posttest design
were : 1) to compare learning outcomes in analytical reading skills of the fourth grade
students before and after being taught by KWL Plus Technique 2) to study the students’
opinion towards the instruction with KWL Plus Technique. The sample consisted of 30 fourth
grade students of Donchedipittayakom School under the Jurisdiction of the Office of
Suphanburi Education Service Area. The research instruments used for gathering data were ;
instructional plan of KWL Plus Technique, learning outcomes in analytical reading skills test
and questionnaire on the opinions towards the instruction with KWL Plus technique. The
statistical analysis employed were mean ( X ), standard deviation (S.D.), t-test dependent and
content analysis.
The research findings of the study were :
1) The learning outcomes in analytical reading skills of the fourth grade students
before and after being taught by the KWL Plus Technique were statistically significant
different at the 0.01 level. The analytical reading skills of the students in indicating main ideas
was at the highest level, whereas the summarizing of main ideas was at a high level. Besides,
the learning outcomes in analytical reading skills in fables reading were at the highest level
and higher than the learning outcomes in analytical reading skills in documentary reading.
2) The students’ opinions towards the instruction with KWL Plus Technique were
overall at a high agreement level. On the learning activities aspect they perceived that it
enhanced them to ask and answer more questions, on the aspect of learning environment
they perceived that they were willing to work with groups. On the aspect of learning
usefulness they perceived that they learned more content and gained understanding of the
content.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โลกปจจุบันเปนสังคมที่มีความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาการตาง ๆ ตลอดเวลา
การติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานของสังคมเปนไปอยางรวดเร็ว มีการถายโอนขอมูลขาวสาร
ความคิด ความเชื่อ คานิยม และวัฒนธรรม โดยผานเครื่องมือทางดานเทคโนโลยีไดอยางสะดวก
และรวดเร็ ว การเรี ย นรู ส ามารถเกิ ดขึ้ น ได ทุก ที่ทุ ก เวลา ข อมู ลข า วสารที่ถ า ยทอดผา นมาทาง
เทคโนโลยีนั้นมีทั้งขอมูลที่มีประโยชนกอใหเกิดความรู และขอมูลที่ไมมีคุณคาอาจทําใหเกิดโทษ
แกเยาวชนและสังคมได ถาหากผูรับสารขาดการคิดวิจารณญาณไมกลั่นกรองและตรวจสอบ
อยางรอบคอบในการเลือกรับสารนั้น
สังคมใดที่มีความออนแอในดานการจัดการศึกษา สังคมนั้นก็จะคอย ๆ ถูกครอบงํา
จากกลุม สังคมที่มี ความเข มแข็ งและมีอิทธิ พลเหนือกวาเขามากอบโกยแสวงหาผลประโยชน
จนไม เ หลื อ ความเป น เอกลั ก ษณ ที่ จ ะให ส มาชิ ก ในสั ง คมภาคภู มิ ใ จอี ก ต อ ไป สั ง คมไทย
ก็เชนเดียวกันไมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงสภาวการณนี้ได สภาพสังคมไทยปจจุบันมีการพัฒนา
ไปอยางรวดเร็วทุก ๆ ดาน ในชวงหนาทศวรรษที่ผานมา อยางไรก็ตามหากพิจารณาในเชิงความ
ยั่งยืนเรายังขาดภาวะสมดุล ยังมีปญหาสําคัญที่ตองดูแลแกไข บางเรื่องอยูในขั้นวิกฤติอันมีเหตุ
ทั้งที่เกิดจากสภาพภายในสังคมเราเองและจากการคลอยตามกระแสโลกาภิวัตน (กรมวิชาการ
2545 : 1)
การศึ ก ษาเป น เครื่ อ งมื อ ช ว ยพั ฒ นาคนได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลทุ ก ประเทศต า งให
ความสํา คัญ ในด า นการจัด การศึ ก ษา และนํา การศึก ษาเขา มาเปน เครื่อ งมือ สํา คั ญเพื่อใชใ น
การพั ฒ นาคน ซึ่ง จัด เป น ทรั พ ยากรสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศต อ ไปในอนาคต ประเทศใด
มี ท รั พ ยากรบุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพ ประเทศนั้ น ๆ ย อ มง า ยต อ การพั ฒ นาระบบต า ง ๆ ภายในให
เขมแข็งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2540-2544 ที่กลาวถึง
ความจําเปนของการพัฒนาคนและคุณภาพของคนโดยเห็นวา “คนเป นทั้ง ปจจัยและผลลัพ ธ
ที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ” ดังนั้น การศึกษาจึงเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย อํารุง จันทรวานิช (2541 : 77, อางถึงใน จิตรา ชูมณี 2544) ไดกลาววา
การจัดการศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะที่ 2 มุงใหการศึกษาเปน
1

2
เครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคนและสังคมใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูและสังคมแหงการเรียนรู
การจัดการศึกษาตองเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป และในการพัฒนาคน
โดยนําการศึกษาเขามาเปนกลไกลสําคัญนั้น สิ่งที่สําคัญในการจัดการศึกษาที่จะทําใหประสบ
ความสําเร็จก็คือการจัดการเรียนรู
การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ความสามารถ
ที่จะปรับตัวไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะมาถึง การจัดการศึกษาในแนวทาง
ที่เหมาะสมกับสภาพความตองการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศ
สามารถสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกสังคมไทย ทั้งยังสรางความสมดุลและความกลมกลืน
ของการพั ฒนาระหวางด านตา ง ๆ ได และเพื่อใหการศึกษาเปนกระบวนการที่ จะชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนไทยใหเปนไปตามแนวทางที่พึงประสงค เหมาะแกกาลเวลาและบริบทของ
สังคมไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2542 : 1) แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2545-2559) ที่ ใ หค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาคน เปน จุ ดหมายหลัก เนื่ อ งด ว ยได ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญในการพัฒนาคนและคุณภาพของคนดวยเหตุผลที่วา คนเปนทั้งเหตุปจจัยและผลลัพธ
ที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ โดยมุงพัฒนาชีวิตใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งดานรางกาย
สติปญญา จิตใจและสังคม เปนสังคมแหง ภูมิปญญาและการเรียนรู มีคุ ณลักษณะมองกวา ง
คิดไกล ใฝดี มีวินัยในตนเอง มีความใฝรูและพรอมที่จะเรียนรูอยูเสมอ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ 2545 : 5-6) ซึ่งแนวทางการจัดการศึกษาที่จะใหบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว คือ
การปลูกฝงนักเรียนใหมีนิสัยรักการอานและใฝหาความรูเสมอ ทั้งนี้เพราะผูที่มีนิสัยรักการอาน
ยอมเปนผูที่มีความรูกวางขวาง สามารถนําการอานไปเปนเครื่องมือไปพัฒนาทางดานสติปญญา
อารมณและสังคมใหดีขึ้นได
ในการปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการพั ฒ นาการศึ ก ษาตามนโยบายพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน
2547 : 13) ไดระบุวา การจัดกระบวนการเรียนรูจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนั ดของผูเ รี ย นโดยคํ า นึ ง ถึง ความแตกตา งระหว า งบุคคล ใหฝ ก ทัก ษะ
กระบวนการคิด จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ จากการปฏิบัติใหทําได ฝกเปน
ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ในแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540
-2544) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 ข : ไมปรากฏเลขหนา) กลาวถึง
วิสัยทัศนการพัฒนาการศึกษาในอนาคตวา ควรพัฒนาคนไทยใหมีความรูความสามารถและ
ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัตน เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทตอชีวิตของมนุษย
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มากขึ้น ทั้งในดานของการถายทอดความรูและพัฒนาความคิด ดังปรากฏในการถายทอดความรู
ผานเว็บไซต วิทยุ โทรทัศน และสื่ออื่น ๆ แมวาปจจุบันขอมูลสารสนเทศมีมากมายหลายรูปแบบ
แตหนังสือเปนแหลงความรูที่สําคัญยิ่งรูปแบบหนึ่งตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งทักษะการอาน
เปน สิ่งที่ สําคั ญที่สุ ดในการเขา ถึงความรูต าง ๆ เหลา นั้น เพื่อเสริมสรางชีวิ ตที่ดี ในสังคมและ
เปนหัวใจของการดําเนินชีวิตประจําวัน ดังที่ ครูรักษ ภิรมยรักษ (2541 : 65) กลาววา การอาน
มีความสําคัญอยางอเนกอนันตตอวิถีชีวิตมนุษยในสังคมโลกปจจุบัน ในฐานะที่เปนเครื่องมือใน
การเรียนรูสรรพวิทยาการทั้งหลาย ตามความสนใจของผูคนทุกเพศทุกวัย ไมวาจะอยูในสาขา
วิชาชีพใด ผูที่อานมากยอมรูมาก ประสบความสําเร็จมากและไดเปรียบผูอื่นที่อานนอยเสมอ
การอ า นเป น การหาอาหารสมองที่ ช ว ยพั ฒ นาสมองให เ กิ ด ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค สิ่ ง ใหม
นอกจากนี้การอานยังเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาอารมณและจิตใจ สนองความตองการ
ทางดานจิตใจ ชวยใหผูอานมีความสุขและบันเทิงใจ จึงอาจกลาวไดวา การอานมีความสําคัญใน
ฐานะเปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติโดยรวม รวมทั้งเครือขายที่โยงใยไปทั่วโลกในฐานะที่สังคมโลกเปนสังคมของ
การอาน
ในสังคมแหงการเรียนรู ทักษะที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คือ การอาน เพราะการอานเปนเครื่องมือเขาสูความรูที่เกิดขึ้นใหม ๆ ตลอดเวลา ทําใหอยูในโลก
ไดดี มีความสุขเพราะทัดเทียมกับผูอื่นและอยูกับผูอื่นไดอยางมีศักดิ์ศรีเสมอกัน (แมนมาส ชวลิต
2545 : 4-5) เชนเดียวกับแนวคิดของ วิชา ทรวงแสง (2541 : 2) ที่กลาววา กระบวนการพัฒนาคน
ในชาติที่สําคัญอยางยิ่ง คือ การอานและนิสัยรักการอาน ซึ่งเปนเครื่องมือพื้นฐานที่เรียนรูเรื่องราว
ตาง ๆ เปนกุญแจไขความรูซึ่งมีอยูมากมายในโลก ผูที่มีนิสัยรักการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต
เทานั้น จึงเปนผูที่สามารถดํารงตนสรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชนแกสังคมและนานาชาติได
จากความสําคัญของการอานที่วาการอานชวยพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห
ตีความ ชวยเพิ่มพูนประสบการณ ความรู ความคิด ดังกลาวมา อีกทั้งการสอนอานในปจจุบัน
ยังไดเนนการอานเพื่อพัฒนาความคิด ดังที่ กรมวิชาการ (2542 : 1) ไดกําหนดวา การสอนอาน
ไมเนนการอานออกเขียนไดเพียงพออยางเดียว แตจะเนนการอานเพื่อพัฒนาความคิดควบคูกัน
ไปดวย เพราะการคิดเปนหลักสําคัญที่ใชในการเรียนรู แสดงใหเห็นวากระบวนการอานนั้นจะตอง
มีการคิดเสมอ เชน การคิดเพื่อวิเคราะห หรือตีความ สรุปความสิ่งที่อาน ถาปราศจากการคิด
การอา นย อ มไม สามารถดํ า เนิ น ไปได อย า งมีป ระสิท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผล ซึ่ ง สอดคลอ งกั บ
ศิริพร ลิ้มตระการ (2534 : 5) ที่กลาววา การอาน คือ กระบวนการแหงความคิดในการรับสาร
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เขามา ในขณะที่อานนั้นสมองของผูอานจะตองคิดตามผูเขียน หรือตีความขอความที่อานไปดวย
ตลอดเวลา
ดังนั้น จึงกลาวไดวา การคิดมีความสําคัญทั้งตอการอานเองและสําคัญตอการดําเนิน
ชีวิตในสังคมปจจุบัน ดังที่ โจนส (Jones 1997, อางถึงใน หรรษา นิลวิเชียร, อัจฉรา ธรรมาภรณ
และปราณี ทองคํา 2547 : 46) ไดแสดงเหตุผลที่คนเราตองมีทักษะการคิดไววา เนื่องจากมี
สิ่งใหม ๆ ที่ถูกคนพบเกิดขึ้นมากมาย เราไมสามารถยอมรับไดวาสิ่งที่ผูอื่นอาจมาชักชวนจูงใจเรา
วาเปนสิ่งที่ดีที่สุดและถูกตองที่สุด เราจึงจําเปนตองมีความสามารถพิจารณาเหตุการณที่ตอง
เผชิญตองสามารถตัดสินใจวาขอมูลใดที่สนับสนุน หรือขัดแยงกับขอสรุป นอกจากนี้ เบเยอร
(Beyer 1987, อางถึงใน หรรษา นิลวิเชียร, อัจฉรา ธรรมาภรณ และปราณี ทองคํา 2547 : 46)
ไดกลาวถึงความสําคัญของการคิดไวในทํานองเดียวกันวา ความสามารถในการคิดชวยพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนไดทุกดาน เพื่อนําสูความสําเร็จของโรงเรียนและโลกปจจุบัน นอกจากนี้
ยังชวยพัฒนาผลการเรียนรู เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาวิชาตาง ๆ และชวยพัฒนา
ความสามารถในการควบคุมกระบวนการคิดของตนเอง โดยผสมผสานกับความสามารถทาง
การเรียนรูวิชาการอันเปนผลมาจากการคิด นักเรียนจะเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองและประสบ
ผลสําเร็จทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนไดในที่สุด และดวยเหตุที่การคิดเปนทักษะที่ดําเนินไปใน
กระบวนการอาน ถาครูเนนการพัฒนาการคิดลักษณะตาง ๆ ตามประเภทของการอานยอมจะ
ทําใหการอานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เมื่อพิจารณาจากสาระภาษาไทยและมาตรฐานการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา
ในการสอนอานนั้นมุงเนนใหนักเรียนอานเรื่องแลวแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น วิเคราะห
ความตีความ สรุปความ ทําแผนภูมิรูปภาพโครงเรื่องหรือแผนภูมิรูปภาพความคิด การตรวจสอบ
ความรูและคนควาเพิ่มเติม จึงจัดไดวาเปนการอานเชิงวิเคราะห ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิด
ของ บลูม (Benjamin Bloom 1956, อางถึงใน สุเทพ อวมเจริญ 2547 : 36) ที่ใหความหมาย
ของการวิเคราะหวาเปนความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวใด ๆ ออกมาเปนสวนยอย ๆ วา
สิ่งเหลานี้ประกอบกันอยูเชนไร แตละอันคืออะไร มีความเกี่ยวพันกันอยางไร อันใดสําคัญมาก
นอย นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวความคิดของ ควอแนท (Quanat 1977 : 110, อางถึงใน
ฐิตินันท ประทุมนันท 2545 : 15 ) เบอรน โร และรอส (Burns, Roe and Ross 1984 : 247,
อางถึงใน วรรณา บัวเกิด 2541 : 156 และฉวีวรรณ คูหาภินันท 2542 : 168) ที่ใหความหมาย
ของการอานเชิงวิเคราะหไวในทํานองเดียวกันวา การอานเชิงวิเคราะหเปนการอานที่ผูอานจะตอง
เขาใจเจตนาของผูเขียนเขาใจเนื้อเรื่อง และสามารถสรุปความคิดเกี่ยวกับงานเขียนนั้น โดยผูอาน
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จะตองอานอยางพิจารณาแลวใชความคิดในการไตรตรอง แยกแยะ จับใจความสําคัญหาขอมูล
มาตอบคําถาม เปรียบเทียบขอมูลจากแหลงตาง ๆ สรุป ตัดสินและประเมินคาในสิ่งที่อานสรุป
ไดวา การอานเชิงวิเคราะหเปนความสามารถที่ตองใชการคิดวิเคราะหควบคูกันไปดวยจึงจะทําให
ผูเรียนสามารถวิเคราะหความ ตีความ และสรุปความจากเรื่องที่อานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การอานมีความสําคัญอยางมากสมควรที่จะปลูกฝงใหแกนักเรียนไดฝกการอาน
ควบคูกับการฝกทักษะการคิดเพื่อวิเคราะหความ ตีความ สรุปความ และนําความรูที่ไดจาก
การอานไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง แตจากผลการทดสอบคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา วิชา
ภาษาไทย คะแนนเต็ม 40 คะแนน แบงเปนความรูท างดานโครงสรา งทางภาษา 15 คะแนน
นักเรียนสอบไดคะแนนเฉลี่ย 8.12 ความรูทางดานกระบวนการ 25 คะแนน จํานวนนักเรียน
สอบไดคะแนนเฉลี่ย 12.56 อยูในระดับพอใช
จากแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2544 (ปพ. 5) ของโรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2548
-2550 ดานการอาน คิดวิเคราะห เขียน พบวา มีนักเรียนที่มีผลการประเมินยังไมเปนที่นาพอใจ
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินดานการอาน คิด วิเคราะห เขียนของโรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม
เกณฑการประเมิน
ดี
(75 - 80 คะแนน)
พอใช
(50 – 74 คะแนน)
ปรับปรุง
(0 – 49 คะแนน)

รอยละของจํานวนผูเรียน
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
2548
2549
2550
69.20

70.25

73.25

19.25

21.25

26.75

11.55

8.50

-

จากตารางที่ 1 ปรากฏวา ปการศึกษา 2548, 2549, 2550 มีนักเรียนรอยละ 69.20,
70.25, 73.25 ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป ตามลําดับแตยังต่ํากวาเปาหมายที่โรงเรียนตั้งไว นักเรียน
รอยละ 75 ตองผานเกณฑระดับดีขึ้นไป ดังนั้นโรงเรียนดอนเจดียพิทยาคมจึงมีเปาหมายที่จะ
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พัฒนานักเรียนในแตละปการศึกษาซึ่งยังมีผลการเรียนไมเปนไปตามเปาหมายไดแก นักเรียน
รอยละ 30.80, 29.75 และ 26.75 ใหมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
เมื่อพิจารณาเฉพาะดานการอาน ซึ่งกําหนดเกณฑความสามารถดานการอานไว
5 ดาน ไดแก 1) อานไดคลองแคลวและรวดเร็ว 2) อานไดถูกตองตามลักษณะคําประพันธและ
อักขรวิธี 3) อ านแล วเขาใจความหมายของคํา สํ านวนโวหาร 4) อานแล ววิเคราะหความ
ตีความ และ 5) อานแลวสรุปความ ซึ่งพบวา ดานการอานวิเคราะหความ ตีความ นักเรียน
มี ค วามสามารถต่ํ า ที่ สุ ด คื อ จํ า นวนนั ก เรี ย นร อ ยละ 69.20 ที่ ผ า นเกณฑ ร ะดั บ ดี ขึ้ น ไป
ในขณะเดี ย วกั น จากรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของโรงเรี ย นดอนเจดี ย พิ ท ยาคม
เมื่อวันที่ 22-24 สิงหาคม พ.ศ. 2548 จากสํา นัก งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพ
การศึ ก ษา องค ก ารมหาชน ในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด า นผู เ รี ย น พบว า ผู เ รี ย นมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในระดับพอใชเชนเดียวกัน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, องคการมหาชน 2546 : 20) ซึ่งปญหานี้ถาไมไดรับการแกไขจะสงผล
ตอการเรียนรูในกลุมสาระอื่น ๆ ไดแก กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เพราะการอานเชิงวิเคราะหเปนพื้นฐานในการเรียนรูทุกกลุมสาระ และ
เปนทักษะการอานในระดับสูงกวาความรู ความจํา ความเขาใจการนําไปใช ซึ่งจําเปนตองใชใน
การแสวงหาความรูจากสาระวิชาตาง ๆ และขอมูลสารสนเทศ ถานักเรียนอานแลวไมสามารถ
แยกแยะขอเท็จจริงออกจากขอคิดเห็น จับประเด็นสําคัญจากการอาน วิเคราะหจุดมุงหมายของ
การเขียน รวมทั้งรวบรวมประเด็นตาง ๆ จากการอานเพื่อสรุปเรื่องไมได ผลที่ตามมาคือนักเรียน
ไมสามารถพิจารณาเลือกรับสาระที่มีคุณคาของเรื่องที่อานได
ป ญ หาดั ง กล า วส ว นหนึ่ ง มี ส าเหตุ ม าจากการจั ด การเรี ย นการสอนของครู เ น น
การถ า ยทอดเนื้ อ หาในห อ งเรี ย น และท อ งจํ า ตํ า ราเป น สํ า คั ญ ผู เ รี ย นขาดประสบการณ แ ละ
การศึกษาจากความเปนจริงรอบตัว ขาดการคิดวิจารณญาณ ขาดการนําประสบการณ หรือขอมูล
มาสังเคราะหใหเปนปญหาที่สูงขึ้น (ประเวศ วะสี 2547 : 165, อางถึงใน ทิศนา แขมมณี 2547
: 177) ซึ่งสอดคลองกับ จํารูญ เหลืองขจร (2543 : คํานํา) ที่กลาววา วิธีการสอนของครูใน
กระบวนการเรียนการสอนมุ งเนน การทองจําเพื่อสอบมากกวาเน น ใหผูเ รียนรูจั กคิดวิเคราะห
แสวงหาความรู ด ว ยตนเองอี ก ทั้ ง ยั ง ไม ส ามารถปลู ก ฝ ง นิ สั ย รั ก การอ า นและรั ก การค น คว า
โดยเฉพาะในเรื่องของการอานนั้น สุนันท ประสาทสอน (2544 : 5) ไดกลาวไววา ปญหาการอาน
นั้ น สาเหตุ ห นึ่ ง เกิ ด จากครู บ างส ว นไม ส ามารถจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให นั ก เรี ย นเกิ ด
ความเขาใจในการอานได ทั้งนี้เพราะนักเรียนขาดการฝกฝนทักษะดานการคิด การวิเคราะห
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การวิจารณ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการสอนอาน ทําใหการอานไมมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ในยุคโลกาภิวัตน การสอนอานเพียงเพื่อความเขาใจเปนการไมเพียงพอ แตจะตองอานไดอยางมี
วิจารณญาณ รูจักคิดหาเหตุผล วิเคราะห วินิจฉัยในสิ่งที่อานไดอยางถูกตอง ดังนั้น ครูควร
ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยนําเทคนิคการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถดาน
การอานควบคูกับการคิดมาจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน
สําหรับแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถดานการอาน
เชิงวิเคราะห สามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL, KWL Plus
และเทคนิค KWLH ซึ่งเทคนิคเหลานี้ลวนแตเปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่ชวยพัฒนาทักษะ
การอานควบคูกับทักษะการคิด ดังที่ วัชรา เลาเรียนดี (2547 : 92-94) ไดกลาวไววา เทคนิค KWL
สามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาทักษะในการอานไดทุกระดับ นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาความสามารถ
ในการคิดเชิงวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดอยางสรางสรรคได การนําเทคนิค KWL
มาใชเพื่อพัฒนาทักษะการอาน และทักษะการคิดทําไดงาย เนื่องจากมีกรอบและแนวทางฝกให
คิดเปนลําดับขั้นตอน คือ K : (What we know) นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน W :
(What we want to know) นักเรียนตองการรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน และ L : (What we have
learned) นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่อาน เชนเดียวกับเทคนิค KWL Plus ทีม่ เี ปาหมาย
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการอานอยางกระตือรือรน ซึ่งเปนการอานตามเทคนิค KWL
หมายถึง การถามตนเอง และการใชความคิด และคิดในเรื่องที่อานเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับ
ความเห็นของ สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 8) และสมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2544 :
75) ที่ ก ลา วว า การจัดการเรีย นรู แบบ KWL เปน กระบวนการเรียนรูที่เ นน ใหผูเ รี ยนมีทัก ษะ
กระบวนการอานที่สอดคลองกับทักษะการคิดอยางรูตนวาตนคิดอะไร มีวิธีคิดอยางไร สามารถ
ตรวจสอบความคิ ด ของตนเองได โดยผู เ รี ย นจะได รั บ การฝ ก ให ต ระหนั ก ในกระบวนการทํ า
ความเขาใจตนเอง มีการจัดระบบขอมูลเพื่อการดึงมาใชภายหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับ
เทคนิค KWL ของ โอเกิ้ล (Donna Ogle, อางถึงใน ชลธิชา จันทรแกว 2549 : 3) เปนเทคนิค
วิธีสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่ชวยกระตุนความรูเดิมของนักเรียนและสงเสริมความคิดขณะที่อาน โดยมี
พื้นฐานมาจากเทคนิค KWL และ KWL Plus จากผลวิจัยของ ทิพสร มีปน ( 2547: บทคัดยอ)
ศิริพรรณ เปรื่องศิลปะรัตน (2544: 99 )และวิไลวรรณ สวัสดิวงศ (2547: 199 ) พบวา นักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL และ KWL Plus มีทักษะการอานสูงขึ้น รวมทั้งนักเรียน
เกิดทัศนคติที่ดีตอการจัดการเรียนรูดังกลาว
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ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําแนวการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus มาใชเพื่อ
พัฒนาผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห โดยเพิ่มเติมในสวนของการทําแผนภาพความคิด
(Mapping) และ การสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อาน (Summarizing)เพื่อนําผลที่ไดมาเปน
แนวทางในการปรับปรุงการสอนอานเชิงวิเคราะหในระดับชั้นประถมศึกษา รวมทั้งเสนอแนะแกครู
และผูที่เกี่ยวของกับการสอนกลุมสาระภาษาไทยตอไป
จากที่กลาวมาทั้งหมดผูวิจัยไดกําหนดเปนกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยดังตอไปนี้
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดของ โอเกิ้ล (Donna Ogle, อางถึงใน ชลธิชา
จันทรแกว) ที่พัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1986 เพื่อนํามาใชเปนยุทธวิธีในการสอนอานควบคูกับ
การสงเสริม การคิด ขณะที่อานโดยมีพื้นฐานมาจากเทคนิค KWL และ KWL Plus ซึ่ง วัชรา
เลาเรียนดี (2547 : 90-93) ไดกลาวถึงเทคนิค KWL ไววา เทคนิค KWL สามารถนํามาใชเพื่อ
พัฒนาทักษะในการอาน ทุกระดับไดและยังสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห
คิดอยางมีวิจารณญาณและคิดสรางสรรคไดอีกดวย การนําเทคนิค KWL มาใชเพื่อพัฒนาทักษะ
การอานและทักษะการคิดทําไดงาย เนื่องจากมีกรอบและแนวทางฝกใหคิดเปนลําดับขั้นตอน
โดยครูเปนผูมีบทบาทคอยดูแล การฝกของนักเรียน คอยถามคําถาม เพื่อใหนักเรียนแสวงหา
คําตอบและคอยกระตุนใหนักเรียนถามคําถามจากเรื่องที่อานดวย นอกจากนี้ สุวิทย มูลคํา และ
อรทัย มูลคํา (2545 : 8) และสมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2544 : 75) ไดกลาวถึงเทคนิค KWL ไวใน
ทํานองเดียวกันวาเทคนิค KWL เปนกระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการอาน
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ทั ก ษะการคิ ด อย า งรู ตั ว ว า ตนคิ ด อะไร มี วิ ธี คิ ด อย า งไร สามารถตรวจสอบ
ความคิดของตนเองได และสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดของตนเอง โดยผูเรียนจะไดรับ
การฝกใหตระหนักในกระบวนการทําความเขาใจ มีการจัดระบบขอมูลเพื่อการดึงมาใชภายหลัง
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคนิควิธีการ KWL นั้นเปนตัวยอที่ไดจากขั้นการสอน คือ K : (What
we know) นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อาน W : (What we want to know) นักเรียน
ตองการรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อาน และ L : (What we have learned) นักเรียนไดเรียนรู
อะไรจากเรื่องที่อาน หลังจากนั้นเทคนิค KWL ไดพัฒนาใหสมบูรณขึ้นโดย คาร และโอเกิ้ล (Carr
and Ogle) และใชชื่อวา KWL plus โดยคงสาระสําคัญและแนวทางการปฏิบัติเดิมของ KWL ไว
แตเดิมการเขียนผังความคิด (Mapping) และการสรุปเรื่องจากการอาน (Summarizing) อันเปน
การพัฒนาทักษะการเขียนและการพูด นอกเหนือไปจากทักษะการฟงและการอาน ในเรื่องของ
เทคนิค KWL plus นั้น วัชราเลาเรียนดี (2547 : 93-95) ไดกลาวไววา เทคนิค KWL Plus
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ประกอบดวยสวนที่สําคัญของ เทคนิค KWL คือ (K) ระบุสิ่งที่รู เรื่องที่รูเกี่ยวของกับเรื่องที่ระบุ
หรือหัวเรื่องที่กําหนด (W) อยากรูอะไรบาง จากสิ่งหรือเรื่องที่ระบุในขั้นแรก และ (L) เรียนรู
อะไรบางจากเรื่องที่กําหนดหลังจากอานเสร็จแลว และเพิ่มเติมในสวนของการทําแผนผังมโนทัศน
แลว ซึ่งประสิทธิภาพและ
บทสรุปของเรื่องราวตาง ๆ ที่อานเมื่อจบกระบวนการ KWL
ประสิทธิผลของ KWL Plus ขึ้นอยูกับเรื่องที่เคยรูมากอนไดอยางสรางสรรค กลาวไดวาเทคนิค
KWL Plus ชวยพัฒนาทักษะการอานเชิงวิเคราะหการอานอยางมีวิจารณญาณและอานอยาง
สรางสรรคได เพราะแตละขั้นตอน จงใจใหนักเรียนอาน คิดวิเคราะหโดยละเอียด จากการเสริมแรง
ของครูจะชวยใหนักเรียนอยากรู อยากแสวงหาคําตอบที่หลากหลายลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ วิไลวรรณ สวัสดิวงศ (2547 : 117-118) ที่พบวา ทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังไดรับการจัดการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
KWL Plus สูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีระดับนัยสําคัญสถิติที่ระดับ .01 โดยมีขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามลําดับขั้นดังนี้
1. การเตรี ย มความพรอ ม และให ค วามรูพื้ น ฐานหลั ก การอ า นเชิง วิ เ คราะห แ ละ
การเรียนรูตามขั้นตอนของเทคนิค KWL Plus
2. การจัดกิจกรรมฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห คือ
2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน (ใหนักเรียนดูภาพที่สัมพันธกับเรื่องที่จะอาน การใชเกม
ทางการศึกษา การใชคําถามเพื่อการเชื่อมโยงเขาสูเรื่องที่จะอาน)
2.2 ขั้นกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะหโดยใชเทคนิค KWL Plus มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการอาน เรียกวาขั้น K (What we know) นักเรียนมี
ความรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน
ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวาขั้น W (What we want to know)
นักเรียนตองการจะรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน เรียกวาขั้น L (What we have learned)
นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่อาน
ขั้นที่ 4 กิจกรรมการสรางแผนภาพความคิดจากการอาน (Mapping)
ขั้นที่ 5 กิจกรรมสรุปเรื่องจากการอาน (Summarizing) และนําเสนอตอชั้นเรียนรวมอภิปราย
2.3 ขั้นฝกปฏิบัติกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะหเปนกลุมยอย โดยครูคอยแนะนํา
3. การวัดและประเมินผล โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ตรวจผลงาน
และใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน โดยครูและนักเรียนรวมกันประเมินผล
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สําหรับการอานเชิงวิเคราะหนั้น กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ก : 208) ไดกลาวไววา
เปนทักษะการอานในระดับที่สูงขึ้นกวาการอานทั่ว ๆ ไป มิใชเปนเพียงการอานเพื่อความรู และ
ความเพลิดเพลินเทานั้น แตยังตองมีการวิเคราะหสิ่งที่ผูเขียนไดเขียนในดานตาง ๆ ดวย ซึ่ง
พฤติกรรมในการวิเคราะหตามแนวคิดของ บลูม (Bloom 1956, อางถึงใน สุเทพ อวมเจริญ 2547
: 36) จําแนกไดเปน 3 ขอยอย คือ 1) วิเคราะหองคประกอบ เปนความสามารถในการหา
สวนประกอบที่สําคัญของเรื่องราวหรือปรากฏการณตาง ๆ เรียกไดวาเปนการแยกแยะหัวใจของ
เรื่อง 2) วิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการหาหลักการความสัมพันธของสวนตาง ๆ
และ 3) วิเคราะหหลักการ เปนความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธของสวนสําคัญ
ในเรื่องราวหรือปรากฏการณนั้น ๆ วา สัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด นอกจากนี้ กรมวิชาการ
(2546 : 209) ไดกําหนดทักษะยอยในการอานเชิงวิเคราะหไว 4 ดาน ดังนี้ 1) ทักษะในการดู
รูปแบบของงานประพันธวาใชรูปแบบใด อาจเปนนิทาน บทละคร นวนิยาย เรื่องสั้น บทรอยกรอง
หรือบทความจากหนังสือพิมพ 2) ทักษะในการจําแนกเนื้อเรื่องออกเปนสวน ๆ ใหเห็นวาใคร
ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อไร 3) ทักษะในการพิจารณาแตละสวนใหละเอียดลงไปวาประกอบกัน
อยางไร หรือประกอบดวยอะไรบาง และ 4) ทักษะในการพิจารณาใหเห็นวาผูเขียนใชกลวิธีเสนอ
เรื่องอยางไร สวนสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน
(2547 : 21) ไดกําหนดเกณฑในการอานเชิงวิเคราะหไว 3 ขอ ดังนี้ 1) จําแนกแจกแจง
องคประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางถูกตอง 2) จัดลําดับขอมูลไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม 3) เปรียบเทียบขอมูลระหวางหมวดหมูไดอยางถูกตอง จากแนวคิดที่ไดกลาวมา
ขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหเกณฑในการวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียน
เปน 3 ดาน ดังนี้ 1) บอกความสัมพันธของสวนตางๆในเรื่องไดถูกตอง 2) บอกความสําคัญของ
เรื่องที่อานไดถูกตอง และ3) สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานไดถูกตอง
จากการศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus
และการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห ที่ ก ล า วมาข า งต น ผู วิ จั ย จึ ง ได กํ า หนดกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย
ดังแผนภูมิที่ 1 ดังนี้
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การจัดการเรียนรูโดยใช เทคนิค KWL Plus
1. การเตรี ย มความพร อ มและให ค วามรู พื้ น ฐานด า น
การอานเชิงวิเคราะหและการเรียนรูตามขั้นตอนของเทคนิค
KWL Plus
2. การจั ด กิ จ กรรมฝ ก ความสามารถด า นการอ า นเชิ ง
วิเคราะห ตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
2.2 ขั้ น กิ จ กรรมการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห โ ดยใช เ ทคนิ ค
KWL Plus มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กิ จ กรรมก อ นการอ า น เรี ย กว า ขั้ น K
(What we know) นักเรียนมีความรูอะไรบางเกี่ยวกับ
เรื่องที่จะอาน
ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา ขั้น W
(What we want to find out) นักเรียนตองการจะรูอะไร
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน
น
ขั้นทีตั่ ว3แปรต
กิ จ กรรมหลั
ง การอ า น เรี ย กว า ขั้ น L
(What we have learned) นักเรียนไดเรียนรูอะไรบาง
จากเรื่องที่อาน
ขั้นที่ 4 การสรางแผนภาพความคิด (Mapping)
ขั้นที่ 5 การสรุปเรื่องจากการอาน
(Summarizing)
2.3 ขั้ น ฝ ก ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห เ ป น
กลุมยอย โดยครูคอยแนะนํา
3. การวัดและประเมินผล

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

ผลการเรียนรู
การอานเชิงวิเคราะห

ความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิค KWL Plus
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู ด า นการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL
Plus
ขอคําถามของการวิจัย
1. ผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอน
และหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus แตกตางกันหรือไม
2. นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus อยูใน
ระดับใดและเปนอยางไร
สมมติฐานการวิจัย
ผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus แตกตางกัน
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียน
ดอนเจดี ย พิ ท ยาคม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2 อํ า เภอดอนเจดี ย
จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 3 หองเรียน รวมนักเรียน 100 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/3 โรงเรียนดอนเจดีย
พิทยาคม อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1หองเรียน รวมนักเรียน 30คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
2.2 ตัวแปรตาม คือ
2.2.1 ผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
2.2.2 ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช เทคนิ ค
KWL Plus
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ขอบเขตของเนื้อหา
เนื้ อ หาที่ นํ า มาดํ า เนิ น การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สาระที่ 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1 สามารถแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
วิเคราะหความ ตีความ สรุปความ หาคําสําคัญในเรื่องที่อาน และใชแผนภาพโครงเรื่องหรือ
แผนภาพความคิ ด พั ฒ นาความสามารถในการอ า น นํ า ความรู ค วามคิ ด จากการอ า นไปใช
แกปญหา ตัดสินใจ คาดการณและใชการอานเปนเครื่องมือการพัฒนาตน การตรวจสอบความรู
และคนควาเพิ่มเติม โดยเลือกบทอานประเภท นิทาน เรื่องสั้น และสารคดีสําหรับเด็ก
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
ผู วิ จั ย ได ท ดลองในภาคเรี ย นที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2551 เป น เวลา 3 สั ป ดาห วั น ละ
2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง
นิยามศัพทเฉพาะ
1. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่มีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นตอนการเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐานดานการอานเชิงวิเคราะห
และ การเรียนรูตามขั้นตอนของเทคนิค KWL Plus 2) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมฝกความสามารถ
ดานการอานเชิงวิเคราะห ประกอบดวย 2.1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2.2) ขั้นกิจกรรมการอานเชิง
วิเคราะหมี
5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการอาน เรียกวา ขั้น K (What we
know) นักเรียนมีความรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา
ขั้น W (What we want to find out) นักเรียนตองการจะรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่อาน ขั้นที่ 3
กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ขั้น L (What we have learned) นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจาก
เรื่องที่อาน ขั้นที่ 4 การสรางแผนภาพความคิด (Mapping) และขั้นที่ 5 การสรุปเรื่องจากการ
อาน (Summarizing) 2.3) ขั้นฝกปฏิบัติกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะหเปนกลุมยอย โดยครูคอย
แนะนํา และ 3) การวัดและประเมินผล
2. ผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห หมายถึง คะแนนที่ไดจากการใช
แบบทดสอบการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห ที่ นั ก เรี ย นสามารถบอกความสั ม พั น ธ ข องเรื่ อ งได ถู ก ต อ ง
บอกความสําคัญของเรื่องที่อานไดถูกตอง และสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานไดถูกตอง
3. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนโรงเรียน
ดอนเจดียพิทยาคม ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ในดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ดานบรรยากาศ และดานประโยชนที่ไดรับ
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4. นักเรียน หมายถึง ผูเรียนที่ศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2551 โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาผลการเรี ย นรู ด า นการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 :1.1 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม
3. การอานเชิงวิเคราะห
3.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห
3.2 องคประกอบของการคิดวิเคราะห
3.3 การสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะห
3.4 ความหมายของการอาน
3.5 ความสําคัญของการอาน
3.6 จุดมุงหมายในการอาน
3.7 ความหมายของการอานเชิงวิเคราะห
3.8 องคประกอบของการอานเชิงวิเคราะห
3.9 ทักษะยอยในการอานเชิงวิเคราะห
3.10 กระบวนการในการอานเชิงวิเคราะห
3.12 การใชคําถามเพื่อสงเสริมการอานเชิงวิเคราะห
3.14 จิตวิทยาการอาน
3.15 ลักษณะของบทอานที่เหมาะสมกับวัย
4. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
5. แผนภูมิรูปภาพความคิด
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ไดกําหนดหลักการ จุดหมาย และ
โครงสรางของหลักสูตรไวดังนี้
หลักการ
เพื่ อพัฒ นาการจั ดการศึก ษาใหเ ปนไปตามนโยบายการจั ดการศึก ษาของประเทศ
จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรไวดังนี้
1. เป น การศึ ก ษาเพื่ อ ความเป น เอกภาพของชาติ มุ ง เน น ความเป น ไทยควบคู
ความเปนสากล
2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดว ยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู
5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดหลายรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายสามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ
จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี
มีปญญา มีความสุข และมีความเปน ไทย มีศั กยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ
จึงกําหนดจุดหมายซึ่งเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคตอไปนี้
1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียนและรักการคนควา
3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด
วิธีการทํางานไดเหมาะตามสถานการณ
4. มี ทั ก ษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร ทั ก ษะ
การคิด ทักษะการสรางปญญา และทักษะในการดํารงชีวิต
5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
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6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค
7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดียึดมั่น
ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญา
ไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม
9. รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงประโยชนและสรางสิ่งที่ดีใหสังคม
โครงสราง
เพื่อใหการจัดการศึ กษาเปนไปตามหลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู
จึงไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรไวดังนี้
1. ระดับชวงชั้น กําหนดหลักสูตรออกเปนระดับชวงชั้นทั้งหมด 4 ชวงชั้น
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
2. สาระการเรียนรู แบงสาระการเรียนรูเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู โดยกําหนดให
กลุมแรกเปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักการจัดการเรียนรูเพื่อสรางพื้นฐาน
การคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤติของชาติ ประกอบดวย กลุมสาระภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมที่สอง เปนสาระการเรียนรู
ที่เ สริ ม สร า งพื้ น ฐานการเป น มนุษ ย แ ละสร า งศั ก ยภาพในการคิ ด และทํ า งานอย า งสรา งสรรค
ประกอบดว ย กลุมสาระสุ ขศึกษาและพลศึ กษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ
3. กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย น เป น กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ให ผู เ รี ย นพั ฒ นาตนเองตาม
ศักยภาพมุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม แบงเปน
กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรียน
4. มาตรฐานการเรี ย นรู เป น ข อ กํ า หนดคุ ณ ภาพของผู เ รี ย นด า นความรู ทั ก ษะ
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมของแตละกลุม แบงเปน 2 ลักษณะ คือ มาตรฐาน
การเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละ
กลุมสาระเมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชั้น
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5. เวลาเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี้
ชวงชั้นที่ 1 และ 2 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000 ชั่วโมง เฉลี่ยวันละ
4-5 ชั่วโมง
ชั่งชั้นที่ 3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 1,000 – 1,200 ชั่วโมง เฉลี่ยวันละ 5-6
ชั่วโมง
ชวงชั้นที่ 4 มีเวลาเรียนประมาณปละไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง เฉลี่ยวันละ
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งอยูใน
ช ว งชั้ น ที่ 2 ของการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย สถานศึ ก ษาต อ งจั ด
เวลาเรียนเปนรายปในชวงชั้นที่ 2 มีเวลาเรียนปละ 800-1,000 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละ 4-5 ชั่วโมง
การจัดการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทยใหเวลาประมาณรอยละ 40 ชั่วโมงของเวลา
เรียนในแตละสัปดาห และตองมีการฝกฝนทบทวนอยูเปนประจําเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานใน
ระดับที่สูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ 2544 ข : 4-11)
หลักสูตรกลุม สาระการเรียนรูภาษาไทย
สาระและมาตรฐานกลุ ม สาระกาเรี ย นรู วิ ช าภาษาไทยจั ด แบ ง ออกเป น 5 สาระ
6 มาตรฐาน ไดแก
สาระที่ 1 การอานมี 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสราง
ความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดํารงชีวิตและมีนิสัยรัก
การอาน
สาระที่ 2 การเขียนมี 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน
เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงาน ขอมูล
สารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
สาระที่ 3 การฟ ง การดู การพู ด มี 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ท 3.1 สามารถ
เลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ
อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
สาระที่ 4 หลักการใชภาษา มี 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติ
ของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทาง
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ภาษาและการรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ และมาตรฐาน ท 4.2 การใชภาษาแสวงหา
ความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ และความสัม พันธระหว างภาษากั บวัฒนธรรม
อาชีพ สังคม และชีวิตประจําวัน
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มี 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจ
และแสดงความคิ ด เห็ น วิ จ ารณ ว รรณคดี แ ละวรรณกรรมไทยอย า งเห็ น คุ ณ ค า และนํ า มา
ประยุกตใชในชีวิตจริง
ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชวงชั้นที่ 2 ปรากฏดังแผนภูมิที่ 2
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การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2 สาระที่ 1 การอาน
มาตรฐานการเรียนรูช วงชัน้
สาระที่ 1 : การอาน
มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอาน
สรางความรูและความคิดไปใช
ตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศน
ในการดําเนินชีวิต และมีนสิ ัยรัก
การอาน

มาตรฐานการเรียนรู ชวงชั้นที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
- การอานเชิงวิเคราะหสามารถแยกขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็น วิเคราะหความตีความ สรุปความ หาคํา
สําคัญในเรื่องที่อานและใชแผนภาพโครงเรื่องหรือ
แผนภาพความคิด พัฒนาความสามารถการอาน
นําความรู ความคิดจากการอานไปใชแกปญ
 หา
ตัดสินใจคาดการณ และใชการอานเปนเครื่องมือ
พัฒนาตนเอง การตรวจสอบความรูและคนควา
เพิ่มเติม

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2545), 12.
การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทย
หลักการวัดประเมินผล
การวั ดการประเมิ นผลการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลั กสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มีหลักการของการประเมินชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพดังนี้
1. การประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพจะตองสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
2. การประเมินผลจะตองใชขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
3. การประเมินผลจะตองมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได และยุติธรรม
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลของผลการเรียนรูของผูเรียน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการเรียนรูของผูเรียนจะตองใชวิธีการที่หลากหลายเพื่อให
ไดขอมูลตรงตามสภาพความเปนจริงซึ่งสามารถดําเนินการไดดังนี้
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1. การตอบแบบสอบถาม ทั้งในลักษณะที่เปนแบบเลือกตอบ ไดแก ขอสอบแบบ
เลือกตอบ ถูก-ผิด และขอสอบชนิดใหผูสอบสรางคําตอบ ไดแก การเติมขอความลงในชองวาง
2. การตรวจสอบจากผลงาน เชน เรียงความ รายงานการวิจัย บันทึกประจําวัน
การทดลอง ผลงานจะเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นการนําความรูและทักษะไปใชในการปฏิบัติงานของ
ผูเรียน
3. การสังเกตการปฏิบัติงาน โดยผูสอนสามารถสังเกตการนําทักษะและความรูไปใช
โดยตรงในสถานการณที่ใหปฏิบัติจริง
4. สังเกตกระบวนการ วิธีนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู กระบวนการคิดของ
ผูเรียนมากกวาดูที่ผลงานหรือการปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพคือการใหนักเรียน
คิดดัง ๆ การตั้งคําถามใหนักเรียนตอบ โดยครูจะสังเกตวิธีการคิดของผูเรียน
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดอนเจดียพ
 ิทยาคม
โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม ตั้งอยูหมูที่ 3 ตําบลดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย จังหวัด
สุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ขนาดใหญ มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 1,004 คน เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 มีจํานวน 11 หองเรียน มีนักเรียน 300 คน
ได แ ก ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 มี 3 ห อ งเรี ย น ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 มี 4 ห อ งเรี ย น และชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 มี 4 หองเรียน ใชเกณฑการแบงหองเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียน
โดยมี ทั้ ง กลุ ม เก ง ปานกลางและอ อ น ที่ มี พื้ น ฐานความรู แ ละความสามารถใกล เ คี ย งกั น ทั้ ง
3 หองเรียน เพื่อจัดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพอยางเทาเทียมกัน โดยกําหนดปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสรางเวลาเรียน มาตรฐานการเรียนรู
ผลการเรียนรูที่คาดหวังสาระการเรียนรูและหนวยการเรียนรู
ปรัชญา
เรียนเดน เนนคุณธรรม นํากีฬาสามัคคี
วิสัยทัศน (Vision)
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูตามมาตรฐานของหลักสูตร
สามารถใช ภ าษาต า งประเทศในการสื่ อ สาร ก า วทั น เทคโนโลยี แ ละการเปลี่ ย นแปลงสั ง คม
มีสุขภาพกายและจิตที่ดี เปนผูมีความรูคูคุณธรรมและเปนคนดีของสังคม
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พันธกิจ (Mission)
1. จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูตามศักยภาพ โดย
ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด และสามารถศึกษาตอไปไดในระดับชั้นสูงตอไป
2. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการและการจัดการโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียน ไดเรียนภาษาตางประเทศ
4. สงเสริมการใชสื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนในการพัฒนา
การเรียนรูของนักเรียน
5. พัฒนาแหลงเรียนภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
6. จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
7. สงเสริมและพัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดลอม ใหผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดี
8. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู
เปาหมาย (Goal)
1. โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคมจัดหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยนของโรงเรียน และ
การพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
2. โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคมจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ และ
การจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. นักเรียนที่จบชั้นสูงสุดของโรงเรียนสามารถศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. นักเรียนทุกคนไดเรียนภาษาตางประเทศและใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารได
เหมาะสมกับวัย
5. ครูและนักเรียนใชสื่อ เทคโนโลยีและแหลงการเรียนรูภายนอกโรงเรียน
6. โรงเรี ย นดอนเจดี ย พิ ท ยาคมเป น แหล ง เรี ย นรู ที่ มี ค วามพร อ มและเอื้ อ ต อ
การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
7. โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคมจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
8. โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคมมีบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่ดี ที่เอื้อตอการพัฒนา
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
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ครู ไ ด รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพอย า งต อ เนื่ อ ง และสามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
กระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
1. รักษาความสะอาดของรางกายและโรงเรียน
2. อนุรักษสิ่งแวดลอม
3. มีวิถีประชาธิปไตย
4. ประหยัดอดออม
5. ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ
6. มีมารยาทแบบไทย
7. มีวินัยจราจร
8. ตรงตอเวลา
9. เขาแถวเรียงลําดับ
10. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน
11. ไมพัวพันยาเสพติด
โครงสรางเวลาเรียน
โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคมไดจัดโครงสรางเวลาเรียนกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน สําหรับชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาป 4-6) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม
กลุมสาระการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ

เวลาเรียน (ชัว่ โมง)
ป.4
ป.5
ป.6
200
200
80
80
40
40

200
200
80
80
40
40

200
200
80
80
40
40
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ตารางที่ 3 (ตอ)
กลุมสาระการเรียนรู
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาตางประเทศ
รวม 8 กลุมสาระ
สาระการเรียนรูเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1. แนะแนว
2. ลูกเสือ - ยุวกาชาด
3. กิจกรรมสรางนิสัยจริยธรรม คุณธรรม
4. ชุมนุม
5. ดนตรีสากุล
รวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
รวมทัง้ สิ้น

เวลาเรียน (ชัว่ โมง)
ป.4
ป.5
ป.6
80
80
800
-

80
80
800
-

80
80
800
-

40
40
40
40
40
200
1,000

40
40
40
40
40
200
1,000

40
40
40
40
40
200
1,000

ระดับชวงชั้น
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
สาระการเรียนรู
กํ า หนดสาระการเรี ย นรู ต ามหลั ก สู ต ร ซึ่ ง ประกอบด ว ยการจั ด องค ค วามรู ทั ก ษะ
การเรียนรู และคุณลักษณะของผูเรียนเปน 8 กลุม ดังนี้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร
3. วิทยาศาสตร
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุขศึกษา และพลศึกษา
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6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาตางประเทศ
คําอธิบายรายวิชากลุมสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
สาระที่ 1 การอาน
รูจักจับประเด็นสําคัญและรายละเอียด เขาใจจุดประสงค แยกขอเท็จจริง วิเคราะห
สรุปความจากการอานนิทาน เรื่องสั้น บทรอยกรอง และสารคดีสําหรับเด็ก โดยสามารถบอก
ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ บอกความสําคัญของเรื่องและสรุปใจความสําคัญของเรื่อง โดยใชแผน
ที่ความคิดหรือแผนภาพความคิด พัฒนาการอาน นําความรู ความคิด พัฒนาตนจากการอานไป
ใชแกปญหาและตัดสินใจ (โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม 2546 : 17)
สาระการเรียนรูรายป
สาระที่ 1 การอาน
มาตรฐานการเรียนรู ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปตัดสินใจ
แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
ตารางที่ 4 ตารางการวิเคราะหความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
และสาระการเรียนรูภาษาไทย
มาตรฐานการเรียนรู
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
2. สามารถแยก
ขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็น วิเคราะห
ความ ตีความ สรุป
ความ หาคําสําคัญใน
เรื่องที่อานและใช
แผนภาพโครงเรื่องหรือ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
2.1 อานเรื่องที่กําหนด และ
เนื้อเรื่อง ใชคาํ ถาม หาคํา
สําคัญ ใชแผนโครงเรื่องหรือ
แผนภาพความคิด พัฒนา
ความเขาใจการอาน

สาระการเรียนรู
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
2.1 การอานในใจ จับใจความของ
เรื่องที่อานโดยหาคําสําคัญ
ใชคําถาม ใชแผนภาพโครงเรื่องหรือ
แผนภาพความคิด
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ตารางที่ 4 (ตอ)
มาตรฐานการเรียนรู
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
แผนภาพความคิด
พัฒนาความสามารถ
การอาน นําความรู
ความคิดจากการอาน
ไปแกปญหา ตัดสินใจ
คาดการณ และใช
การอานเปนเครื่องมือ
การพัฒนาตน
การตรวจสอบความรู
และคนควาเพิม่ เติม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
2.2 บอกความสัมพันธของ
สวนตาง ๆ ในเรื่อง บอก
ความสําคัญของเรื่องที่อา น
และสรุปใจความสําคัญของ
เรื่องที่อาน และใชการอาน
เปนเครื่องมือในการพัฒนา
ตน การตรวจกรอบความรู
และคนควาเพิม่ เติม

สาระการเรียนรู
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
2.2 แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
จากเรื่องที่อาน การวิเคราะหความ
สรุปความ
2.3 การใชความรู ความคิดที่ไดจาก
การอานไปใชคิดแกปญหา ตัดสินใจ
คาดการณและพัฒนาตน

ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได จั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ พัฒ นาผลการเรี ย นรู ด า นการอา นเชิ ง
วิเคราะหใหแกนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู ขอ 2 สามารถ
แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น วิเคราะหความ ตีความ สรุปความ หาคําสําคัญในเรื่องที่อาน และ
ใชแผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิดพัฒนาความสามารถการอาน นําความรูความคิด
จากการอ า นไปแก ป ญ หา ตั ด สิ น ใจ คาดการณ แ ละใช ก ารอ า นเป น เครื่ อ งมื อ การพั ฒ นาตน
การตรวจสอบความรู และคนควาเพิ่มเติม
หนวยการจัดการเรียนรูสาระภาษาไทย
ในการจัดการเรียนรูภาษาไทย สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีหนังสือเรียน 2 เลม คือ
ภาษาพาที จัดการเรียนรูหนวยที่ 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14 และวรรณคดีลํานํา จัดการเรียนรู
หนวยที่ 2, 3, 4, 7, 11, 12, 15, 16 รวมทั้งสิ้น 23 หนวยการเรียนรู เวลาเรียนตลอดปการศึกษา
200 ชั่วโมง สัปดาหละ 5 ชั่วโมง ในการจัดการเวลาการเรียนรูมากนอยตามเนื้อหาสาระของ
แตล ะหน ว ย และได มี กํา หนดใหในแตล ะหน ว ยจัดการเรีย นรูไดครบทั้ง 5 สาระ คือ สาระที่ 1
การอาน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟง ดู พูด สาระที่ 4 หลักการใชภาษา และสาระที่ 5
วรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งไดกําหนดการจัดการเรียนรู ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 กําหนดการจัดการเรียนรูสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
หนวย
ที่
2
4

ชื่อหนวย
ออมไวกําไรชีวิต
(นิทาน)
ภูมิใจมรดกโลก
(เรื่องสั้น,สารคดี)

การ
อาน
4
7

จํานวน (ชั่วโมง)
หลักการ
วรรณกรรม
การเขียน
และวรรณคดี
ภาษา
2
2
บูรณาการ
ในสาระอื่น
3
2
บูรณาการ
ในสาระอื่น

หลักการ
ใชภาษา
บูรณาการ
ในสาระอื่น
บูรณาการ
ในสาระอื่น

รวม
8
12

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกหาเนื้อหาที่นํามาใชสอนอาน 3 ประเภท คือ 1) นิทาน
2 เรื่อง 2) เรื่องสั้น 2 เรื่อง และ 3) สารคดี 3 เรื่อง ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ประเภทเรื่องที่อาน
ประเภทเรื่องทีอ่ าน
1. นิทาน
2. เรื่องสั้น
3. สารคดี
รวม

จํานวน (เรื่อง)
2
2
3
7

เวลา (ชั่วโมง)
2
4
6
12

การอานเชิงวิเคราะห
ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห จะสัมพันธกับการคิดเชิงวิเคราะห เพราะ
ในขณะที่ นั ก เรี ย นอ า นเรื่องจะตองใชส มองในการรับรูและแปลความสัญลั ก ษณ เ พื่ อแยกแยะ
วิเคราะห ประเมินและสรุปขอมูล เพื่อใหเขาใจเรื่องที่อานไดอยางถูกตองลึกซึ้งและนําขอมูล
ความรูจากเรื่องที่อานไปใชประโยชนได ดังนั้นกอนที่จะกลาวถึงความสามารถในการอานเชิง
วิเคราะห ผูวิจัยจะขอกลาวถึงการคิดวิเคราะหในสวนที่เกี่ยวกับความหมายของการคิดวิเคราะห
องคประกอบของการคิดวิเคราะห ความสามารถในการคิดวิเคราะห การสอนเพื่อสงเสริมการคิด
วิเคราะห และการใชคําถามเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห ดังนี้
ความหมายของการคิดวิเคราะห
การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) ไดมีนักการศึกษาและนักวิจยั ใหความหมายไว
หลายทาน ดังนี้
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สมนึก ปฏิปทานนท (2542 : 51) จารุวรรณ พูพะเนียด (2542 : 24) ศิริกาญจน
โกสุมภ และดารณี คําวัจนัง (2545 : 51) จงรักษ ตั้งละมัย (2545 : 20) และสุวิทย มูลคํา
(2546 : 9) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหไวสอดคลองตรงกันวา การคิดวิเคราะห
หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณาแยกแยะสวนยอย ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเปน
วั ต ถุ สิ่ ง ของ เหตุ ก ารณ หรื อ เรื่ อ งราวต า ง ๆ ว า ประกอบด ว ยอะไร มี จุ ด มุ ง หมาย หรื อ
ความประสงคสิ่งใด และสวนยอย ๆ ที่สําคัญนั้นแตละเหตุการณเกี่ยวพันกันอยางไรบาง และ
เกี่ยวกันกันโดยอาศัยหลักการใด
เสงี่ยม โตรัตน (2546 : 27) และวัชรา เลาเรียนดี (2548 : 10) ไดใหความหมายของ
การคิดวิเคราะหไวในทํานองเดียวกันวา การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการทํา
ความเขาใจเรื่องที่อานอยางมีเหตุผล และเชื่อมโยงความหมายตาง ๆ เขาดวยกัน ประกอบดวย
ขั้นตอนของการแยกแยะประเด็นยอย ๆ ของเรื่องที่จะรวมกันเปนเรื่องใหญ การหาขอมูลในแตละ
สวนยอย การพิจารณาความคิดอื่น ๆ ประกอบ และการสรุปตามฐานขอมูลที่มี
สวน รัตนา บรรณาธรรม (2546 : 48) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะห
ที่แตกตางออกไปวา การคิดวิเคราะห หมายถึง การคิดที่มีระบบมีขั้นตอนที่บุคคลเมื่อประสบ
ปญหาเรื่องสถานการณที่มีทางเลือกหลายทาง ใชสติพิจารณาอยางละเอียดถี่ถวน การตัดสินใจ
จะใชขอมูลจากแหลงตาง ๆ หรือหลักฐานแสดงเหตุผล ประกอบกับประสบการณเดิมที่เคยมีมา
เพื่อเรียนรูวิธีแกปญหานั้นในมุมมองใหม
นอกจากนี้ ยังมีนักการศึกษาตางประเทศ ไดแก บลูม (Bloom 1956, อางถึงใน สุเทพ
อวมเจริญ 2547 : 36) ที่กลาววา การวิเคราะหเปนความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวใด ๆ
ออกมาเปนสวนยอย ๆ วาสิ่งเหลานั้นประกอบกันอยูเชนไร แตละอันคืออะไร มีความเกี่ยวพันกัน
อยางไร อันใดสําคัญมากนอย ซึ่งสอดคลองตรงกันกับ แบงค (Banks 1977 : 137-138) ที่กลาวถึง
ความหมายของการคิดวิเคราะหไววา การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะ
สวนตาง ๆ ของขอมูลและการสรางความสัมพันธในแตละสวนของขอมูล นอกจากนั้น คลารก
(Clark 1970 : 11-13) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหไวในทํานองเดียวกันวา การคิด
วิเคราะห หมายถึงการแยกแยะสวนตาง ๆ และสรางความสัมพันธสวนนั้น ๆ วามีความสัมพันธกัน
อยางไร
จากที่ไดกลาวมาขางตน สรุปไดวา การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการทํา
ความเขาใจเรื่องตาง ๆ อยางละเอียดทุกแงมุม ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนของการพิจารณาแยกแยะ
ประเด็นยอยของเรื่อง การหาขอมูลในแตละสวนยอย การพิจารณาความสัมพันธของขอมูลใน
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แตละสวนยอยและการรวบรวมขอมูลที่เปนหลักฐานสําคัญเพื่อนํามาเปนเกณฑในการตัดสินใจ
และสรุปอยางเหมาะสม
องคประกอบของการคิดวิเคราะห
การคิดวิเคราะหเปนทักษะสําคัญและจําเปน ดังนั้นจําเปนตองทราบถึงองคประกอบ
ของการคิดวิเคราะหเพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากระบวนการคิดวิเคราะห ดังที่ ศิริกาญจน
โกสุมภ และดารณี คําวัจนัง (2545 : 51) และสุวิทย มูลคํา (2546 : 23-24) ไดกลาวถึง
องคประกอบของการคิดวิเคราะหไวสอดคลองตรงกันวา
การคิดวิเคราะห (analysis) เปนความสามารถในการคิดแยกแยะเรื่องราวใด ๆ
ออกเปนสวนยอย ๆ วาสิ่งเหลานั้นมีองคประกอบกันอยูเชนไร ซึ่งสามารถจําแนกเปนพฤติกรรม
ยอยได ดังนี้
1. การคิดวิเคราะหสวนประกอบ เปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญ
ของสิ่ ง ของหรื อ เรื่ อ งราวต า ง ๆ เป น ความสามารถในการบอกความแตกต า งระหว า งเรื่ อ ง
ขอเท็จจริงและความคิดเห็น ความแตกตางของขอสรุปจากขอเท็จจริงที่นํามาสนับสนุน เชน
การวิเคราะหสวนประกอบที่สําคัญ สาเหตุและสาระสําคัญของเรื่อง
2. การวิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการหาความสัมพันธของสวน
สําคั ญตา ง ๆ เปนการระบุความสัม พันธระหวางความคิด ความสัม พันธในเชิงเหตุผล และ
ความแตกตางระหวางขอโตแยงที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ
3. การวิเคราะหหลักการ เปนความสามารถในการหลักการของความสัมพันธของ
สวนสําคัญในเรื่องนั้น ๆ วาสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด เปนความสามารถในการให
ผูเรียนคนหาหลักการของเรื่อง ระบุจุดประสงคของผูเขียน ประเด็นที่สําคัญของเรื่อง เทคนิคที่ใช
ในการชักจูงผูอาน ความสัมพันธ และหลักการของสิ่งที่เรียนได
นอกจากนั้น เสงี่ยม โตรัตน (2546 : 28-29) ไดกลาวถึงองคประกอบของการคิด
วิ เ คราะห ที่แ ตกตา งออกไปว า โดยทั่ ว ไปการคิดวิ เ คราะห ประกอบด ว ย องค ป ระกอบหลั ก
2 องคประกอบ คือ ทักษะในการจัดระบบขอมูลความเชื่อถือไดของขอมูล และการใชทักษะ
เหลานั้น เพื่อการชี้นําพฤติกรรม ดังนั้น การคิดวิเคราะหจึงตรงกันขามกับลักษณะตอไปนี้
1. การวิเคราะหไมเปนเพียงการรับรูหรือการจําขอมูลเพียงอยางเดียว เพราะการคิด
วิเคราะหจะเปนการแสวงหาขอมูลและการนําขอมูลไปใช
2. การคิดวิเคราะหไมเพียงแตการมีทักษะเทานั้นแตการคิดวิเคราะหจะตองเกี่ยวกับ
การใชทักษะอยางตอเนื่อง
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3. การคิดวิเคราะหไมเพียงแตการฝกทักษะอยางเดียวเทานั้น แตจะตองมีทักษะที่
จะตองคํานึงถึงผลที่ยอมรับได
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ประกอบเปนการคิดวิเคราะหแตกตางไปตามทฤษฎีการเรียนรู
โดยทั่วไปสามารถแยกแยะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะหได ดังนี้
การสังเกต จากการสังเกตขอมูลมาก ๆ สามารถสรางเปนขอเท็จจริงได
ขอเท็จจริง จากการรวบรวมขอเท็จจริงมากมายและการเชื่อมโยงขอเท็จจริงที่ขาด
หาย ไปสามารถทําใหมีการตีความ
การตีความ เปนการทดสอบความเที่ยงตรงของการอางอิงจึงทําใหเกิดการตั้งขอตกลง
เบื้องตน
การตั้งขอตกลงเบื้องตน จากขอตกลงเบื้องตนนี้สามารถทําใหมีความคิดเห็นได
ความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นจะตองมีหลักและเหตุผลเพื่อพัฒนาขอวิเคราะห
การวิเคราะห การคิดวิเคราะหจะตองอาศัยองคประกอบเบื้องตนทุกอยางรวมกัน โดยทั่วไป
ผูเรียนไมเห็นความแตกตางระหวางการสังเกตและขอเท็จจริงหรือการตีความวาแตกตางไปจาก
การแสดงความคิดเห็น หากผูเรียนเขาใจถึงความแตกตางก็จะทําใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหได
ในสวนของนักการศึกษาตางประเทศไดกลาวถึง องคประกอบของการคิดวิเคราะหไว
ดังนี้
บลูม (Bloom 1957 : 148-150, อางถึงใน ชลธิชา จันทรแกว 2549 : 36) ไดสรุป
องคประกอบของการวิเคราะหไว 3 สวน ดังนี้
1. การวิ เ คราะห เ นื้ อ หา ข อ มู ล ต า ง ๆ ที่ ไ ด ม านั้ น สามารถแยกเป น ส ว นย อ ยได
ขอความบางขอความอาจเปนความจริง บางขอความเปนคานิยมและบางขอความเปนความคิด
ของผูเขียน ซึ่งการวิเคราะหเนื้อหาประกอบดวย
1.1 ความสามารถในการคนหาประเด็นตาง ๆ ในขอมูล
1.2 การแยกแยะความจริงออกจากสมมติฐาน
1.3 ความสามารถในการแยกขอเท็จจริงออกจากขอมูลอื่น ๆ
1.4 ความสามารถในการบอกถึงสิ่งจูงใจ และการพิจารณาพฤติกรรมของบุคคล
และของกลุม
1.5 ความสามารถในการแยกแยะขอสรุปจากความปลีกยอย
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2. การคิดวิเคราะหความสัมพันธ ผูอานจะตองมีทักษะในการตัดสินความสัมพันธ
ระหวางขอมูลหลัก ๆ ได ทั้งความสัมพันธของสมมติฐานและความสัมพันธระหวางขอสรุป และ
ยังรวมถึงความสัมพันธในชนิดของหลักฐานที่นํามาแสดงดวย ในการคิดวิเคราะหความสัมพันธ
สามารถแยกออกไดดังนี้
ความเขาใจความสัมพันธของแนวคิด ในบทความและขอความตาง ๆ
2.1 ความสามารถในการระลึกไดวามีสิ่งใดเกี่ยวของกับการตัดสินใจนั้น
2.2 ความสามารถในการแยกความจริง หรือสมมติฐานที่เปนใจความสําคัญหรือ
ขอโตแยงที่นํามาสนับสนุนขอสมมติฐานนั้น
2.3 ความสามารถในการตรวจสอบสมมติฐานที่ไดมา
2.4 ความสามารถในการแบ ง แยกความสั ม พั น ธ ข องสาเหตุ แ ละผลจาก
ความสัมพันธ อื่น ๆ
2.5 ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลที่ขัดแยง แบงแยกสิ่งที่ตรงและไมตรงกับ
ขอมูลได
2.6 ความสามารถในการสรางความสัมพันธ และแยกรายละเอียดที่สําคัญและ
ไมสําคัญได
3. การคิ ดวิเคราะหห ลักการ เปนการวิเ คราะหโครงสรางและหลักการในการคิด
วิเคราะหหลักการนี้ จะตองวิเคราะหแนวคิด จุดประสงค และมโนทัศน ซึ่งการคิดวิเคราะห
หลักการสามารถแยกไดดังนี้
ความสามารถในการวิเคราะหความสัมพันธของขอความและความหมายของ
องคประกอบตาง ๆ
ความสามารถในการวิเคราะหรูปแบบในการเขียน
ความสามารถในการวิเคราะหจุดประสงคของผูเขียน ความเห็นของผูเขียนหรือ
ลักษณะของการคิด ความรูสึกที่มีในงาน
ความสามารถในการวิเคราะหทัศนคติของผูเขียนในดานตาง ๆ
ความสามารถในการวิเคราะหเทคนิคโฆษณาชวนเชื่อ
ความสามารถในการรูแงคิด และทัศนคติของผูเขียน
นอกจากนี้ คลารก (Clark 1970 : 11-13) และลอเบอร (Lorbour 1995 : 113,
อางถึงใน สมนึก ปฏิทานนนท 2542 : 49-50) ไดกลาวถึงองคประกอบของการคิดวิเคราะหไว
ในทํานองเดียวกันวา การคิดวิเคราะหเปนความสามารถทางปญญา ซึ่งแบงเปน 3 สวน คือ

33
4. การคิ ด วิ เ คราะห เ นื้ อ หา ได แ ก ความสามารถในการสรุ ป และการแยกแยะ
องคประกอบออกเปนสวนยอย
5. การคิดวิเคราะหความสัมพันธ ไดแก ความสามารถในการตรวจสอบวาขอมูลมี
ความสอดคลองกันหรือไม
6. การคิดวิเคราะหหลักการ ไดแก การวิเคราะหไดวาผูเขียนตองการสื่อสารถึงสิ่งใด
การดูความสัมพันธระหวางการแสดงความคิดเห็น
จากที่กลาวขางตนสรุปไดวา การคิดวิเคราะหมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ลักษณะ คือ
1. การคิดวิเคราะหเนื้อหา เปนการจําแนกขอเท็จจริงออกจากขอสมมติฐาน และ
สามารถสรุปขอความนั้น ๆ ได
2. การคิดวิเคราะหความสัมพันธ เปนการวิเคราะหขอมูลที่มีอยูโดยการเชื่อมโยง
เหตุและผล สรางความสัมพันธระหวางสมมติฐานขอสรุป
3. การคิดวิเคราะหหลักการ เปนการวิเคราะหรูปแบบ วัตถุประสงค ทัศนคติ และ
ความคิดเห็นของผูเขียนที่ตองการสื่อสารใหทราบ
การสอนที่สง เสริมการคิดวิเคราะห
ในการสอนเพื่อใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหนี้ ปราณี โพธิสุข (2538 : 46,
อางถึงใน ศิริกาญจน โกสุมภ และดารณี คําวัจนัง 2545 : 52-53) ไดกลาวไววา ในการสอน
เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะการคิ ดวิ เ คราะหต องเริ่ ม สอนจากทั ก ษะย อ ยสํ า หรั บ เป น พื้ น ฐานไปสูทั ก ษะ
ที่ซับซอนดังนี้
1. การสังเกต เปนทักษะขั้นตนในการศึกษาปรากฏการณทางธรรมชาติและทาง
สังคม ครูอาจฝกใหผูเรียนรูจักการสังเกตโดยตรง เชน สังเกตปรากฏการณธรรมชาติ สังเกต
ความเปนอยูของคนในชุมชน สังเกตการดํารงชีวิตของสัตว สังเกตของจริง ฯลฯ และสังเกต
โดยทางออม เชน การสังเกตจากภาพถาย แผนที่ วีดิทัศน รูปจําลอง สไลด การเลนเกม
บางประเภท เชน เกมจับผิด หรือเกมจับคูภาพ เปนตน การฝกการสังเกตจะชวยใหผูเรียนไดฝก
การเฝาดูรายละเอียดของสถานการณตาง ๆ พฤติกรรมของคน วัตถุสิ่งของ รายงานหรือบุคคล
2. การวัดและการใชตัวเลข ในชีวิตประจําวันของผูเรียนจะตองเกี่ยวของกับการชั่ง
น้ําหนัก การวัดสวนสูง การวัดไข การวัดพื้นที่ปริมาตร การคํานวณทางคณิตศาสตร การดูแล
เวลา วัน เดือน ป ที่เปนตัวเลข ซึ่งผูเรียนควรไดรับการฝกทั้งโดยการคิดคํานวณและการสังเกต
เพื่อประมาณการ
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3. การจํ า แนกประเภท สิ่ ง ของที่ อ ยู ร อบตั ว เราสามารถจั ด เป น ประเภทได ห ลาย
ประเภทตามเกณฑที่ใช เชน สี รูปราง อายุ ขนาด ลักษณะ คลายคลึงหรือแตกตาง ซึ่งผูเรียน
ควรไดรับการฝกใหจําแนกประเภทคน สัตว สิ่งของ ปรากฏการณทางธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
รอบตัวโดยใชเกณฑที่ตนเองสรางขึ้นอยางสม่ําเสมอ เพื่อฝกฝนทักษะการคิดวิเคราะห โดย
จําแนกประเภทของสิ่งตาง ๆ
4. การสื่อสาร สามารถสังเกตไดจากการฟง พูด อาน เขียน รวมทั้งการแสดงออก
ทางหน า ตา ท า ทาง เป น สิ่ ง ที่ ผูเ รี ย นควรไดรับ การฝก ใหมี ค วามสามารถรับรูและส ง ขา วสาร
ความรูสึก แนวความคิด หรือปญหาตาง ๆ กับผูอื่น
5. การใชความสัมพันธระหวางระยะทาง – เวลา เชน ความสัมพันธของวัตถุสิ่งของ
สถานที่ บุคคล ซึ่งสัมพันธกันในแงของเวลาและระยะทาง การลําดับเหตุการณตาง ๆ ตามลําดับ
กอนหรือหลังที่สัมพันธกับความใกลไกลของระยะทาง
4. การทํานาย เปนการคาดเดาถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวยความมั่นใจ
มากกวาการเดา เพราะมีการศึกษาหลักฐานตาง ๆ อยางรอบคอบ หรือการสังเกตการณสิ่งใด
สิ่งหนึ่งอยางตอเนื่อง จนมั่นใจวาเมื่อเกิดเหตุการณเชนนี้แลวจะเกิดเหตุการณหนึ่งตามมา เชน
การเห็นมดยายรัง อาจทํานายวา อีกไมนานจะเกิดฝนตกหนัก เปนตน
5. การอางอิง เปนการลงความเห็น โดยพิจารณาจากหลักการทั่วไป ไปสูเรื่องเฉพาะ
เปนการแสดงนัยหรือการลงสรุป หรือการตัดสินสาเหตุของบางสิ่งบางอยาง
6. การนิยามปฏิบัติการ เปนการกําหนดความหมายหรือการอธิบายสถานการณ
บางสิ่งบางอยางเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันไดงายขึ้น
7. การแปลความหมายขอมูล เปนการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไวมาแปลความ หรือ
ตีความหมายโดยวิธีการตาง ๆ เชน การหาคาทางสถิติ การเขียนกราฟแบบตาง ๆ หรือการอธิบาย
แลวสรุปผล
8. การตั้งสมมติฐาน เปนการคาดเดาหรือคาดการณโดยอาศัยขอมูลอางอิงเกี่ยวกับ
สาเหตุหรือผลที่จะเกิดขึ้น แลวทดสอบวาสมมติฐานใดถูกตองที่สุด โดยการสังเกตการณหรือ
ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อสงผลใหเกิดการปรับปรุงหรือตั้งสมมติฐานใหม
นอกจากนี้ สุวิทย มูลคํา (2546 : 15) ไดกลาวถึงทักษะยอยของการคิดวิเคราะหไว
ในทํานองเดียวกันวา ทักษะยอยของการคิดวิเคราะหประกอบดวย
1. การรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดระบบ หรือเรียบเรียงใหงายแกการทําความเขาใจ
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2. การกําหนดมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะห โดยอาศัยองคประกอบอยางใดอยางหนึ่ง
หรือสองอยาง ไดแก ความรูหรือประสบการณเดิม และการคนพบลักษณะหรือคุณสมบัติรวม
ของกลุมขอมูลบางกลุม
3. การกําหนดหมวดหมูในมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะห การแจกแจงขอมูลที่มีอยูลง
ในแตละหมวดหมูโดยคํานึงถึงความเปนตัวอยางเหตุการณ การเปนสมาชิก หรือการกําหนด
หมวดหมู ใ นมิ ติ ห รื อ แง มุ ม ที่ จ ะวิ เ คราะห การแจกแจงข อ มู ล ที่ มี อ ยู ล งในแต ล ะหมวดหมู โ ดย
คํานึงถึงความเปนตัวอยางเหตุการณ การเปนสมาชิก หรือความสัมพันธเกี่ยวของโดยตรง
4. การนําขอมูลที่แจกแจงเสร็จแลวในแตละหมวดหมูมาจัดลําดับหรือจัดระบบให
งายแกการทําความเขาใจ
5. การเปรี ย บเที ย บข อ มู ล ระหว า งหรื อ แต ล ะหมวดหมู ใ นแง ข องความมาก-น อ ย
ความสอดคลอง-ความขัดแยง ผลทางบวก-ทางลบ ความเปนเหตุ-เปนผล ลําดับความตอเนื่อง
สวน เสงี่ยม โตรัตน (2546 : 28-29) ไดกลาวถึงการสอนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห
ที่แตกตางออกไปวา การฝกการคิดวิเคราะหจะยากกวาการสอนใหผูเรียนจดจํา ขอเท็จจริงและ
ยากกวาการวัดผล โดยแบบทดสอบเลือกตอบ จุดประสงคของรายวิชา จะตอง มุงการวิเคราะห
การเรียบเรียงความคิด การตัดสินคุณคาและการนําไปใช การเรียนจะควบคูไปกับการเรียนรูทั้ง
สาระและกระบวนการเรียนรู ผูสอนจะตองจัดสภาพสิ่งแวดลอมที่สงเสริมการคิดวิเคราะห โดยครู
ตองมีความเชื่อในสิ่งตอไปนี้
1. ครูตองมีความเชื่อวาการคิดวิเคราะหสามารถเรียนรูไดทั้งจากครู เพื่อน และ
แหลงเรียนรูตาง ๆ
2. ครู ต อ งมี ค วามเชื่ อ ว า แรงจู ใ จ เพื่ อ คิ ด ค น การแก ป ญ หาเป น จุ ด เริ่ ม ต น ที่ ดี ข อง
การคิดวิเคราะห
3. การสอนในรายวิ ช าที่ จ ะส ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห ค วรจะสอบคล อ งกั บ ความ
ตองการของผูเรียน
4. การสอนควรเนนผูเรียนเปนสําคัญมากกวาการเนนเฉพาะเนื้อหาตามบทเรียน
5. ผูเรียนจะตองฝกวิธีการตัดสินใจ ทักษะการอานและเขียนเปนทักษะสําคัญของ
การคิดวิเคราะห
6. ผูเรียนควรเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น
7. การสอนวิธีแกปญหาทําใหผูเรียนมีความสามารถในดานอภิปรีชาญาณที่ชวยคิด
วิเคราะหไดดี และการเรียนการสอนคํานึงถึงการบูรณาการความรู
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จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การสอนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหใหกับนักเรียน
ตองใชการฝกฝนใหมาก ฝกบอย ๆ และทําอยางตอเนื่อง ตลอดจนฝกทักษะยอยพืน้ ฐานกอนทีจ่ ะ
ไปสูทักษะที่ซับซอน ไดแก การสังเกต การวัดและการใชตัวเลข การจําแนกประเภทการสื่อสาร
การใช ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งระยะทาง-เวลา การทํ า นาย การอ า งอิ ง การนิ ย ามปฏิ บั ติ ก าร
การแปลความหมายขอมูล และการตั้งสมมติฐาน ซึ่งครูจําเปนตองสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน
ดวย
ความหมายของการอาน
การอาน เปนกระบวนการที่ซับซอนของสมองในการรับรูและแปลความสัญลักษณ
นักการศึกษาไดใหความหมายของการอานไวหลายทัศนะ ดังนี้
สุริยา ตอพล (2541 : 33) จรัญ สุขเกษม (2542 : 10, อางถึงใน เสาวลักษณ ตรองจิตร
(2547 : 23) และสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2545 : 2) ไดกลาวถึงความหมายของ การอานไว
สอดคลองตรงกันวา การอาน หมายถึง กระบวนการทางสมองที่ซับซอนในการทําความเขาใจ
แปลความหมายจากตัวอักษร สัญลักษณ กลุมคําหรือวลี ประโยค และเรื่องราวของสาระที่
ผูอา นต อ งตี ค วามหมายของสิ่ ง ที่ อา นออกมาเป น ความคิดอย า งมีเ หตุผล โดยนํา ความรูจ าก
ประสบการณเดิมที่มีอยูมาใชเปนเครื่องตัดสินใจวาผูอานนั้นอานแลวเขาใจถูกตอง
นอกจากนี้ กองเทพ เคลือบพณิชกุล (2542 : 81) และจิตราภรณ ดวงจุมพล (2543
: 20) ไดกลาวถึงความหมายของการอานไวทํานองเดียวกันวา การอาน เปนกระบวนการสื่อสาร
ที่เ ป น ขั้น ตอนของการรั บ สาร โดยผู อา นต อ งใชป ระสาทสั ม ผั สทางตารับ ภาพ ตั ว อั ก ษรหรื อ
สัญลักษณ ดวยการสังเกตพิจารณา ผูอานตองใชประสบการณของตนในดานความรูความเขาใจ
และความสามารถในระบบภาษา ผ า นกระบวนการทางความคิ ด ผู อ า นจะได เ ก็ บ ข อ มู ล
สาระสําคัญหรือรวบรวมความคิดที่มีอยูในหนังสือที่ใชในการสื่อสารระหวางผูเขียนกับผูอานแปล
ความหมายและทําความเขาใจในสิ่งที่อานผสมผสานกับประสบการณเดิมในการตีความและขยาย
ความเพื่อใหไดมาซึ่งความเขาใจความหมายของเนื้อเรื่องอันเปนจุดประสงคหลักของการอาน
สวน วัชรี บูรณสิงห และนิรมล ศตวุฒิ (2542 : 2) ไดกลาวถึงความหมายของการอาน
ไววา การอาน หมายถึง การอานตามการออกเสียงหรือความเขาใจตามตัวหนังสือ การคนหา
ความหมายหรือเครื่องหมาย หรือสัญลักษณใด ๆ ที่สามารถนํามาตีความสื่อความหมายใหเกิด
ความเขาใจในสิ่งนั้น ๆ ได
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นอกจากนี้ แฮริส และสมิท (Harris and Smith 1976 : 14) คูเปอร และคนอื่น ๆ
(Cooper and other 1979 : 3) และเดอชองค (Dechant 1982 : 5) ไดกลาวถึงความหมายของ
การอานไวทํานองเดียวกันวา การอาน เปนกระบวนการซึ่งมีรูปแบบของการสื่อความหมายของ
ผูอานที่มีปฎิสัมพันธระหวางถอยคํา ความคิด และภาษา ผูอานตองถอดรหัสความหมายของ
ถอยคํา หรือจะใชวิธีคาดเดาความหมายไปเรื่อย ๆ จนกวาจะเขาใจความหมาย โดยผูอานตอง
นําความรูและประสบการณเดิมมาเชื่อมโยงในการอาน ซึ่งสอดคลองกับ คาร (Car 1983 : 27)
ที่กลาวถึงความหมายของการอานไวในทํานองเดียวกันวา การอาน : เปนการตีความเรื่องที่อาน
จากประสบการณของผูอานโดยใชความรูเดิมในการตีความและตัดสินความอยางมีเหตุผล
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การอาน หมายถึง กระบวนการทางสมองในการรับ
สารจากสิ่งพิมพแลวใชกระบวนการทางความคิดในการทําความเขาใจ แปลความหมายจาก
ตัวอักษร สัญลักษณ กลุมคํา ประโยค และเรื่องราวของสาระ ที่ผูอานตองตีความหมายของ
สิ่งที่อานออกมาเปนความคิดอยางมีเหตุผล โดยนําความรูและประสบการณเดิมที่มีอยูมาใชเปน
เครื่องตัดสินใจ
ความสําคัญของการอาน
การอ า น เป น พื้ น ฐานสํ า คั ญ ในการทํ า ให เ กิ ด เรี ย นรู ใ นสาขาวิ ช าต า ง ๆ ได อ ย า ง
ตอเนื่องตลอดชีวิต ความรูที่ไดจากการอานสามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตไดชวยให
ชีวิตมีความบันเทิง พัฒนาความเจริงงอกงามทางสติปญญา สามารถนํามาแกไขเหตุการณ
ไดทันทวงทีและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังที่ ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2542 : 2) และพนิตนันท
บุญพามี (2542 : 3) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไวในทํานองเดียวกันวา การอานมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอชีวิตมนุษยในสังคมปจจุบัน เพราะนอกจากจะอานเพื่อความเพลิดเพลิน
แลว ยังเปนการแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากขาวสาร สารนิเทศทุกประเภท ชวยใหเราสามารถ
ติดตามความเคลื่อนไหวและความกาวหนาไดทันเหตุการณ นอกจากนี้การอานยังชวยเพิ่มพูน
ประสบการณ สติปญญาและความคิด ทําใหเกิดความงอกงามทางวุฒิภาวะและวุฒิปญญาของ
ตนมาใชใหเกิดประโยชนทั้งแกตนเองและสังคม
สวน จิตราภรณ ดวงจุมพล (2543 : 4) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไดวา
การอานมีความสําคัญสําหรับบุคคล เปนเครื่องมือชี้ถึงคุณภาพของประชากรในสังคมที่ไดรับ
การสงเสริมการอานจะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปในทางที่ดีกวา
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นอกจากนี้ คลิฟฟอรด (Clifford 1966, อางถึงใน จารุวรรณ พูพะเนียด 2542 : 23)
ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไวดังนี้
1. ชวยสรางความพึงพอใจใหแกชีวิต
2. ชวยในการพบปะสังสรรค
3. พาผูอานทองเที่ยวไปในสถานที่ตาง ๆ ที่ไมสามารถไปไดดวยตนเอง
4. ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
5. ทําใหเกิดความสนใจใหม ๆ ขึ้นมา
6. ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
7. ไดรูเรื่องราวตาง ๆ ที่ผูเขียนไดบันทึกไว
8. ชวยในการแกปญหาสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสวนตัว
9. ใหความรูและทักษะเพื่อความกาวหนาในอาชีพการงาน
10. พัฒนาคุณคาทางจริยธรรม และชวยใหผูอานเกิดความมั่นใจในตัวเอง
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การอาน เปนพื้นฐานในการแสวงหาความรูในยุค
ขอมูลขาวสาร เพื่อเพิ่มพูนสติปญญา ประสบการณและความคิดมาใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง
และสังคม ตลอดจนทําใหเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมของผูอานใหเปนไป
ในทางที่ดีงาม และดํารงชีวติ อยูในสังคมอยางมีความสุข
จุดมุงหมายในการอาน
การอานหนังสือของแตละบุคคลมีจุดมุงหมายในการอานที่แตกตางกัน ซึ่งนักการ
ศึกษาไดแสดงความคิดเห็นไวหลายทาน ดังนี้
ดลยา วงศธนชัย (2542 : 9-10) และฟอน เปรมพันธ (2542 : 105) ไดกลาวถึง
จุดมุงหมายในการอานไวในทํานองเดียวกัน ดังนี้
1. อานเพื่อศึกษาหาความรู เปนการอานเพื่อศึกษาหาความรูในการเรียนวิชาตาง ๆ
งานเขียนประเภทนี้ ไดแก ตําราทางวิชาการ
2. อานเพื่อใหรู เปนการอานเพื่อตองการใหรูในสิ่งที่เปนปญหาที่ไมเขาใจ หรือเปน
การอานเพื่อรูขาวสาร ขอเท็จจริง คนหาขอมูล ผูอานจะตองอานจํานวนมาก และใชกระบวน
การคิด อยางมีวิจารณญาณในการอาน งานเขียนประเภทนี้ ไดแก วารสารวิชาการ หนังสือพิมพ
3. อานเพื่อความเพลิดเพลินและจรรโลงใจ เปนการอานเพื่อผอนคลายความเครียด
และหาความสุขใหกับชีวิต งานเขียนประเภทนี้ ไดแก เรื่องสั้น นวนิยาย หนังสือจิตวิทยา
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4. อานเพื่อปรับปรุงงานอาชีพ เปนการอานเพื่อคนหาขอมูล สาระความรูตาง ๆ ใน
สาขาวิชาของผูอาน เพื่อนํามาใชในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง งานเขียนประเภทนี้เปนงาน
เขียนเฉพาะสาขาวิชา
สวน เลเวล (Level 1990, อางอิงใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย 2545 : 3) ไดกลาวถึง
จุดมุงหมายของการอานไว ดังนี้
1. อานเพื่อตีความสัญลักษณใหเปนความหมายที่ถูกตอง
2. อานเพื่อเรียงลําดับเหตุการณ และสรุปแนวความคิดของเรื่อง
3. อานเพื่อตอบคําถามไดถูกตอง
นอกจากนี้ มิลเลอร (Miller 1977 : 15) ไดแบงจุดมุงหมายของการอานไวดังนี้
1. อานเพื่อความเขาใจ
2. อานเพื่อจับใจความสําคัญ
3. อานเพื่อสํารวจรายละเอียดและจับใจความสําคัญทั่วไป
4. อานเพื่อความเขาใจอยางถองแท
5. อานเพื่อใชวิจารณญาณติดตามขอความที่อาน
6. อานเพื่อการวิเคราะหขอความหรือแนวความคิดเรื่องที่อาน
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ความมุงหมายในการอานขึ้นอยูกับความตองการหรือ
ความสนใจของผูอาน จุดมุงหมายสําคัญของการอานคือ การอานเพื่อเพิ่มพูนความรู ความคิด
และความเพลิดเพลินผอนคลาย เพื่อนําไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความรูความสามารถ
การนําไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความเขาใจในการอานของผูอาน
ความหมายของการอานเชิงวิเคราะห
การอานเชิงวิเคราะหจัดเปนการอานระดับสูงที่นักเรียนตองใชทักษะในการวิเคราะห
สั ง เคราะห ข อ เท็ จ จริ ง ความคิ ด เห็ น ของเรื่ อ งที่ จ ะอ า น ซึ่ ง การอ า นเชิ ง วิ เ คราะห มี คํ า เรี ย ก
หลายอยาง เชน การอานอยางวิเคราะห การอานอยางพินิจ การอานแบบไตรตรอง แตทุกคํา
ที่กลาวมาลวนมีความหมายใหใชสติปญญาใครครวญ ไตรตรอง นําเอาประโยชนจากการอาน
มาใชอยางมีเหตุผล และมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดมีผูใหความหมายของการอานเชิงวิเคราะหไว
หลายทานดังนี้
สมพร มันตะสูตรแพงพิพัฒน (2534 : 56) สมบัติ จําปาเงิน และสําเนียง มณีกาญจน
(2539 : 71) ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2542 : 168) และ พนิตนันท บุญพามี (2542 : 103) ไดให
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ความหมายไวสอดคลองกันวา การอานเชิงวิเคราะห หมายถึง การอานเพื่อพิจารณาอยางถี่ถวน
ในสวนประกอบของบทอานอย างละเอียด ซึ่ งจะตองอาศัยการวิเคราะหบทอานประกอบกัน
ไปดวย จึงจะสามารถรับสารที่ผูเขียนสงมายังผูอานไดตามประสงค
วรรณา บัวเกิด (2541 : 156) วัชรี บูรณสิงห และนิรมล ศตวุฒิ (2542 : 43) และ
ฐิตินันท ประทุมนันท (2545 : 16) ไดใหความหมายของการอานเชิงวิเคราะหไวในทํานอง
เดียวกันวา การอานเชิงวิเคราะห หมายถึง การอานเพื่อแยกแยะความคิดที่อาจจะอยูอยาง
กระจัดกระจายในสวนตาง ๆ ของขอความที่อาน แลวนํามาจัดลําดับ แยกแยะประเด็นสําคัญ
มีการศึกษาคนควาอยางละเอียดมาประกอบความคิด การวิเคราะหจําเปนตองอาศัยความรูใน
เรื่องนั้น ๆ มาประกอบจึงจะสามารถแยกแยะขอมูล ขอเท็จจริงกับความคิดเห็น ขอเท็จจริงกับ
จินตนาการ โดยใชความคิดอยางรอบคอบ ใชวิจารณญาณอยางลึกซึ้งเพื่อประเมินสิ่งที่อาน
ตัดสินวาถูกหรือผิด หรือหาคุณคาในสิ่งที่อาน
สวน กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 208) ไดใหความหมายของการอานเชิงวิเคราะห
ไวในทํานองเดียวกันวา การอานเชิงวิเคราะหเปนการอานหนังสือแตละเลมอยางละเอียดใหได
ความครบถวน แลวจึงแยกแยะใหไดวาสวนตาง ๆ นั้นมีความหมายและความสําคัญอยางไรบาง
แตละดานสัมพันธกับสวนอื่นอยางไร
นอกจากนี้ มิลเลอร (Miiler 1977 : 189) ไดใหความหมายของการอานเชิงวิเคราะห
ไววา การอานเชิงวิเคราะหเปนกระบวนการอานขั้นสูงที่ผูอานตองประเมินผลสิ่งที่อานโดยใช
ความรูจากประสบการณในการอานเปนเกณฑเปรียบเทียบ ซึ่งสอดคลองกับ เบอรน และคณะ
(Burns and others 1984 : 247) ที่ไดกลาวถึงความหมายของการอานเชิงวิเคราะหไวในทํานอง
เดียวกันวา การอานเชิงวิเคราะหเปนการอานที่ผูอานพยายามหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ มา
เปรี ย บเที ย บกั น เพื่ อ สรุ ป และประเมิ น ว า สิ่ ง ที่ อ า นนั้ น ตรงตามเกณฑ ที่ ตั้ ง ไว ห รื อ ไม มี ค วาม
เหมาะสมถูกตองมากนอยเพียงใด
จากที่ ก ล า วมาข า งต น สรุ ป ได ว า การอ า นเชิ ง วิ เ คราะห หมายถึ ง การอ า นเพื่ อ
พิจารณาในสวนประกอบของบทอานอยางละเอียดถี่ถวน เพื่อแยกแยะประเด็นสําคัญ แยกแยะ
ข อ มู ล ข อ เท็ จ จริ ง กั บ ความคิ ด เห็ น ข อ เท็ จ จริ ง กั บจิ น ตนาการ แล ว นํ า มาจัด ลํ า ดั บ โดยอาศั ย
ความรูในเรื่องนั้น ๆ มาประกอบการพิจารณา โดยใชความคิดอยางรอบคอบ ใชวิจารณญาณ
อยางลึกซึ้ง เพื่อประเมินสิ่งที่อานและหาคุณคาในสิ่งที่อาน
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องคประกอบของการอานเชิงวิเคราะห
องค ป ระกอบของการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ผู อ า นสามารถ
นํ า มาใช เ พื่ อ ช ว ยในการทํ า ความเข า ใจในการอ า นให ชั ด เจนขึ้ น ซึ่ ง นั ก วิ ช าการได ก ล า วถึ ง
องคประกอบของการอานเชิงวิเคราะหไวดังนี้
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2539 : 23) ไดกลาวไววา องคประกอบที่เปนพื้นฐานที่ชวย
ในการอานเชิงวิเคราะห ไดแก
1. รูปแบบของวรรณกรรม วรรณกรรมแตละชนิดมีรูปแบบแตกตางกัน จึงมีขอจํากัด
และลักษณะเฉพาะไปตามวิธีการ และแนวนิยมในการแตง การเขาใจรูปแบบของวรรณกรรม
นับเปนกรอบจํากัดอยางหนึ่งที่จะชวยในการพินิจสารมีหลักเกณฑที่แนนขึ้น
2. ภูมิหลังทางสังคม ไดแก สภาพสังคมสมัยที่แตงหรือปรากฏวรรณกรรมเรื่องนั้น ๆ
ขึ้นมาเปนครั้งแรก และสภาพภูมิหลังที่เสนอวรรณกรรมเรื่องนั้นนํามาบรรยายผูกเปนเรื่อง เปนฉาก
เปนเหตุการณขึ้นมา การทราบภูมิหลังทางสังคมจะเปนประโยชนในแงนํามาศึกษาทําความเขาใจ
สภาพสั ง คมที่ ป รากฏในเรื่ อ ง ตลอดจนพฤติ ก รรม ความคิ ด ของตั ว ละครได ง า ยขึ้ น และ
การวินิจสารจะมีน้ําหนักแหงเหตุผล และความจริงอยางแจมชัด
3. ภูมิหลังเกี่ยวกับผูแตง ภูมิหลังเกี่ยวกับประวัติผูแตงชวยในการตีความพินิจสาร
แคบและลึกขึ้น เพราะถาผูอานทราบชีวประวัติของผูแตง จะชวยใหทราบทั้งทัศนคติ บุคลิก
ความคิดของผูแตง รวมทั้งสภาพสังคมในสมัยผูแตงมาเปนขอมูลประกอบการพินิจสารที่ปรากฏ
ในงานชิ้นนั้น ๆ ยิ่งขึ้น สามารถแยกแยะไดวาสวนใดเปนขอเท็จจริง สวนใดเปนทัศนะของผูเขียน
ผูเขียนตองการสื่อออกมาดวยจุดประสงคใด
นอกจากนี้ ทิพยสุเนตร อนัมบุตร (2542 : 8) และกระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 208)
ไดกลาวไวในทํานองเดียวกันวา การอานเชิงวิเคราะหมีองคประกอบพื้นฐาน ดังตอไปนี้
1. รูปแบบของวรรณกรรม
2. กลวิธีในการเขียน
3. สํานวนภาษาในการเขียน
4. เนื้อเรื่อง
5. แนวคิดหลักของเรื่อง
6. ขอมูลเสริม
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จากที่ ก ล า วมาข า งตน สรุป ไดวา องคป ระกอบของในการเขีย น ได แก รู ป แบบของ
วรรณกรรม
กลวิธีในการเขียน สํานวนภาษาในการเขีย น เนื้อเรื่อง แนวคิดหลักของเรื่อง
ขอมูลเสริม ภูมิหลังทางสังคม และภูมิหลังเกี่ยวกับผูแตง
ทักษะยอยในการอานเชิงวิเคราะห
การอานเชิงวิเคราะห เปนการอานเพื่อเลือกและประเมิน ประกอบไดดวยทักษะยอย
ดังที่นักวิชาการไดกลาวไวหลายทานดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 209) ไดกําหนดไววา การอานเชิงวิเคราะห
ประกอบดวย ทักษะยอย ดังตอไปนี้
1. ทักษะในการดูรูปแบบของงานประพันธวาใชรูปแบบใด อาจเปนนิทาน บทละคร
นวนิยาย เรื่องสั้น บทรอยกรอง หรือบทความจากหนังสือพิมพ
2. ทั ก ษะในการจํ า แนกเนื้อ เรื่ อ งออกเป น สว น ๆ ให เ ห็ น ว า ใคร ทํ า อะไร ที่ไ หน
อยางไร เมื่อไร
3. ทั ก ษะในการจํ า แนกแต ล ะส ว นให ล ะเอี ย ดลงไปว า ประกอบกั น อย า งไร หรื อ
ประกอบดวยอะไรบาง
4. ทักษะในการพิจารณาใหเห็นวาผูเขียนใชกลวิธีเสนอเรื่องอยางไร
นอกจากนี้ พรอุมา พิชยะสุนทร (2546 : 23) ไดกลาววา การอานเชิงวิเคราะห
ประกอบดวย ทักษะยอย ตอไปนี้
1. การจําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นออกจากขอความที่อาน
2. การประเมินคาความเชื่อไดของขอมูล
3. การแสดงปฏิกิริยาตอสิ่งที่อาน ซึ่งประกอบดวย การใชปญญาและอารมณหรือ
ความประทับใจจากขอความที่อาน
4. การนําไปใช
สวน สุวิทย มูลคํา (2546 : 15) ไดกลาวไววา การอานเชิงวิเคราะห ประกอบดวย
ทักษะยอย ตอไปนี้
1. การรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรือเรียบเรียงใหงายแกการทําความเขาใจ
2. การกําหนดมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะหโดยอาศัยองคประกอบอยางใดอยางหนึ่ง
หรือทั้งสองอยาง ไดแก ความรูหรือประสบการณเดิม การคนพบลักษณะหรือคุณสมบัติรวมของ
กลุมขอมูลบางกลุม
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3. การกําหนดหมวดหมูในมติหรือแงมุมที่จะวิเคราะห
4. การแจกแจงหรือขอมูลที่มีอยูลงในแตละหมวดหมู โดยคํานึงถึงความเปนตัวอยาง
เหตุการณ การเปนสมาชิกหรือความสัมพันธเกี่ยวของโดยตรง
5. การนําขอมูลที่แจกแจงเสร็จแลวในแตละหมวดหมูมาจัดลําดับ หรือจัดระบบให
งายแกการทําความเขาใจ
6. การเปรี ย บเที ย บข อ มู ล ระหว า งหรื อ แต ล ะหมวดหมู ใ นแง ข องความมาก-น อ ย
ความสอดคลอง-ความขัดแยง ผลทางบวก-ทางลบ ความเปนเหตุ-เปนผล ลําดับความตอเนื่อง
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาทักษะยอยในการอานเชิงวิเคราะหประกอบดวย
1. ดูรูปแบบของงานประพันธวาใชรูปแบบใด
2. แยกเนื้อเรื่องออกเปนสวน ๆ ใหเห็นวาใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อไร
3. การรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรือเรียบเรียงใหงายแกการทําความเขาใจ
4. การกําหนดมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะห
5. การแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นออกจากขอความที่อาน
6. การประเมินคาความเชื่อถือไดของขอมูล
7. การนําไปใช
8. การแจกแจงขอมูลที่มีอยูลงในแตละหมวดหมู
9. การเปรียบเทียบขอมูลระหวางหรือแตละหมวดหมู
กระบวนการในการอานเชิงวิเคราะห
ในการอานเชิงวิเคราะห ตองมีหลักในการวิเคราะหประเด็นของเรื่องที่อาน การอาน
เชิงวิเคราะหจึงสัมพันธกับการคิดวิเคราะห ดังที่ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย ชว งชั้ น ที่ 2 ชั้ น ประถมศึ ก ษาปที่ 6 ไดร ะบุ เ รื่ อ งของการคิ ด
วิเคราะหไวในสาระการอาน โดยกําหนดเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนสามารถแยกขอเท็จจริง
และขอคิดเห็น วิเคราะหความ ตีความ สรุปความ หาคําสําคัญในเรื่องที่อานและใชแผนภาพ
ความคิดพัฒนาความสามารถในการอาน ซึ่งในเรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นั้น
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน (2547 : 21)
ไดกําหนดเกณฑการอานเชิงวิเคราะหไว 3 ขอ ดังนี้
1. จําแนกแจกแจงองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางถูกตอง
2. จัดลําดับขอมูลระหวางหมวดหมูไดอยางถูกตอง
3. เปรียบเทียบขอมูลระหวางหมวดหมูไดอยางถูกตอง
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นอกจากนั้นในงานวิจัยของ จีรัณดา กั้วพิสมัย (2545 : 54-56) ไดกําหนดเกณฑใน
การอานเชิงวิเคราะหไว 5 ดาน ดังนี้ 1) วิเคราะหความสําคัญของเรื่องที่อานไดอยางถูกตอง
2) ตอบคําถามจากการวิเคราะหเนื้อเรื่องที่อานไดอยางถูกตอง 3) บอกประโยชนและโทษของ
เนื้ อ เรื่ อ งที่ อ า นได ถู ก ต อ ง 4) วิ เ คราะห ไ ด ว า ข อ ความนั้ น น า เชื่ อ ถื อ เพี ย งใด และ 5) แสดง
ความคิดเห็นสนับสนุน คัดคานขอความหรือเรื่องที่อานอยางมีเหตุผล
สวนงานวิจัยของ เสาวลักษณ ตรองจิตร (2547 : 7) ไดกําหนดเกณฑในการอานเชิง
วิเคราะหไว 4 ดาน ดังนี้ 1) ประเมินสิ่งที่อานและตัดสินวาถูกหรือผิด 2) หาคุณคาในสิ่งที่อาน
3) หาความแตกตางระหวางขอเท็จจริงกับความคิดเห็น 4) หาขอแตกตางระหวางขอเท็จจริงกับ
จินตนาการ
งานวิจัยของ วิไลวรรณ สวัสดิวงศ (2547 : 11) ไดกําหนดเกณฑในการอาน
เชิ ง วิเ คราะห ไว 6 ดา น คื อ 1) มี ค วามสามารถในการแยกแยะองคป ระกอบย อ ยของเรื่ อ ง
2) บอกความเกี่ ย วข อ งขององค ป ระกอบย อ ยหรื อ บอกความสั ม พั น ธ ใ นเชิ ง เหตุ แ ละผล
3) การลําดับเหตุการณในเรื่อง 4) การวิเคราะหโวหารในการเขียน 5) การวิเคราะหวัตถุประสงค
หรือเจตนาของผูเขียน และ 6) การแยกขอเท็จจริงออกจากขอคิดเห็น
งานวิจัยของ ชลธิชา จันทรแกว (2547 : 11) ไดกําหนดเกณฑในการอานเชิงวิเคราะห
ไว 6 ดาน คือ 1) บอกรายละเอียดของเรื่องไดถูกตอง 2) จัดลําดับเหตุการณในเรื่องไดถูกตอง
3) บอกความสั ม พัน ธของสวนต าง ๆ ในเรื่องไดถู กตอง 4) บอกความสํ าคัญของเรื่องที่อ า น
ไดถูกตอง 5) สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานไดถูกตอง และ 6) บอกจุดมุงหมายของผูเขียน
ไดถูกตอง
ในขณะเดียวกันการอานเชิงวิเคราะห สามารถใชหลักเกณฑการวิเคราะหตามแนวคิด
ของ บลูม (Bloom 1956, อางถึงใน สุเทพ อวมเจริญ 2547 : 36) ดวย ซึ่งจําแนกไดเปน 3 ขอยอย
ดังนี้ 1) วิเคราะหองคประกอบ เปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญของเรื่องราว
หรือปรากฏการณตาง ๆ เรียกไดวาเปนการแยกแยะหัวใจของเรื่อง 2) วิเคราะหความสัมพันธ
เปนความสามารถในการหาหลักการความสัมพันธของสวนตาง ๆ และ 3) วิเคราะหหลักการ
เป น ความสามารถในการหาหลั ก การของความสั ม พั น ธ ข องส ว นสํ า คั ญ ในเรื่ อ งราวหรื อ
ปรากฏการณนั้น ๆ วา สัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด
จากเกณฑการพิจารณาการอานเชิงวิเคราะหที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสังเคราะห
เกณฑในการวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหไว 3 ดาน ดังนี้ 1) บอกความสัมพันธ
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ของส ว นต า ง ๆ ในเรื่ อ งได ถู ก ต อ ง 2) บอกความสํ า คั ญ ของเรื่ อ งที่ อ า นได ถู ก ต อ ง และ
3) สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานไดถูกตอง
ลักษณะของบทอานที่เหมาะสมกับวัย
จากการศึกษาพบวา ในการเลือกเนื้อหาที่นํามาใชสอนอานนั้นตองคํานึงถึงลักษณะ
ของบทอานที่เหมาะสมกับวัย ดังที่ บันลือ พฤกษะวัน (2545 : 96-97) ไดกลาวไววา
ลักษณะของบทอานที่เหมาะสมกับวัยจําเปนตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. เปนบทอานที่สนองความตองการแหงวัย
2. เปนบทอานที่สนองความสนใจและสงเสริมลักษณะการคิดของผูเรียน
สําหรับเด็กวัยประถมปลาย (9 ปขึ้นไป) นั้นจะเริ่มรูจักคิดหาเหตุผลจากเรื่องที่อาน
ไดมากขึ้น เริ่มสนใจที่จะขยายการอานดวยตนเองมากขึ้น ความตองการที่จะไดแบบอยางใน
การประพฤติปฏิบัติที่จะตองไดรับความชวยเหลือจากผูใหญ หรือวัสดุการอานที่ใหแนวคิดใน
การประพฤติปฏิบัติและเริ่มคิดในเชิงนามธรรมไดบาง วัยนี้จึงเปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลงทาง
การอาน ซึ่งความตองการในการอานนิทานเพอฝนลดลง สนใจในสภาพแวดลอมที่หางไกลตัว
ออกไป ตองการทราบประวัติความเปนมาของบุคคล สถานที่ ครอบครัว สามารถฝกตนเองให
เปนคนรับผิดชอบและอาสางานตาง ๆ รูจักวินิจฉัยจากเรื่องราวที่อาน เริ่มคิดเพอฝนในเรือ่ งอาชีพ
แสวงหาสิ่งที่ตนสนใจในการอาน ฉะนั้น การจะสนองความตองการในการอานและกระบวน
การสอนการอานยอมไดรับการเปลี่ยนแปลง ที่จะขยายประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการอาน
และการคิดใหกวางขวางกาวหนาขึ้น สําหรับเรื่องที่เหมาะสมในการนํามาใชสอนอานใหกับเด็กใน
วัยนี้ ไดแก
1. เรื่องเกี่ยวกับชีวิตจริง ตอสูโลดโผน
2. นิทานสุภาษิต นิทานอีสป
3. สารคดีการทองเที่ยว สภาพแวดลอม
4. นิยายทองเที่ยว ผจญภัย
5. นิทานอภินิหารที่เกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ ความศักดิ์สิทธิ์
6. ประวัติความเปนมาของครอบครัว สถานที่ ชุมชน
7. นิทานประจําถิ่นและตํานาน
8. เรื่องราวที่เกี่ยวกับขนบประเพณี บุญบาป กฎแหงกรรม
9. เรื่องงานประดิษฐคิดคนเกี่ยวกับงานและอาชีพ
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10. เรื่องราวที่ชวนขัน นิทานตลก
11. ประวัติบุคคลสําคัญ เกร็ดประวัติศาสตร
12. บทความทางวิชาการ ขาว เหตุการณ
13. วรรณคดีภาพหรือวรรณคดีฉบับงาย
14. วรรณคดี หรือบทประพันธรอยกรอง
นอกจากนั้น จากการศึกษางานวิจัยของ ทิพสร มีปน (2539 : 8)
ศศิพรรณ
เปรื่องศิลปรัตน (2544 : 5) จีรัณดา กั้วพิสมัย (2545 : 6) วิไลวรรณ สวัสดิวงศ (2547 : 19)
และเสาวลักษณ ตรองจิตร (2547 : 6) มีความเห็นสอดคลองตรงกันวา เนื้อหาที่นํามาใชสอนอาน
นั้นควรเปนบทอานประเภท ขาว บทความ สารคดี โฆษณา เพลง เรื่องสั้น และบทรอยกรอง
และเนื้อเรื่องนั้นตองเหมาะสมสอดคลองกับวัยและความตองการของผูเรียน เปนเรื่องใกลตัว
มีชื่อเรื่องที่นาสนใจ ไมเปนเรื่องที่นักเรียนคุนเคยหรือพบอยูบอย ๆ เนื้อเรื่องตองไมยาวและ
ยากจนเกินไป จึงจะทําใหนักเรียนสนใจอานและเรียนรูไดเร็วขึ้น
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงเลือกใชเนื้อหาประเภท นิทาน 1 เรื่อง เรื่องสั้น 2 เรื่อง
สารคดี 3 เรื่อง รวม 6 เรื่อง
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus เปนแนวคิดของ โอเกิ้ล (Donna Ogle) ที่
พัฒนาขึ้น ในป ค.ศ. 1986 เพื่อนํามาใชเปนยุทธวิธีในการสอนอานควบคูกับการสงเสริมความคิด
ขณะที่อานโดยมีพื้นฐานมาจากเทคนิค KWL และ KWL Plus ซึ่ง วัชรา เลาเรียนดี (2547 : 9093) ไวกลาวถึงเทคนิค KWL ไววา เทคนิค KWL สามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาทักษะในการอาน
ทุกระดับได และยังสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ
และคิดสรางสรรคไดอีกดวย การนําเทคนิค KWL มาใชเพื่อพัฒนาทักษะการอานและทักษะ
การคิดทําไดงาย เนื่องจากมีกรอบและแนวทางฝกใหคิดเปนลําดับขั้นตอน โดยครูเปนผูมีบทบาท
คอยดูแลการฝกของนักเรียน คอยถามคําถามเพื่อใหนักเรียนแสวงหาคําตอบและคอยกระตุนให
นักเรียนถามคําถามจากเรื่องที่อานดวย สวน สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 75) และ
สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2544 : 75) ไดกลาวถึงเทคนิค KWL ไวในทํานองเดียวกันกับเทคนิค
KWL เปนกระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการอาน ซึ่งสอดคลองกับทักษะ
การคิดอยางรูตัววาตนคิดอะไร มีวิธีคิดอยางไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได และ
สามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดของตนเอง โดยผูเรียนจะไดรับการฝกใหตระหนักในกระบวน
การทําความเขาใจ มีการจัดระบบขอมูลเพื่อการดึงมาใชภายหลังอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคนิค
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วิธีการ KWL นั้นเปนตัวอยางที่ไดจากขั้นการสอน คือ K (What you know) นักเรียนรู
อะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อาน W (What you want to know) นักเรียนตองการรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน และ L (What you have learned) นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากเรื่องที่อาน
หลังจากนั้นเทคนิค KWL ไดพัฒนาใหสมบูรณขึ้นโดย คาร และโอเกิ้ล (Carr and Ogle) และ
ใชวา KWL Plus โดยคงสาระสําคัญและแนวทางการปฏิบัติเดิมของ KWL ไวแลวเพิ่มเติม
การเขียนผังความคิด (Mapping) และสรุปเรื่องที่อานในเรื่องของเทคนิค KWL Plus นี้ วัชรา
เลาเรียนดี (2547 : 93-95) ไดกลาวไววาเทคนิค KWL Plus ประกอบดวยสวนที่สําคัญ คือ (K)
ระบุสิ่งที่รูเรื่องที่รูเกี่ยวของกับเรื่องที่ระบุหรือหัวเรื่องที่กําหนด (W) อยากรูอะไรบาง จากสิ่งหรือ
เรื่องที่ระบุในขั้นแรก และ (L) เรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่กําหนดหลังจากอานเสร็จแลว และ
เพิ่มเติมในสวนของการทําแผนผังมโนทัศนการสรุปของเรื่องราวตาง ๆ ที่อานเมื่อจบกระบวนการ
KWL แลว ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ KWL Plus ขึ้นอยูกับการถามคําถาม การกระตุน
ใหนัก เรี ยนตอบคํา ถามโดยสามารถเชื่ อ มโยงเรื่ อ งที่กํ า ลัง อา นกับเรื่อ งที่เ คยรู ม ากอนไดอยา ง
สรางสรรค กลาวไดวาเทคนิค KWL Plus ชวยพัฒนาทักษะการอานเชิงวิเคราะห การอานอยาง
มี วิ จ ารณญาณและอ า นอย า งสร า งสรรค ไ ด เพราะแต ล ะขั้ น ตอนจงใจให นั ก เรี ย นอ า น คิ ด
วิเคราะหโดยละเอียด จากการเสริมแรงของครูจะชวยใหนักเรียนอยากรู อยากแสวงหาคําตอบที่
หลากหลายลึกซึ้งมากขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ วิไลวรรณ สวัสดิวงศ (2547 : 117-118)
ที่ พ บว า ทั ก ษะการอ า นอย า งมี วิ จ ารณญาณของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 หลั ง ได รั บ
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus สูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
สรุปไดวาเทคนิค KWL Plus ก็คือการจัดกิจกรรมของ KWL แลวเพิ่มเติมการใหสรุป
สาระสําคัญและทําแผนผังมโนทัศนหรือแผนผังความคิด (Mind Mapping) เพื่อสรุปความคิดรวบ
ยอดหลักของนักเรียน โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามลําดับขั้นดังนี้
1. การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอาน (การจัดกลุมคละ
ความสามารถ ชี้แจงจุดประสงค เกณฑการใหคะแนน การดําเนินกิจกรรมการใหความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับหลักการอาน)
2. การจัดกิจกรรมฝกทักษะการอาน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (ใหนักเรียนดูภาพที่สัมพันธกับเรื่องที่อาน การใชเกมทาง
การศึกษา การใชคําถามเพื่อการเชื่อมโยงเขาสูเรื่องที่จะอาน)
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ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการอาน นักเรียนรูอะไร (What we know) ครูตั้งคําถามให
นักเรียนระดมกําลังสมองเกี่ยวกับสิ่งที่จะอาน
ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางการอาน นักเรียนตองการรูอะไรเกี่ยวกับเรื่อง (What we
want to know) นักเรียนอานแลวคนหาคําตอบ
ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร (What we have
learned) ตอบคําถามจากการอาน
ขั้นที่ 4 กิจกรรมการสรางแผนภาพความคิดจากการอาน (Mapping)
ขั้นที่ 5 กิจกรรมการสรุปเรื่องจากการอาน (Summarizing) และนําเสนอตอ
ชั้นเรียนรวมกันอภิปราย
3. การวัดประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับ
สรุปไดวา เทคนิค KWL Plus ก็คือการจัดกิจกรรมของ KWL แลวเพิ่มเติมในสวนของ
การสรุปสาระสําคัญ และใหนักเรียนทําแผนผังมโมทัศนหรือแผนผังความคิด (Mind Mapping)
เพื่อสรุปความคิดรวบยอดหลักของนักเรียน
ความเปนมา
ในป ค.ศ.1986 โอเกิ้ล (Donna Ogle) ไดพัฒนากลวิธีการสอนบนพื้นฐานความเชื่อ
ที่วานักเรียนไดเรียนรูอะไรบางแลวกอนการอาน (Know) ดวยวิธีการวิเคราะหหัวเรื่องและทํานาย
เหตุการณของเรื่องกอนที่จะอาน (What to know) ตั้งคําถามตอบคําถามระหวางการอานและ
นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร (Learned) หลังการอาน ซึ่งเปนวิธีการสอนที่จะชวยใหครูคนหา
พื้นฐานความรูของนักเรียนที่มีตอเรื่องที่จะอาน และโดยการสรางแผนภาพตาราง KWL เพื่อที่จะ
ไดบันทึกรายการขอมูลความรู ขอคําถามในแตละชอง โดยนักเรียนจะเขียนสิ่งที่นักเรียนตองรูลงใน
ชอง W – What you want to know และผลการเรียนรูที่นักเรียนรูลงในชอง L – What you
have learned หลังจากที่นักเรียนอานจบ ตอมาในป ค.ศ.1987 คารและโอเกิ้ล (Carr and
Ogle) ไดรวมกันพัฒนารูปแบบการใชเทคนิค KWL มาเปน KWL Plus โดนเพิ่มกิจกรรมใน
ชั้น L คือ การเพิ่มแผนภูมิการอาน (Mapping) และการสรุปเนื้อเรื่อง (Summarizing) จาก
การอานทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหการอานของนักเรียนมีความหมายมากยิ่งขึ้น (Buehl 2004 ;
http://www.sumhsk.k12ca.us/chs/instructionaltookit/content_literacy/kwl_plus.html.:2004)
1. กระตุนนักเรียนในการใชกระบวนการอานอยางกระตือรือรน ซึ่งแสดงถึงการอาน
อยางมีความหมาย มีการถามคําถามและคิดเกี่ยวกับแนวคิดของเรื่องในขณะที่อาน
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2. สงเสริมใหนักเรียนตั้งวัตถุประสงคในการอาน รวบรวมขอมูลจากเรื่อง จัดระบบ
ขอมูล สรางแผนภูมิรูปแบบความคิดจากเรื่องและสรุปเรื่องที่อานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาสตินิ (Mastini : 2003) กลาวถึงวัตถุประสงคของเทคนิค KWL Plus ดังนี้
1. สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูแบบรวมมือและทํางานเปนทีม
2. เพื่อเก็บชิ้นงานจากแผนภาพตาราง KWL มาเปนขอมูลสําหรับครูในการชวยเหลือ
การเรียนรูของนักเรียน
3. เพื่อนักเรียนเปนรายบุคคลโดยใชชิ้นงานในการประเมินพัฒนาการของนักเรียน
คอนเนอ (Conner : 2004) กลาวถึงวัตถุประสงคของการใชเทคนิค KWL Plus ดังนี้
1. เพื่อคนหาความรูที่มีมากอนของนักเรียนกอนที่จะอานเรื่อง
2. เพื่อใหนักเรียนตั้งวัตถุประสงคในการอาน
3. เพื่อใหนักเรียนไดติดตามความเขาใจของนักเรียนเองในการอานเรื่อง
4. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดประเมินความเขาใจที่มีตอเรื่องของตนเอง
5. เพื่อเตรียมโอกาสใหนักเรียนไดขยายความคิดตอจากเรื่อง
จากเปาหมายและวัตถุประสงคของการใชเทคนิค KWL Plus ที่กลาวโดยนักวิชาการ
ดังกลาว สามารถสรุปไดวา เทคนิค KWL Plus มีเปาหมายและวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่ อ ผู ส อนได ท ราบถึ ง ความรู พื้ น ฐานที่ มี ม าก อ นผู เ รี ย นและใช ชิ้ น งานใน
การประเมินพัฒนาการของนักเรียนแลวใชเปนขอมูลยอนกลับ เพื่อชวยเหลือการอานของนักเรียน
2. เพื่ อ ส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นได ตั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค ตั้ ง คํ า ถามในการอ า น ระดมสมอง
รวบรวมข อ มู ล จั ด ระบบข อ มู ล สร า งแผนภาพความคิ ด สรุ ป เรื่ อ งจากกากรอ า น รวมไปถึ ง
การประเมินความเขาใจจากการอานดวยตนเอง
ขั้นตอนการนําเทคนิค KWL Plus มาใชในการพัฒนาการอาน
การสอนดวยเทคนิค KWL Plus เปนกลวิธีการสอนที่ชวยใหนักเรียนเขาใจเรื่องที่อาน
ดียิ่งขึ้น และสรางปฏิสัมพั นธระหวางครูกับนักเรีย น การสอนโดยใชเทคนิค KWL Plus มี
นักวิชาการเสนอขั้นตอนการสอน ดังนี้
คาร และโอเกิ้ล (Carr and Ogle 1987, อางถึงใน วิสาข จัติวัตร 2541 : 225-229) ได
เสนอขั้นตอนดังนี้
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1. กอนการอาน ครูกระตุนประสบการณเดิมของนักเรียนเกี่ยวกับหัวขอเรื่องที่จะอาน
โดยอภิปรายถึงความรูเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องที่จะอานแลวตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองอยากรู
2. ในระหวางการอาน ในขณะที่อานนักเรียนหยุดเปนชวง ๆ เพื่อตอบคําถามที่ได
เขียนไวกอนการอานและอาจตั้งคําถามที่อยากรูเพิ่มเติม นักเรียนบันทึกในสิ่งที่รูจากบทอาน
3. หลังการอาน อภิปรายถึงสิ่งที่ไดเรียนรูจากการอาน พิจารณาถึงคําถามในสิ่งที่
อยากรู ไดคําตอบตรงตามที่ตองการหรือไม หลังจากนั้นสรุปนําขอมูลที่เรียนรูมาสรุปใจความ
สําคัญเปนรูปของแผนภูมิรูปภาพ
คาร และโอเกิ้ล (Carr and Ogle : 2004) ไดเสนอขั้นตอนไวดังนี้
1. ขั้น K (What do I know) ขั้นนี้กอนที่นักเรียนจะอานเรื่อง ครูอธิบายความคิด
รวบยอดของเรื่ อ งและกํ า หนดคํ า ถามโดยครู ก ระตุ น หรื อ ถามให นั ก เรี ย นได ร ะดมสมอง
(Brainstorms) ถึงสิ่งที่นักเรียนรูแลวและนําขอมูลที่ไดมาจําแนก แลวเขียนคําตอบของนักเรียนใน
แผนภูมิรูปภาพชอง K - What do I know? หลังจากนั้นนักเรียนและครูรวมกันจัดประเภท
ขอความรูที่คาดการณไวที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องที่จะอาน
2. ขั้น W (What do I want to learn) ในขั้นนี้ครูคนหาความจริงขากคําถามของ
นักเรียนในสิ่งที่นักเรียนสนใจ อยากรู หรือคําถามที่ยังไมมีคําถามเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของ
เรื่องพรอมทั้งใหนักเรียนเขียนรายการคําถามที่ตั้งไว ในระหวางอานนักเรียนสามารถเพิ่มคําถาม
และคําตอบในกลุมของตัวเองได
3. ขั้น L1 (What I learned) ในขั้นนี้จะระบุความรูที่นักเรียนเกิดการเรียนรูขึ้น
ทั้งระหวางการอานและหลังการอาน นักเรียนบันทึกความรูที่ไดลงในชอง L1 - What I have
learned พรอมทั้งตรวจสอบคําถามที่ยังไมไดตอบ
4. ขั้น L2 (Mapping) นักเรียนนําขอมูลที่ไดจัดประเภทไวในขั้น K เขียนชื่อเรื่องไวใน
ตําแหนงตรงกลางและเขียนองคประกอบหลักของแตละหัวขอไวในแตละสาขา พรอมทั้งเขียน
อธิบายเพิ่มเติมในแตละประเด็น
5. ขั้น L3 (Summarizing) สรุปและเขียนสรุปความคิดรวบยอดจากแผนภูมิความคิด
ซึ่งการเขียนในขั้นนี้จะเปนประโยชนตอครูและนักเรียนในการประเมินความเขาใจของนักเรียน
บูเฮ็ม (Buehl 2004) ไดเสนอขั้นตอนการใชเทคนิค KWL Plus ดังนี้
ขั้นที่ 1 ระบุสิ่งที่นักเรียนจะระลึกวานักเรียนรูลงในชอง K (Identify what you know
or Think you know – The K) ในขั้นนี้นักเรียนจะระลึกวานักเรียนรูอะไรบางหรือคิดวารูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน ซึ่งครูจะถามนักเรียนทีละคน เพื่อเชื่อมตอรายละเอียดของเรื่องจากความคิด
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ของแตละคน และบันทึกสิ่งที่นักเรียนรูไวในชอง K – What we know
ขั้นที่ 2 ระบุวานักเรียนตองการเรียนรูอะไร ลงในชอง W (Identify what we want to
know – The W) ขั้นนี้ใชคําถามนักเรียนเกี่ยวกับหัวขอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล อาจเปนคําถามขอมูล
ที่บันทึกไวในชอง K หรืออาจเปนคําถามสิ่งที่นักเรียนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน และบันทึก
คําถามลงในชอง W – What we want to know
ขั้นที่ 3 จัดประเภทความรูและสิ่งที่ตองรู (Categorize the K and W) แนะนํานักเรียน
เพื่อตัดสินใจในการจัดประเภทรายการตางๆ ของขอมูลลงในชอง K และชอง W ประเภทของขอมูล
ที่นักเรียนคาดวาจะใช เชน แบงเปนสถานที่ สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้น การจัดระบบขอมูลเปนขั้นตอน
แรกที่จะทําใหนักเรียนสามารถสรุปไดอยางมีประสิทธิภาพและชวยใหนักเรียนมองเห็นขอมูลที่ไม
สามารถจัดเขากลุมได
ขั้นที่ 4 การอานบทความ (Read the Article) ในขณะที่นักเรียนอานเรื่องนักเรียนจะ
คนหาคําตอบและขยายความเขาใจตอเรื่อง ครูควรกระตุนการตั้งคําถามเพื่อตอบคําถามขอมูล
ใหมบันทึกความรูไวในชอง L – What we have learn
ขั้นที่ 5 ระบุขอมูลใหม (Identify New Information) หลังการอานนักเรียนระบุขอมูล
ใหมที่คนพบจากการอาน ขอมูลที่ไดใหมนี้นักเรียนจะนําไปรวมกับประเภทของขอมูลที่ไดจัดขอมูล
ใหมที่คนพบจากการอาน ข อมูลที่ไดใหมนี้นักเรียนจะนําไปรวมกับประเภทของขอมูลที่ไดจัด
ประเภทของขอมูลไวแลว หากมีความจําเปนอาจจัดประเภทของขอมูลเพิ่มเติม
ขั้นที่ 6 สรางแผนภาพความคิด (Create a Concept Map) หลังจากที่นักเรียนไดเติม
ขอความในแผนภาพตาราง KWL สมบูรณแลว นักเรียนแตละคนหรือแตละกลุมนําขอมูลที่ไดจัด
ประเภทไวมาสรางแผนภูมิรูปภาพความคิด ซึ่งแผนภูมิรูปความคิดนี้จะชวยใหนักเรียนมองเห็น
ภาพรวมของเรื่องที่ไดอานและชวยสังเคราะหสรุปผลการเรียนรูจากการอานไดดีขึ้น
ขั้นที่ 7 ระบุสิ่งที่จะศึกษาตอไปในอนาคต (Identify Further Investigation) หลังจาก
นักเรียนไดสรางแผนภูมิความคิดเสร็จสมบูรณ นักเรียนจะเกิดความกระจางชัดในสิ่งที่นักเรียนรู
และตัดสินใจที่จะเพิ่มขอมูล สําหรับคําถามในชอง W ที่ยังไมสามารถหาคําตอบได ไดจัดเตรียม
การอานเพื่อการศึกษาคนควาตอไปในอนาคต
จากการระบุขั้นตอนการสอนดวยการใชเทคนิค KWL Plus ของนักวิชาการดังกลาว
สามารถสรุปไดวาการสอนอานโดยใชเทคนิค KWL Plus ประกอบดวย 3 ขั้นตอนสําคัญ คือ
1) กิจกรรมกอนการอาน เปนการคนหาพื้นฐานความรู (Know) เกี่ยวกับเรื่องที่จะอานของนักเรียน
โดยใชวิธีการใหนักเรียนระดมสมองแลวบันทึกความรูของนักเรียนไวในชอง K – What we know
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หลังจากนั้นใหนักเรียนใชขอมูลที่ไดจากการระดมสมองคาดเดาเหตุการณ 2) กิจกรรมระหวาง
การอาน ในขั้นนี้เปนการตรวจสอบวานักเรียนตองการที่จะรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน (What
we
know) โดยครู ตั้งคํ าถามไวแลวใหนั กเรีย นอา นหรือหากนัก เรีย นในระดั บชั้นเรี ย นที่มี
ความพรอมอาจรวมตั้งคําถามกับครูหรือตั้งคําถามเอง โดยครูเปนผูแนะนําและตอบคําถามที่ตั้งไว
บันทึกคําถามไวในแผนภาพตารางชอง W – What we want to know และ 3) กิจกรรมหลัง L –
What we have learn หลังจากนั้นนําขอมูลตางๆ มาจัดระบบจัดประเภทแลวสรางเปนแผนภูมิ
รูปภาพความคิด และนํามาสรุปเรื่องทั้งหมดดวยความเขาใจ บทบาทของครูในเทคนิค KML Plus
มาใชพัฒนาการอาน
ในการนําเทคนิค KML Plus มาใชเปนกลวิธีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณ ผูสอนตองมีการเตรียมการดังตอไปนี้
1. เลื อ กเรื่ อ งหรื อ บทความที่ เ หมาะสมกั บ ระดั บ ชั้ น และระดั บ ความสามารถใน
การอานตามวัยของนักเรียน
2. สรางแผนภาพความคิด KWL (KWL-chart) บนกระดานและสรางใบงานสําหรับ
นักเรียนเพื่อกระตุนใหนักเรียนระดมกําลังสมอง (Brainstorm) ตอบคําถามนักเรียนเพือ่ ใหนกั เรียน
ไดแลกเปลี่ ย นความรู เ พื่อดึง ดู ด ความรูทั้ง หมดของนั กเรี ย นเกี่ ย วกับหัว ขอที่จ ะอา น โดยครูใช
คําถามตะลอม (prompting) และการกระตุนนักเรียนเพื่อใหอธิบายเหตุผลที่นักเรียนมีความคิด
เชนนั้น บันทึกสิ่งที่นักเรียนรูในชอง K – What we know และแนะนํานักเรียนเกี่ยวกับการจัด
หมวดหมูของขอมูลที่คาดวาจะใช
ตารางที่ 7 แสดงแผนภูมิรูปภาพ KWL Plus
นักเรียนรูอะไรบางแลว
K – What we know

นักเรียนตองการรูอะไร
นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางไร
W – What we want to know L – What we have learned

ประเภทของขอมูลที่นักเรียนคาดวาจะตองใช (Categories of information we expect to use)
1.
2.
3.
4.
5.
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3. แนะนํ า นั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ การตั้ ง คํ า ถามเพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง คํ า ตอบที่ ต อ งการจาก
การอานนําคําถามที่ตั้งไวใสลงในชอง W – What we want to know คําถามเหลานี้อาจไดมา
จากการอภิ ป รายหรื อ จากการระดมความคิ ด คํ า ถามควรมี ห ลากหลายเพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด
จัดประเภทองคประกอบหลักของขอมูลที่คาดการณไวจะเปนการชวยใหนักเรียนมีวัตถุประสงค
ในการอาน
4. นักเรียนอานเรื่องหรือบทความ ครูกระตุนนักเรียนใหแสวงหาคําตอบจากคําถาม
ที่ตั้งไวในขณะอานครูควรกระตุนใหนักเรียนแสวงหาขอมูลใหมเพิ่มเติมและเพิ่มคําถาม
5. หลั ง จากการอ า นเรื่ องหรื อ บทความ ครู เ ป ด โอกาสให นัก เรี ย นได อ ภิ ป รายผล
การเรียนรูที่ไดจากการอานและเขียนลงในชอง L – What we have learned โดยเขียนบันทึก
แนวคิด ความรูที่พบวานาสนใจจากการอาน สําหรับคําถามบางคําถามที่ไมอาจแสวงหาคําตอบ
ที่ไดจากการอานครั้งนี้ครูควรแนะนําแหลงคนควาเพิ่มเติมแกนักเรียน
6. สรางแผนภาพความคิด ใหนักเรียนจัดประเภทของขอมูลที่ไดบันทึกไวในชอง L
และถามคําถามเพื่อใหนักเรียนไดบรรยายความคิด สรางแผนภูมิรูปภาพความคิดโดยเลือกขอมูล
ที่มีความสําคัญแสดงความสัมพันธกับเรื่องที่อาน
7. แนะนํานักเรียนในการสรุป การเลือกขอมูลและการจัดระบบขอมูล ครูควรแนะนํา
นั ก เรี ย นให ใ ช โ ครงร า งข อ มู ล จากแผนภู มิ รู ป ภาพความคิ ด เพื่ อ ช ว ยให นั ก เรี ย นสรุ ป ข อ มู ล ได
เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและใหนักเรียนเขียนรายละเอียดเฉพาะที่เปนใจความหลักเพื่อขยายหัวขอใน
แตละประเภท (Carr, E.G. & Ogle D. 1987 : 626-631 ; Conner 2004 http://www.5muhsd.
k12.ca.us /chs/ instructionaltookit_Kwl_plus.html.2004)
สรุปไดวาเทคนิค KWL Plus สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ
โดยเฉพาะในเรื่องที่นักเรียนจะตองอาน คิด และทําความเขาใจกับเรื่องที่อานไวสําหรับฝกทักษะ
การแกปญหาและทักษะการคิดแบบตางๆ ไดโดยคงสาระและขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามขั้นตอน
ของ KWL โดยเพิ่มเติมในสวนของการทําแผนภาพความคิด (Mapping) และการสรุปใจความ
สําคัญของเรื่องที่อาน (Summarizing) เพื่อใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่อานและ
นําความรูที่ไดรับจากการอานไปใชใหเกิดประโยชน
แผนภาพความคิด
แผนภาพความคิด มีชื่อเรียกหลายชื่อ เชน แผนภาพโครงเรื่อง แผนภูมิ รูปภาพ
ความหมาย แผนภูมิรูปภาพความคิด เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชคําวา
แผนภูมิรูปภาพความคิด ซึ่งไดมีนักการศึกษาและนักวิจัยใหความหมายไวดังนี้
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อมรศรี แสงสองฟา (2542 : 43) ใหความหมายแผนภาพความคิดไววา หมายถึง
เทคนิคการสรางผังโยงความสัมพั นธความหมาย เปนเทคนิคที่นํามาใชสอนอานจับใจความ
สําคัญของเรื่องที่ใหผูอานเขียนโยงความสัมพันธความหมาย เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ของเนื้อเรื่องที่อานตลอดทั้งใจความสําคัญ ลําดับเหตุการณตาง ๆ อยางเปนลําดับ สอดคลอง
กับ ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2545 : 112) ที่กลาววา แผนภูมิรูปภาพความคิดจะแสดงถึงกระบวนการคิด
ในรูปแบบภาพของความคิดที่มีหัวเรื่องที่คิดอยูตรงกลาง และมีความคิดเรื่องยอย ๆ ตลอดจน
รายละเอียดตาง ๆ แตกสาขาออกไป
ฟรีแมน (Freeman 2005. อางถึงใน ชลธิชา จันทรแกว : 66) ใหความหมายไววา
แผนภาพความคิด เปนรูปแบบพิเศษที่แสดงเครือขายของแผนภาพความคิด เพื่อสํารวจ รวบรวม
ขอมูลและแบงสวนขอมูล โดยประกอบดวยกลองสําหรับใสความคิดรวบยอด มีเครื่องหมาย
แสดงทิศทาง ลูกศรที่อธิบายความสัมพันธแตละองคประกอบ ซึ่งสอดคลองตรงกันกับโนวัก
(Novak 2005.) ที่กลาวไววา แผนภาพความคิด เปนเครื่องมือเพื่อจัดระบบและอธิบายความรู
ซึ่งรวมถึงความคิดรวบยอดบางประเภท มักจะสรางเปนกลอง หรือวงกลมใสขอความและใชเสน
ในการเชื่อมโยงแสดงความสัมพันธระหวางขอความ เพื่ออธิบายความคิดรวบยอดของเนื้อหา
สาระใดสาระหนึ่ง
วัตถุประสงคของการใชแผนภาพความคิด
นักการศึกษาไดกลาวถึงวัตถุประสงคการใชแผนภูมิรูปภาพความคิด ดังนี้
ฟรีแมน (Freeman 2005 อางถึงใน ชลธิชา จันทรแกว 2549 : 66) ไดกลาวถึง
วัตถุประสงคของการใชแผนภาพความคิด ไวดังนี้
1. เพื่อพัฒนาความเขาใจขององคความรู
2. เพื่อศึกษาและแสดงความสัมพันธของขอมูลใหม ๆ
3. เพื่อทราบพื้นฐานความรูที่มีมากอน
4. เพื่อรวบรวมความรูและขอมูลใหม
5. เพื่อการแลกเปลี่ยนและเผยแพรขอมูล
6. เพื่อใชออกแบบโครงสรางหรือกระบวนการ
7. เพื่อแสดงความคิดเห็นในการแกปญหา
ลัวซิ่ง (Lauzing 2005 อางถึงใน ชลธิชา จันทรแกว 2549 : 67) ไดกลาวถึง
วัตถุประสงคของการใชแผนภาพความคิด ไวดังนี้
1. เพื่อรวบรวมความคิดโดยระดมสมอง
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2. เพื่อใชในการออกแบบโครงสรางที่มีความซับซอน
3. เพื่อใชในการสื่อสารความคิดที่มีความซับซอน
4. เพื่อชวยใหเกิดการเรียนรูที่ชัดเจนขึ้น โดยบูรณาการความรูใหมกับความรูเกา
5. เพื่อประเมินความเขาใจ หรือวิเคราะหความเขาใจที่ผิด
จากแนวคิดดังกลาวขางตนสรุปไดวา แผนภาพความคิดมีวัตถุประสงคในการนํามาใช
เพื่อ 1) แสดงความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ จากการรวบรวมความคิดโดยการระดมกําลังสมอง
เพื่อใชในการแกปญหา และ 2) แสดงความสัมพันธในการอธิบายขอมูล ขั้นตอนกระบวนการที่มี
ความซับซอนใหเขาใจงายขึ้นโดยการใชแผนภูมิรูปภาพความคิด
ประโยชนของการใชแผนภาพความคิด
แผนภาพความคิ ด เป น เทคนิ ค การจั ด การเรี ย นรู ห นึ่ ง ที่ ผู ส อนสามารถนํ า มาใช ใ น
การพัฒนาการอานของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทําใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยง
ประสบการณเดิมไปสูการเรียนรูเรื่องใหมไดงายขึ้น และสามารถที่จะเชื่อมโยงการเรียนรูไดอยางมี
ความสัมพันธกับรายวิชาตาง ๆ ดังที่ ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2545 :112) และอมรศรี แสงสองฟา
(2542 : 47) ไดกลาวถึงประโยชนของการใชแผนภาพความคิดไวสอดคลองตรงกันวา แผนภาพ
ความคิดมีประโยชนดังนี้
1. ประโยชนตอการเรียนรูของนักเรียน
1.1 ช ว ยให นั ก เรี ย นสามารถเชื่ อ มโยงความคิ ด และเกิ ด การเรี ย นรู ไ ด อ ย า งมี
วิจารณญาณ
1.2 สามารถใชประสบการณเดิมเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูเรื่องใหมหรือรับรู
ขอมูลใหมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.3 ช ว ยพั ฒ นาการทํ า งานของสมองทั้ ง สองข า ง โดยที่ ส มองซี ก ซ า ยทํ า งาน
เกี่ยวกับภาษา ตรรกะ การตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐาน การวิเคราะห การแยกประเภท
การจัดเรียงลําดับ สมองซีกขวาทํางานเกี่ยวกับการมองเห็นภาพรวม จินตนาการ สีสัน มิติ
การใชความคิดสรางสรรค
1.4 ชวยใหนักเรียนสามารถดึงขอมูลจากระบบความคิดไดงายขึ้น เพราะขอมูลได
มีการบันทึกโครงสรางอยางเปนระบบ
2. ประโยชนตอการจัดการเรียนรูของครู
2.1 ช ว ยให ค รู ส ามารถฝ ก ฝนทั ก ษะป ญ ญาให เ กิ ด แก ผู เ รี ย นได ง า ยขึ้ น ทํ า ให
นักเรียนอานไดดวยตนเองเพราะไดรับการฝกใหคิด ประเมินขอเขียน ถายโอนขอมูลในขณะอาน

56
อยางตอเนื่อง
2.2 ชวยใหครูเขาใจกระบวนการคิดของนักเรียนไดอยางเปนรูปธรรม
2.3 ช ว ยให ค รู ส ามารถประเมิ น พั ฒ นาการทั ก ษะการคิ ด ของนั ก เรี ย นได อ ย า ง
ตอเนื่องจากแผนภูมิรูปภาพความคิดของนักเรียน
รูปแบบการสรางแผนภาพความคิด
รูปแบบการสรางแผนภาพความคิดมีหลายรูปแบบและไมถือวารูปแบบใดเปนรูปแบบ
ที่ดีที่สุดขึ้นอยูกับความสัมพันธของความหมายในแผนภาพตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
เรื่องที่นํามาอาน เอนฮันทเลนนิ่งดอทคอม (Enhanted Learning.com 2004, อางถึงใน วิไลวรรณ
สวัสดิวงศ 2547 : 68-73) ไดจําแนกรูปแบบของแผนภาพความคิดตามลักษณะโครงสรางไวหลาย
รูปแบบดวยกันและที่เหมาะสมที่จะนํามาใชกับการสรางแผนภาพความคิดจากการอานสรุปได
ดังตอไปนี้
1. แผนภาพรูปดาว (Star Diagrams) เปนแผนภาพรูปดาวที่ชวยในการจัดระบบ
ข อ มู ล ในลั ก ษณะพื้ น ฐานจากการระดมสมองที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งอย า งง า ย เช น ข อ เท็ จ จริ ง
ลักษณะเฉพาะของสิ่งตาง ๆ ดังแสดงในแผนภาพที่ 3
ที่อยู
ที่อยู

ผักตบชวา
สี (ดอก)

แผนภาพที่ 3 แผนภาพรูปดาว (Star Diagrams)

ที่อยู
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ปจจัยหลัก 2

ปจจัยหลัก 1

หัวขอ

ปจจัย
สนับสนุน

ปจจัยหลัก 4

ปจจัย
สนับสนุน
ปจจัยหลัก 3
ปจจัยสนับสนุน

ปจจัยสนับสนุน

2. แผนภาพรูปแมงมุม (Supporting details) ใชสําหรับบทอานที่แสดงประเด็น
สําคัญของเรื่อง และรายละเอียดสนับสนุน ดังแสดงในแผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 4 แผนภาพรูปแมงมุม (Supporting Details)
3. แผนภาพรูปลูกโซ (Chain Diagrams) สําหรับบทอานที่แสดงลําดับเวลา ลําดับ
ขั้นตอนขบวนการหรือขั้นตอน ตลอดจนการบรรยายเรื่องราว ๆ ดังแสดงในแผนภาพที่ 5
เหตุการณแรก
เหตุการณที่ 2
เหตุการณที่ 3
เหตุการณที่ 4

แผนภาพที่ 5 แผนภาพรูปลูกโซ (Chain Diagrams)
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4. แผนภาพแสดงเหตุ-ผล (Cause-Effect Diagrams) สําหรับบทอานที่แสดงเหตุผล
จากเหตุไปหาผลหรือจากผลยอนกลับมายังเหตุก็ได ดังแสดงในแผนภาพที่ 6

ผล
เหตุ
ผล
ผล
เหตุ
ผล

แผนภูมิที่ 6

แผนภาพแสดงเหตุ-ผล (Cause-Effect Diagrams)

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ก : 73-80) ไดจัดรูปแบบแผนภาพโครงเรื่อง
เปนรูปแบบดังนี้
1. รู ป แบบการจั ด กลุ ม รู ป แบบนี้ ยึ ด ความคิ ด รวบยอดเป น สํ า คั ญ และจั ด กลุ ม
ตามลําดับ ความคิดรวบยอดยอยเปนแผนภาพโครงเรื่อง มักเขียนเปนแผนภาพความคิดกิ่ง ไดแก
แผนภาพการแกปญหา ดังแสดงตัวอยางในแผนภาพที่ 7
ปญหา

ทางแกปญหา

แผนภาพที่ 7 แผนภาพการแกปญหา

ทางแกปญหา

ทางแกปญหา

59
2. รูปแบบความคิดรวบยอด (Concept Mapping) รูปแบบนี้จะมีความคิดหลัก
และมี ข อ เท็ จ จริ ง ที่ จั ด แบ ง เป น ระดั บ มาสนั บ สนุ น ความคิ ด หลั ก เช น การกล า วถึ ง ลั ก ษณะ
การบรรยาย การรวบรวมปญหา การแกปญหา การเปรียบเทียบ เปนรูปแบบของความคิด
รวบยอด ดังแสดงในแผนภาพที่ 8
แพ

รถมา
การ
คมนาคม

น้ํา
เรือ

รถไฟ
บก

อากาศ

เครื่องบิน

แผนภาพที่ 8 แผนภาพแบบความคิดรวบยอด
3. รูปแบบการจัดลําดับ รูปแบบการจัดลําดับจะเปนการจัดลําดับตามเหตุการณ
การจัดลําดับตามกาลเวลา การจัดลําดับการกระทํากอนหลังหรือตามกระบวนการ มีการเริ่มตน
และสิ้นสุด ดังแสดงในแผนภาพที่ 9

เหตุการณที่ 2

เหตุการณที่ 3

เหตุการณที่ 1

เหตุการณที่ 4

แผนภาพที่ 9 แผนภาพเสนโคงแสดงลําดับเหตุการณ
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4. แผนภาพรู ป วงกลม รู ป แบบนี้เ ป น ชุ ด ของเหตุ ก ารณ ภ ายใต ก ระบวนการไม มี
จุดเริ่มตนและสิ้นสุด แตเปนเหตุการณที่ลําดับตอเนื่องกัน ดังแสดงในแผนภาพที่ 10

แผนภาพที่ 10 แผนภาพรูปภาพวงกลม
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกใชแผนภาพความคิดเพื่อฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห
ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ดังนี้ แผนภาพรูปภาพลูกโซ แผนภาพรูปดาว แผนภาพ
รู ป แมงมุ ม แผนภาพรูปลู ก โซ แผนภาพแสดงเหตุ -ผล แผนภาพการเปรี ย บเที ย บ แผนภาพ
การแกปญหา รูปแบบความคิ ดรวบยอด รูปแบบการจัดลํา ดับ แผนภาพเส นโคง แสดงลํา ดับ
เหตุการณ โดยผูวิจัยใชเกณฑในการพิจารณาเลือก คือ ความเหมาะสมกับเนื้อหา ทักษะที่
ตองการพัฒนา และความยากงายในการสรางแผนภาพ ตามระดับชั้น
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL
Plus, เทคนิค KWLH, เทคนิค KWLA ซึ่ง A ยอมาจาก Attitude หมายถึง เจตคติ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห ดังรายละเอียดตอไปนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus, KWLH และ KWLA
ชลธิชา จันทรแกว (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถดานการอาน
เชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชเทคนิค KWLH Plus กลุมตัวอยางคือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 โรงเรียนบางสะพาน ตําบลกําเนิดนพคุณ อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 35 คน ผลการวิจัยพบวา 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
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KWLH Plus มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 3) นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัด
การเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus อยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานการจัดการเรียนรู และดาน
ประโยชนที่ไดรับและมีความคิดเห็นอยูที่ระดับปานกลาง คือ ดานบรรยากาศ
ทิพสร มีปน (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและ
เจตคติตอการอานภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยการสอนอานแบบ
ปฏิสัมพันธ KWL Plus กับการสอนอานตามคูมือครู กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรี ย นวั ง ประจวบวิ ท ยาคม อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ตาก จํ า นวน 70 คน ผลการวิ จั ย พบว า
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนวิชาภาษาไทย โดยการสอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี
KWL-Plus กับการสอนอานตามคูมือครู มีความเขาใจในการอานภาษาไทยแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) ความเขาใจในการอานภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนโดย
การสอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี KWL-Plus กอนการทดลองและหลังการทดลองแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) เจตคติตอการอานภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนโดย
การสอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี KWL-Plus กอนการทดลองและหลังการทดลองแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถใน
การอาน การเขียน และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ที่ไดรับการสอนอานดวยกลวิธี KWL-Plus ประกอบกับกลวิธีการเสริมตอการเรียนรูกับการสอน
อานตามคูมือครู อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 80 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานดวยกลวิธี KWLPlus ประกอบกับกลวิธีการเสริมตอการเรียนรูกับการสอนอานตามคูมือครู แตกตางกันอยางมี
นัย สํา คั ญทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 2) ความสามารถในการเขี ยนภาษาอังกฤษของนั กเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานดวยกลวิธี KWL-Plus ประกอบกับกลวิธี การเสริมตอ
การเรียนรูกับการสอนอานตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
3) ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอาน
ดวยกลวิธี KWL-Plus ประกอบดวยกลวิธีการเสริมตอการเรียนรูกับการสอนอานตามคูมือครู
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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วิไลวรรณ สวัสดิวงศ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus กลุม
ตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดขนาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 32 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus สูงกวากอนการ
จัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณในการวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคาเรื่องที่อาน พบวา ทักษะ การอาน
อยางมีวิจารณญาณในการวิเคราะหและการสังเคราะหจากเรื่องที่อาน หลังการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWL-Plus สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวน
การประเมินคาเรื่องที่อานหลังจากการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus สูงกวากอนการจัด
การเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เห็นดวย
ตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้
คือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งฝกใหนักเรียนไดคิดและตัดสินใจอยาง
มีเหตุผล ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นและดานบรรยากาศ
การเรี ยนรู ทํา ใหนั กเรี ย นกลา แสดงความคิดเห็นและด านบรรยากาศการเรียนรูทํา ใหนักเรี ย น
สนุกสนานในการทํากิจกรรมตามขั้นตอนการเรียนรู
คาร และโอเกิล (Carr and Ogle 1987 : 626-631, อางถึงใน ชลธิชา จันทรแกว 2549
: 80) ไดศึกษากลวิธีการใชเทคนิค KWL-Plus เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขาใจและการสรุป
ความโดยทดลองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเปนนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
และนักเรียนที่อยูในโครงการสอนซอมเสริมโดยใชวิธีการสังเกตและสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
ผลการศึก ษาปรากฏว า นั ก เรี ย นสามารถถา ยโอนการใชเ ทคนิ ค KWL-Plus ไปสูส ถานการณ
การอานเรื่องใหมได รวมทั้งมีความเขาใจเรื่องจากการอาน ตลอดจนมีทักษะการยอความดีขึ้น
สรุปไดวา การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus ทําใหนักเรียนมีความสามารถใน
การอาน ตลอดจนความเขาใจในเรื่องที่อานสูงกวาการสอนตามคูมือครูและสูงกวาการทดลอง
ทั้งในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้นักเรียนยังมีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWL-Plus เพราะเปนเทคนิคที่ชวยใหนักเรียนไดฝกการคิด และตัดสินใจอยางมีเหตุผล
นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นและสนุกสนานในการทํากิจกรรมตามขั้นตอนการเรียนรู ดังนั้น
เทคนิ ค KWL-Plus จึ ง เป น อี ก เทคนิ ค หนึ่ ง ที่ ส ามารถนํ า มาใช จั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ ส ง เสริ ม
ความสามารถในการอานและสงเสริมความสามารถในการคิดใหกับนักเรียน
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห
อภินันท อรกุล (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคนควาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดาน
การอ า นเชิ ง วิ เ คราะห วิ ช าภาษาไทย ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 กลุ ม ตั ว อย า งคื อ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่สอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมีผลสัมฤทธิ์ดาน
การอานเชิงวิเคราะหวิชาภาษาไทยสูงกวานักเรียนที่สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เนื่องจากนักเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนไปตามขั้นตอนการอานเชิงวิเคราะห
คือ อานชื่อเรื่อง อานเนื้อเรื่องใหเขาใจ อานเนื้อเรื่องที่สําคัญซ้ําอีกครั้ง ตั้งคําถามและหาคําตอบ
จากเรื่องที่อาน นักเรียนจึงเขาใจเรื่องที่อานไดงายและเร็วขึ้น ทําใหผลสัมฤทธิ์ดานการอานเชิง
วิเคราะหสูงขึ้น
จีรัณดา กั้วพิสมัย (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการสอนการอานเชิง
วิเคราะหวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ผลการศึกษาคนควาพบวา แผนการสอนการอานเชิงวิเคราะหวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 83.00/83.29 และมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.61
แสดงวา ผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 61 ดังนั้น ครูผูสอนควรนําแผนการสอนที่ผูศึกษาคนควา
พัฒนาขึ้นไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อชวยใหนักเรียนสามารถวิเคราะหเนื้อหา
จากการอานไดอยางถูกตองและมีเหตุผล
อัญญารัตน เจริญพฤฒินาถ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแบบประเมิน
ทักษะการอานคิดวิเคราะห เขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6 ผลการวิจัยพบวา 1) แบบประเมินทักษะการอาน คิดวิเคราะห เขียนมี 10
ตัวบงชี้ ไดแก การประเมินทักษะการอาน ตัวบงชี้ คือ ความคลองในการอาน ความเขาใจใน
การอาน วิธีการอานสาร การประเมินทักษะการคิดวิเคราะห ตัวบงชี้ คือ เนื้อเรื่อง ลําดับเรื่อง
ไวยากรณ กลไก การเขียน และ 2) คุณภาพของแบบประเมินทักษะการอาน คิดวิเคราะห เขียน
มีความตรงเชิงเนื้อหา คาดัชนีความสอดคลองระหวางตัวบงชี้กับทักษะที่ประเมินและระหวาง
เกณฑการใหคะแนนกับตัวบงชี้มีคาเทากับ 0.83-1.00 มีความตรงเชิงเกณฑสัมพันธที่ไดจาก
การวิ เคราะห ค า สัมประสิท ธิ์ ส หสัม พันธร ะหวา งคะแนนที่ได จ ากการประเมิน ทั้ง 3 ทัก ษะกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 มีความตรงเชิงจําแนก
จากการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของนักเรียนมีทักษะทางการเรียนสูงและต่ํา พบวา
มี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ที่ ร ะดั บ 0.01 และมี ค วามตรงเชิ ง โครงสร า งที่ ไ ด จ าก
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
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เสาวลักษณ ตรองจิตร (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรูโดยใช
แบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใชคือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สรางขึ้นมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมาก 2) ผลสัมฤทธิ์ดาน
การอานเชิงวิเคราะหวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยใช
แบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และ 3) ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลด า นการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห วิ ช าภาษาไทย ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห มีคา
เทากับ 0.66 แสดงวา นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 66
สเมตเตอร (Smetter 2002 : 2120, อางถึงใน ชลธิชา จันทรแกว 2549 : 66-84) ได
ศึกษาผลของโปรแกรมการสอนซอมเสริมหลังเลิกเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการอานของนักเรียน
ในกลุมเสี่ยง ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 จํานวน 42 คน อายุระหวาง
11-15 ป ที่ เ รี ย นอยูใ นโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาตอนต น ของรั ฐ ในรัฐ เทกซั ส ตอนใต และเขา รว ม
โปรแกรมนี้ เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือแบบทดสอบและแบบวัดชนิดตาง ๆ ผลการทดลอง
ปรากฏวา โปรแกรมการสอนซอมเสริม หลังเลิกเรียน ทําใหนักเรียน จํานวน 42 คน บรรลุ
ความสําเร็จไดคะแนน รอยละ 70 นักเรียนจํานวน 10 คน ใน 42 คน มีคะแนนการอานดีขึ้น
หลังจากนั้น 1 ป นักเรียนจํานวน 30 คน ที่เรียนจบโปรแกรมนี้จาก 2 ปกอน มี 20 คน ที่บรรลุ
ความสําเร็จ ไดคะแนนรอยละ 70
อีเซล และคนอื่น ๆ (Ezell and others 1992 : 205, อางถึงใน เสาวลักษณ ตรองจิตร
2547 : 69) ไดศึกษาการใชกิจกรรมเพื่อชวยเพื่อนในการสอนแบบความสัมพันธของคําถามกับ
คําตอบสําหรับการอานเพื่อจับใจความ โดยใชนักเรียน เกรด 3 จํานวน 23 คน ผลปรากฏวา
นัก เรีย นปฏิ บั ติก ารสร า งคํา ถามและตอบคํ าตอบได ดีขึ้ น การประเมิ น ผลทางสัง คมกา วหน า
ทุกดาน
ฟชเชอร (Fisher 1998 : 1903-A, อางถึงใน เสาวลักษณ ตรองจิตร 2547 : 69-70)
ได ศึ ก ษาการพั ฒ นาแรงจู ง ใจระดั บ การเรี ย นรู ใ นการอ า นออกเขี ย นได ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 11 คน เก็บขอมูลโดยการสังเกตและสัมภาษณ ผลการศึกษาพบวา
1) นั ก เรี ย นมี ค วามเข า ใจว า การอ า นออกเขี ย นได เ กี่ ย วข อ งกั บ ความหมายของสิ่ ง ที่ ไ ด อ า น
ตลอดจนการอานและการเขียนเปนกระบวนการที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 2) นักเรียนมีความ
เชื่ อ มั่ น และคาดหวั ง ในความสํ า เร็ จ ของการอ า นออกเขี ย นได แ ละเห็ น คุ ณ ค า ของการเรี ย นรู
เพื่อการอานออกเขียนไดอยูในระดับสูง และ 3) นักเรียนไดระบุสถานการณและบริบทที่สงเสริม
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การอานออกเขียนได ดังนี้ การเรียนรวมกัน การมีทางเลือกใหเลือกอยางเหมาะสม การตอบสนอง
ตอสิ่งเราที่ทาทาย การสรางบรรยากาศในหองเรียน การมีสิ่งตีพิมพที่หลากหลายเพียงพอ และ
รับรูวาโรงเรียนเปนสถานที่สนุกสนานเพลิดเพลิน
สรุปไดวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีสอนรูปแบบตาง ๆ จะมี
ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครูหรือ
แบบปกติและสูงกวากอนการจัดการเรียนรู นอกจากนี้การนําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดพัฒนา
ประสิ ท ธิ ภ าพแล ว ไปจั ด การเรี ย นรู ใ ห กั บ ผู เ รี ย นจะทํ า ให ผู เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการอ า นเชิ ง
วิ เ คราะห สูง ขึ้ น ด ว ย การฝ ก ทั ก ษะการอ า นเชิ ง วิเ คราะห ให กั บนั ก เรีย น สามารถทํ า ได ตั้ง แต
ในระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไปและสามารถจัดการเรียนรูไดทุกกลุมสาระ โดยเฉพาะกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ซึ่งตองอาศัยพื้นฐานจากการอานเพื่อฝกความสามารถในการคิด ดังนั้น
การพัฒนาความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหใหกับผูเรียนควรไดรับการฝกฝนตั้งแตระดับชั้น
ประถมศึกษาโดยใชเทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรูรวมกับกลุมสาระการเรียนรูใน
วิชาตาง ๆ เพราะนอกจากจะทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห และยังทําให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้นดวย
สรุป
สําหรับการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรูดาน
การอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL
Plus นั้น ผูวิจัยไดศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544เกี่ยวกับหลักการ จุดหมาย โครงสราง สาระ
และมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรูสาระที่1 การอาน การ
วัดและประเมินผล หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดอนเจดียพิทยาคมเกี่ยวกับโครงสราง
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย นอกจากนี้ยังศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห ในประเด็นที่
เกี่ยวกับ การคิด ทักษะการคิด ทักษะการคิดวิเคราะห ความหมายของการคิดวิเคราะห ลักษณะ
ของการคิดวิเคราะห คุณลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห แนวทางในการ
สอนที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห ความสําคัญของการคิดวิเคราะห ตลอดจนศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ที่เกี่ยวกับเปาหมายและ
วัตถุประสงคของเทคนิค KWL Plus ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus มี 5
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการอาน เรียกวา ขั้น K (What we know) ขั้นที่ 2 กิจกรรม

66
ระหวางอาน เรียกวา W (What we want to find out) ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน เรียกวาขั้น L
(what we have learned) ขั้นที่ 4 การสรางแผนภาพความคิด (Mapping) ขั้นที่ 5 การสรุปเรื่อง
จากการอาน บทบาทของครูในการนําเทคนิค KWL Plus มาพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และ
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการคิดวิเคราะห ของ สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล (2541:บทคัดยอ)
พบวา การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ทําใหผูเรียนมีความสามารถในการอานและ
เขาใจเรื่องที่อานสูงกวาการสอนตามคูมือครู และวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพแกผูเรียน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จัย เรื่ อง การพั ฒ นาผลการเรี ย นรูด า นการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 ที่ จั ด การเรี ย นรู โ ดยใช เ ทคนิ ค KWL
Plus เป น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง
(Experimental Research) แบบ One–Group Pretest–Posttest Design หนึ่งกลุมสอบกอน
สอบหลัง (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 142-144) โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดของวิธีการดําเนิน
การวิจัยดังตอไปนี้
วิธีการดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเกิดประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว จึงกําหนด
รายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการจัดเตรียมโครงการวิจัยเพื่อใหเกิด
ระบบดําเนินการตามโครงการ เปนขั้นตอนของการนิยามปญหา โดยการศึกษาจากเอกสาร
ตํารา ขอมูลสารสนเทศ การสัมภาษณ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ การพัฒนาและปรับปรุง
ขอบกพรองของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห แบบสอบถามคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
Plus และเสนอโครงการวิ จัย ตอ บัณ ฑิต วิท ยาลั ย
การจั ด การเรี ย นรูโ ดยใช เ ทคนิ ค KWL
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนิน งานตามโครงการวิจัย ขั้น ตอนนี้เ ปน ขั้นการทดลองเก็บ
ขอมูลจากเครื่องมือที่ไดรับการพัฒนาจากขั้นตอนที่ 1 ไปทดลองจัดการเรียนรูกับกลุมตัวอยาง
ที่กําหนดไวเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล นํามาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติและ
แปรผลการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงาน
ผลการวิจัย เพื่อเสนอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง แลวปรับปรุง
แก ไขข อ บกพรองตามประเด็น ที่คณะกรรมการผูควบคุม วิท ยานิ พ นธเสนอแนะ จั ดพิม พและ
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ระเบียบวิธีการวิจยั
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียน
ดอนเจดีย พิทยาคม อําเภอดอนเจดีย จังหวั ดสุพ รรณบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
จํา นวน 3 ห อ งเรีย น รวมทั้ ง หมด 100 คน
โดยนัก เรีย นทั้ ง 3 หอ งเรี ย น มีลั ก ษณะและ
สภาพแวดล อ มคล า ยคลึ ง กั น ตลอดจนมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นวิ ช าภาษาไทยใกล เ คี ย งกั น
เนื่ อ งจากโรงเรี ย นมี น โยบายในการจั ด ชั้ น เรี ย นโดยให แ ต ล ะห อ งเรี ย นที่ มี ผ ลการเรี ย น เก ง
ปานกลาง และออน คละกันในจํานวนใกลเคียงกัน
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4/3
ภาคเรี ย นที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2551 โรงเรี ย นดอนเจดี ย พิ ท ยาคม อํ า เภอดอนเจดี ย จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 30 คน ดวยวิธีการจับสลากหองเรียน
1 หองเรียน แบบไมใสคืน
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ผูวิจัยไดกําหนดเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 3 สัปดาห
โดยใช เ วลาเรี ย นสั ป ดาห ล ะ 2 วั น วั น ละ 2 ชั่ ว โมง รวมทั้ ง สิ้ น 12 ชั่ ว โมง ในภาคเรี ย นที่ 1
ปการศึกษา 2551
เนื้อหาที่ใชในการทดลอง ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
สาระที่ 1 การอ าน มาตรฐาน ท 1.1 สามารถแยกขอเท็จจริง และขอคิ ดเห็น วิเคราะหความ
ตีความ สรุปความ หาคําสําคัญในเรื่องที่อาน และใชแผนภาพโครงเรื่อง หรือแผนภาพความคิด
พัฒนา ความสามารถดานการอาน นําความรู ความคิด จากการอานไปใชแกปญหา ตัดสินใจ
คาดการณ และใชการอานเปนเครื่องมือในการพัฒนาตน การตรวจสอบความรูและคนควา
เพิ่มเติม ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท ดังนี้
1. ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
2. ตัวแปรตาม คือ
2.1 ผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
แบบแผนการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูวิจัยได
ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยขั้นพื้นฐาน (Pre-Experimental Designs) แบบหนึ่งกลุม
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ทดสอบกอนและทดสอบหลัง One Group Pretest-Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ 2547 :
144) ดังนี้

เมื่อ

T1
X
T2

T1

X

T2

คือ
คือ
คือ

การทดสอบกอนการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูดาน
การอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 6 แผน ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 12
ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิ เคราะห เปน แบบทดสอบที่ใช
ทดสอบทั้งกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ซึ่งเปนขอสอบแบบปรนัย
ชนิดเลือกคําตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 40 คะแนน
3. แบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนที่มีต อการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
KWL Plus จํานวน 1 ฉบับ เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ จํานวน 15 ขอ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การสรางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอานเชิงวิเคราะหนิทาน เรื่องสั้น สารคดี
สําหรับเด็ก จํานวน 6 แผน ๆ ละ 2 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้
1.1 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2544 หลั ก สู ต ร
สถานศึกษา โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เอกสาร หนังสือ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหโดยใชเทคนิค KWL Plus
1.2 วิเคราะห เลือกและกําหนดเนื้อหาเพื่อนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู โดย
ใชเทคนิค KWL Plus
1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
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1.4 เสนอแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ตออาจารย ผูควบคุม
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน คือ 1) ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย 2) ผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคนิควิธีการสอน และ 3) ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index Of
Item Objective congruence : IOC) คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ถือวาสอดคลอง
กันในเกณฑที่ยอมรับได โดยกําหนดเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 177)
เห็นวาสอดคลองกับจุดประสงค
ใหคะแนน +1
ไมแนใจ ใหคะแนน 0
เห็นวาไมสอดคลอง ใหคะแนน -1
จากสูตร
∑R
IOC
=
N

∑R

เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลองคาเฉลี่ยผลประเมิน
ความสอดคลองเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู
∑ Rง หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
หมายถึ
N
ทั้งหมด
N หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ

1.5 ปรั บ ปรุ ง แผนการจั ด การเรี ย นรู ตามคํ า แนะนํ า ของอาจารย ผู ค วบคุ ม
วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ
1.6 นํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ไ ปทดสอบกั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4/2
โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางที่เปน
ตั ว แทนของกลุ ม ผู เ รี ย นซึ่ ง เป น นั ก เรี ย นที่ มี ค วามรู ค วามสามารถไม แ ตกต า งกั น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
แผนการจัดการเรียนรู ดังตารางที่ 11
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ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2544 หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม งานวิจัยที่เกีย่ วของกับการพัฒนาความสามารถ
ดานการอานเชิงวิเคราะหโดยใชเทคนิค KWL Plus และการสรางแผนการจัดการเรียนรู
วิเคราะห เลือกและกําหนดเนื้อหาเพื่อนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู
สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
นําแผนการจัดการเรียนรูใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ หาคา IOC
ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2 โรงเรียนดอนเจดีย
พิทยาคม จํานวน 35 คนซึง่ ไมใชกลุมตัวอยาง ที่เปนตัวแทนของกลุม ผูเรียนซึง่ เปนนักเรียน
ที่มีความรู ความสามารถไมแตกตางกัน เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู
นําแผนการจัดการเรียนรูไป ใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/3
แผนภูมิที่ 11 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู
โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม ที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย
2.
การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห จํานวน 1 ฉบับ
แผนภูมิที่ 11 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู
2. เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ เปนแบบทดสอบ
กอนการจัดการเรียนรูและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่ใชวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหของผูเรียน 3 ดาน ดังนี้ 1) บอก
ความสัมพันธของสวนตาง ๆ ในเรื่องไดถูกตอง 2) บอกความสําคัญของเรื่องที่อานไดถูกตอง และ
3) สรุปใจความสําคัญ ของเรื่องที่อานไดถูกตอง โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4
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2.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางแบบทดสอบ
2.3 วิเคราะหเนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวังสาระการเรียนรูโดยพิจารณาจาก
ความสําคัญของผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ให
ครอบคลุมเนื้อหา
2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห โดยมีแนวคิด
ในการสรางใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 วิเคราะหแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
แบบทดสอบการอาน
เชิงวิเคราะห
นิทาน ( 2 เรื่อง)
เรื่องสั้น ( 2 เรื่อง)
สารคดี ( 3 เรื่อง)
รวม

ผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
บอกความสัมพันธ
ของเรื่อง

บอกความสําคัญ
ของเรื่อง

สรุปใจความ
สําคัญ

รวม

4
6
6
16

2
5
6
13

4
4
3
11

10
15
15
40

ขอสอบที่สรางขึ้นมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ข อ สอบแบบปรนั ย ชนิ ด เลื อ กคํ า ตอบ 4 ตั ว เลื อ ก จํ า นวน 40 ข อ 40 คะแนน
มีเกณฑในการตรวจใหคะแนนแตละขอดังนี้ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน โดยมี
เกณฑระดับผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหของการทําแบบทดสอบปรนัย ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 เกณฑระดับผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหของคะแนนจากแบบทดสอบ
คะแนน
32 - 40
28 - 31
20 - 27
ต่ํากวา 19

ระดับความสามารถ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
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เกณฑระดับผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหของคะแนนคาเฉลี่ยรอยละ
ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 เกณฑระดับผลการเรียนรูดา นการอานเชิงวิเคราะหของคะแนนคาเฉลีย่ รอยละ
รอยละ
80 – 100
70 – 79
50 – 69
40 - 49

ระดับความสามารถ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ํา

2.5 เสนอแบบทดสอบวั ด ผลการเรี ย นรู ท างด า นการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห ต อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง และปรับปรุงแกไข
2.6 นํา แบบทดสอบวัดผลการเรีย นรูทางด า นการอา นเชิงวิ เคราะห และตาราง
วิเคราะหแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางดานการอานเชิงวิเคราะหไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน
3 ทาน ใชดุลยพินิจตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใชและดาน
วัดผล เพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ แลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความ
สอดคลองของแบบทดสอบ แลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item
Objective Congruence) ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป โดยใชเกณฑการประเมินผลดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาขอสอบตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวังขอนั้น
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบตรงกับผลการเรียนรูท คี่ าดหวังขอนัน้ หรือไม
-1 หมายถึง แนใจวาขอสอบไมตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวังขอนั้น
2.7 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางดานการอานเชิงวิเคราะหไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2 โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม จํานวน 1 หองเรียน ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง
2.8 นําผลการทดสอบวัดผลการเรียนรูทางดานการอานเชิงวิเคราะหมาวิเคราะห
รายขอ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ดังนี้
2.8.1 คาความยากงาย (Difficulty) (p) คือ สัดสวนระหวางจํานวนผูตอบ
แบบทดสอบถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20
-0.80 (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 129)
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P

=

R
N

เมื่อ P หมายถึง คาความยากของคําถามในแตละขอ
R หมายถึง จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ
N หมายถึง จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด
เกณฑความยากงายของขอสอบ กําหนดอยูระหวาง 0.20 – 0.80
ขอสอบที่มีคา P ต่ํากวา 0.20 แสดงวา ขอสอบขอนั้นยากเกินไป
ขอสอบที่มีคา P เทากับ 0.50 แสดงวา ขอสอบขอนั้นมีความยาก
ปานกลาง
ขอสอบที่มีคา P ต่ํากวา 0.50 แสดงวา ขอสอบขอนั้นคอนไปทางยาก
ขอสอบที่มีคา P สูงกวา 0.50 แสดงวา ขอสอบขอนั้นคอนไปทางงาย
ขอสอบที่มีคา P สูงกวา 0.80 แสดงวา ขอสอบขอนั้นงายเกินไป
ซึ่งไดคาความยากงายของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอาน
เชิงวิเคราะห ระหวาง 0.30-0.70
2.8.2 คาอํานาจจําแนก (Discrimination) คือ การตรวจสอบวาแบบทดสอบ
สามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดีเพียงใด โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต
0.20 ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 130) ดังนี้
r

=

Ru − Re
N/2

เมื่อ r หมายถึง คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ
Ru หมายถึง จํานวนผูตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง
Re หมายถึง จํานวนผูตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน
N หมายถึง จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด
คาอํานาจจําแนกจะมีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1
ข อ สอบข อ ที่ มี ค า อํ า นาจจํ า แนกเป น บวก และเข า ใกล 1 แสดงว า
มีอํานาจจําแนกสูง
ซึ่งไดคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิง
วิเคราะห ระหวาง 0.20-0.47
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2.8.3 ค า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) คื อ การตรวจสอบการวั ด ค า ความ
เชื่อมั่นที่สม่ําเสมอและคงที่ โดยผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
ที่เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มาหาคาความเชื่อมั่นโดยใชวิธีการคูเดอร-ริชารดสัน
(Kuder-Richardson) จากสูตร KR-20 (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 123) โดยใชเกณฑความ
เชื่อมั่นตั้งแต 0.70 ขึ้นไป ดังนี้
rtt
เมื่อ

=

n {1 − ∑ pq}
n − 1 s2t

n
p

หมายถึง จํานวนขอ
หมายถึง สัดสวนของคนที่ทําถูกในแตละขอ
= จํานวนคนที่ทําถูก/จํานวนคนทั้งหมด
q
หมายถึง สัดสวนคนทําผิดในแตละขอ
หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
s2t
นํ า แบบทดสอบอั ต นั ย มาหาค า ความเชื่ อ มั่ น โดยใช สู ต ร Alpha
Coefficient ตามวิธีของครอนบาค (Crobach) โดยใชเกณฑความเชื่อมั่นตั้งแต 0.70 ขึ้นไป
(มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 183) ดังนี้

α

=

n ⎛ 1 − ∑ Si 2 ⎞
n − 1 ⎝⎜ s 2 t ⎟⎠

α
หมายถึง สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
n
หมายถึง จํานวนขอ
2
หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ
Si
St2 หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ
ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิง

เมื่อ

วิเคราะห เทากับ 0.79
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สรุ ป ขั้ น ตอนการสร า งแบบทดสอบวั ด ผลการเรี ย นรู ด า นการอ า นเชิ ง
วิเคราะหไดดังแผนภูมิที่ 12
ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2544 หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม องคประกอบและ
วิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูด านการอานเชิงวิเคราะห
สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
นําแบบทดสอบไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ หาคา IOC
นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหไปทดลองใชกับ
นักเรียนชัน้ ป.4/2 โรงเรียนดอนเจดียพทิ ยาคม ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางในการวิจยั
เพื่อตรวจสอบคุณภาพดานอื่น ๆ
นําแบบทดสอบไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
แผนภูมิที่ 12 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบ
3. แบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
KWL Plus จํานวน 1 ฉบับ ดังนี้
3.1 แบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
KWL Plus เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มี 3 ระดับ คือ มาก
ปานกลาง นอย จํานวน 15 ขอ ซึ่งถาม 3 ดาน คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานบรรยากาศ
ในการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ ซึ่งคําถามที่ใชมีการกําหนดคาความคิดเห็น 3 ระดับ
ดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 เกณฑการกําหนดคาความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยนอย

คาคะแนน เชิงนิมาน
3
2
1

สําหรับการใหความหมายของคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่วัดได ผูวิจัยกําหนดเกณฑที่ใช
ในการใหความหมายโดยพิจารณาคาระดับความคิดเห็น ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 เกณฑการแปลความหมายของคาระดับความคิดเห็น
คาเฉลี่ย
2.50-3.00
1.50-2.49
1.00-1.49

ระดับความเห็น เชิงนิมาน
เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยนอย

ขั้นตอนการสรางและหาประสิทธิภาพของแบบสอบถาม มีดังนี้
3.2 ศึ ก ษารู ป แบบและวิ ธี ก ารสร า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ การจั ด
การเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
3.3 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู
3.4 นํ า เสนอแบบสอบถามความคิด เห็น ให อ าจารยผู ควบคุม วิ ท ยานิพ นธ แ ละ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน คือ 1) ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย 2) ผูเชี่ยวชาญดาน
เทคนิควิธีสอน และ 3) ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลตรวจสอบความถูกตองใชดุลพินิจ
เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index Of Item Objective congruence : IOC)
ความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)
3.5 ปรั บ ปรุ ง ตามคํ า แนะนํ า ของอาจารย ผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ ซึ่ ง มี ขั้ น ตอน
การสรางแบบสอบถามแสดง ดังแผนภูมิที่ 13
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ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ การจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิค KWL Plus
สรางแบบสอบถามความคิดเห็น
นําเสนอแบบสอบถามความคิดเห็นตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหาคา IOC
ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
นําแบบสอบถามคาความคิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือวิจยั
แผนภูมิที่ 13 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
การดําเนินการทดลองในการวิจัย
การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นกอนการทดลอง เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1.1 ผูวิจัยสรางบรรยากาศในการเรียนรูกับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยฝกทักษะ
Plus ตลอดจนชี้ แ จง
พื้น ฐานที่ จํ า เป น ที่ จ ะนํ า ไปใช และการเรี ย นรู โ ดยใช เ ทคนิ ค KWL
การดําเนินการจัดการเรียนรูตั้งแตตนจนถึงสิ้นสุดการจัดการเรียนรู รูปแบบและวิธีการเรียนรู การ
วัดและประเมินผลการเรียนรูเปนเวลา 2 ชั่วโมง
1.2 ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนการจัดการเรียนรู เพื่อวัดผล
การเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห โดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนการวิเคราะหหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือแลว
Plus ตามแผน
2. ขั้ นทดลอง ดํ า เนิ น การจัด การเรี ย นรู โ ดยใช เทคนิค KWL
การจั ด การเรี ย นรู ที่ ส ร า งไว จํ า นวน 6 แผน ซึ่ ง แต ล ะแผนการจั ด การเรี ย นรู ป ระกอบด ว ย
สาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา สื่อการเรียนรู กิจกรรมการ
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เรี ย นรู การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดในการดํ า เนิ น การจั ด การเรี ย นรู
ดังตอไปนี้
2.1 ระยะเวลาทดลอง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
2.2 เวลาที่ใช จํานวน 4 ชั่วโมง / สัปดาห เปนเวลา 3 สัปดาห
2.3 ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus 3 ขั้นตอน คือ
1. การเตรี ย มความพร อ ม และให ค วามรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การอ า นเชิ ง
วิเคราะห และการเรียนรูตามขั้นตอนของเทคนิค KWL Plus
1.1 จัดกลุมนักเรียนโดยคละความสามารถเกง ปานกลาง และออน
เพศชาย เพศหญิง กลุมละ 6 คน
1.2 ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู
1.3 ชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู และการเขียนบันทึกลงในตาราง KWL
Plus
2. การจัดกิจกรรมฝกความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห
2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูจัดกิจกรรมกระตุนความสนใจของผูเรียน
เพื่อเชื่อมโยงเขาสูเรื่องที่จะอาน เชน ใหดูภาพที่สัมพันธกับเรื่องที่อาน เกมทางศึกษา การใช
คําถามเพื่อเชื่อมโยงสูเรื่องที่จะอาน
2.2 ขั้นกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะห โดยใชเทคนิค KWL Plus มี
5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการอาน เรียกวา ขั้น K (What we know)
คือ นักเรียนมีความรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน โดยครูกระตุนหรือถามใหนักเรียนระดม
สมองถึงสิ่งที่นักเรียนรูแลว นําขอมูลที่ไดมาจําแนก และบันทึกไวในตารางชอง K-What
we
know
ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา ขั้น W (What we want
to find out) คือ นักเรียนตองการจะรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่อาน โดยใหนักเรียนกําหนดคําถาม
รวมกับครูซึ่งเปนคําถามประเภทวิเคราะห เชน ผูเขียนมีจุดหมายอยางไร เรื่องนี้มีความสําคัญ
อยางไร นักเรียนไดขอคิดอะไรจากการอานเรื่องนี้ แลวบันทึกคําถามลงในตารางชอง W–What
we want to find out
ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ขั้น L (What we have
learned) คือ นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่อาน โดยครูใหนักเรียนอานเรื่อง เมื่ออานจบ

80
นักเรียนเลือกขอมูลที่ไดจากการอานมาตอบคําถามที่กําหนดไวในชอง W แลวนําขอมูลมา
เปรียบเทียบระหวางขอมูลเดิมที่ตนเองมีอยูกับขอมูลใหมที่ไดรับ ตลอดจนจัดลําดับขอมูลแลว
บันทึกลงในชอง L – What we have learned
ขั้ น ที่ 4 การสร า งแผนภาพความคิ ด (Mapping) ให นั ก เรี ย นนํ า
ขอมูลจากการอานมาสรางแผนภาพความคิด โดยใหฝกทําแผนภาพความคิดหลาย ๆ รูปแบบ
เช น แผนภาพดาว แผนภาพแมงมุ ม แผนภาพลู ก โซ แผนภาพแสดงเหตุ ผ ล แผนภาพ
การเปรียบเทียบ แผนภาพความคิดรวบยอด แผนภาพการจัดลําดับและแผนภาพวงกลม
ขั้นที่ 5 การสรุปเรื่องจากการอาน (Summarizing) โดยใหนักเรียน
เขียนสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อาน
2.3 ขั้นฝกปฏิบัติกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะหเปนกลุมยอย โดยครู
คอยแนะนํา
จากขั้ น ตอนการพั ฒ นาความสามารถด า นการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห ที่ จั ด
การเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus สามารถสรุปกิจกรรมการเรียนรูและบทบาทของครูและ
นักเรียน ดังแสดงในตารางที่ 13 ดังนี้
ตารางที่ 13 สรุปกิจกรรมการเรียนรูและบทบาทของครูและนักเรียน
กิจกรรมการเรียนรู
1. การเตรียมความพรอม
และใหความรูพื้นฐาน
การอานประเภทตาง ๆ เชน
นิทาน เรื่องสัน้ สารคดี
สําหรับเด็ก และการจัด
การเรียนรูตามขั้นตอนของ
เทคนิค KWL Plus

บทบาทครู
1. กําหนดขนาดของกลุม
คุณสมบัติของสมาชิก
2. ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู
3. ชี้แจงกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชเทคนิค KWL Plus และ
การเขียนบันทึกลงในตาราง
KWL-Chart
4. อธิบายความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการอานเชิงวิเคราะห

บทบาทนักเรียน
1. จัดกลุมตามขอตกลง
2. ตั้งชื่อกลุม
3. กําหนดบทบาทของ
สมาชิกในกลุม ไดแก
ประธานกลุมเลขานุการกลุม
สมาชิก
4. ซักถามสิง่ ที่ตนสงสัย
เกี่ยวกับจุดประสงค
การเรียนรู การปฏิบัติ
กิจกรรมและการอาน
เชิงวิเคราะห
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ตารางที่ 13 (ตอ)
กิจกรรมการเรียนรู
2. การจัดกิจกรรมฝก
ความสามารถดานการอาน
เชิงวิเคราะห
2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
2.2 ขั้นกิจกรรมการอานเชิง
วิเคราะหมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอน
การอาน ขัน้ K (What we
know) นักเรียนรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องทีอ่ าน

บทบาทครู
1. ใหดูภาพทีส่ ัมพันธกับเรื่อง
การใชคําถาม เพื่อเชื่อมโยงสู
เรื่องที่จะอาน
2. แจกใบความรู ใบงาน
พรอม
1. กระตุน หรือถามใหนักเรียน
รวมกันแสดงความคิดเห็น
2. บันทึกสิ่งทีน่ ักเรียนรูลงใน
ตารางชอง K

บทบาทนักเรียน
1. รวมกิจกรรมนําเขาสู
บทเรียน
2. ซักถามเมือ่ มีขอสงสัย

1. ระดมความคิดถึงสิ่งที่รู
แลวเกี่ยวกับเรือ่ งที่จะอาน
โดยพิจารณาจากชื่อเรื่องและ
คําถาม
2. นําขอมูลทีไ่ ดมาจัด
หมวดหมู
3. บันทึกสิ่งทีน่ ักเรียนรูลงใน
ตารางชอง K ที่ครูแจกให
เปนรายกลุม
ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางการ 1. กระตุน ใหนักเรียนรวมกัน 1. ตั้งคําถามในสิ่งที่ตองการ
อาน ขั้น W (What we
ตั้งคําถามที่ตอ งการรู
รูเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน
want to find out) นักเรียน 2. ชวยเหลือนักเรียนในการตั้ง โดยเนนคําถามประเภท
ตองการจะรูอะไรเกี่ยวกับ
คําถามประเภทการวิเคราะห การวิเคราะห
เรื่องที่จะอาน
3. บันทึกคําถามในตาราง
2. บันทึกคําถามในตาราง
ชอง W
ชอง W
4. แจกบทอานใหนักเรียนอาน 3. อานอยางมีสมาธิ เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดไปใชตอบคําถาม
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ตารางที่ 13 (ตอ)
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลัง
การอาน ขัน้ L (What we
have learned) นักเรียนได
เรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับ
เรื่องที่ไดอาน

ขั้นที่ 4 การสรางแผนภาพ
ความคิด (Mapping)
ขั้นที่ 5 การสรุปเรื่องจาก
การอาน (Summarizing)

บทบาทครู
1. ตั้งประเด็นเพื่อ
การอภิปรายสิง่ ทีน่ ักเรียนรู
จากการอาน
2. บันทึกสิ่งที่นักเรียนรูลงใน
ตารางชอง L

บทบาทนักเรียน
1. นําขอมูลทีไ่ ดจากการอาน
มาตอบคําถามที่ตั้งไวใน
ขั้นที่ 2 โดยเปรียบเทียบ
ระหวางขอมูลเดิมที่ตนเอง
มีอยูกับขอมูลใหมที่ไดรับ
จากการอานกับความคิดเห็น
และจัดลําดับขอมูล
2. บันทึกคําตอบและขอมูล
ลงในตารางชอง L
- แนะนําชวยเหลือนักเรียนใน - ระดมสมองในการสราง
การสรางแผนภาพความคิด
แผนภาพความคิดภายใน
กลุมและนําเสนอ
- ชวยเหลือนักเรียนใน
- เขี ย นสรุ ป ใจความสํ า คั ญ
การสรุปเรื่อง
จากการอาน

3. ขั้ น หลั ง การทดลอง ภายหลั ง เสร็ จ สิ้ น การดํ า เนิ น การทดลอง ผู วิ จั ย นํ า
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดาน KWL Plus ไปทดสอบเพื่อวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิง
วิเคราะหหลังการจัดการเรียนรู (Posttest) ของกลุมตัวอยาง แลวนําแบบสอบถามความคิดเห็น
ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus สอบถามนักเรียนกลุมตัวอยาง
การวิเคราะหขอมูล
1. การตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือสําหรับการวิจัยครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ตรวจสอบและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูการอานเชิงวิเคราะห
โดยใชเทคนิค KWL Plus
1.1.1 หาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งของแผนการจั ด การเรี ย นรู ก ารอ า นเชิ ง
วิเคราะหโดยใชเทคนิค KWL Plus (Index Of Item Objective congruence : IOC)
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1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูในการอานเชิงวิเคราะห
ดําเนินการดังนี้
1.2.1 หาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งของแบบทดสอบวั ด ผลการเรี ย นรู ด า น
การอานเชิงวิเคราะห (Index Of Item Objective congruence : IOC)
1.2.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิง
วิเคราะห
1.2.3 หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิง
วิเคราะห
1.2.4 หาคาความยากงายของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิง
วิเคราะห
1.3 ตรวจสอบแบบสอบถามความคิดเห็น ดําเนินการหาคาดัชนีความสอดคลอง
ของแบบสอบถามความคิดเห็น (Index Of Item Objective congruence : IOC)
2. การทดสอบสมมติฐาน
2.1 การวิเคราะหผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห จากแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
และส ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.1.1 ใช สถิ ติ คือ ค า เฉลี่ย ( X )
การเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค KWL Plus วิเคราะหความแตกตางโดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ Dependent
2.2 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
เทคนิค KWL Plus จากแบบสอบถาม
2.2.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น แบบตรวจสอบ
รายการ (Rating Scale) 3 ระดับ ใชคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุป
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู ด า นการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห ข องนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus เปนการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research) แบบแผนการวิจัยแบบ Pre-Experimental Designs แบบหนึ่งกลุม
สอบกอนสอบหลัง The One Group Pretest-Posttest Design กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 / 3 โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม สังกัดสํานักงาน
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เขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาสุ พรรณบุ รี เขต 2 ตําบลดอนเจดีย อํา เภอดอนเจดีย จังหวั ดสุพ รรณบุรี
จํานวน 30 คน ผูวิจัยดําเนินการวิจัยและเก็บขอมูลดวยตนเอง จากนั้นนํามาทําการเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนกอนและหลังจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL
Plus ใชการทดสอบ t-test แบบ Dependent และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนใชการวิเคราะห
คารอยละ (%) ความคิดเห็น 3 ระดับ ใชคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis )
ตารางที่ 14 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย
วัตถุประสงค

วิธีการ

1. เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรูด าน
การอานเชิงวิเคราะห
ดวยเทคนิค KWL
Plus

ทดสอบผลการเรียนรู
ดานการอานเชิง
วิเคราะหกอนและ
หลังการจัดการเรียนรู

2. เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอการจัด
การเรียนรูดวย
เทคนิค KWL Plus

กลุมเปาหมาย

นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนดอนเจดีย
พิทยาคม สังกัด
สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2
จํานวน 30 คน
สอบถามความคิดเห็น นักเรียนชัน้
ของนักเรียนทีม่ ีตอ
ประถมศึกษาปที่ 4
การจัดการเรียนรูดวย โรงเรียนดอนเจดีย
เทคนิค KWL Plus
พิทยาคม สังกัด
สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2
จํานวน 30 คน

เครื่องมือ/
การวิเคราะหขอมูล
- แบบทดสอบผล
การเรียนรูดาน
การอานเชิงวิเคราะห
- การวิเคราะหขอมูล
โดยหาคาเฉลีย่ ( X )
สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ
t- test dependent
แบบสอบถามความ
คิดเห็น วิเคราะห
ขอมูล โดยหาคาเฉลี่ย
( X ) สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ
t- test dependent

บทที่ 4
การวิเคราะหขอ มูล
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค KWL Plus และแบบสอบถามความคิดเห็น ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 3 คน
นํ า ไปใช เ ก็ บ ข อ มู ล กั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4/3 โรงเรี ย นดอนเจดี ย พิ ท ยาคม สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยทดสอบ
กอนจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู ทดสอบหลังเรียน และสอบถามความคิดเห็นของ
นั ก เรี ย นกลุ ม ทดลอง โดยใช แ บบสอบถามความคิ ด เห็ น เพื่ อ เป น การตอบวั ต ถุ ป ระสงค แ ละ
ขอคําถามในการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
ตอนที่ 2 ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 ที่ มี ต อ
การจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค KWL Plus
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูก ารอานเชิงวิเคราะหของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
การวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบคําถามวิจัยขอที่ 1 ผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
แตกตางกันหรือไม
1. ผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหในภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus มีรายละเอียด ดังตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรูดา นการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
การทดสอบ
กอนจัดการเรียนรู
หลังจัดการเรียนรู

N
30
30

คะแนน
เต็ม
40
40

X

S.D.

t-test

Sig.

24.37
31.60

4.00
3.30

-16.30

0.00

จากตารางที่ 15 พบว า ผลการเรี ย นรู ด า นการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห ข องนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว โดยคาเฉลี่ย
ของคะแนนผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูอ ยูใ นระดับสูง
( X = 31.60, S.D. = 3.30) ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
ของนักเรียนกอนการจัดการจัดการเรียนรูซึ่งอยูในระดับปานกลาง ( X = 24.37, S.D. = 4.00)
2. ผลการเรียนรูด านการอานเชิงวิเคราะหเปนรายดานของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปที่ 4 หลังจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus มีรายละเอียดดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 คะแนนผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
หลังจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus จําแนกเปนรายดาน
ผลการเรียนรูดาน
การอานเชิงวิเคราะห
บอกความสัมพันธ
ของเรื่อง
บอกความสําคัญของเรื่อง
สรุปใจความสําคัญ
โดยภาพรวม

N

คะแนน
เต็ม

30

16

ระดับ
ลําดับที่
X
ผลการเรียนรู
2
12.27 1.55 76.67
สูง

30

13

11.20 1.38

86.15

30

11

8.13

1.80

73.94

40

31.60 3.30

79.00

S.D.

X
%

สูงมาก
สูง
สูง

1
3
-
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จากตารางที่ 16 พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีผลการเรียนรูดานการอานเชิง
วิเคราะห อยูในระดับสูง ( X = 31.60, S.D. = 3.30) คิดเปนรอยละ 79.00 เมื่อพิจารณารายดาน
พบว า นั ก เรี ย นมี ผ ลการเรี ย นรู ดา นการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห เ รีย งลํา ดั บ จากมากไปหาน อ ย ดั ง นี้
นักเรียนมีผลการเรียนรูอยูในระดับสูงมากในดานการบอกความสําคัญของเรื่อง คิดเปนรอยละ
86.15 นักเรียนมีผลการเรียนรูอยูในระดับสูงในดานการบอกความสัมพันธของเรื่อง คิดเปนรอยละ
76.67 และในดานการสรุปใจความสําคัญของเรื่อง คิดเปนรอยละ 73.94
3. ผลการเรี ยนรู ด านการอา นเชิงวิเ คราะห ของนัก เรี ย นชั้ นประถมศึ ก ษาปที่ 4
หลังจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus จําแนกตามประเภทเนื้อหา มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 คะแนนผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
หลังจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus จําแนกตามประเภทเนื้อหา
ประเภท
เนื้อหา
1. นิทาน
2. เรื่องสัน้
3. สารคดี
รวม

คะแนน
X
เต็ม
30
10
9.20
30
15
11.50
30
15
10.90
40
31.60
N

S.D.

X%

0.95
1.82
2..26
3.30

92.00
76.67
72.67
79.00

ระดับ
ผลการเรียนรู
สูงมาก
สูง
สูง
สูง

ลําดับที่
1
2
3
-

จากตารางที่ 17 พบว า โดยภาพรวมนั ก เรี ย นมี ผ ลการเรี ย นรู ด า นการอ า น
เชิงวิเคราะหจําแนกตามประเภทเนื้อหาอยูในระดับสูง ( X = 31.60, S.D. = 3.30) คิดเปนรอยละ
79.00 เมื่ อ พิ จ ารณาตามประเภทของบทอ า นพบว า นั ก เรี ย นมี ผ ลการเรี ย นรู ด า นการอ า น
เชิง วิเคราะหเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดัง นี้ นักเรียนมีผลการเรียนรูอยูในระดับสูง มาก
ในดานดานการอานเชิงวิเคราะหนิทาน ( X = 9.20, S.D. = 0.95) คิดเปนรอยละ 92.00 และ
นั ก เรี ย นมี ผ ลการเรี ย นรู อ ยู ใ นระดั บ สู ง 2 ด า น คื อ ด า นการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห เ รื่ อ งสั้ น
( X = 11.50, S.D. = 1.82) คิดเปนรอยละ 76.67 และดานการอานเชิงวิเคราะหสารคดี ( X =
10.90, S.D. = 2.26) คิดเปนรอยละ 72.67 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัด
การเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัย ขอที่ 2 คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus อยูในระดับใด รายละเอียด ดังตาราง
ที่ 18
ตารางที่ 18 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิค KWL Plus
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิค KWL Plus
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนลําดับ
ตอเนื่องไมสับสน
2. สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนจากงาย
ไปยาก
3. สงเสริมใหนักเรียนไดคิดและแสดงความคิดเห็น
ในทุกขั้นตอน ของการจัดการเรียนรู
4. สงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถามและคนหาคําตอบ
ในสิ่งที่เรียนรูและอยากรู
5. นักเรียนไดรูจักแหลงคนควาขอมูลทีห่ ลากหลาย
ในการศึกษาเพิ่มเติม
รวม
ดานบรรยากาศการเรียนรู
6. นักเรียนสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรม
ทุกขั้นตอน
7. นักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกัน
เปนกลุม
8. นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง และ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน

X

S.D.

ระดับความ
ลําดับที่
คิดเห็น

2.80 0.41 เห็นดวยมาก

4

3.00 0.00 เห็นดวยมาก

1

2.87 0.35 เห็นดวยมาก

3

3.00 0.00 เห็นดวยมาก

1

2.93 0.25 เห็นดวยมาก

2

2.92 0.14

เห็นดวย
มาก

2

2.90 0.31 เห็นดวยมาก

3

2.97 0.18 เห็นดวยมาก

1

2.93 0.37 เห็นดวยมาก

2
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ตารางที่ 18 (ตอ)
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิค KWL Plus
9. ครูมีความเปนกันเองกับนักเรียนตลอดเวลา
10. ครูคอยชวยเหลือนักเรียนในการปฏิบัติ
กิจกรรมอยางทัว่ ถึง
รวม
ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู
11. นักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการอาน
เชิงวิเคราะหและมีเปาหมายในการอาน
12. ชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหา
ที่เรียนเพิ่มมากขึ้น
13. นักเรียนไดรับความรูใหม ๆ จาก
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกันใน
ชั้นเรียน
14. ฝกใหนักเรียนไดคิดและทํางานอยางเปนระบบ
มากขึ้น
15. นักเรียนสามารถนํากระบวนการอานเชิง
วิเคราะหไปใชในชีวิตประจําวันและในวิชา
อื่นๆ
รวม
โดยภาพรวม

ระดับความ
ลําดับที่
X
คิดเห็น
2.70 0.47 เห็นดวยมาก
4
S.D.

2.97 0.18 เห็นดวยมาก
2.89 0.16

เห็นดวย
มาก

1
3

2.90 0.31 เห็นดวยมาก

3

3.00 0.00 เห็นดวยมาก

1

3.00 0.00 เห็นดวยมาก

1

2.97 0.18 เห็นดวยมาก

2

2.90 0.25 เห็นดวยมาก

3

2.96 0.10
2.92 0.11

เห็นดวย
มาก
เห็นดวย
มาก

1
-

จากตารางที่ 18 พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
KWL Plus โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X = 2.92, S.D. = 0.11) เมื่อแยกพิจารณาเปน
รายดานพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากในดานประโยชนที่ไดรับเปนลําดับที่
1 ( X = 2.96, S.D. = 0.10) โดยมีรายละเอียดเรียงตามลําดับดังนี้ คือ ชวยใหนักเรียนมีความรู
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ความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนเพิ่มมากขึ้น ( X = 3.00, S.D. = 0.00 ) นักเรียนไดรับความรูใหม ๆ
จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในชั้นเรียน ( X = 3.00, S.D. = 0.00) และฝกให
นักเรียนไดคิดและทํางานอยางเปนระบบมากขึ้น ( X = 2.97, S.D. = 0.18) นักเรียนสามารถ
นํากระบวนการอานเชิงวิเคราะหไปใชในชีวิตประจําวันและในวิชาอื่นๆ( X = 2.90, S.D. = 0.25)
และนั ก เรี ย นได พั ฒ นาความสามารถด า นการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห แ ละมี เ ป า หมายในการอ า น
( X =2.90, S.D. = 0.31) และนักเรียนเห็นดวยมากในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับที่ 2
( X =2.92, S.D. = 0.14)โดยมีรายละเอียดเรียงตามลําดับดังนี้ คือ สามารถปฏิบัติกิจกรรมตาม
ขั้นตอนจากงายไปยาก ( X = 3.00 S.D. = 0.00) สงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถามและคนหาคําตอบ
ในสิ่งที่เรียนรูและอยากรู ( X = 3.00, S.D. = 0.00) และนักเรียนไดรูจักแหลงคนควาขอมูลที่
หลากหลายในการศึกษาเพิ่มเติม( X = 2.93, S.D. = 0.25) สงเสริมใหนักเรียนไดคิดและแสดง
ความคิดเห็นในทุกขั้นตอน ของการจัดการเรียนรู ( X =2.87, S.D. = 0.35) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเปนลําดับตอเนื่องไมสับสน ( X = 2.80, S.D. = 0.41) และนักเรียนเห็นดวยมากในดาน
บรรยากาศการจัดการเรียนรู เปนลําดับที่ 3 ( X = 2.89, S.D. = 0.16) โดยมีรายละเอียด
เรียงตามลําดับดังนี้ คือ นักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกันเปนกลุม ( X = 2.97, S.D. =
0.18) ครูคอยชวยเหลือนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมอยางทั่วถึง ( X = 2.97, S.D. = 0.18)
นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน ( X = 2.93,
S.D. = 0.37) นักเรียนสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน ( X = 2.90, S.D. = 0.31) และ
ครูมีความเปนกันเองกับนักเรียนตลอดเวลา ( X = 2.70, S.D. = 0.47) ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสอบถามปลายเปดพบวา ในการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ปญหาที่นักเรียนพบมากที่สุดคือ การปฏิบัติกิจกรรมกลุม
คือ เพื่อ นในกลุ มไม ช ว ยกั น แสดงความคิ ดเห็น บางครั้ง ความคิ ดเห็น ขั ดแยง กัน รองลงมาคือ
ไม ส ามารถคาดเดาเรื่ อ งราวจึ ง บั น ทึก ข อมู ล ลงในตารางช อ ง K ไม ไ ด และการทํ า งานที่ไ ด รั บ
มอบหมายไมเสร็ จ ตามเวลาที่ กํ า หนด ตามลําดับและการวิเ คราะห เ นื้อ หาจากแบบสอบถาม
ปลายเปด ดานขอเสนอแนะของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
พบวา นักเรียนมีขอเสนอแนะมากที่สุดในดานการเพิ่มระยะเวลาในการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL
Plus โดยตองการใหเพิ่มเนื้อหาประเภทนิทาน และเรื่องสั้นใหมากกวาเดิม และใหลดเนื้อเรื่อง
สารคดีใหนอยลง ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู ด า นการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห ข องนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
เปนการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research) แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design โดยมี
วัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus 2) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ประชากรที่ใชใน
การวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 100 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 4/3 โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 จํานวน 30 คน ไดมาจากการจับฉลากหองเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1) แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus จํานวน 6 แผน ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลอง
1.00 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหที่ใชทดสอบทั้งกอนและหลังการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกคําตอบ
4 ตัวเลือก มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.30 ถึง 0.70 คาความเชื่อมั่น 0.79 และ
3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
จํานวน 1 ฉบับ มี 2 ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ
และตอนที่ 2 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะในการเรียนรูโดยใชเทคนิค
KWL Plus การวิเคราะหขอมูลใชการทดสอบคาที (t-test) แบบ dependent คาเฉลี่ย ( X )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สรุปผลการวิจัย
ดังรายละเอียดตอไปนี้
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู ด า นการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห ข องนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
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1. ผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดย
ภาพรวม พบว า คะแนนผลการเรี ย นรู ด า นการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห ข องนั ก เรี ย นก อ นและหลั ง
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยตั้งไว โดยคาเฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus สูงกวากอนการจัดการเรียนรู โดย
นักเรียนมีผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูดานการบอกความสําคัญของเรื่องอยูในระดับสูงมากเปน
ลําดั บที่ 1 และมี ผลการเรียนรู ดานการสรุปใจความสํา คัญของเรื่องอยูในระดับสู งเปนลํ าดับ
สุดทาย และเมื่อพิจารณาตามประเภทเนื้อหา พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูดานการอานนิทาน
อยูในระดับสูงมาก เปนลําดับที่ 1 และมีผลการเรียนรูดานการอานสารคดีอยูในระดับสูงเปนลําดับ
สุดทาย
2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค KWL Plus โดยภาพรวม พบวา นักเรียนที่มีความคิดเห็นตอการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL
Plus อยูในระดับเห็นดวยมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนเห็นดวยมากในดาน
ประโยชนที่ไดรับเปนลําดับที่ 1 รองลงมาคือดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และเห็นดวยมากใน
ดานบรรยากาศการเรียนรูเปนอันดับสุดทาย เมื่อพิจารณาดานประโยชนที่ไดรับ โดยภาพรวม
พบวานักเรียนเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนเห็นดวยมากในเรื่องชวยให
นั ก เรี ย นมี ค วามรู ค วามเข า ใจในเนื้ อ หาที่ เ รี ย นเพิ่ ม มากขึ้ น และนั ก เรี ย นได รั บ ความรู ใ หม ๆ
จากการแลกเปลี่ ย นความคิดเห็ น ซึ่ ง กัน และกัน ในชั้น เรีย น เปน ลํ า ดับที่ 1 และเห็ น ดว ยมาก
ในเรื่อง นักเรียนสามารถนํากระบวนการอานเชิงวิเคราะหไปใชในชีวิตประจําวันและในวิชาอื่น ๆ
และนั ก เรี ย นได พั ฒ นาความสามารถด า นการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห แ ละมี เ ป า หมายในการอ า น
เปนลําดับสุดทาย เมื่อพิจารณาดานกิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวมพบวา นักเรียนเห็นดวยมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนเห็นดวยมาก ในเรื่องสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน
จากง ายไปยากและส งเสริมใหนั ก เรี ยนตั้ ง คํ าถามและคน หาคําตอบในสิ่ ง ที่เ รีย นรู แ ละอยากรู
เปนลําดับที่ 1 และเห็นดวยมากในเรื่องขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนลําดับตอเนื่อง
ไมสับสนเปนลําดับสุดทาย และเมื่อพิจารณาดานบรรยากาศการเรียนรู โดยภาพรวมพบวา
นักเรียนเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนเห็นดวยมากในเรื่องนักเรียนมี
ความพึงพอใจในการทํางานรวมกันเปนกลุมและครูคอยชวยเหลือนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม
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อยางทั่วถึง เปนลําดับที่ 1 และเห็นดวยมากในเรื่องครูมีความเปนกันเองกับนักเรียนตลอดเวลา
เปนลําดับสุดทาย
จากการวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิค KWL Plus ในดานปญหา พบวา นักเรียนมีปญหามากที่สุด ในดานการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุม คือ เพื่อในกลุมไมชวยกันแสดงความคิดเห็นและบางครั้งความคิดเห็นขัดแยงกัน
สวนในดานขอเสนอแนะพบวานักเรียนมีขอเสนอแนะมากที่สุด ในดานการเพิ่มระยะเวลาใน
การเรียนโดยใชเทคนิค KWL Plus และตองการใหเพิ่มเนื้อหาประเภทนิทานและเรื่องสั้นให
มากกวาเดิมและใหลดเนื้อเรื่องสารคดีใหนอยลงกวาเดิม
อภิปรายผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู ด า นการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห ข องนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ผูวิจัยไดทําการอภิปรายผล
จากขอคนพบในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. จากผลการวิ จั ย พบว า ผลการเรี ย นรู ด า นการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห ข องนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus แตกตางกัน
อย างมี นัย สํา คั ญที่ระดั บ 0.01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจั ยที่ตั้ ง ไว โดยคาเฉลี่ยของคะแนน
ผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนหลังการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus สูงกวา
กอนการจัดการเรียนรู ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus เปนยุทธวิธี
ที่เ หมาะสมในการสอนอ า นควบคู กั บ การส ง เสริ ม ความคิ ด เป น ลํ า ดั บ ขั้ น ตอน ช ว ยพั ฒ นาผล
การเรียนรูดานการอานและไดฝกคิด เนื่องจากมีกรอบและแนวทางใหนักเรียนฝกคิดเปนลําดับ
ขั้นตอน โดยครูคอยดูแลการฝกของนักเรียนและคอยกระตุนใหนักเรียนตั้งคําถาม เพื่อแสวงหา
คําตอบจากเรื่องที่อาน นอกจากนี้นักเรียนยังฝกการจัดระบบขอมูลความรูและความคิดเชื่อมโยง
ความสัมพันธของขอมูลที่ไดจากอาน โดยการทําแผนภาพความคิดซึ่งมีการสรุปใจความสําคัญ
จากแผนภาพความคิด ทําใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู สอดคลองกับ วัชรา
เลาเรียนดี (2547 : 90-93) ที่กลาวไววาการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL, KWLH Plus และ
KWL สามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาทักษะการอานไดทุกระดับ และยังสามารถพัฒนาความสามารถ
ในการคิ ด วิ เ คราะห คิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณและคิ ด อย า งสร า งสรรค ไ ด อี ก ด ว ย โดยมี ก รอบ
ในการคิดคือ K – ใหระบุสิ่งที่เรียนรู หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหัวเรื่องที่กําหนด W- ใหระบุสิ่งที่อยากรู
L- ใหระบุสิ่งที่เรียนรูแลว และ Plus - การทําแผนภาพความคิดและสรุปใจความสําคัญสอดคลอง
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กับ สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรณ (2544 : 75) สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 75) ที่กลาวไว
ในทํานองเดียวกันวา เทคนิค KWL เปนกระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีทักษะกระบวน
การอานและทักษะกระบวนการคิดอยางรูตัววาตนเองคิดอะไร มีวิธีคิดอยางไรสามารถตรวจสอบ
ความคิดของตนเองได และสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีของตนเองโดยผูเรียนจะไดรับการฝกให
ตระหนักในกระบวนการทําความเขาใจ มีการจัดระบบขอมูล เพื่อการดึงมาใชภายหลังอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้จากผลการวิจัยของ คาร และโอเกิ้ล (Carr and Ogle 1987 : 626-631)
ที่ ไ ด ศึ ก ษากลวิ ธี ก ารใช เ ทคนิ ค KWL-Plus
เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการเข า ใจและ
การสรุปความโดยทดลองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเปนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนต่ําและนักเรียนที่อยูในโครงการสอนซอมเสริมโดยใชวิธีการสังเกตและสัมภาษณอยาง
ไมเปนทางการ ผลการศึกษาพบวา นักเรียนสามารถถายโอนการใชเทคนิค KWL-Plus ไปสู
สถานการณ การอ า นเรื่ อ งใหม ไ ด รวมทั้ ง มี ค วามเข า ใจเรื่ อ งจากการอ า นตลอดจนมี ทั ก ษะ
การยอความดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชลธิชา จันทรแกว (2549 : บทคัดยอ) พบวา
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus การพัฒนาดานการอานเชิงวิเคราะห
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนหลังจากการจัดการเรียนรูสูงกวา
กอนไดรับการจัดการเรียนรู ตลอดจนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH
Plus อยูในระดับมาก สอดคลองกับ ทิพสร มีปน (2539 : บทคัดยอ) และวิไลวรรณ สวัสดิวงศ
(2547 : บทคัดยอ) พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus จะมีทักษะ
การอานอยางมีวิจารณญาณในการวิเคราะหและการสังเคราะหจากเรื่องที่อาน หลังการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และมี ค วามเข า ใจในการอ า นภาษาไทยแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01
ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการอานภาษาไทย นอกจากนี้ผลการวิจัยของ สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล
(2541 : บทคัดยอ) และอมรศรี แสงสองฟา (2545 : บทคัดยอ) พบวาความสามารถในการอาน
การเขียน และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอนอานดวยกลวิธี
KWL-Plus ประกอบกับกลวิธีการเสริมตอการเรียนรูกับการสอนอานตามคูมือครู แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการวิจัยของ ศศิพรรณ เปรื่องศิลปรัตน (2544 :
บทคัดยอ) พบวาการใชรูปแบบ KWLA ผลสัมฤทธิ์การอานและการเขียนระหวางคะแนนกอนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนกลุมสูง กลุมกลาง และกลุมต่ํา โดยใชรูปแบบ KWLA แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน นอกจากนี้
นักเรียนยังไดฝกการจัดระบบขอมูลความรูและความคิดเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลที่ไดจาก
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การอาน โดยการทําแผนภาพความคิด และมีการสรุปใจความสําคัญจากแผนภาพความคิด ซึ่งมี
ประโยชนตอนักเรียน คือ นักเรียนไดฝกทักษะการวิเคราะหขอมูล แลวนําขอมูลมาสังเคราะห
จัดระบบหมวดหมูของขอมูล เพื่อสรางแผนภาพความคิด สอดคล องกับการวิจั ยของ ชัย ฤทธิ์
ศิลาเดช (2542 : 112) และ อมรศรี แสงสองฟา (2545 : 47) ที่กลาวในทํานองเดียวกันวา การใช
แผนภาพความคิด จะเปนการชวยใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความคิดแลวนํามาเขียนเรียบเรียง
แบบพรรณนาเพื่อเปนการทบทวนใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น การใชแผนภาพความคิดจะแสดง
ใหเห็นความสัมพันธของเหตุการณและแนวคิดของเหตุการณตลอดจนแนวคิดในบทอาน เมื่อ
นักเรียนอานเรื่องแลวอภิปรายเรื่องที่อานอยางตอเนื่อง และเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่อานได
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ซีมิดท (Schmidt 1986, อางถึงใน วัฒนา วิชิตชาญ 2546 : 106)
ที่กลาววาการสอนอานโดยใชแผนภาพความคิดเปนยุทธวิธีการอานเพื่อความเขาใจ โดยใหผูอาน
ทํา Mind Mapping เพื่อแสดงความเขาใจที่เกิดขึ้นจากการอาน สวนขั้นตอนหลังการอาน ที่ให
นักเรียนสรางแผนภาพความคิดดวยตนเอง โดยครูแกไขเพิ่มเติม เปนการชวยใหนักเรียนมองเห็น
ขอบเขตของเรื่องที่อาน ดังนั้นการสรางแผนภาพความคิดจึงเปนกระบวนการเรียนการสอนที่
สามารถสงเสริมทักษะการอานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเดวิด และ
แมคเพียรสัน (David and McPherson 1989 : 232) ที่กลาวถึงการสอนอานโดยใชแผนภาพ
ความคิด (Mind Mapping) วาเปนเทคนิคการสอนอาน เพื่อความเขาใจที่สามารถใชได ทั้งกอน
การอาน ระหวางการอาน และหลังการอาน ชวยใหผูอานมองเห็นขั้นตอน และลําดับความสัมพันธ
ของเรื่องที่อานไดเปนอยางดี
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูดานบอกความสําคัญของเรื่อง
อยูในระดับสูงมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การบอกความสําคัญของเรื่องจัดเปนผลการเรียนรู
ในการคิ ดวิ เ คราะหขั้ น พื้น ฐานที่ นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดง ายและอีกประการหนึ่ง คือ
โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคมมุงเนนการเรียนการสอนที่เนนการอานคิดวิเคราะห จึงทําใหผูเรียนมี
ประสบการณเดิมในเรื่องการอานคิดวิเคราะห และภายหลังการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค KWL
Plus ซึ่งเปนเทคนิควิธีที่ฝกการอานควบคูกับการคิดวิเคราะหนั้น ทําใหนักเรียนมีกรอบในการคิด
อยางเปนลําดับขั้นตอนของเทคนิค KWL Plus คือ ขั้น K – What we know (นักเรียนรูอะไรบาง)
เปนขั้นการสอนที่นักเรียนตองใชประสบการณเดิมของตนเองเปนพื้นฐานในการคาดเดาเนื้อเรื่อง
หรือเหตุการณจากชื่อเรื่อง เพื่อเชื่อมโยงเขาสูเรื่องที่อานในขั้นตอไป ทําใหผูอานเขาใจเรื่องที่อาน
เพิ่มขึ้นสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธิดา ฤทธาภัย (2537 : 46) และเกียรติชัย ยานะรังสี (2540
: 7) ที่พบวา นักเรียนจะตองใชความรูและประสบการณเดิมจึงเปนสวนสําคัญที่ทําใหผลสัมฤทธิ์
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สูงขึ้น ขั้น W – What we want to find out (นักเรียนตองการรูอะไร) เปนขั้นการสอนที่สงเสริม
ใหนักเรียนแสงความอยากรู อยากเห็นโดยใชวิธีตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนชวยกันคนหา
คําตอบจากเรื่องที่อานสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ วิจิตรา นรสิงห (2540 : 87) ที่พบวาการตั้ง
คําถามทําใหนักเรียนมีจุดมุงหมายในการอานมีใจจดจอกับบทอาน และเพื่อตรวจสอบความรูของ
ตนเอง ซึ่งในขั้นการตั้งคําถามนี้ผูเรียนจะไดรับการกระตุนและแนะนําใหตั้งคําถามเชิงวิเคราะหให
หลากหลายครอบคลุมดานตาง ๆ เชน ระบุใจความสําคัญของเรื่อง ระบุจุดมุงหมายของผูเขียน
และระบุแนวคิดสําคัญของเรื่อง ทั้งนี้นักเรียนจะใชคําถามนี้เปนจุดมุงหมายที่จะอานหาคําตอบใน
ขั้นตอไป ชั้น L – What we have learned (นักเรียนอานเรื่องแลวรูอะไร) เปนขั้นตอนการสอนที่ให
นักเรียนไดอานเนื้อเรื่องอยางมีสมาธิ เพื่อคนหาคําตอบ ในสิ่งที่ตนเองอยากรู จากเนื้อเรื่องที่
ครูนํามาใชเปนวัสดุในการอาน สอดคลองกับ ผลการวิจัยของ พัชรินทร แจมจํารูญ (2547 : 79)
ที่พบวา ขั้น L นักเรียนรูสึกสนุกสนานกับการอานเนื้อเรื่องที่ครูนํามาใชสอนเพราะเนื้อเรื่องที่ครู
นํามาใหอานนั้นมีหลายประการและไมซ้ํากับเรื่องเดิมที่เคยอาน ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน
ในการอานอยางมีสมาธิตลอดจนจบเรื่องและขั้น Plus เปนขั้นการสอนที่ใหนักเรียนไดฝก
การเรี ย งลํ า ดั บ เหตุ ก ารณ แ ละการเรี ย บเรีย งขอ มูล อยา งเป น ระบบ แลว จึง เสนอออกมาในรู ป
แผนภาพความคิดนักเรียนจะเกิดความเขาใจเนื้อเรื่องที่อาน ตลอดจนสามารถบอกความสําคัญ
ของเรื่องไดเปนอยางดี
อย างไรก็ ตามจากผลการวิจั ยพบวา นัก เรียนมีผลการเรียนรูนอยที่สุ ดในด า นสรุป
ใจความสําคัญของเรื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากที่การสรุปใจความสําคัญเปนทักษะขั้นสูง ตองมา
จากการทําความเขาใจในเนื้อหามาเปนอยางดี และตองคนหา อะไร สวนใดคือประเด็นสําคัญทีส่ ดุ
ซึ่งในเวลาที่จํากัดนักเรียนทุกคนไมอาจเรียนรูไดเทากันในเวลาที่เทากัน จึงอาจทําใหนักเรียนมี
ความเขาใจเนื้อเรื่องที่อานนอยสงผลใหนักเรียนไมสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานไดวา
ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอยางไร จึงทําใหนักเรียนยังไมสามารถสรุปใจความสําคัญของเรื่อง
ที่อานไดถูกตอง และในทุกเรื่องที่อานสอดคลองกับแนวคิดของ บุญสง นิลแกว (2535 : 29,
อางถึงใน ศศิพรรณ เปรื่องศิลปะรัตน 2544 : 2) และผอบ โปษะกฤษณะ (2537 : 4) อางถึงใน
ศศิพรรณ เปรื่องศิลปะรัตน 2544 : 3) ที่กลาวไวสอดคลองตรงกันวา ปญหาทางการอานของ
นักเรียนที่พบมากที่สุดคือ นักเรียนสวนมากอาน ไมเปน อานแลวสรุปใจความของเรื่องไมได บางก็
อานชา ใชเวลาในการอานมาก นอกจากนี้ใน การอานเพื่อสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อาน
จําเปนตองอาศัยการฝกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจึงจะประสบความสําเร็จ สอดคลองกับแนวคิดของ
ถนอมวงศ ล้ํายอดมรรคผล (2538 : 55) และ แววมยุรา เหมือนนิล (2541 : 17) ที่กลาวไวใน
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ทํานองเดียวกันวา การอานสรุปใจความสําคัญเปนทักษะที่จําเปนตองฝกฝนอยูเสมอไมวาจะเรียน
เรื่องอะไร ในระดับไหนก็ตาม เพราะถาอานแลวไมสามารถสรุปใจความของเรื่องที่อานได ก็จะ
ไมไดรับประโยชนจากการอานเทาที่ควร และสอดคลองกับ ผลการวิจัยของพัชรินทร แจมจํารูญ
(2547 : 36) ที่กลาววา ในการอานหนังสือหรือตําราตางๆ ผูอานจะตองสรุปใจความสําคัญในเรื่อง
ที่อานใหได หากผูอานสรุปใจความไดก็จะทําใหเขาใจบทอานและสามารถที่จะนําความรูไปใชได
ตลอดเวลา ดังนั้นผูอานควรฝกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดความชํานาญ เพราะถาผูอานไม
ฝ ก การอ า นจั บ ใจความอย า งต อ เนื่ อ งจะทํ า ให ไ ม เ ข า ใจคํ า หรื อ ข อ ความและไม ส ามารถจั บ
สาระสําคัญของเรื่องที่อานไดจะทําใหการอานไมประสบผลสําเร็จ และสอดคลองกับแนวคิดของ
โรบินสันและ กูด (Robinson and Good 1987 : 145-146, อางถึงใน สุรียมาศ บุญฤทธิ์รุงโรจน
2544 : 8) ที่กลาวไวในทํานองเดียวกันวาการพัฒนาทักษะการอานเพื่อสรุปใจความสําคัญ
ครู จ ะต อ งเอาใจใส นัก เรี ย นให ได ฝก ฝนในการอา นบ อย ๆ เมื่อ ฝ ก ปฏิ บัติ จ นเกิ ดทั ก ษะแลว ยั ง
จําเปนตองฝกเพิ่มเติมอีกดวยวิธีฝกปฏิบัติใน บทอานเดียวกันซ้ํา ๆ ในสถานการณและวิธีการที่
แตกตางกัน เพื่อชวยพัฒนาทักษะการอานสรุปใจความใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการเรี ย นรูด า นการอ า นเชิ ง วิ เ คราะหต ามประเภทบทอ า น พบว า
หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus นักเรียนมีผลการเรียนรูดานการอานเชิง
วิเคราะหนิทานอยูในระดับสูงมากเปนลําดับที่ 1 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นิทานเปนเรื่องที่ใหทั้ง
ความสนุกสนานเพลิดเพลินและใหขอคิด คติสอนใจ ที่นักเรียนสามารถนําไปใชเปนหลักในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันไดจึงเปนการสรางแรงจูงใจใหนักเรียนอยากอานและวิเคราะหเรื่องราวใน
นิทาน โดยนิทานที่ผูวิจัยนํามาใชสอนอานตรงกับความสนใจของนักเรียน ตามหลักจิตวิทยาการ
อานของเด็กในวัยประถมศึกษา สอดคลองกับ บันลือ พฤกษะวัน (2545 : 96-97) ที่กลาววา
ลักษณะของบทอานที่เหมาะสมกับวัยจําเปนตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ คือ 1) เปนบทอานที่สนอง
ความตองการแหงวัย และ 2) เปนบทอานที่สนองความสนใจและสงเสริมลักษณะการคิดของ
ผูเรียน สําหรับเด็กวัยประถมศึกษาตอนปลาย (9 ป ขึ้นไป) นั้นจะเริ่มรูจักคิดหาเหตุผลจากเรื่องที่
อานไดมากขึ้น เริ่มสนใจที่จะขยายการอานดวยตนเองมากขึ้น เริ่มรูจักวินิจฉัยเรื่องราว ที่อานมี
ความตองการวัดสุการอานที่ใหแนวคิดในการประพฤติปฏิบัติและเริ่มคิดในเชิงนามธรรม ไดบาง
สําหรับเรื่องที่เหมาะสมในการนํามาใชสอนอานใหกับเด็กในวัยนี้ ไดแก นิทานสุภาษิต นิทานอีสป
นิทานอภินิหารที่เกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ ความศักดิ์สิทธิ์ นิทานประจําถิ่นและตํานาน นิทานตลก นิทาน
เกี่ยวกับเรื่องที่จบลงอยางขมวดปมใหคิด นอกจากนี้ แพทยหญิงศิริพร กัญชนะ และ แพทยหญิง
from
เยาวลั ก ษณ รพี พั ฒ นา [ออนไลน ], เข า ถึ ง เมื่ อ 23 กั น ยายน 2549, Available
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http://db.onec.go.th, อางถึงใน ชลธิชา จันทรแกว 2549 : 123) ไดกลาวไวในทํานองเดียวกันวา
นิทานนับเปนเครื่องมือที่จะชวยสงเสริมพัฒนาไอคิวและอีคิวของเด็กใหสูงขึ้น เพราะนิทานจะมี
เนื้อหาที่แฝงไปดวยสาระ เด็กที่อานนิทานเปนประจําจะมีความฉลาด นิทานนอกจากจะชวย
พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ใหความรู ความสนุกสนาน จินตนาการแก
เด็กแลว ยังปลูกฝงนิสัยรักการอานใหกับเด็กอีกดวย เด็กที่ไดอานนิทานเปนประจําจะชวยเด็กเปน
คนชางคิด ชางถาม ฉลาดทางอารมณ และพรอมจะเรียนรูในทุกๆ เรื่อง เด็กจะมีพัฒนาการทาง
ความคิดและภาษาที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ทิพสร มีปน (2539 : 8)
ศศิพรรณ เปรื่องศิลปะรัตน (2544 : 5) จีรัณดา กั้วพิสมัย (2545 : 6) ที่พบวา นิทานที่นํามาใช
สอนอานนั้นควรเปนนิทานที่เหมาะสมสอดคลองกับวัยและความตองการของผูเรียนเปนเรื่องใกล
ตัว มี ชื่ อ เรื่ อง ที่ น า สนใจ ไมเ ป น เรื่ อ งที่ นัก เรีย นคุ น เคยหรื อ พบอยูบ อย ๆ เนื้ อเรื่ อ งต อ งไมย าว
จนเกินไป จึงจะทําใหนักเรียนสนใจอานและเรียนรูไดเร็วขึ้นสอดคลองกับการตอบแบบสอบถาม
ปลายเปดของนักเรียนดานขอเสนอแนะที่ทําใหนักเรียนตอบวาตองการใหครูเอานิทานมาสอนอีก
หลาย ๆ เรื่อง และนักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหสารคดีนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเปน
เพราะว า สารคดี เ ป น เรื่ อ งเขี ย นขึ้ น จากเค า ความเป น จริ ง จะไม มี ตั ว ละครและไม มี ก ารลํ า ดั บ
เหตุการณของเรื่อง หรืออาจเปนเรื่องที่ยาวเกินไปสําหรับผูเรียน ทําใหผูอานตองใชความคิดในการ
อ า นและอ า นอย า งพิ นิ จ พิ จ ารณาเพื่ อ สรุ ป ใจความสํ า คั ญ ของเรื่ อ งเหล า นี้ แต ผู เ รี ย นขาด
ประสบการณในการอานสารคดี และมีระยะเวลาในการฝกฝนการอานสารคดีนอยเกินไป จึงทําให
ผูเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหสารคดีต่ํากวาการอานเชิงวิเคราะหเนื้อหาประเภท
อื่น ๆ สอดคลองกับ สมพร มันตะสูตรแพงพิพัฒน (2534 : 21, อางถึงใน พรอุมา พิชยะสุนทร
2546 : 28) และหองสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนศรีษะเกศวิทยาลัย [ออนไลน],เขาถึงเมื่อ 23
กันยายน 2549, Available from http://library.skw.ac.th/unanta/book5.html ที่กลาวไว
สอดคล อ งตรงกั น ว า ผู อ า นต อ งมี พื้ น ฐานการอ า นในด า นประสบการณ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ อ า น
พอสมควร เพื่ อ ให ส ามารถเข า ใจและตี ค วาม หรื อ เชื่ อ มโยงความคิ ด ที่ ป รากฏในเรื่ อ งเข า กั บ
ความคิดของตน เมื่อผูอานไดอานมากก็จะมีประสบการณเพิ่มขึ้นดวย ทําใหเขาใจเนื้อความได
ตลอดโดยกระจางแจง
จากผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค
KWL Plus โดยภาพรวมพบวา นักเรียนเห็นดวยมากทุกดาน อาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิค KWL Plus เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการอาน
ควบคูกับทักษะการคิด ในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรูตามลําดับขั้นตอนของตาราง KWL
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นักเรียนจึงมีกรอบการคิดที่เปนลําดับตอเนื่องไมสับสน นอกจากนี้ ยังไดฝกตั้งคําถามและคนหา
คําตอบจากเรื่องที่อานดวยตัวเอง นักเรียนจึงมีจุดมุงหมายในการอานสอดคลองกับ ทิพสร มีปน
(2539 : 73) ที่ ก ล า วว า การที่ นั ก เรี ย นได ท ราบจุ ด มุ ง หมายในการอ า นทํ า ให นั ก เรี ย นมี ค วาม
กระตือรือรนที่จะอานเรื่องเพื่อคนหาคําตอบในสิ่งที่ตัวเองอยากรูใหได นอกจากนี้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยฝกใหผูเรียนปฏิบัติอยางเปนระบบไมซับซอน ทําใหผูเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนได
ไมยาก มีการถามใหนักเรียนระดมสมอง เพื่อคนหาสิ่งที่เปนพื้นฐานความรูเดิม แลวประมวลขอมูล
มาคาดเดาเหตุการณของเรื่องทําใหผูเรียนสนใจที่จะคิดตามเรื่องที่อาน และเกิดการเชื่อมโยง
ความรูเดิมกับเรื่องจะเรียนใหมสอดคลองกับ สุรพล พะยอมแยม (2545 : 20) ที่กลาววา โดยทั่วไป
นักเรียนมีประสบการณเดิมทุกคน หากการเรียนรูเดิมสัมพันธสอดคลองกับสิ่งที่จะเรียนรูใหม
การเรี ย นรู จ ะเกิ ด ขึ้ น ได ร วดเร็ ว กว า ผู ที่ มี ป ระสบการณ เ ดิ ม ไม ส อดคล อ ง หรื อ ขั ด ขวางกั บ กั บ
การเรี ย นรูใ หม และนั ก เรี ย นเห็ น ด ว ยน อยที่ สุด ในด า นบรรยากาศในการเรีย นรู ทั้ ง นี้ อ าจเป น
เพราะวานักเรียนไมมีความความพึงพอใจในการทํางานรวมกันเปนกลุม เนื่องจากนักเรียนไมมี
พื้นฐานในการทํางานกลุม และนักเรียนไมไดเลือกจัดกลุมตามความตองการของตนเอง สอดคลอง
กับผลงานการวิจัยของ วิไลวรรณ สวัสดิวงศ (2547 : 123) ที่พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค KWL Plus ดานบรรยากาศนักเรียนเห็นดวยนอยที่สุด
เนื่ อ งจากนั ก เรี ย นไม มี พื้ น ฐานในการทํ า งานกลุ ม และครู เ ป น ผู จั ด กลุ ม ให นั ก เรี ย นเองตาม
ความสามารถ โดยคละความสามารถระหวางเด็กเกง ปานกลาง และออน ซึ่งอาจไมเปนไปตาม
ความต อ งการของนั ก เรี ย น เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า ด า นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู
นักเรียนเห็นดวยมากที่สุด คือ ชวยสงเสริมใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหในทุกขั้นตอนของการจัด
การเรียนรู ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในการปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนของเทคนิค KWL Plus นั้น
ครูจะเปนผูคอยใชคําถามกระตุนใหนักเรียนไดคิดตลอด ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรูสอดคลองกับ วัชรา เลาเรียนดี (2547 : 150) ที่กลาววาสิ่งสําคัญในการนําเทคนิค KWL
Plus ไปจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถ ในการอานเชิงวิเคราะหใหกับนักเรียน คือ การใช
คําถามของครูในการกระตุน ใหนั กเรี ย นไดคิดในทุกขั้น ตอนของกิจกรรมการเรียนรูเ พื่อยืน ยัน
ความคิ ด หรื อ เปลี่ ย นแปลงความคิ ด เมื่ อ เห็ น ว า มี ห ลั ก ฐานและเหตุ ผ ลเพี ย งพอก อ นที่ จ ะใช
วิจารญาณของตนเองในการหาขอสรุป และเห็นดวยนอยที่สุดคือ สามารถปฏิบัติกิจกรรมตาม
ขั้นตอนไดไมยากจนเกินไป สอดคลองกับการตอบแบบสอบถามปลายเปดของนักเรียนที่ตอบวา
การบันทึกขอมูลลงในตารางชอง K นักเรียนไมสามารถคาดเดาเหตุการณในเรื่องได หรือมัก
คาดเดาเรื่องราวผิดไปจากเรื่องที่อาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนไมมีประสบการณเดิมเกี่ยวกับ
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เรื่องที่อานจึงไมสามารถคาดเดาเหตุการณของเรื่องที่อานไดสอดคลองกับผลการวิจัยของ นิรันดร
ตั้งเมธีกุล (2546 : 57) ที่พบวาในขั้นการระดมสมองกอนการอาน ผูเรียนจะตองแสดงความคิดเห็น
ถึงสิ่งที่ตนรูแลว จากประสบการณเดิมของตนเองและเพื่อน ๆ โดยการจัดกลุมขอมูลความรู และ
ประสบการณเดิมที่มีอยูในสมอง มาปรับและคาดคะเนตีความขอมูลใหม และผลการวิจัยของ
พัชรินทร แจมจํารูญ (2547 : 80) ที่พบวา ประสบการณเดิมของนักเรียนเปนสิ่งสําคัญมาก ใน
การปฏิบัติกิจกรรมกอนการอานเพราะความรูจากประสบการณเดิมจะเปนพื้นฐานใหนักเรียน
สามารถคาดเดาเนื้อเรื่อง หรือเหตุการณจากชื่อเรื่องได ดานบรรยากาศในการเรียนรู นักเรียน
เห็นดวยมากที่สุดในเรื่อง ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียนตลอดเวลา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิค KWL Plus นั้น เปนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดมี
ปฏิสัมพันธกับครูตลอดเวลาในทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู โดยการซักถามขอสงสัยตอบ
คําถามของครู และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนเพื่อใหการเรียนประสบผลสําเร็จดวยดี
สอดคลองกับ บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2540 : 36, อางถึงใน นิรันดร ตั้งเมธีกุล 2546 : 59) ที่กลาว
วา การปลูกฝงและสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลเปน
สิ่ ง ที่ ผู ส อนสามารถทํ า ได โดยการเลื อ กใช วิ ธี ส อน และกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ อื้ อ ต อ
การพัฒนาความสามารถในการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลของผูเรียน นอกจากนี้ครูยังมี
บุคลิกภาพที่เปนมิตรกับนักเรียนคอยใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือ เมื่อนักเรียนพบปญหา
ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมทําใหนักเรียนเกิดความมั่นใจ และเกิดทัศนคติที่ดีทั้งตอ
การเรียนรูและตอตัวครู สอดคลองกับ สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2536 : 78)
ที่กลาววา บุคลิกภาพของครูก็เปนการสรางบรรยากาศที่สําคัญครูควรมีใบหนาที่ยิ้มแยม ทาทาง
กระตือรื อร น เป น กั น เองจะเป น แรงกระตุ น ให นัก เรี ย น เกิ ด แรงจู ง ใจในการเรี ย น และมีค วาม
กระตื อ รื อ ร น ที่ จ ะเรี ย นและแนะนํ า การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมทุ ก ขั้ น ตอนอย า งใกล ชิ ด และเห็ น ด ว ย
นอยที่สุดในเรื่องนักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกันเปนกลุม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
นักเรียนไมมีพื้นฐานในการทํางานกลุม และจากการสังเกตการณปฏิบัติกิจกรรม พบวา นักเรียน
บางคนไมใหความสนใจและไมใหความรวมมือในกิจกรรมกลุม ไมรวมอภิปราย และไมรวมระดม
สมอง สอดคลองกับผลการวิจัยของ วิไลวรรณ สวัสดิวงศ (2547 : 1213) ที่พบวา นักเรียนให
ความสนใจ และไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุมเนื่องมาจากนักเรียนขาดความมั่นใจใน
ตนเอง ที่จะรวมการอภิปราย ขาดการวางแผนในการทํางานกลุม ไมมีการแบงงานกันทําขาดความ
ไววางใจในการทํางานรวมกัน สังเกตไดจากหัวหนากลุมและนักเรียนที่เรียนเกงในกลุมจะเปนผูทํา
ชิ้นงานของกลุมมากกวาสมาชิกคนอื่น ๆ นอกจากนี้ กองวิจัยทางการศึกษา, กรมวิชาการ (2543 :
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124) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบหรือแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู ที่เสริมสรางคุณลักษณะ
ดี เกง มีสุข ระดับประถมศึกษาผลการวิจัยพบวา นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยการทํางานกลุมเปน
ลําดับสุดทาย คือ การแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการทํางาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียน
ยังขาดความสามารถในการวางแผนจัดการ การแบงงานกันทํา และนักเรียนเกงมักจะไมไววางใจ
ใหนักเรียนออนไดรับผิดชอบงานของกลุม และดานประโยชนที่ไดรับนักเรียนเห็นดวยมากที่สุด
ในเรื่องการนํากระบวนการอาน และการคิดวิเคราะหไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และในวิชา
อื่น ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการอานตามขั้นตอนของเทคนิค KWL Plus นักเรียนจะไดฝก
การอาน ตลอดจนฝกการคิดวิเคราะหเรื่องราวจากการอานเพื่อหาคุณคาจากเรื่องที่อานและนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได สอดคลองกับ อัจฉรา ชีวพันธ (2547 : 56) ที่กลาววา การเรียนใน
ระดับประถมศึกษานักเรียนจะตองเตรียมความรูในแขนงวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกตามหลักสูตร ดังนั้น
สิ่งที่เ ปนความรูความสามารถที่สํ าคัญที่สุดที่จะใช เปนเครื่องมือและศาสตรอื่ นๆ ก็คือ การใช
ภาษาไทย ทั้งในการฟง การพูด การอาน และการเขียน นอกจากนี้ ครูผูสอนก็ตองคํานึงถึงการจัด
บรรยากาศเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดมีการปะทะสัมพันธกันใน
การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั น ร ว มมื อ กั น ทํ า งาน ตลอดจนถึ ง การใช สื่ อ การสอนและมุ ม
ประสบการณเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาคนควาเพิ่มเติมทําใหเกิดพัฒนาการทางสติปญญา สอดคลอง
กับวัตถุประสงคการเรียนรูของบทเรียนและพัฒนาการของผูเรียนดวย ซึ่งเด็กที่อยูในวัยนี้ จะมีอายุ
ประมาณ 11-12 ป ขึ้นไป ในขั้นนี้ถือวาเปนขั้นพัฒนาการทางสติปญญาและความคิดขั้นสุดยอด
ของเด็ก กลาวคือ เด็กจะมีวุฒิภาวะทางความคิดที่พัฒนาขึ้น จนมีความคิดแบบผูใหญ เด็กจะมี
ความสามารถในการติดวิเคราะห หาเหตุผลไดอยางกระจางชัด สามารถนําประสบการณตาง ๆ
ที่มีอยูเดิมนํามาใชเชื่อมโยงในการแกปญหาไดอยางมีระบบระเบียบ สิ่งที่เปนนามธรรมจะเปนสิ่งที่
ทา ทายความคิ ด ของเด็ ก วั ย นี้ ไ ด อ ย า งดี มี ก ารนํ า ความรู ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นสถานการณ ต า ง ๆ
มีความคิดในเชิงสรางสรรค และเปนตัวของตัวเองมากขึ้น และเห็นดวยนอยที่สุดในเรื่องการไดรับ
ความรูใหม ๆ จากการระดมสมองในชั้นเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนสวนใหญไมกลาแสดง
ความคิดเห็นเพราะกลัวคําตอบผิดทําใหไดขอมูลและคําตอบที่ไมหลากหลาย สดคลองกับ สุรศักดิ์
หลาบมาลา (2536 : 4) และปรารถนา เกษนอย (2540 : 55) ที่กลาววา การอภิปรายรวมกัน
เพื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น จะทํ า ให นั ก เรี ย นได รั บ ความรู ข อ มู ล จากแหล ง ต า งๆ มาอ า งอิ ง และ
ไดแนวคิดที่หลากหลายจากการโตแยงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
จากการวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิค KWL Plus ในดานปญหา พบวา นักเรียนมีปญหามากที่สุดในดานการปฏิบัติ
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กิจกรรมกลุม คือ เพื่อนในกลุมไมชวยกันแสดงความคิดเห็น และบางครั้งมีความคิดเห็นขัดแยงกัน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนยังขาดการวางแผนในการทํางานกลุม การแบงงานกันทํา เพราะ
จากการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมพบวา นักเรียนบางคนเลนและไมสนใจที่จะปฏิบัติกิจกรรม
รวมกับเพื่อน
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เห็นวานาจะเปนประโยชนตอการจัดการ
เรียนรูและการศึกษาครั้งตอไป ซึ่งประกอบดวย ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช และขอเสนอแนะ
สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
1. จากผลการวิจัย พบวา คะแนนผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหหลังการจัด
การเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู และนักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู โดยใช
เทคนิค KWL Plus อยูในระดับเห็นดวยมาก ครูผูสอนจึงควรนําวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
KWL Plus นี้ไปใชในการจัดกิจกรรมการสอนในหนวยอื่น ๆ
2. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูดานการสรุปใจความสําคัญของ
เรื่องอยูในลําดับสุดทาย ดังนั้น ในขั้น Plus เปนขั้นสรางแผนภาพความคิดและสรุป ครูควรเนนให
นักเรียนฝกทําแผนภาพความคิดประกอบเรื่องที่อานใหมาก ๆ และฝกบอย ๆ จะชวยใหเขาใจเรื่อง
ที่อานและมองเห็นความสําคัญของเรื่อง รวมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่อาน จะใหนักเรียนเขียน
สรุปใจความสําคัญ ไดดีขึ้น
3. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหสารคดี
นอยที่สุด ดังนั้น ในการสอนวิเคราะหสารคดีครูควรเพิ่มระยะเวลาในการสอนมากกวาเนื้อหา
ประเภทอื่น ๆ และเตรียมเนื้อหาที่เปนสารคดีมาใหนักเรียนฝกอานบอย ๆ โดยเริ่มจากเรื่องที่งาย
ไปสูเรื่องที่ยากขึ้น
4. จากผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใช
เทคนิค KWL Plus ดานบรรยากาศเรียนรู นักเรียนเห็นดวยนอยที่สุดในเรื่อง ครูมีความเปนกันเอง
กับนักเรียนตลอดเวลา ดังนั้นครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับครูตลอดเวลาในทุก
ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู และกระตุนใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนเพื่อให
กลาซักถามมากขึ้น ครูควรมีพฤติกรรมที่เปนมิตรกับนักเรียนคอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ ทาทาง
กระตือรือรนเปนกันเอง จะเปนแรงกระตุนใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยการนําเทคนิค KWL Plus ไปใชเพื่อพัฒนาความสามารถดาน
การอานเชิงวิเคราะหในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ เชน วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
2. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยการนําเทคนิค KWL Plus เปรียบเทียบกับเทคนิคการ
สอนวิธีอื่น ๆ เชน Task based Learning เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูดานอื่นๆ เชน ความสามารถใน
การอาน สรุปใจความสําคัญ ความสามารถในการเขียนสรุปความสั้น ๆ
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ภาคผนวก ก
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
-

การคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง
การคํานวณหาคาความยากงาย
การคํานวณคาอํานาจจําแนก
การคํานวณหาคาความเชือ่ มั่น
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ตารางที่ 19 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง
ขององคประกอบของแผนการจัดการการเรียนรู จากผูเ ชี่ยวชาญจํานวน 3 คน

รายการประเมิน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
1. สาระสําคัญ
1.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระสําคัญกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวังและเนือ้ หา
2. มาตรฐานการเรียนรู
2.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของมาตรฐานการเรียนรูกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของผลการเรียนรูกับเนือ้ หา
4. จุดประสงคการเรียนรู 4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของ
จุดประสงคการเรียนรูกับสาระการเรียนรู
4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
4.3 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับ
กระบวนการวัดและการประเมินผล
5. สาระการเรียนรู
5.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรูกับมาตรฐาน
การเรียนรู
5.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรูกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
6. กระบวนการเรียนรู
6.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
6.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับสาระ
การเรียนรู
6.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ

IOC

ความหมาย

1

2
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+1

+1 +1 1.00
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+1 +1
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+1
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เหมาะสม

+1
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ตารางที่ 19 (ตอ)

รายการประเมิน

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ
1

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
1. สาระสําคัญ
1.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระสําคัญกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวังและเนือ้ หา
2. มาตรฐานการเรียนรู
2.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของมาตรฐานการเรียนรูกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของผลการเรียนรูกับเนือ้ หา
4. จุดประสงคการเรียนรู 4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของ
จุดประสงคการเรียนรูกับสาระการเรียนรู
4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
4.3 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับ
กระบวนการวัดและการประเมินผล
5. สาระการเรียนรู
5.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรูกับมาตรฐาน
การเรียนรู
5.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรูกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
6. กระบวนการเรียนรู
6.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
6.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับสาระ
การเรียนรู
6.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
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ตารางที่ 19 (ตอ)

รายการประเมิน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
1. สาระสําคัญ
1.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระสําคัญกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวังและเนือ้ หา
2. มาตรฐานการเรียนรู
2.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของมาตรฐานการเรียนรูกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของผลการเรียนรูกับเนือ้ หา
4. จุดประสงคการเรียนรู 4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของ
จุดประสงคการเรียนรูกับสาระการเรียนรู
4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
4.3 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับ
กระบวนการวัดและการประเมินผล
5. สาระการเรียนรู
5.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรูกับมาตรฐาน
การเรียนรู
5.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรูกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
6. กระบวนการเรียนรู
6.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
6.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับสาระ
การเรียนรู
6.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 19 (ตอ)

รายการประเมิน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
1. สาระสําคัญ
1.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระสําคัญกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวังและเนือ้ หา
2. มาตรฐานการเรียนรู
2.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของมาตรฐานการเรียนรูกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของผลการเรียนรูกับเนือ้ หา
4. จุดประสงคการเรียนรู 4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของ
จุดประสงคการเรียนรูกับสาระการเรียนรู
4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
4.3 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับ
กระบวนการวัดและการประเมินผล
5. สาระการเรียนรู
5.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรูกับมาตรฐาน
การเรียนรู
5.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรูกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
6. กระบวนการเรียนรู
6.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
6.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับสาระ
การเรียนรู
6.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ
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เหมาะสม

+1 +1

+1

1.00

เหมาะสม
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ตารางที่ 19 (ตอ)

รายการประเมิน

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ
1

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
1. สาระสําคัญ
1.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระสําคัญกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวังและเนือ้ หา
2. มาตรฐานการเรียนรู
2.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของมาตรฐานการเรียนรูกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของผลการเรียนรูกับเนือ้ หา
4. จุดประสงคการเรียนรู 4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของ
จุดประสงคการเรียนรูกับสาระการเรียนรู
4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
4.3 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับ
กระบวนการวัดและการประเมินผล
5. สาระการเรียนรู
5.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรูกับมาตรฐาน
การเรียนรู
5.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรูกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
6. กระบวนการเรียนรู
6.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
6.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับสาระ
การเรียนรู
6.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู

IOC ความหมาย

2

3

+1 +1

+1

1.00

เหมาะสม

+1 +1

+1

1.00

เหมาะสม

+1 +1 +1

1.00

เหมาะสม

+1

0

+1

0.67

เหมาะสม

+1 +1

+1

1.00

เหมาะสม

+1 +1

+1

1.00

เหมาะสม

+1 +1

0

0.67

เหมาะสม

+1 +1

+1

1.00

เหมาะสม

+1 +1

+1

1.00

เหมาะสม

+1 +1

+1

1.00

เหมาะสม
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ตารางที่ 19 (ตอ)

รายการประเมิน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6
1. สาระสําคัญ
1.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระสําคัญกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวังและเนือ้ หา
2. มาตรฐานการเรียนรู
2.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของมาตรฐานการเรียนรูกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของผลการเรียนรูกับเนือ้ หา
4. จุดประสงคการเรียนรู 4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของ
จุดประสงคการเรียนรูกับสาระการเรียนรู
4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
4.3 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับ
กระบวนการวัดและการประเมินผล
5. สาระการเรียนรู
5.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรูกับมาตรฐาน
การเรียนรู
5.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรูกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
6. กระบวนการเรียนรู
6.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
6.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูกับสาระ
การเรียนรู
6.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ

IOC ความหมาย

1

2

3

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1 +1

+1

1.00

เหมาะสม

+1 +1

+1

1.00

เหมาะสม

+1 +1

+1

1.00

เหมาะสม

+1 +1

+1

1.00

เหมาะสม

+1 +1

+1

1.00

เหมาะสม

+1 +1

+1

1.00

เหมาะสม

+1 +1

+1

1.00

เหมาะสม

+1 +1

+1

1.00

เหมาะสม
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ตารางที่ 20 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง
ขององคประกอบของแผนการเรียนรู จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
แผนการเรียนรูที่
1
2
3
4
5
6
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

คาดัชนีความสอดคลอง

X

S.D.

1.00

0.00

ตารางที่ 21 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอาน
เชิงวิเคราะห
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ผูเชี่ยวชาญ
1

2

3

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC

ความหมาย

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00

สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
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ตารางที่ 21 (ตอ)
ขอที่
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ผูเชี่ยวชาญ
1

2

3

+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1

IOC

ความหมาย

1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00

สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
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ตารางที่ 22 แสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
รายการประเมิน
1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับตอเนื่อง
ไมสับสน
2. สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนไดไมยาก
จนเกินไป
3. สงเสริมใหนักเรียนไดคิดและแสดงความคิดเห็นใน
ทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู
4. สงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถามและตอบคําตอบในสิ่งที่
อยากรู
5. นักเรียนไดรูจักแหลงขอมูลที่หลากหลายในการศึกษา
คนควาเพิ่มเติม
6. นักเรียนสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน
7. นักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกันเปนกลุม
8. นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง และ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน
9. ครูมีความเปนกันเองกับนักเรียนตลอดเวลา
10. ครูคอยชวยเหลือแนะนํานักเรียนในการปฏิบัติ
กิจกรรมอยางทั่วถึง
11. นักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการอานและ
มีเปาหมายในการอาน
12. ชวยใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน
เพิ่มมากขึ้น
13. นักเรียนไดรับความรูใหม ๆ จากการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในชั้นเรียน
14. ฝกใหนักเรียนไดคิดและทํางานอยางเปนระบบ
15. นักเรียนสามารถนํากระบวนการอานไปใชใน
ชีวิตประจําวันและในวิชาอื่น ๆ

ผูเชี่ยวชาญ

∑R

IOC ความหมาย

+1

3.0

1.00

สอดคลอง

+1

+1

3.0

1.00

สอดคลอง

+1

+1

+1

3.0

1.00

สอดคลอง

+1

+1

+1

3.00

1.00

สอดคลอง

+1

+1

+1

3.00

1.00

สอดคลอง

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

สอดคลอง
สอดคลอง

+1

+1

+1

3.00

1.00

สอดคลอง

+1

+1

+1

3.00

1.00

สอดคลอง

+1

+1

+1

3.00

1.00

สอดคลอง

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

สอดคลอง
สอดคลอง

1

2

3

+1

+1

+1
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การคํานวณหาคาความยากงาย (P) และอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบใชสูตร
(พวงรัตน ทวีรัตน 2538 : 128)
P =
P
R
N

R
N

แทน คาความยากของขอสอบรายขอ
แทน จํานวนผูที่ทําขอสอบขอนั้นถูก
แทน จํานวนคนทั้งหมด

การหาอํานาจจําแนกของขอสอบ (Discriminations = r) ใชสูตรไดดังนี้
(พวงรัตน ทวีรัตน 2538: 129)
r =
เมื่อ

RH − RL
NH

RH, RL แทน จํานวนที่ตอบถูกในกลุมสูงและกลุมต่ําตามลําดับ
NH, NL แทน จํานวนคนในกลุมสูงและกลุมตําตามลําดับ
N
แทน จํานวนคนทั้งหมด

ตารางที่ 23 คาความยากงาย ( p ) และคาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
ดานการอานเชิงวิเคราะห
ขอที่
1
2
3
4*
5
6
7
8
9
10*

p
0.30
0.30
0.63
0.23
0.70
0.67
0.63
0.50
0.63
0.30

r
0.20
0.33
0.20
-0.10
0.47
0.40
0.47
0.20
0.33
0.20

ขอที่
11
12
13
14
15
16*
17*
18
19
20

p
0.60
0.50
0.67
0.70
0.30
0.20
0.30
0.57
0.50
0.33

r
0.40
0.47
0.40
0.33
0.33
-0.3
0.20
0.20
0.47
0.27
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ตารางที่ 23 (ตอ)
ขอที่
21
22
23*
24*
25
26
27*
28
29
30
31
32
33
34
35

p
0.43
0.33
0.07
0.30
0.70
0.33
0.17
0.37
0.43
0.43
0.27
0.40
0.43
0.30
0.27

r
0.20
0.27
-0.10
-0.10
0.33
0.27
-0.1
0.20
0.20
0.20
0.40
0.27
0.33
0.47
0.30

ขอที่
36*
37
38
39*
40*
41
42
43
44
45
46
47
48
49*
50

p
0.30
0.60
0.30
0.37
0.70
0.37
0.43
0.30
0.57
0.67
0.37
0.50
0.50
0.73
0.30

r
-0.10
0.27
0.33
-0.1
-0.10
0.20
0.33
0.33
0.20
0.40
0.20
0.33
0.20
-0.10
0.33

จากตารางที่ 23 พบวา การหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของ
แบบทดสอบไดคา (p) และคา (r) ดังนี้
1. ขอสอบขอที่ 6, 10, 17 มีคา p 0.2 ถือเปนขอสอบที่ยาก
2. ขอสอบขอที่ 4, 16, 23, 27, 36, 40, 49 มีคา r นอยกวา 0.2 เปนขอสอบที่ไมมี
อํานาจจําแนก
3. เนื่องจากจํานวนขอสอบมีเกินจํานวนที่ตองการ จึงตัดออกแบบเจาะจง ไดแก
ขอที่ 4, 10, 16, 17, 23, 24, 27, 36, 40, 49 (จํานวน 10 ขอ)
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การคํ า นวณหาความเชื่อมั่ น (Reliability) ของแบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรูด า น
การอานเชิงวิเคราะห กอนและหลังเรียน โดยใชสูตร KR -20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder
Richardson) สําหรับขอสอบที่ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน (พวงรัตน ทวีรัตน.
2538: 123-125)
KR – 20 =

n ⎧ Σpq ⎫
⎨1 − 2 ⎬
n −1⎩
st ⎭

n แทน จํานวนขอทดสอบ p แทน สัดสวนของคนที่ทําขอนั้นได
St2 แทน ความแปรปรวน
q แทน สัดสวนของคนที่ทําขอนั้นไมได หรือ 1 – p
ซึ่งคาความแปรปรวนของคะแนนนักเรียนแตละกลุมคํานวณไดโดยใชสูตร
2

St =

ΣX 2 − (ΣX ) / n
(n − 1)
2

X แทน คะแนนนักเรียนในกลุม
n แทน จํานวนนักเรียนในกลุม
ΣX แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
2
ΣX แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
การคํานวณหาความเชื่อมัน่ (Reliability) แบบทดสอบผลการเรียนรูว ัดผลการเรียนรู
ดานการอานเชิงวิเคราะห โดยใชสูตร KR -20
KR – 20 =
St2

n ⎧ Σpq ⎫
⎨1 − 2 ⎬
n −1⎩
st ⎭
ΣX 2 − (ΣX ) / n
(n − 1)
2

=
=

(10684−5462 / 31)
30

= 35.579

129
แทนคา

KR – 20 =
=

40
{1 − 8.136
40 − 1
35.579

}

30
{1-0.23}
29

= 1.03{0.77}
= 0.79
คาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบมีคา 0.79
แสดงวา คาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบมีคาคอนขางสูง 0.79 สามารถนําไปใชได

ภาคผนวก ข
การตรวจสอบสมมติฐาน
- คะแนนกอนเรียน หลังเรียน
- การเปรียบเทียบผลการเรียนรู
- คะแนนความสามารถในการปฏิบัติ
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ตารางที่ 24 ผลการเรียนรูกอนและหลังจัดการเรียนรู ดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังไดรับการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ทดสอบ
กอนเรียน
(40)
25
33
29
27
26
18
26
28
24
19
32
25
21
20
24

ทดสอบหลัง
เรียน
(40)
33
38
32
32
30
25
32
33
35
30
37
31
25
32
32

คนที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ทดสอบ
กอนเรียน
(40)
27
22
21
21
25
26
24
18
18
29
23
29
27
21
23

ทดสอบ
หลังเรียน
(40)
33
29
28
31
30
32
35
29
27
36
32
35
36
27
31
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ตารางที่ 25 เปรียบเทียบผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
กอนและหลังไดรับการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus โดยการใชสถิติ t-test
แบบ Dependent
POST-PRE
PRETEST
POST-TEST

Mean
24.37
31.60

POST-PRE
PRETEST & POST-TEST

POST-PRE

PRETEST
POST-TEST

Paired Samples Statistics
N
Std. Deviation
30
4.004
30
3.297

Mean

-7.23

Std. Error Mean
.731
.602

Paired Samples Correlations
N
Correlation
30
.795

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Std.
Interval of the
Std.
Error
Deviation
Difference
Mean
Lower Upper
2.431

.444

-8.46

-6.01

Sig.
.000

t

df

-16.298

29

Sig.
(2-tailed)

.000
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ตารางที่ 26 คะแนนผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus
เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ผลการเรียนรูรายดาน
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
บอกความ บอกความ สรุปใจความ
สัมพันธ
สําคัญ
สําคัญ
12
11
10
15
12
11
12
10
10
14
9
9
12
11
7
11
8
6
12
12
8
11
12
10
14
12
9
14
10
6
15
12
10
12
11
8
10
10
5
11
13
8
12
11
9
12
11
10
9
12
8
11
12
5
12
12
7
12
11
7

รวม
33
38
32
32
30
25
32
33
35
30
37
31
25
32
32
33
29
28
31
30

นิทาน
(10)
10
10
11
9
10
8
10
10
10
10
10
9
7
10
9
8
10
10
12
8

ประเภทเนื้อหา
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
เรื่องสั้น
สารคดี
(15)
(15)
13
10
13
15
9
14
12
11
9
11
8
9
10
12
14
9
14
11
13
7
13
14
11
11
10
8
13
9
10
13
11
14
12
7
9
9
11
11
9
13

รวม
(40)
33
38
32
32
30
25
32
33
35
30
37
31
25
32
32
33
29
28
31
30
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ตารางที่ 26 (ตอ)
เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

X
S.D.

ผลการเรียนรูรายดาน
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
บอกความ บอกความ สรุปใจความ
สัมพันธ
สําคัญ
สําคัญ
12
12
8
13
11
11
11
11
7
9
11
7
13
13
10
15
10
7
13
13
9
14
12
10
12
11
4
13
10
8
12.27
11.20
8.13
1.55
1.14
1.80

รวม
32
35
29
27
36
32
35
36
27
31
31.60
3.30

นิทาน
(10)
10
9
10
8
9
8
9
10
7
10
9.20
0.95

ประเภทเนื้อหา
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
เรื่องสั้น สารคดี
(15)
(15)
11
11
13
13
10
9
13
6
15
12
13
11
13
13
11
13
10
10
10
11
11.50
10.90
1.82
2.26

รวม
(40)
32
35
29
27
36
32
35
36
27
31
31.60
3.30

ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั

1. แผนการจัดการเรียนรูดา นการอานเชิงวิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus จํานวน 6 แบบ
2. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห ดวยเทคนิค KWL Plus กอนเรียนและ
หลังเรียน (Pretest-Posttest)
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
เรื่อง การอานเชิงวิเคราะห

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เวลา 2 คาบ (120 นาที)

สาระสําคัญ
การอานเชิงวิเคราะหนิทาน เปนการอานที่ผูอานตองพิจารณาในสวนประกอบของ
บทอานที่เปนเรื่องเลาสืบตอ ๆ กันมา อาจเปนเรื่องที่อิงความจริงหรือเรื่องที่แตงขึ้นก็ไดอยาง
ละเอียดถี่ถวน เพื่อแยกแยะรายละเอียดของเรื่องที่เปนประเด็นสําคัญ โดยใชความคิดอยางรอด
คอบและวิจารณญาณอยางลึกซึ้งในการประเมินคุณคาในสิ่งที่อาน ตลอดจนนําขอคิด คติพจน
คําคม ที่สอดแทรกไวในนิทานมาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
ของตนเอง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนมีผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหนิทาน
จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความสัมพันธของสวนตาง ๆ ของนิทานไดถูกตอง
2. บอกความสําคัญของนิทานที่อานไดถูกตอง
3. สรุปใจความสําคัญของนิทานที่อานไดถูกตอง
เนื้อหา
1. นิทาน เรื่องยีราฟนอย, นกกระยางเจาเลห
2. การอานนิทาน
3. การอ า นเชิง วิเคราะห ประกอบดว ย การบอกความสัม พั น ธ บอกความสํ า คัญ
สรุปใจความสําคัญ บอกจุดหมายของผูเรียน
สื่อการเรียนรู
1. นิทาน เรื่อง ยีราฟนอย, นกกระยางเจาเลห
2. ตาราง KWL Plus
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กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู

บทบาทครู

บทบาทนักเรียน

1. การเตรียมความพรอมและให
ความรูพื้นฐานการอาน เนื้อหา
ประเภทนิทานและการเรียนรูตาม
ขั้นตอนของเทคนิค KWL Plus

1. กําหนดขนาดของกลุม กลุมละ
5-6 คน โดยคละความสามารถ
ของนักเรียนเกง ปานกลาง และ
อานพรอมทั้งอธิบายกระบวนการ
ทํางานกลุม
2. ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูวา
ตองการใหนักเรียนมีความสามารถ
ดานการอานเชิงวิเคราะห โดย
นักเรียนตองมีความสามารถดังนี้
-บอกความสําคัญของเรื่องที่อานได
ถูกตอง
-สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อาน
ไดถูกตอง
โดยในชั่วโมงนี้ฝกการอานเชิง
วิเคราะหเนื้อหาประเภทนิทาน
3. อธิบายความรูพื้นฐานเรื่อง
นิทานตามหัวขอดังนี้
-ความหมายของนิทาน
-ประโยชนที่ไดจากนิทาน
-ลักษณะของตัวละครในนิทาน
-ขอคิดและคติพจนที่ไดจากเนื้อ
เรื่องในนิทาน
4. ชี้แจงขั้นตอนของกิจกรรมการ
เรียนรูตามเทคนิค KWL Plus และ
การเขียนบันทึกลงในตาราง KWL
Plus โดยอธิบายตามตารางทีละ
ชองดังนี้
-ชอง K ใหนักเรียนบันทึกสิ่งที่รูแลว
เกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน
-ชอง W ใหนักเรียนบันทึกสิ่งที่
ตองการรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน

1. จัดกลุมตามขอตกลง
2. ตั้งชื่อกลุม
-กําหนดบทบาทของสมาชิกใน
กลุม ไดแก ประธานกลุม
เลขานุการกลุมสมาชิก
3. ซักถามสิ่งที่ตนสงสัยเกี่ยวกับ
จุดประสงคการเรียนรู การปฏิบัติ
กิจกรรมตามขั้นตอนของเทคนิค
KWL Plus และการอานเชิง
วิเคราะห
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ)
กิจกรรมการเรียนรู

บทบาทครู

บทบาทนักเรียน

-ชอง L ใหนักเรียนบันทึกสิ่งที่ได
เรียนรูแลวหลังจากการอานเรื่องที่
เรียน
-ใหนักเรียนสรางแผนภาพความคิด
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน
-ใหนักเรียนสรุปใจความสําคัญ
เกี่ยวกับเรื่องที่อานจากแผนภาพ
ความคิด
2. การจัดกิจกรรมฝก
ความสามารถดานการอานเชิง
วิเคราะห
2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน

1. ชวยกันระดมสมองถึงลักษณะ
1. ซักถามนักเรียนถึงลักษณะ
ทางการระมัดระวังตัวมีอะไรบาง
ของการระมัดระวังตัว ในการ
เชน กอนขามถนนตองมองซายใหดี ดําเนินชีวิตประจําวัน
กอนจึงขาม หรือตองขามทาง
มาลาย

2.2 ขั้นกิจกรรมการอานเชิง
วิเคราะห มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการ
อานขั้น K – (What We Know)
นักเรียน รูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อาน

1. ติดบัตรคําวา “ความระมัดระวัง”
2. ติดแผนภูมิตาราง KWL – Chart
3. กระตุนใหนักเรียนคิดและตอบ
คําถามถึงสิ่งที่นักเรียนรูแลว
เกี่ยวกับ “การระมัดระวัง” คําตอบ
ที่ไดลงในตาราง ชอง K

1 อานบัตรคํา
2. ชวยกันระดมสมองถึงสิ่งที่รู
แลวเกี่ยวกับ “การระมัดระวังตัว”
3. บันทึกคําตอบที่ไดลงในตาราง
ชอง K ที่ครูแจกใหเปนรายบุคคล

ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางการ
อานขั้น W (What We Want to
fine Out) นักเรียนตองการรู
อะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน

1. อธิบายเรื่องคําถามเชิงวิเคราะห
ประเภทตางๆ ใหกับนักเรียน โดย
อธิบายหัวขอ คําถามประเภท
วิเคราะหความสัมพันธ วิเคราะห
ความสําคัญ และสรุปใจความ
สําคัญ

1. ซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง
การตั้งคําถามเชิงวิเคราะห
ประเภทตาง ๆ
2. ชวยกันระดมสมองถึงสิ่งที่
ตองการรูเกี่ยวกับ “ความ
ระมัดระวังตัวของยีราฟนอย”

139
กิจกรรมการเรียนรู (ตอ)
กิจกรรมการเรียนรู

ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการ
อานขั้น L- (What We Have
Learned) นักเรียนไดรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องที่ไดอาน

บทบาทครู

บทบาทนักเรียน

2. กระตุนใหนักเรียนชวยกันคิด
และตั้งคําถามถึงสิ่งที่นักเรียน
ตองการรูเกี่ยวกับความระมัดระวัง
ของยีราฟนอย
3. บันทึกคําถามที่ตองการรูลงใน
ตารางชอง W
4. กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตาง ๆ เพิ่มเติม
โดยครูคอยชวยเหลือแนะนํา และ
ตั้งคําถามรวมกับนักเรียน เชน
-เหตุใดลูกยีราฟนอยตอง
ระมัดระวังตัว
-เหตุการณตอนมดของนิทานเรื่อง
ยีราฟนอย บงบอกถึงความ
ระมัดระวัง
-ถาไมอยากใหเกิดเหตุการณ
เหมือนในเรื่องนี้ ควรทําอยางไร
-นิทานเรื่องนี้ใหขอคิดอะไรนักเรียน

3. บันทึกคําถามที่ตองการรูลงใน
ตารางชอง W เปนรายบุคคล
4. ตั้งคําถามรวมกับครูเพิ่มเติม
โดยเนนคําถามเชิงวิเคราะห แลว
บันทึกลงในตาราง ชองW

1. แจกเนื้อหาประเภทนิทานเรื่อง
ยีราฟนอย ใหนักเรียนอานในใจ
เปนรายบุคคล
2. กระตุนใหนักเรียนบอกถึงสิ่งที่ได
เรียนรูแลวหลังจากอานเรื่อง
“ยีราฟนอย”
3. บันทึกสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูแลว
ลงในตารางชอง L
4. กระตุนใหนักเรียนชวยกันบอก
ความสัมพันธของเนื้อหาทีไดรูแลว
ตลอดจนใหนักเรียนชวยกัน

1. อานในใจเนื้อหาประเภทนิทาน
เรื่อง “ยีราฟนอย” เปนรายบุคคล
2. รวมกันระดมสมองถึงสิ่งที่ได
เรียนรูแลว หลังจากการอานเรื่อง
ยีราฟนอย
3. บันทึกสิ่งที่นักเรียนรูแลวลงใน
ตารางชอง L
4. ชวยกันบอกความสัมพันธของ
เนื้อหาที่ไดเรียนรูแลว
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ)
กิจกรรมการเรียนรู

บทบาทครู

บทบาทนักเรียน

ตรวจสอบความรูที่นักเรียนรูแลว
กับสิ่งที่นักเรียนตองการรู ที่ตั้ง
คําถามไวในชอง W วาตอบ
คําถามไดครบทุกขอหรือไม

5. ชวยกันตรวจสอบ ความรูที่ไดเรียนรู
แลวกับสิ่งที่ตองการรู
6. ชวยกันแยกคําถามที่ยังหาคําตอบ
ไมได
7. บันทึกคําถามที่ยังหาคําตอบไมได
ลงในตารางชอง W เปนรายบุคคล
8. บันทึกคําถามที่ยังหาคําตอบไมได
ลงในสวนทายของตารางชอง W

1. อธิบายการสรางแผนความคิด
ขั้นที่ 4 การสราง
แผนภาพความคิด (Mapping) โดยอธิบายในหัวขอเรื่อง
-ความหมาย
-วัตถุประสงค
-ประโยชน
-รูปแบบ

1. ซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับการสราง
แผนภาพความคิด
2. ตอบคําถามครูและรวมแสดงความ
คิดเห็นในการสรางแผนภาพความคิด
เรื่อง ยีราฟนอย พรอมทั้งระบายสีและ
ตกแตงใหสวยงามตามความคิดของ
ตนเอง

ขั้นที่ 5 การสรุปเรื่องจาก
การอาน (Summarizing)

1. อธิบายเรื่องการเขียนสรุปใน
ความสําคัญใหกับนักเรียน

1. รวมกันระดมสมองในการสรุป
ใจความสําคัญเรื่อง ยีราฟนอย จาก
แผนภาพความคิด
2. เขียนสรุปใจความสําคัญเรื่อง
ยีราฟนอยเปนรายบุคคล

2.3 ขั้นฝกปฏิบัติกิจกรรม
เปนกลุมยอย โดยครูคอย
แนะนํา

1. ครูกําหนดหัวขอเรื่อง “นก
กระยางเจาเลห” และแจกตาราง
KWL-Chart ใหนักเรียนฝกปฏิบัติ
กิจกรรมการอานเชิงวิเคราะห
นิทานเรื่อง “นกกระยางเจาเลห”
ตามขั้นตอนการเรียนรูดวย
เทคนิค KWL-Plus เปนกลุมยอย
โดยมีครูคอยแนะนําชวยเหลือ
อยางใกลชิด

1. รวมกันปฏิบัติกิจกรรมการอานเชิง
วิเคราะหประเภทนิทาน เรื่อง นก
กระยางเจาเลห ตามขั้นตอนการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus เปน
กลุมยอย
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ)
กิจกรรมการเรียนรู

บทบาทครู

บทบาทนักเรียน

3. ขั้นสรุปบทเรียน

1. กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับนิทาน
และการอานเชิงวิเคราะหนิทาน

1. ชวยกันระดมสมองในการสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับนิทาน
และการอานเชิงวิเคราะหนิทาน

4. การวัดและประเมินผล

1. สังเกตการรวมกิจกรรมของ
นักเรียน
2. ตรวจสอบผลงานของนักเรียน
และใหขอมูลยอนกลับ

1. รวมฝกปฏิบัติกิจกรรมตาม
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
2. สงตรวจ KWL-Chart ที่ได
บันทึกคําตอบไวเรียบรอยแลว
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นิทานเรื่อง ยีราฟนอย
K

W

L

H

รูอะไรบางเกี่ยวกับ
เรื่อง ยีราฟนอย

ตองการรูอะไรอีกบาง
เกี่ยวกับ ยีราฟนอย

อานเรื่องยีราฟนอย
แลวรูอะไรบาง

จะหาความรูเพิ่มเติม
เรื่องยีราฟนอยได
อยางไร

แผนภาพความคิดเรื่องยีราฟนอย

สรุปใจความสําคัญเรื่องยีราฟ
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นิทานเรื่อง นกกระยางเจาเลห
K

W

L

H

รูอะไรบางเกี่ยวกับ
เรื่อง นกกระยาง
เจาเลห

ตองการรูอะไรอีกบาง
เกี่ยวกับ นกกระยาง
เจาเลห

อานเรื่องนกกระยาง
เจาเลหตองรูอะไรบาง

จะหาความรูเพิ่มเติม
เรื่องนกกระยาง
เจาเลหไดอยางไร

แผนภาพความคิดเรื่องนกกระยางเจาเลห

สรุปใจความสําคัญเรื่องนกกระยางเจาเลห
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
ทายแผนการจัดการเรียนรูดว ยเทคนิค KWL Plus
กลุมการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง ใหนักเรียนใชขอมูลจากนิทาน เรื่อง หมาโงกบั ไกฉลาด
1. อะไรเปนสาเหตุของหมาที่ไมกนิ ไก (บอกความสัมพันธ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. อะไรบงบอกถึงความฉลาดของไก (บอกความสําคัญ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. เรื่องนี้ใหขอคิดอยางไร (สรุปใจความสําคัญ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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เกณฑการประเมินผลการเรียนรูข องนักเรียน
รายการประเมิน
3
1. บอกความสัมพันธ เขียนบอกไดชดั เจน
ของเรื่อง
ถูกตอง ตรงประเด็น

2
เขียนบอกไมชดั เจน
ถูกตอง ตรงประเด็น

1
เขียนบอกไมชดั เจน
ไมตรงประเด็น

2. บอกความสําคัญ
ของเรื่อง

เขียนบอกไดครบถวน เขียนบอกไดถกู ตอง
ตรงประเด็น
คอนขางตรงประเด็น

เขียนบอกไดไม
ถูกตองและไมตรง
ประเด็น

3. สรุปใจความ
สําคัญของเรื่อง

เขียนบอกใจความ
เขียนบอกขอความ
เขียนบอกขอความ
สําคัญจากการอานได สําคัญจากการอานได สําคัญจากการอาน
ตรงประเด็น
คอนขางตรงประเด็น ไมชัดเจนและไมตรง
ประเด็น
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แบบประเมินการรวมกิจกรรมกลุม
แผนการสอนที่ 1 เรื่องการอานเชิงวิเคราะหนิทาน
ชื่อ กลุมที่รับการประเมิน...............................................................

ระดับคะแนน

ระดับคะแนน

ระดับคะแนน

1
2
3
4
5
6

เกณฑการประเมิน

คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่

9 – 12 คะแนน หมายถึง ดี
7–8
คะแนน หมายถึง พอใช
ต่ํากวา 6 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 6 คะแนนขึน้ ไป ถือวาผาน

ลงชื่อ................................................ผูประเมิน
( นางสาวมนภรณ ใจรูรอบ )

สรุป

การใหความชวยเหลือ/
รวมมือ

ระดับคะแนน

รวม

การตั้งใจทํางาน

ชื่อ – สกุล

การรับฟงความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุม

ที่

การแสดงความคิดเห็นใน
การวางแผนทํางาน

รายการประเมินพฤติกรรมทีส่ ังเกต
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นิทานเรื่อง ยีราฟนอย
กาลครั้งหนึ่ง ยังมียีราฟสองแมลูกอาศัยอยูในปาใกลภูเขาแหงหนึ่ง ทุก ๆ วันแมยีราฟ
จะออกไปหาอาหาร โดยทิ้งลูกไวที่บาน วันหนึ่งกอนที่จะออกไปหาอาหาร แมยีราฟก็พูดกับลูกวา
“ลูกจา...แมจะออกไปหาอาหารแลว ก็อยาไปเที่ยวซุกซนที่ไหนนะ” “ครับแม ลูกจะเลนอยูใน
บริเวณบานของเรานี่ละ” “ดีมากจะลูก แมไปละนะ”
แม ยี ร าฟเดิ น เข า ไปในป า ใหญ และเก็ บ เอายอดอ อ น ๆ ของต น ไม ก ลั บ มาให ลู ก
มากมาย เมื่อกลับมาถึงแมก็ถามลูกวา “วันนี้ลูกทําอะไรบางจะ” “ออ ! ลูกก็ไปเลนกับเพื่อน
ใกลบานเรานี่เองจะ”
วันเวลาผานไป ลูกยีราฟก็เจริญวัยขึ้นมาก แมยีราฟจึงเริ่มคิดวาจะตองหาทางฝกลูกให
ออกไปหาอาหาร กินเองบางแลว นางจึงพูดกับลูกวา “วันนี้แมจะออกไปหาอาหาร แตลูกตองไป
กับแมดวยนะ เพราะลูกโตพอสมควรที่จะเริ่มหากินเองไดแลว” ลูกยีราฟรูสึกตื่นเตนและดีใจมาก
ที่จะไปตามแมออกไดเห็นโลกภายนอกสักที
วัน รุ ง ขึ้ น แม ยี ราฟก็ พ าลูก เดิน เขา ไปในปา ลึก ที่เ ต็มไปดว ยฝ ก ถั่ว มากมาย ขณะที่
แมยีราฟชะเงอคอเก็บกินฝกถั่วอยางงายดายนั้น ลูกยีราฟก็คิดจะทําอยางแมบาง จึงรีบวิ่งเขาไป
หมายจะเก็บฝกถั่วใหอรอย แตความรีบรอนทําใหไมทันระวังตัว วิ่งฝาเขาไปถูกตนตะบอกเพชร
และถูกหนามตําทั้งเทาและขา รองใหแมชวยดังลั่น แมยีราฟจึงสอนลูกวา “เวลาที่ลูกจะทําอะไร
ตองระมัดระวังตัวอยูเสมอ อยาประมาทเปนอันขาด เพราะจะทําใหเราไดรับอันตรายได คราวหนา
ถาลูกพบอาหาร ลูกควรจะดูใหทั่ว ๆ เสียกอนวามีตนหนามหรืออะไรที่เปนอันตรายหรือไม เมื่อเห็น
วาปลอดภัยแลวจึงคอยเขาไปกินนะจะ” ลูกยีราฟตอบวา “ครับแม ตอไปลูกจะระวังตัวทุกครั้ง”
( หนังสือ รวมนิทานสานฝน )
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นิทานเรื่องนกกระยางเจาเลห
นกกระยางตั ว หนึ่ ง เที่ ย วเสาะหาอาหารมาจนถึ ง บริ เ วณริ ม สระ นกกระยางแสร ง
ทําทายืนหลุบปก คอตก ชําเลืองมองดูฝูงปลาที่แหวกวายไปมาอยูในสระ แตพอปลาตัวใดเผลอ
วายเขามาริมฝงใกลตัวมัน นกกระยางก็จะจับกินเปนอาหารเสียเปนเชนนี้เสมอมา
จนกระทั่ ง ถึ ง วั น ที่ หั ว หน า ฝู ง ปลาพร อ มด ว ยลู ก น อ งว า ยผ า นมาบริ เ วณนั้ น ทั น ที ที่
พวกปลาลู ก น อ งเห็ น นกกระยางยืน เซื่อ งซึ ม อยู มั น ก็ พู ดขึ้ น วา “แหม นกตั ว นี้ ดี จ ริง มั น ยื น นิ่ ง
อยางกับเปนกอบัว ดูซิหัวตก หุบปก เหมือนกับไมสนใจอะไรเลย สงสัยมันจะกําลังจําศีลนะ”
“ไมใชหรอก พวกเราอยาเขาใจผิด” หัวหนาฝูงปลาทักทวงดวยรูทาทีของนกกระยาง
เปนอยางดี “เจานกกระยางมันเจาเลหแสนกล แกลงทําเปนยืนเฉย ทาทางเซื่องซึมอยางนี้ เพราะ
หวังจะหลอกใหเราตายใจ พอใครหลงกลมัน เผลอเขาไปใกล มันก็จับกินเสียนะซิ”
“เปนเชนนั้นจริง ๆ หรือทานหัวหนา”
“จริงนะซิ ทีนี้พวกเราก็มาชวยกันไลมันไปเถอะ” หัวหนาปลายืนยัน
แล ว พวกปลาจึ ง ช ว ยกั น เอาหางฟาดน้ํ า กระเด็ น ไปถู ก ตั ว นกกระยาง จั บ ไล
จนนกกระยางตองหนีไปทันที
(หนังสือ รวมนิทานสานฝน )
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นิทาน เรื่อง หมาโงกับไกฉลาด
หมาตัวหนึ่ง โชคดีเจอไกตัวหนึง่ นอนหลับสบายอยูท ี่โคนตนไม
“อรอยแลววันนี้เราโชคดีจริง ๆ”
หมาอุทานอยางดีใจ แลวเขาจับไกตัวนั้นไดทันใจ มันรองราเริงวา
“เจียะ!”
“วาย ๆ” ไกรอ งเสียงหลง แลวรีบบอกวา
“อยา อยาเพิ่งกินดิฉันนะคะ คุณหมาขา เห็นไหมคะวาดิฉันไกผอมแหงแรงนอยแคก ๆ
เพราะวา ดิฉันเปนไกขี้โรค และนี่ก็แคก ๆ ดิฉันกําลังปวยเปนวันละโรค เอย วัณโรค หรือฝในทอง
น ะ ค ะ จึ ง ต อ งมานอนสู ด หายใจ อากาศบริ สุ ท ธิ์ อ ยู ที่ นี่ ค ะ แค ก ๆ แหมถ า คุ ณ กิ น ดิ ฉั น ตอนนี้
คุณก็โชครายมากนะคะ เพราะวาแคก ๆ คุณตองติดโรคแน ๆ เลยคะ เพราะแคก ๆ คุณกินตัว
เชื้อโรคเขาไปเต็มทองเลย แคก ๆ แคก ๆ แคก ๆ แคก ๆ
ไกขี้โรคไอติด ๆ กัน แรง ๆ จนนากลัวคอหัก
หมาตัวนัน้ กลัวติดโรค ก็ปลอยไกรีบถอยหลังกรูด หางออกไปทันที
“วา เวลาไอก็หันไปทางอื่นซิจะ แมไก แลวก็ควรใชผาเช็ดหนา เอยมือ ปดปากไวดวย
เวลาไอหรือจามเชื้อโรคจะไดไมกระจาย และขอบใจมาก ที่เธอกรุณาบอกใหฉันรูปตัวกอนวา
เธอเปนโรคราย ที่สังคมรังเกียจ ฉันก็ตองกลายเปนหมาโรคฝในทอง แคก ๆ ตาย...แลว นี่ฉันคง
ได เ ชื้ อ แหม เชื้ อ เธอแรงจริ ง นะ ฉั น ต อ งรี บ ไปหาคุ ณ หมอดี ก ว า ลาจ ะ สวั ส ดี แ ละขอขอบใจ
อีกครั้งนะจะ”
แลวหมานั้นก็รีบกลับไปโดยเร็ว
“หมาโง เราไมไดเปนอะไรเลย เราเปนไกฉลาดและสุขสบายดี”
ไกหัวเราะเยาะ และวาเบา ๆ เพราะกลัวหมาไดยินความจริง แลวจะเผนกลับมาฉีก
เนื้อไกกิน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
เรื่อง การอานเชิงวิเคราะห

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เวลา 2 คาบ (120 นาที)

สาระสําคัญ
การอานเชิงวิเคราะหสารคดี เปนการอานที่ผูอานตองพิจารณาในสวนประกอบของ
บทอานที่มุงเสนอเนื้อหา เรื่องราวของบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณเกี่ยวกับความรู ขอเท็จจริงและ
ความคิดตามที่เปนจริง โดยใชความคิดอยางรอบคอบในการแยกแยะขอมูลอยางละเอียดถี่ถวน
และใชวิจารณญาณอยางลึกซึ้งในการประเมินคุณคาในสิ่งที่อานเพื่อทําใหผูอานเกิดคุณคาทาง
ปญญา เกิดความรอบรูในเรื่องราวตาง ๆ และทําใหเปนคนทันโลกทันเหตุการณ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนมีผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหสารคดี
จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความสัมพันธของสวนตาง ๆ ของสารคดีไดถูกตอง
2. บอกความสําคัญของสารคดีที่อานไดถูกตอง
3.

สรุปใจความสําคัญของสารคดีที่อานไดถูกตอง

เนื้อหา
1. สารคดีสําหรับเด็ก เรื่อง ปลาบูมหิดล , ปูแมฟาหลวง
2. การอานสารคดี
3. การอ า นเชิง วิ เคราะห ประกอบดว ย การบอกความสัม พัน ธ บอกความสํา คัญ
สรุปใจความสําคัญ
สื่อการเรียนรู
1. สารคดีสําหรับเด็ก เรื่องปลาบูมหิดล, ปูแมฟาหลวง
2. ตาราง KWL Plus
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กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู

บทบาทครู

บทบาทนักเรียน

1. การเตรียมความพรอมและให
ความรูพื้นฐานการอาน เนื้อหา
ประเภทสารคดีและการเรียนรู
ตามขั้นตอนของเทคนิค KWL
Plus

1. ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูให
นักเรียนทราบ โดยในชั่วโมงนี้ฝก
การอานเชิงวิเคราะหเนื้อหา
ประเภทสารคดีสําหรับเด็ก
2. ทบทวนขั้นตอนการเรียนรูตาม
เทคนิค KWL Plus และการเขียน
บันทึกลงในตาราง KWL Chart

1. ซักถามสิ่งที่ตนสงสัยเกี่ยวกับ
จุดประสงคการเรียนรู และการ
อานเชิงวิเคราะหเนื้อหาประเภท
สารคดีสําหรับเด็ก
2. ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับปฏิบัติกิจกรรม และ
การเขียนบันทึกลงในตาราง KWL
Chart

2. การจัดกิจกรรมฝก
ความสามารถดานการอานเชิง
วิเคราะห
2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน

1. ติดภาพปลาบูมหิดล นักเรียน
1. รวมกันอภิปรายถึงลักษณะ
ชวยกันอภิปรายถึงลักษณะของ
ของปลาบูมหิดลตามความรูเดิม
ปลาบูมหิดล เพื่อเชื่อมโยงสูสารคดี ของตนเอง
สําหรับเด็กเรื่อง “ปลาบูมหิดล” กับ
ลักษณะที่คลายคลึงกัน

2.2 ขั้นกิจกรรมการอานเชิง
วิเคราะห มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการ
อาน ชั้น K (What We Know)
นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อาน

1. ครูติดบัตรคําวา “ปลาบู”
2. ติดแผนภูมิ KWL – Chart
3. กระตุนใหนักเรียนชวยกันคิด
และตอบคําถามถึงสิ่งที่นักเรียนรู
แลวเกี่ยวกับ “ปลาบูมหิดล”
จากนั้นครูบันทึกคําตอบที่ไดลงใน
ตารางชอง K

1. อานบัตรคํา
2. ชวยกันระดมสมองในการ
คิดถึงสิ่งที่รูแลวเกี่ยวกับ “ปลาบู
มหิดล”
3. บันทึกคําตอบที่ไดลงในตาราง
ชอง K ที่ครูแจกใหเปนรายบุคคล

ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางการ
อานขั้น W (What We Want to
fine Out) นักเรียนตองการรู
อะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน

1. ทบทวนเรื่องการตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตางๆ
2. กระตุนใหนักเรียนชวยกันคิด
และตั้งคําถามถึงสิ่งที่นักเรียน
ตองการรูเกี่ยวกับ “ปลาบูมหิดล”
แลวบันทึกคําถามของนักเรียนลง
ในตารางชอง W

1. อานบัตรคํา
2. ชวยกันระดมสมองในการ
คิดถึงสิ่งที่รูแลวเกี่ยวกับ “ปลาบู
มหิดล”
3. บันทึกคําตอบที่ไดลงในตาราง
ชอง K ที่ครูแจกให เปนรายบุคคล
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ)
กิจกรรมการเรียนรู

ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน
ขั้น L- (What We Have
Learned) นักเรียนไดรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องที่ไดอาน

บทบาทครู

บทบาทนักเรียน

3. กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตาง ๆ เพิ่มเติม
โดยครูคอยชวยเหลือแนะนํา และ
ตั้งคําถามรวมกับนักเรียน เชน
-อะไรเปนสาเหตุของการตั้งชื่อ
ปลาบูมหิดล
-ลักษณะปลาบูกับปลาบูมหิดล มี
ลักษณะคลายกันอยางไร

1. ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องการตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตาง ๆ
2. รมกันระดมสมองถึงสิ่งที่
ตองการรูเกี่ยวกับ “ปลาบูมหิดล”
3. บันทึกคําถามที่ตองการรูลงใน
ตารางชอง W เปนรายบุคคล
4. ตั้งคําถามรวมกับครูเพิ่มเติม
โดยเนนคําถามเชิงวิเคราะห แลว
บันทึกลงในตาราง ชองW

1. แจกเนื้อหาประเภทสารคดี
สําหรับเด็ก เรื่อง “ปลาบูมหิดล”
ใหนักเรียนอานในใจเปนรายบุคคล
2. กระตุนใหนักเรียนบอกถึงสิ่งที่ได
เรียนรูแลวหลังจากอานสารคดี
สําหรับเด็กเรื่อง “ปลาบูมหิดล”
3. บันทึกสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูแลว
ลงในตารางชอง L
4. กระตุนใหนักเรียนชวยกัน
จัดลําดับเนื้อหาที่ไดเรียนรูแลว
5. กระตุนใหนักเรียนชวยกัน
ตรวจสอบความรูที่นักเรียนรูแลว
กับสิ่งที่นักเรียนตองการรู ที่ตั้งไวใน
ชอง W วาตอบคําถามไดครบทุกขอ
หรือไม
6. แยกคําถามที่นักเรียนยังหา
คําตอบไมได ไวที่สวนทายของ
ตารางในชอง W

1. อานในใจเนื้อหาประเภท
สารคดีสําหรับเด็กเรื่อง “ปลาบู
มหิดล” เปนรายบุคล
2. รวมกันระดมสมองถึงสิ่งที่ได
เรียนรูแลว หลังจากการอาน
สารคดีสําหรับเด็กเรื่อง “ปลาบู
มหิดล”
3. บันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูแลวลงใน
ตารางชอง L เปนรายบุคคล
4. ชวยกันจัดลําดับเนื้อหาที่ได
เรียนรูแลว
5. ชวยกันตรวจสอบความรูที่ได
เรียนรูไปแลวกับสิ่งที่ตองการรู
6. ชวยกันแยกคําถามที่ยังหา
คําตอบไมไดลงในตารางชอง W
เปนรายบุคคล
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ)
กิจกรรมการเรียนรู

บทบาทครู

บทบาทนักเรียน

ขั้นที่ 4 การสรางแผนภาพ
ความคิด (Mapping)

1. ทบทวนรูปแบบการสราง
แผนภาพความคิดใหกับนักเรียน
2. กระตุนใหนักเรียนรวมกันแสดง
ความคิดเห็นในการสรางแผนภาพ
ความคิดของ สารคดีสําหรับเด็ก
เรื่อง “ปลาบูมหิดล”

1. ตอบคําถามครูและรวมแสดง
ความคิดเห็นในการสราง
แผนภาพความคิด
2. สรางแผนภาพความคิดของ
สารคดีสําหรับเด็กเรื่อง “ปลาบู
มหิดล” เปนรายบุคคล

ขั้นที่ 5 การสรุปเรื่องจาก
การอาน (Summarizing)

1. กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ใจความสําคัญของสารคดีสําหรับ
เด็กเรื่อง “ปลาบูมหิดล” จาก
แผนภาพความคิด

1. รวมกันระดมสมองในการสรุป
ใจความสําคัญเรื่อง นกกระยาง
เจาเลห จากแผนภาพความคิด
2. สรุปใจความสําคัญของสารคดี
เรื่อง “ปลาบูมหิดล” จาก
แผนภาพความคิดเปนรายบุคคล

2.3 ขั้นฝกปฏิบัติกิจกรรมเปน
กลุมยอย โดยครูคอยแนะนํา

1. ครูกําหนดหัวขอเรื่อง “ปูแมฟา
หลวง” และแจกตาราง KWL-Chart
ใหนักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมการ
อานเชิงวิเคราะหสารคดีสําหรับเด็ก
ตามขั้นตอนการเรียนรูดวยเทคนิค
KWL-Plus เปนกลุมยอย โดยมีครู
คอย แนะนําชวยเหลืออยางใกลชิด

1. รวมกันปฏิบัติกิจกรรมการอาน
เชิงวิเคราะหประเภทสารคดี
สําหรับเด็ก เรื่อง ปูแมฟาหลวง
ตามขั้นตอนการเรียนรูดวย
เทคนิค KWL-Plus เปนกลุมยอย

3. ขั้นสรุปบทเรียน

1. กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารคดี
และการอานเชิงวิเคราะหสารคดี

1. ชวยกันระดมสมองในการสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
สารคดีและการอานเชิงวิเคราะห
สารคดี

4. การวัดและประเมินผล

1. สังเกตการรวมกิจกรรมของ
นักเรียน
2. ตรวจสอบผลงานของนักเรียน
และใหขอมูลยอนกลับ

1. รวมฝกปฏิบัติกิจกรรมตาม
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
2. สงตรวจ KWL-Chart ที่ได
บันทึกคําตอบไวเรียบรอยแลว
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สารคดี เรื่อง ปลาบูมหิดล
K

W

L

H

รูอะไรบางเกี่ยวกับ
เรื่อง ปลาบูมหิดล

ตองการรูอะไรอีกบาง
เกี่ยวกับ ปลาบูมหิดล

อานเรื่องปลาบูมหิดล
แลวรูอะไรบาง

จะหาความรูเพิ่มเติม
เรื่องปลาบูมหิดลได
อยางไร

แผนภาพความคิดเรื่องปลาบูมหิดล

สรุปใจความสําคัญเรื่องปลาบูมหิดล
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สารคดี เรื่อง ปูแมฟาหลวง
K

W

L

H

รูอะไรบางเกี่ยวกับ
เรื่อง ปูแมฟาหลวง

ตองการรูอะไรอีกบาง
เกี่ยวกับ ปูแมฟาหลวง

อานเรื่องปูแมฟาหลวง
แลวรูอะไรบาง

จะหาความรูเพิ่มเติม
เรื่องปูแมฟาหลวงได
อยางไร

แผนภาพความคิดเรื่องปูแมฟาหลวง

สรุปใจความสําคัญเรื่องปูแมฟาหลวง
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
ทายแผนการจัดการเรียนรูดว ยเทคนิค KWL Plus
กลุมการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง ใหนักเรียนใชขอมูลจากสารคดี เรื่อง กวาง ตอบคําถามสัน้ ๆ
1. กวางมีความสัมพันธกับสัตวในตระกูลวัวและควาย เพราะเหตุใด (บอกความสัมพันธ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. อะไรที่ไมมสี วนเกี่ยวของกับเขาของกวาง (บอกความสําคัญ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. สรุปใจความสําคัญของเรือ่ งไดวาอยางไร (สรุปใจความสําคัญ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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เกณฑการประเมินผลการเรียนรูข องนักเรียน
รายการประเมิน
3
1. บอกความสัมพันธ เขียนบอกไดชดั เจน
ของเรื่อง
ถูกตอง ตรงประเด็น

2
เขียนบอกไมชดั เจน
ถูกตอง ตรงประเด็น

1
เขียนบอกไมชดั เจน
ไมตรงประเด็น

2. บอกความสําคัญ
ของเรื่อง

เขียนบอกไดครบถวน เขียนบอกไดถกู ตอง
ตรงประเด็น
คอนขางตรงประเด็น

เขียนบอกไดไม
ถูกตองและไมตรง
ประเด็น

3. สรุปใจความ
สําคัญของเรื่อง

เขียนบอกใจความ
เขียนบอกขอความ
เขียนบอกขอความ
สําคัญจากการอานได สําคัญจากการอานได สําคัญจากการอาน
ตรงประเด็น
คอนขางตรงประเด็น ไมชัดเจนและไมตรง
ประเด็น
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แบบประเมินการรวมกิจกรรมกลุม
แผนการสอนที่ 1 เรื่องการอานเชิงวิเคราะหสารคดี
ชื่อ กลุมที่รับการประเมิน...............................................................

ระดับคะแนน

ระดับคะแนน

ระดับคะแนน

1
2
3
4
5
6

เกณฑการประเมิน

คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่

9 – 12 คะแนน หมายถึง ดี
7–8
คะแนน หมายถึง พอใช
ต่ํากวา 6 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 6 คะแนนขึน้ ไป ถือวาผาน

ลงชื่อ................................................ผูประเมิน
( นางสาวมนภรณ ใจรูรอบ )

สรุป

การใหความชวยเหลือ/
รวมมือ

ระดับคะแนน

รวม

การตั้งใจทํางาน

ชื่อ – สกุล

การรับฟงความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุม

ที่

การแสดงความคิดเห็นใน
การวางแผนทํางาน

รายการประเมินพฤติกรรมทีส่ ังเกต
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สารคดี เรื่อง ปลาบูมหิดล
ปลาบูมหิดล มีชื่อสามัญวา Mahidol Smiling Goby และชื่อทางวิทยาศาสตรวา
Mahidolia mystacina (Valenciennes, 1837) ดร.ฮิวจ แมกคอรมิก สมิท (Dr.Hugh McComick
Smith) เปนผูคนพบบริเวณน้ํากรอย แมน้ําจันทบุรี ตําบลแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี ระหวางป
พ.ศ. 2469-2475 ดร.สมิท ไดขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งชื่อสกุลวา Mahidolia ในป พ.ศ.
2475 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งขณะนั้น
ทรงดํารงพระยศเปนสมเด็จพระเจาพี่ยาเธอ เจาฟามหิดลอดุลยเดชฯ กรมกลวงสงขลาครินทร
ดวยเหตุที่ทรงสนพระทัยและเปยมดวยพระมหากรุณาธิคุณตอการประมงของประเทศ โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง ทรงเห็น ความสํ าคั ญและความเรง ดวนในการศึก ษาดา นการประมง จึ ง ประทานทุน
สวนพระองคใหคนไทยไดไปศึกษาตอดานการเพาะพันธุปลา
ลักษณะทั่วไปของปลาบูมหิดล ลําตัวและครีบมีสีเทา อาจอมมวงหรือฟา ความยาว
ของหัวและลําตัว รวมกันไมเกิน 8 เซนติเมตร หัวแบนขางเล็กนอย ตาโต โปนเล็กนอย ลําตัวกลม
ยาว ขากรรไกรยาวมาก ทําใหปากมีลักษณะกวาง ลําตัวมีจุดประจาง ๆ กระจายอยูโดยทั่ว และ
มีแถบสีเขมพาดทแยงจากสันหลังไปทางดานหนาเกือบถึงสันทอง ปลาตัวเมียมักมีขนาดใหญกวา
และสีเทาเขมกวาตัวผู
ปลาบู ม หิ ด ลอาศั ย อยู ต ามแหล ง น้ํ า กร อ ยหรื อ แหล ง น้ํ า น้ํ า จื ด ที่ ติ ด ต อ กั บ ทะเล
เชนเดียวกับปลาบูทั่วไป มีนิสัยชอบอยูตามพื้น มักกางครีบขยับเคลื่อนไหวอยูเสมอ เปนปลาที่
ชอบแหวกวายไปมา ไมอยูนิ่งเหมือนกับปลาบูทั่วไป ประกอบกับมีสีสวยไมนอย โตเร็วพอสมควร
จึงสามารถเลี้ยงเปนปลาสวยงามไดดี
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สารคดี เรื่อง ปูแมฟาหลวง
ปูแมฟาหลวง มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Dromothelphusa sangwan Naiyanetr,
1997 ชื่อสามัญ คือ Elegant Mountain crab สวนชื่อทองถิ่นคือ ปูผาหรือปูหิน ผูคนพบคือ
ศ.ไพบูลย นัยเนตร และคณะครูโรงเรียน ตชด. บคส. กอแสนใจ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเก็บตัวอยางปู
ได ที่ บ ริ เ วณลํ า ธารบ า นก อ แสนใจ กิ่ ง อํ า เภอแม ฟ า หลวง จั ง หวั ด เชี ย วราย เมื่ อ ป พ.ศ. 2539
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยสมเด็จ
พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี เป น ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร ข องปู ช นิ ด นี้ เนื่ อ งจากปู พั น ธุ ใ หม นี้
มีสีแดงอยูดวย ซึ่งเปนสีของวันอาทิตย ตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อีกทั้งยังเปนสีโปรดของพระองคทานดวย
ปูแมฟาหลวงเปนปูน้ําจืดที่มีสีสันสวยงามถึง 5 สี คือ สีแดง สีมวงดํา สีน้ําเงิน สีขาว
และสีน้ําตาล โดยกระดองดานบนและขาเดินทั้ง 4 คูของปูมีสีมวงดํา ขอบกระดอง ขอบเบาตา ริม
ฝปาก และปลายขาเดินมีสีแดงสม กามหนีบดานนอกมีสีแดง สวนดานในสีน้ําเงิน ขนาดของปู
กวางประมาณ 3-4.2 เซนติเมตร
ปูชนิดนี้มกั อาศัยอยูตามซอกหินบริเวณลําหวย ลําธาร และออกหากินในเวลากลางคืน
ชาวบานมักจับกินเปนอาหาร

161

สารคดี เรื่อง กวาง
กวางเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่มีความสัมพันธกับสัตวในตระกูลวัวและควาย โดยเทา
ของมันจะมีกีบเหมือนกัน
กวางมีนิสัยขี้อาย ชอบอยูรวมกันเปนฝูง อาศัยอยูตามปาละเมาะ กินหญาและใบไม
เปนอาหาร ลูกกวางจะเดินไดหลังจากคลอดออกมาจากทองแมไมกี่ชั่วโมง และเนื้อตัวจะมีจุดขาว
ประปราย ซึ่งอาจจะมองไมเห็นกระทั่ง มันเติบโตขึ้น มา สว นกวางตัว ผูที่โตแลว ทุก ตัว จะมีเขา
สวยงาม และจะผลัดเขาใหมทุกป ความจริงแลวเขาของกวางก็คือกระดูกที่งอกเจริญเติบโตนั่นเอง
กวางตัวผูใชเขาของมันปองกันการโจมตีจากศัตรู นอกจากนั้นยังใชตอสูกันเองเพือ่ แยงกวางตัวเมีย
และชิงความเปนใหญในฝูง
กวางมีมากกวา 50 ชนิด ชนิดเล็กที่สุดอยูในอเมริกาใต มีความสูงเพียง 12 นิ้ว กวาง
ที่ใหญที่สุด คือ กวางมูส ซึ่งมีถิ่นกําเนิดที่แอฟริกาเหนือ จะมีความสูงถึง 7 ฟุต สวนกวางที่ถือวา
มีความสวยงามนารัก และแตกตางจากกวางชนิดอื่น คือ กวางเรนเดียร เนื่องจากกวางตัวเมียจะมี
เขาสวยงามเชนเดียวกับตัวผู
โดย นฤภร รุจิเรข
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
เรื่อง การอานเชิงวิเคราะห

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เวลา 2 คาบ (120 นาที)

สาระสําคัญ
การอานเชิงวิเคราะหสารคดี เปนการอานที่ผูอานตองพิจารณาในสวนประกอบของ
บทอานที่มุงเสนอเนื้อหา เรื่องราวของบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณเกี่ยวกับความรู ขอเท็จจริงและ
ความคิดตามที่เปนจริง โดยใชความคิดอยางรอบคอบในการแยกแยะขอมูลอยางละเอียดถี่ถวน
และใชวิจารณญาณอยางลึกซึ้งในการประเมินคุณคาในสิ่งที่อานเพื่อทําใหผูอานเกิดคุณคาทาง
ปญญา เกิดความรอบรูในเรื่องราวตาง ๆ และทําใหเปนคนทันโลกทันเหตุการณ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนมีผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหสารคดี
จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความสัมพันธของสวนตาง ๆ ของสารคดีไดถูกตอง
2. บอกความสําคัญของสารคดีที่อานไดถูกตอง
3. สรุปใจความสําคัญของสารคดีที่อานไดถูกตอง
เนื้อหา
1. สารคดีสําหรับเด็ก เรื่อง ฝุนที่มีประโยชน, หินปูนอยูในปากไดอยางไร
2. การอานสารคดี
3. การอ า นเชิง วิเคราะห ประกอบด ว ย การบอกความสัม พั น ธ บอกความสํ า คัญ
สรุปใจความสําคัญ
สื่อการเรียนรู
1. สารคดีสําหรับเด็ก เรื่อง ฝุนที่มีประโยชน, หินปูนอยูในปากไดอยางไร
2. ตาราง KWL Plus
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บทบาทครู

บทบาทนักเรียน

1. การเตรียมความพรอมและให
ความรูพื้นฐานการอาน เนื้อหา
ประเภทสารคดีและการเรียนรู
ตามขั้นตอนของเทคนิค KWL
Plus

1. ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูให
นักเรียนทราบ โดยในชั่วโมงนี้ฝก
การอานเชิงวิเคราะหเนื้อหา
ประเภทสารคดีสําหรับเด็ก
2. อธิบายความรูเรื่องสารคดี
สําหรับเด็ก หัวขอตอไปนี้
-บอกความสัมพันธ
-บอกความสําคัญของสารคดี
-สรุปใจความสําคัญของสารคดี
3. ทบทวนขั้นตอนการเรียนรูตาม
เทคนิค KWL Plus และการเขียน
บันทึกลงในตาราง KWL Chart

1. ซักถามสิ่งที่ตนสงสัยเกี่ยวกับ
จุดประสงคการเรียนรู และ
การอานเชิงวิเคราะหเนื้อหา
ประเภทสารคดี
2. ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับปฏิบัติกิจกรรม และ
การเขียนบันทึกลงในตาราง KWL
Chart

2. การจัดกิจกรรมฝก
ความสามารถดานการอานเชิง
วิเคราะห
2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน

1. ติดรูปภาพฝุนละออง
2. ซักถามนักเรียนถึงฝุน เชื่อมโยงสู
สารคดีสําหรับเด็กเรื่อง “ฝุนก็มี
ประโยชน”

1. อานบทกลอนจากแผนภูมิ
2. รวมกันตอบคําถามของครูถึง
สิ่งที่กลาวถึงในสารคดีเรื่องฝุนก็มี
ประโยชน

2.2 ขั้นกิจกรรมการอานเชิง
วิเคราะห มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการ
อาน ชั้น K (What We Know)
นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อาน

1. ติดคําวา “ฝุนก็มีประโยชน”
2. ติดแผนภูมิ KWL – Chart บน
กระดานดํา
3. กระตุนใหนักเรียนชวยกันคิด
และตอบคําถามถึงสิ่งที่นักเรียนรู
แลวเกี่ยวกับ “ฝุนก็มีประโยชน”
แลว
บันทึกคําตอบที่ไดลงในตาราง
ชอง K

1. อานบัตรคํา
2. ชวยกันระดมสมองในการ
คิดถึงสิ่งที่รูแลวเกี่ยวกับ “ฝุนก็มี
ประโยชน”
3. บันทึกคําตอบที่ไดลงในตาราง
ชอง K
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ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวาง
การอานขั้น W (What We Want
to fine Out) นักเรียนตองการรู
อะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน

1. ทบทวนเรื่องการตั้งคําถาม
ประเภทวิเคราะห
2. กระตุนใหนักเรียนชวยกันคิด
และตั้งคําถามถึงสิ่งที่นักเรียน
ตองการรูเกี่ยวกับ “ฝุนก็มี
ประโยชน” ที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่
นักเรียนรูแลว
3. บันทึกคําถามของนักเรียนลงใน
ตารางชอง W
4. กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตาง ๆ เพิ่มเติม
โดยครูคอยชวยเหลือแนะนํา และ
ตั้งคําถามรวมกับนักเรียน เชน
-ฝุนเกิดจากอะไร
-ทําไมฝุนถึงมีประโยชน
-ประโยชนของฝุนชวยทําใหเกิด
อะไรขึ้น

1. ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องการตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตางๆ
2. รมกันระดมสมองถึงสิ่งที่
ตองการรูเกี่ยวกับ “ฝุนก็มี
ประโยชน”
3. บันทึกคําถามที่ตองการรูลงใน
ตารางชอง W เปนรายบุคคล
4. ตั้งคําถามรวมกับครูเพิ่มเติม
โดยเนนคําถามเชิงวิเคราะห แลว
บันทึกลงในตาราง ชองW

ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน
ขั้น L- (What We Have
Learned) นักเรียนไดรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องที่ไดอาน

1. แจกเนื้อหาประเภทสารคดี
สําหรับเด็ก เรื่อง “ฝุนก็มีประโยชน”
ใหนักเรียนอานในใจเปนรายบุคคล
2. กระตุนใหนักเรียนบอกถึงสิ่งที่ได
เรียนรูแลวหลังจากอานสารคดี
สําหรับเด็กเรื่อง “ฝุนก็มีประโยชน”
3. บันทึกสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูแลว
ลงในตารางชอง L
4. กระตุนใหนักเรียนชวยกัน
จัดลําดับเนื้อหาที่ไดเรียนรูแลว

1. อานในใจเนื้อหาประเภท
สารคดีสําหรับเด็กเรื่อง “ฝุนก็มี
ประโยชน” เปนรายบุคล
2. รวมกันระดมสมองถึงสิ่งที่ได
เรียนรูแลว หลังจากการอาน
สารคดีสําหรับเด็กเรื่อง “ฝุนก็มี
ประโยชน”
3. บันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูแลวลงใน
ตารางชอง L เปนรายบุคคล
4. ชวยกันจัดลําดับเนื้อหาที่ได
เรียนรูแลว
5. ชวยกันตรวจสอบความรูที่ได
เรียนรูไปแลวกับสิ่งที่ตองการรู
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6. ชวยกันแยกคําถามที่ยังหา
5. กระตุนใหนักเรียนชวยกัน
คําตอบไมไดลงในตารางชอง W
ตรวจสอบความรูที่นักเรียนรูแลว
กับสิ่งที่นักเรียนตองการรู ที่ตั้งไวใน เปนรายบุคคล
ชอง W วาตอบคําถามไดครบทุกขอ
หรือไม
6. แยกคําถามที่นักเรียนยังหา
คําตอบไมได ไวที่สวนทายของ
ตารางในชอง W
ขั้นที่ 4 การสรางแผนภาพ
ความคิด (Mapping)

1. ทบทวนการสรางแผนภาพ
ความคิด
2. กระตุนใหนักเรียนรวมกันสราง
แผนภาพความคิดเรื่อง “ฝุนก็มี
ประโยชน”

1. ตอบคําถามครูและรวมแสดง
ความคิดเห็นในการสราง
แผนภาพความคิด
2. สรางแผนภาพความคิดของ
สารคดีสําหรับเด็กเรื่อง “ฝุนก็มี
ประโยชน” เปนรายบุคคล

ขั้นที่ 5 การสรุปเรื่องจาก
การอาน (Summarizing)

1. ทบทวนความรูเรื่องการเขียน
สรุปใจความสําคัญใหกับนักเรียน
2. กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ใจความสําคัญของสารคดีสําหรับ
เด็กเรื่อง “ฝุนก็มีประโยชน” จาก
แผนภาพความคิด

1. รวมกันระดมสมองในการสรุป
ใจความสําคัญเรื่อง ฝุนก็มี
ประโยชน จากแผนภาพความคิด
2. สรุปใจความสําคัญของสารคดี
เรื่อง “ฝุนก็มีประโยชน” จาก
แผนภาพความคิดเปนรายบุคคล

2.3 ขั้นฝกปฏิบัติกิจกรรมเปน
กลุมยอย โดยครูคอยแนะนํา

1. ครูกําหนดหัวขอเรื่อง “หินปูนอยู
ในปากไดอยางไร” และแจกตาราง
KWL-Chart ใหนักเรียนฝกปฏิบัติ
กิจกรรมการอานเชิงวิเคราะห
สารคดีสําหรับเด็ก ตามขั้นตอนการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus เปน
กลุมยอย โดยมีครูคอย แนะนํา
ชวยเหลืออยางใกลชิด

1. รวมกันปฏิบัติกิจกรรมการอาน
เชิงวิเคราะหประเภทสารคดี
สําหรับเด็ก เรื่อง “หินปูนอยูใน
ปากไดอยางไร” ตามขั้นตอนการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus
เปนกลุมยอย
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ)
กิจกรรมการเรียนรู

บทบาทครู

บทบาทนักเรียน

3. ขั้นสรุปบทเรียน

1. กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารคดี
และการอานเชิงวิเคราะหสารคดี

1. ชวยกันระดมสมองในการสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
สารคดีและการอานเชิงวิเคราะห
สารคดี

4. การวัดและประเมินผล

1. สังเกตการรวมกิจกรรมของ
นักเรียน
2. ตรวจสอบผลงานของนักเรียน
และใหขอมูลยอนกลับ

1. รวมฝกปฏิบัติกิจกรรมตาม
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
2. สงตรวจ KWL-Chart ที่ได
บันทึกคําตอบไวเรียบรอยแลว
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สารคดี เรื่อง ฝุนก็มีประโยชน
K

W

L

H

รูอะไรบางเกี่ยวกับ
เรื่อง ฝุนก็มีประโยชน

ตองการรูอะไรอีกบาง
เกี่ยวกับ ฝุนก็มี
ประโยชน

อานเรื่องฝุนก็มี
ประโยชนแลวรู
อะไรบาง

จะหาความรูเพิ่มเติม
เรื่องฝุนก็มีประโยชน
ไดอยางไร

แผนภาพความคิดเรื่องฝุนก็มปี ระโยชน

สรุปใจความสําคัญเรื่องฝุนก็มีประโยชน
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สารคดี เรื่อง หินปูนอยูในปากไดอยางไร
K

W

L

H

รูอะไรบางเกี่ยวกับ
เรื่อง หินปูนอยูใน
ปากไดอยางไร

ตองการรูอะไรอีกบาง
เกี่ยวกับ หินปูนอยู
ในปากไดอยางไร

อานเรื่องหินปูนอยูใน
ปากไดอยางไรแลวรู
อะไรบาง

จะหาความรูเพิ่มเติม
เรื่องหินปูนอยูใ น
ปากไดอยางไร

แผนภาพความคิดเรื่องหินปูนอยูในปากไดอยางไร

สรุปใจความสําคัญเรื่องหินปูนอยูในปากไดอยางไร
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
ทายแผนการจัดการเรียนรูดว ยเทคนิค KWL Plus
กลุมการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง ใหนักเรียนใชขอมูลจากสารคดี เรื่อง โรคตาแดง ตอบคําถามสัน้ ๆ
1. จงบอกลักษณะอาการของโรคตาแดง (บอกความสําคัญ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. เหตุใดโรคตาแดงจึงเกิดขึ้นจากหนารอนเปลี่ยนเปนหนาฝน (บอกความสัมพันธ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. นักเรียนมีวิธีการปองกันอยางไรและจะปฏิบัติตนอยางไรเมื่อเปนตาแดง (สรุปใจความสําคัญ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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เกณฑการประเมินผลการเรียนรูข องนักเรียน
รายการประเมิน
3
1. บอกความสัมพันธ เขียนบอกไดชดั เจน
ของเรื่อง
ถูกตอง ตรงประเด็น

2
เขียนบอกไมชดั เจน
ถูกตอง ตรงประเด็น

1
เขียนบอกไมชดั เจน
ไมตรงประเด็น

2. บอกความสําคัญ
ของเรื่อง

เขียนบอกไดครบถวน เขียนบอกไดถกู ตอง
ตรงประเด็น
คอนขางตรงประเด็น

เขียนบอกไดไม
ถูกตองและไมตรง
ประเด็น

3. สรุปใจความ
สําคัญของเรื่อง

เขียนบอกใจความ
เขียนบอกขอความ
เขียนบอกขอความ
สําคัญจากการอานได สําคัญจากการอานได สําคัญจากการอาน
ตรงประเด็น
คอนขางตรงประเด็น ไมชัดเจนและไมตรง
ประเด็น
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แบบประเมินการรวมกิจกรรมกลุม
แผนการสอนที่ 1 เรื่องการอานเชิงวิเคราะหสารคดี
ชื่อ กลุมที่รับการประเมิน...............................................................

ระดับคะแนน

ระดับคะแนน

ระดับคะแนน

1
2
3
4
5
6

เกณฑการประเมิน

คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่

9 – 12 คะแนน หมายถึง ดี
7–8
คะแนน หมายถึง พอใช
ต่ํากวา 6 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 6 คะแนนขึน้ ไป ถือวาผาน

ลงชื่อ................................................ผูประเมิน
( นางสาวมนภรณ ใจรูรอบ )

สรุป

การใหความชวยเหลือ/
รวมมือ

ระดับคะแนน

รวม

การตั้งใจทํางาน

ชื่อ – สกุล

การรับฟงความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุม

ที่

การแสดงความคิดเห็นใน
การวางแผนทํางาน

รายการประเมินพฤติกรรมทีส่ ังเกต
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สารคดี เรื่อง ฝุนก็มีประโยชน
เปนที่เชื่อกันวาฝุนเปนอันตรายตอเรา แตจริง ๆ แลวฝุนก็มีประโยชนดวย ฝุนคืออะไร
และเกิดขึ้นไดอยางไร
ของแข็งทุกชนิดประกอบดวยอณูเล็ก ๆ เมื่ออณูเล็ก ของสสารกระจัดกระจายก็จะ
กลายเปนละอองฝุน เชนเมื่อเราหักกอนอิฐหรือหินเปนกอนเล็ก ๆ ก็จะเห็นวามันกลายเปนละออง
ฝุนซึ่งรวมตัวกัน
ควันที่เกิดจากการเผาไหมของไม น้ํามัน ถายหินและอื่นๆ ก็สามารถทําใหเกิดฝุนได
เชนกัน ฝุนอาจเกิดจากพืชและสัตวที่ตายแลว เกลือทะเล ทะเลทราย เถาจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟ เปนตน อณูเล็ก ๆ เหลานี้จะรวมตัวกันในอากาศเปนละอองฝุน และอากาศจะพัดพาจาก
ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง จึงทําใหอณูที่อยูบนผิวโลกสามารถเคลื่อนที่ในอากาศไดในรูปของฝุน
ประโยชน ที่ สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ของฝุ น คื อ ช ว ยในการเกิ ด ฝน เมื่ อ ไอน้ํ า ในก อ นเมฆ
ควบแน น กั บ ละอองฝุ น เป น หยดน้ํ า แล ว ก็ จ ะตกลงมาเป น ฝน ฝุ น สามารถทํ า ให ฝ นตกช า ลง
เชนเดียวกันกับความชื้นและหมอกก็เกิดจากละอองฝุนในบรรยากาศเหมือนกัน
ละอองฝุนสามารถมองเห็นไดกระจัดกระจายในแสงอาทิตยทุกทิศทาง ทําใหในชวง
ดวงอาทิตยตกจึงไมมืดสนิท และชวงที่ดวงอาทิตยขึ้นและตกมีสีแดงนั้นก็เกิดจากละอองฝุนและ
ไอน้ํา
ดังนั้นตามที่เราเขาใจวาฝุนเปนอันตรายตอมนุษยนั้น แตจิรง ๆ แลวมีประโยชนมากนะ
จะบอกให.
“รูรอบตัว”
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สารคดี เรื่อง หินปูนอยูในปากไดอยางไร
นักเรียนหลายคนคงเคยมีอาการเลือดออกขณะแปรงฟนโดยไมทราบสาเหตุ แมวาจะ
เปลี่ ย นแปรงสี ฟ น ให มี ข นแรงนุ ม เหมื อ นคํ า โฆษณาในโทรทั ศ น แ ล ว ก็ ต าม อาการเลื อ ดออก
ขณะแปรงฟนก็ยังคงปรากฏอยูเหมือนเดิม เปนเพราะเหตุใดกัน?
ถานักเรียนลองนํากระจกชนิดมีดามจับมาสองดูปากและฟนใกลๆ จะสังเกตเห็นคราบ
หินปูนเกาะอยูที่โคนฟนใกล ๆ เหงือก หินปูนเหลานี้เองที่เปนสาเหตุของการเกิดอาการดังกลาว
หินปูนในปากของเราเกิดขึ้นไดอยางไร?
หินปูน เรียกอีกอยางหนึ่งวา หินน้ําลาย เปนของแข็งอันเกิดจากการตกตะกอนของ
แร ธ าตุ ใ นน้ํ า ลาย ซึ่ ง มี ทั้ ง สารอิ น ทรี ย แ ละจุ ลิ น ทรี ย ห ลายอย า ง ถ า น้ํ า ลายอยู ใ นอาการนิ่ ง
พวกแรธาตุตางๆ เชน แมกนีเซียม แคลเซียม ฟอสเฟต และไบคารบอเนต ก็จะตกตะกอนอยูที่
บริเวณโคนฟน ในระยะแรกที่น้ําลายตกตะกอนจะยังมีลักษณะนิ่ม แตถาหากเราไมขจัดออกโดย
การแปรงฟนหรือใชเชือกขัดออก คราบตะกอนนั้นจะสะสมจนมีลักษณะแข็งและขรุขระ จนทํา
อันตรายกับเหงือก ถาคราบหินปูนนั้นอยูใตเหงือก สวนหินปูนที่อยูเหนือเหงือกจะพบบริเวณฟน
หนาลางดานในติดกับลิ้น และฟนกรามบนดานในที่ติดกระพุงแกม ผูที่มีฟนเกหรือซอนกันจะเกิด
หินน้ําลายไดงาย เนื่องจากทําความสะอาดยาก
ผลเสียของหินปูนนอกเหนือจากทําใหเกิดโรคเหงือกอักเสบหรือเลือดออกงายเวลา
แปรงฟนแลว ยังทําใหมองดูนาเกลียด ไมสวยงาม เนื่องจากคราบหินปูนจะมีสีเหลืองน้ําตาล หรือ
ดํา มองดูคลายกับมีเศษอาหารติดฟน และทําใหเกิดกลิ่นปากดวย ดังนั้น นักเรียนจึงควรดูแล
รั ก ษาฟ น ให ป ราศจากคราบหิ น ปู น โดยการแปรงฟ น ให ส ะอาดครบทุ ก ซี่ ทุ ก ด า น และถู ก วิ ธี
หลังการรับประทานอาหารดวย
จิดาภา
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สารคดี เรื่อง โรคตาแดง
“ตาแดง” เปนโรคทางตาที่ฟงดูแลวนากลัวและนาตกใจพอสมควร สําหรับคนทั่วไป
หลายคนคิดวาถาเปนโรคตาแดงแลวตัวเองอาจจะตาบอดได ความจริงตาแดงเปนการแสดงออก
ของโรคตาซึ่งมาจากหลายสาเหตุที่มีผลทําใหเยื่อตาอักเสบ เยื่อตาสีขาวเปลี่ยนเปนสีแดง เพราะ
การขยายตัวของเสนเลือดฝอยที่มาเลี้ยงเยื่อตา แตโรคตาแดงที่จะกลาวถึงนี้เปนโรคที่เกิดจาก
เชื้อไวรัส ซึ่งพบมากเปนอันดังหนึ่งของโรคตาแดง
โรคตาแดงติดตอกันงายมาก (เชนเดียวกับไขหวัดใหญที่ติดตอกันทางน้ํามูก น้ําลาย
ของผูปวย) เพียงแตนั่งใกลกัน ก็สามารถติดตอกันได บางทีเปนกันทั้งครอบครัวหรือถาอยูโรงเรียน
ประจําก็อาจเปนกันไดเกือบทั้งหอพัก อาการเดนชัดคือ เยื่อตาขาวบวมแดงมีอาการระคายเคือง
เหมื อ นมีผ งหรือฝุน เขา ตา ปวดกระบอกตา ซึ่ ง จะปวดมาก หรื อ ปวดนอยแลว แต คน บางครั้ ง
มีอาการคันตายิบ ๆ จนอยากขยี้ ตาพรามัวนิดหนอย น้ําตาไหลพรากไมคอยมีขี้ตาหรือมีขี้ตา
เล็กนอยติดบริเวณขอบตา เมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเชาแตไมมากนัก บางรายอาจมีอาการเปนหวัด
คัดจมูก และเจ็บคอรวมดวย ซึ่งจะพบมากในเด็กอายุ 2-10 ขวบ
โรคนี้ระบาดเปนระยะๆ ในตอนเปลี่ยนฤดูกาลหนารอนเปนหนาฝนจะพบวาเปนกัน
มาก ระยะเวลาในการปวยตั้งแต 3 วัน ถึง 2 สัปดาห ปกติโรคนี้ไมมียารักษาเปนแลวหายเอง
แบบเดียวกับการเปนไขหวัดใหญ แตถาปวดตามากใหกินยาแกปวด และใชยาปฏิชีวนะหยอด
เพื่อปองกันโรคแบคทีเรียแทรกซอน ไมควรซื้อยาหยอดตามาใชเอง เพราะอาจไดรับยาไมถูกกับ
อาการ ซึ่ ง อาจเป น อั น ตรายจนถึ ง ตาบอดได อย า งไรก็ ดี ค วรปรึ ก ษาแพทย ห รื อ เภสั ช กร
เพื่อการรักษาอยางถูกตอง
หากมีอาการดังที่ไดกลาวขางตนหรือเห็นเพื่อเปนตาแดง ควรรีบบอกครูเพื่อแยกคนที่
เปนใหหางเพื่อนฝูงและทางที่ดีคือใหหยุดเรียนโดยลากลับบานเลย และมาเรียนเมื่อหายเปนปกติ
แลว

นฤภร

รุจิเรข
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
เรื่อง การอานเชิงวิเคราะห

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เวลา 2 คาบ (120 นาที)

สาระสําคัญ
การอานเชิงวิเคราะหสารคดี เปนการอานที่ผูอานตองพิจารณาในสวนประกอบของ
บทอานที่มุงเสนอเนื้อหา เรื่องราวของบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณเกี่ยวกับความรู ขอเท็จจริงและ
ความคิดตามที่เปนจริง โดยใชความคิดอยางรอบคอบในการแยกแยะขอมูลอยางละเอียดถี่ถวน
และใชวิจารณญาณอยางลึกซึ้งในการประเมินคุณคาในสิ่งที่อานเพื่อทําใหผูอานเกิดคุณคาทาง
ปญญา เกิดความรอบรูในเรื่องราวตาง ๆ และทําใหเปนคนทันโลกทันเหตุการณ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนมีผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหสารคดี
จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความสัมพันธของสวนตาง ๆ ของสารคดีไดถูกตอง
2. บอกความสําคัญของสารคดีที่อานไดถูกตอง
3. สรุปใจความสําคัญของสารคดีที่อานไดถูกตอง
เนื้อหา
1. สารคดีสําหรับเด็ก เรื่อง นกนางแอนบาน , ประสาทหินที่ใหญที่สุดในโลก
2. การอานสารคดี
3. การอ า นเชิง วิเคราะห ประกอบดว ย การบอกความสัม พั น ธ บอกความสํ า คัญ
สรุปใจความสําคัญ
สื่อการเรียนรู
1. สารคดีสําหรับเด็ก เรื่องนกนางแอนบาน, ประสาทหินที่ใหญที่สุดในโลก
2. ตาราง KWL Plus
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บทบาทครู

บทบาทนักเรียน

1. การเตรียมความพรอมและให
ความรูพื้นฐานการอาน เนื้อหา
ประเภทสารคดีและการเรียนรู
ตามขั้นตอนของเทคนิค KWL
Plus

1. ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูให
นักเรียนทราบ โดยในชั่วโมงนี้ฝก
การอานเชิงวิเคราะหเนื้อหา
ประเภทสารคดีสําหรับเด็ก
2. อธิบายความรูเรื่องสารคดี
สําหรับเด็ก หัวขอตอไปนี้
-บอกความสัมพันธของเรื่อง
-บอกความสําคัญของสารคดีเรื่อง
นกนางแอนบาน
-สรุปใจความสําคัญของสารคดี
เรื่อง นกนางแอนบาน
3. ทบทวนขั้นตอนการเรียนรูตาม
เทคนิค KWL Plus และการเขียน
บันทึกลงในตาราง KWL Chart

1. ซักถามสิ่งที่ตนสงสัยเกี่ยวกับ
จุดประสงคการเรียนรู และการ
อานเชิงวิเคราะหเนื้อหาประเภท
สารคดี
2. ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับปฏิบัติกิจกรรม และการ
เขียนบันทึกลงในตาราง KWL
Chart

2. การจัดกิจกรรมฝก
ความสามารถดานการอานเชิง
วิเคราะห
2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน

1. ติดแผนภูมิสารคดี “นกนางแอน
บาน”
2. ซักถามนักเรียนถึงสิ่งที่กลาวถึง
“นกนางแอนบาน”

1. อานบทกลอนจากแผนภูมิ
2. รวมกันตอบคําถามของครูถึง
สิ่งที่กลาวถึงในสารคดีเรื่องนก
นางแอนบาน

2.2 ขั้นกิจกรรมการอานเชิง
วิเคราะห มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการ
อาน ขั้น K (What We Know)
นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่
อาน

1. ติดคําวา “นกนางแอนบาน”
2. ติดแผนภูมิ KWL – Chart บน
กระดานดํา
3. กระตุนใหนักเรียนชวยกันคิด
และตอบคําถามถึงสิ่งที่นักเรียนรู
แลวเกี่ยวกับ “นกนางแอนบาน”
แลวบันทึกคําตอบที่ไดลงในตาราง
ชอง K

1. อานบัตรคํา
2. ชวยกันระดมสมองในการ
คิดถึงสิ่งที่รูแลวเกี่ยวกับ “นก
นางแอนบาน”
3. บันทึกคําตอบที่ไดลงในตาราง
ชอง K
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ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวาง
การอานขั้น W (What We
Want to fine Out) นักเรียน
ตองการรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะอาน

1. ทบทวนเรื่องการตั้งคําถาม
ประเภทวิเคราะห
2. กระตุนใหนักเรียนชวยกันคิดและ
ตั้งคําถามถึงสิ่งที่นักเรียนตองการรู
เกี่ยวกับ “นกนางแอนบาน” ที่
นอกเหนือไปจากสิ่งที่นักเรียนรูแลว
3. บันทึกคําถามของนักเรียนลงใน
ตารางชอง W
4. กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตาง ๆ เพิ่มเติม
โดยครูคอยชวยเหลือแนะนํา และ
ตั้งคําถามรวมกับนักเรียน เชน
-ทําไมนกนางแอนตองอพยพ
-นกนางแอนบานมีความสัมพันธกับ
การกําจัดศัตรูพืชอยางไร
-นักเรียนมีวิธีการอนุรักษ
นกนางแอนอยางไร

1. ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องการตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตางๆ
2. รมกันระดมสมองถึงสิ่งที่
ตองการรูเกี่ยวกับ “นกนางแอน
บาน”
3. บันทึกคําถามที่ตองการรูลงใน
ตารางชอง W เปนรายบุคคล
4. ตั้งคําถามรวมกับครูเพิ่มเติม
โดยเนนคําถามเชิงวิเคราะห แลว
บันทึกลงในตาราง ชอง W

ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการ
อานขั้น L- (What We Have
Learned) นักเรียนไดรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องที่ไดอาน

1. แจกเนื้อหาประเภทสารคดี
สําหรับเด็ก เรื่อง “นกนางแอนบาน”
ใหนักเรียนอานในใจเปนรายบุคคล
2. กระตุนใหนักเรียนบอกถึงสิ่งที่ได
เรียนรูแลวหลังจากอานสารคดี
สําหรับเด็กเรื่อง “นกนางแอนบาน”
3. บันทึกสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูแลว
ลงในตารางชอง L
4. กระตุนใหนักเรียนชวยกัน
จัดลําดับเนื้อหาที่ไดเรียนรูแลว

1. อานในใจเนื้อหาประเภทสารคดี
สําหรับเด็กเรื่อง “นกนางแอนบาน”
เปนรายบุคล
2. รวมกันระดมสมองถึงสิ่งที่ได
เรียนรูแลว หลังจากการอาน
สารคดีสําหรับเด็กเรื่อง “นก
นางแอนบาน”
3. บันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูแลวลงใน
ตารางชอง L เปนรายบุคคล
4. ชวยกันจัดลําดับเนื้อหาที่ได
เรียนรูแลว
5. ชวยกันตรวจสอบความรูที่ได
เรียนรูไปแลวกับสิ่งที่ตองการรู
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6. ชวยกันแยกคําถามที่ยังหา
5. กระตุนใหนักเรียนชวยกัน
คําตอบไมไดลงในตารางชอง W
ตรวจสอบความรูที่นักเรียนรูแลว
กับสิ่งที่นักเรียนตองการรู ที่ตั้งไวใน เปนรายบุคคล
ชอง W วาตอบคําถามไดครบทุกขอ
หรือไม
6. แยกคําถามที่นักเรียนยังหา
คําตอบไมได ไวที่สวนทายของ
ตารางในชอง W
ขั้นที่ 4 การสรางแผนภาพ
ความคิด (Mapping)

1. ทบทวนการสรางแผนภาพ
ความคิด
2. กระตุนใหนักเรียนรวมกันสราง
แผนภาพความคิดเรื่อง
“นกนางแอนบาน”

1. ตอบคําถามครูและรวมแสดง
ความคิดเห็นในการสราง
แผนภาพความคิด
2. สรางแผนภาพความคิดของ
สารคดีสําหรับเด็กเรื่อง
“นกนางแอนบาน” เปนรายบุคคล

ขั้นที่ 5 การสรุปเรื่องจาก
การอาน (Summarizing)

1. ทบทวนความรูเรื่องการเขียน
สรุปใจความสําคัญใหกับนักเรียน
2. กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ใจความสําคัญของสารคดีสําหรับ
เด็กเรื่อง “นกนางแอนบาน” จาก
แผนภาพความคิด

1. รวมกันระดมสมองในการสรุป
ใจความสําคัญเรื่อง นกนางแอน
บาน จากแผนภาพความคิด
2. สรุปใจความสําคัญของสารคดี
เรื่อง “นกนางแอนบาน” จาก
แผนภาพความคิดเปนรายบุคคล

2.3 ขั้นฝกปฏิบัติกิจกรรมเปน
กลุมยอย โดยครูคอยแนะนํา

1. ครูกําหนดหัวขอเรื่อง “ปราสาท
หินที่ใหญที่สุดในโลก” และแจก
ตาราง KWL-Chart ใหนักเรียนฝก
ปฏิบัติกิจกรรมการอานเชิง
วิเคราะหสารคดีสําหรับเด็ก ตาม
ขั้นตอนการเรียนรูดวยเทคนิค
KWL-Plus เปนกลุมยอย โดยมีครู
คอย แนะนําชวยเหลืออยางใกลชิด

1. รวมกันปฏิบัติกิจกรรมการอาน
เชิงวิเคราะหประเภทสารคดี
สําหรับเด็ก เรื่อง “ปราสาทหินที่
ใหญที่สุดในโลก” ตามขั้นตอน
การเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus
เปนกลุมยอย
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3. ขั้นสรุปบทเรียน

1. กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารคดี
และการอานเชิงวิเคราะหสารคดี

1. ชวยกันระดมสมองในการสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
สารคดีและการอานเชิงวิเคราะห
สารคดี

4. การวัดและประเมินผล

1. สังเกตการรวมกิจกรรมของ
นักเรียน
2. ตรวจสอบผลงานของนักเรียน
และใหขอมูลยอนกลับ

1. รวมฝกปฏิบัติกิจกรรมตาม
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
2. สงตรวจ KWL-Chart ที่ได
บันทึกคําตอบไวเรียบรอยแลว
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สารคดี เรื่อง นกนางแอนบาน
K

W

L

H

รูอะไรบางเกี่ยวกับ
เรื่อง
นกนางแอนบาน

ตองการรูอะไรอีกบาง
เกี่ยวกับ
นกนางแอนบาน

อานเรื่องนกนางแอน
บานแลวรูอะไรบาง

จะหาความรูเพิ่มเติม
เรื่องนกนางแอนบาน
ไดอยางไร

แผนภาพความคิดเรื่องนกนางแอนบาน

สรุปใจความสําคัญเรื่องนกนางแอนบาน
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สารคดี เรื่อง ปราสาทหินที่ใหญทสี่ ุดในโลก
K

W

L

H

รูอะไรบางเกี่ยวกับ
เรื่อง ปราสาทหิน
ที่ใหญที่สุดในโลก

ตองการรูอะไรอีกบาง
เกี่ยวกับ ปราสาทหิน
ที่ใหญที่สุดในโลก

อานเรื่องปราสาทหินที่
ใหญที่สุดในโลกแลวรู
อะไรบาง

จะหาความรูเพิ่มเติม
เรื่องปราสาทหิน
ที่ใหญที่สุดในโลก
ไดอยางไร

แผนภาพความคิดเรื่องปราสาทหินที่ใหญที่สุดในโลก

สรุปใจความสําคัญเรื่องปราสาทหินที่ใหญที่สุดในโลก
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
ทายแผนการจัดการเรียนรูดว ยเทคนิค KWL Plus
กลุมการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง ใหนักเรียนใชขอมูลจากสารคดี เรื่อง 7 วันมาจากไหน ตอบคําถามสัน้ ๆ
1. (บอกความสําคัญ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. (บอกความสัมพันธ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. (สรุปใจความสําคัญ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

183
เกณฑการประเมินผลการเรียนรูข องนักเรียน
รายการประเมิน
3
1. บอกความสัมพันธ เขียนบอกไดชดั เจน
ของเรื่อง
ถูกตอง ตรงประเด็น

2
เขียนบอกไมชดั เจน
ถูกตอง ตรงประเด็น

1
เขียนบอกไมชดั เจน
ไมตรงประเด็น

2. บอกความสําคัญ
ของเรื่อง

เขียนบอกไดครบถวน เขียนบอกไดถกู ตอง
ตรงประเด็น
คอนขางตรงประเด็น

เขียนบอกไดไม
ถูกตองและไมตรง
ประเด็น

3. สรุปใจความ
สําคัญของเรื่อง

เขียนบอกใจความ
เขียนบอกขอความ
เขียนบอกขอความ
สําคัญจากการอานได สําคัญจากการอานได สําคัญจากการอาน
ตรงประเด็น
คอนขางตรงประเด็น ไมชัดเจนและไมตรง
ประเด็น
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แบบประเมินการรวมกิจกรรมกลุม
แผนการสอนที่ 1 เรื่องการอานเชิงวิเคราะหสารคดี
ชื่อ กลุมที่รับการประเมิน...............................................................

ระดับคะแนน

ระดับคะแนน

ระดับคะแนน

1
2
3
4
5
6

เกณฑการประเมิน

คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่

9 – 12 คะแนน หมายถึง ดี
7–8
คะแนน หมายถึง พอใช
ต่ํากวา 6 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 6 คะแนนขึน้ ไป ถือวาผาน

ลงชื่อ................................................ผูประเมิน
( นางสาวมนภรณ ใจรูรอบ )

สรุป

การใหความชวยเหลือ/
รวมมือ

ระดับคะแนน

รวม

การตั้งใจทํางาน

ชื่อ – สกุล

การรับทําความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุม

ที่

การแสดงความคิดเห็นใน
การวางแผนทํางาน

รายการประเมินพฤติกรรมทีส่ ังเกต
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สารคดีสําหรับเด็ก เรื่อง นกนางแอนบาน
นกนางแอนบานมีขนาดเล็ก ลําตัวยาว 15 เซนติเมตร ชอบอยูรวมกันเปนฝูงใหญ ถิ่น
ที่อยูของนกนางแอนบานจะอยูทวีปเอเชียตอนกลาง ตั้งแตเทือกเขาหิมาลัย มองโลกเลีย ไซบีเรีย
จะวางไขราวเดือนเมษายนถึงสิงหาคม ครั้นฤดูหนาว อากาศทางไซบีเรีย มองโกเลีย หนาวจัด
นกนางแอนบานจะบินอพยพโยกยายถิ่นมาทางใต ดังนั้นในระหวางเดือนธันวาคม ถึง กุมภาพันธ
นกนางแอ น บ า นจะบิ น เข า มาในประเทศไทย พบได ทุ ก ภาค นกบางส ว นจะหากิ น รอบ ๆ
กรุ ง เทพมหานครอาศั ย หลั บ นอนอยู ต ามเสาไฟฟ า ที่ ถ นนเจริ ญ กรุ ง เยาวราช ลี ส ม เป น ต น
นกนางแอนบานจะชวยกําจัดแมลง เชน กินยุง แมลงวัน เปนอาหาร นับวา นกนางแอนบานที่
บินมาเปนระยะพัน ๆ ไมลจากไซบีเรีย มองโกเลีย ไดมาชวยกําลังแมลงใหแกชาวกรุงเทพมหานคร
และชวยกําจัดแมลงที่เปนศัตรูพืชใหแกชาวไร ชาวสวนทั่งประเทศอีกดวย ดังนั้นพวกเราทั้งหลาย
จงชวยกันอนุรักษนกนางแอนบานที่ทําใหโลกของเราสดใส นารื่นรมย แลวยังเปนประโยชนตอ
มวลมนุษยชาติอีกนานัปการ
(กรมวิชาการ. หนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานทางภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เลม 2. 2545
; 14)
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สารคดี เรื่อง ปราสาทหิน ที่ใหญที่สุดในโลก
ปราสาทหินนครวัดเปนปราสาทหินที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งอยูในประเทศกัมพูชา ถือเปน
สถาปตยกรรมทีมหัศจรรยแหงหนึ่งของโลกในสมัยปจจุบัน มีพื้นที่รวมมากกวาสนามฟุตบอล 12
สนามหรือยาว 1,550 เมตร และกวาง 1,400 เมตร ภายในปราสาทมีกําแพงหลายชั้นที่สูงขึ้น
เรื่ อ ย ๆ เมื่ อ ลึ ก เข า ไปข า งในตัว ปราสาทสร า งด ว ยหิน ศิ ล าแลง แบ ง ออกเป น 3 ตอน ทางเข า
ปราสาทดานหนาปูดวยศิลาแลงขนาดใหญที่ราวกําแพงสลักเปนรูปพญานาค ซุมประตุสรางเปน
พระปรางค 3 ยอดผานเขาไปถึงตอนกลางปราสาทกอเปนพระปรางค มี 5 ยอด คลายรูปดอกบัว
พระปรางคที่อยูตรงกลางสูงมากที่สุด ทําใหดูคลายพีระมิดขนาดใหญ มีภาพแกะสลักอันวิจิตร
งดงามเปนเรื่องรางของ พระวิษณุ ซึ่งเปนเทพเจาของลัทธิฉินดูบนกําแพงปราสาท แตเดิมที่สราง
มี พ ระปรางค 9 ยอด แต ป จจุ บั น เหลื อ เพี ย ง 5 ยอดเท า นั้ น มี ที่ สัก การะอยูต รงกลางปราสาท
เปรียบเสมือนศูนยกลางของจักรวาล
สวนดานนอกแบงเปนแนวอยางงดงาม ขั้นบันไดและมุขบันไดไดรับการแกะสลักอยาง
วิจิตรเกี่ยวกับตํานานฮินดูและมีรูปปนนางอัปสรในทาทางตาง ๆ
ปราสาทหินแหงนี้สรางขึ้นในสมัยพระเจาสุริยวรมันที่ 2 เมื่อประมาณ พ.ศ.1690 สราง
โดยพระราชาธิราชแหงขอมซึ่งปกครองดินแดนของกัมพูชาเฉลิมพระเกียรติแดพระเจาสุริยวรมัน
กําแพงหลายแหงจึงเปนภาพแสดงบารมีของพระองคตามแนวคิดสมมุติเทพ
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สารคดี เรื่อง 7 วัน มาจากไหน
สมัยกอน เราแบงเวลาเปนเดือน ตอมาเมื่อมนุษยเห็นความสําคัญของการจัดวันให
ลงตั ว เพื่ อ ประโยชน ท างการค า การตลาดกิ จ กรรมทางศาสนา และการพั ก ผ อ นในช ว งแรก
บางประเทศจะมีวันหยุดทุก ๆ 10 วัน
ในบาบิโลเนียเลข 7 เปนเลขที่เกี่ยวของกับการสักการะของชาวบาบิโลเนียนโบราณ
ดังนั้นทุก ๆ วันที่ 7 จึงถือเปนวันพิเศษ
ชาวอียิปตไดรับเอาระบบ 7 วันนี้มาใช ใน 1 เดือนดวงจันทร จะแบงเปน 4 ระยะ ไดแก
ดวงจันทรใหม (ขึ้น 1 ค่ํา), ขึ้น 8 ค่ํา, ขึ้น 15 ค่ํา และแรม 8 ค่ํา ซึ่งแตละระยะใชเวลาประมาณ
7 วัน ทําใหเกิดความคิดวา ควรจะแบงเวลาเปนสัปดาหละ 7 วัน
ชาวอียิปตไดตั้งชื่อวันทั้ง 7 ตามชื่อดวงอาทิตยและดาวเคราะห 5 ดวง และดวงจันทร
ไดแก วันอาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร ชาวโรมันก็รับเอาระบบนี้มาใชดวย แตชื่อ
วันในภาษาอังกฤษไดเปลี่ยนไปตามชื่อของเทพเจา โดยใชระบบแองโกลแซกซอนจากที่เคยรับวัน
ตั้งแตดวงอาทิตยขึ้นจนดวงอาทิตยตก ไดเปลี่ยนเปนนับจากเที่ยงคืนไปถึงเที่ยงวันถัดไป ระบบนี้
ไดใชกันในประเทศสวนใหญทั่วโลก
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
ทายแผนการจัดการเรียนรูดว ยเทคนิค KWL Plus
กลุมการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง ใหนักเรียนใชขอมูลจากสารคดี เรื่อง 7 วัน มาจากไหน ตอบคําถามสัน้ ๆ
1. เหตุใดชาวอียิปตจึงนําเลข 7 มากําหนดเปนวันในปจจุบัน (บอกความสัมพันธ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. ระบบแองโกลแซกซอน มีลักษณะเปนอยางไร (บอกความสําคัญ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. สรุปใจความสําคัญของเลข 7 ไดอยางไร (สรุปใจความสําคัญ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
เรื่อง การอานเชิงวิเคราะห

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เวลา 2 คาบ (120 นาที)

สาระสําคัญ
การอานเชิงวิเคราะหเรื่องสั้น เปนการอานที่ผูอานตองพิจารณาในสวนประกอบของ
บทอานที่กําหนดใหตัวละครมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินเรื่อง เปนเรื่องที่ไมมีความยาวมาก
ตัวละครมีไมมาก เนื้อเรื่องอาจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละคร หรืออาจเปนการบรรยาย พรรณนา
อารมณ ค วามรู สึ ก ของตั ว ละคร หรื อ เป น เพี ย งการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของตั ว ละครตอนใดตอนหนึ่ ง
โดยผูอ านตองใช วิจารณญาณอยา งลึก ซึ้งในการเลื อกรับความรู ความคิดที่เ ปนประโยชนตอ
การนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนมีผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหเรื่องสั้น
จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความสัมพันธของสวนตาง ๆ ของเรื่องสั้นไดถูกตอง
2. บอกความสําคัญของเรื่องสั้นที่อานไดถูกตอง
3. สรุปใจความสําคัญของเรื่องสั้นที่อานไดถูกตอง
เนื้อหา
1. เรื่องสั้น เรื่อง นางผีเสื้อสมุทร, ตํานานวัดพนันเชิง
2. การอานเรื่องสั้น
3. การอา นเชิ ง วิเคราะห ประกอบด ว ย การบอกความสัม พั น ธ บอกความสํ า คัญ
สรุปใจความสําคัญ
สื่อการเรียนรู
1. เรื่องสั้น เรื่องนางผีเสื้อสมุทร, ตํานานวัดพนันเชิง
2. ตาราง KWL Plus
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กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู

บทบาทครู

บทบาทนักเรียน

1. การเตรียมความพรอมและให
ความรูพื้นฐานการอาน เนื้อหา
ประเภทสารคดีและการเรียนรู
ตามขั้นตอนของเทคนิค KWL
Plus

1. ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูให
นักเรียนทราบ โดยในชั่วโมงนี้ฝก
การอานเชิงวิเคราะหเนื้อหา
ประเภทเรื่องสั้น
2. ครูอธิบายความรูเรื่องสั้นโดย
อธิบายในหัวขอตอไปนี้
-บอกความสัมพันธของเรื่องสั้น
-บอกความสําคัญของตัวละคร,
เรื่อง
-สรุปใจความสําคัญ/ขอคิดของ
เรื่อง
3.ทบทวนขั้นตอนการเรียนรูตาม
เทคนิค KWL Plus และการเขียน
บันทึกลงในตาราง KWL Chart

1. ซักถามสิ่งที่ตนสงสัยเกี่ยวกับ
จุดประสงคการเรียนรู และ
การอานเชิงวิเคราะหเนื้อหา
ประเภทเรื่องสั้น
2. ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับปฏิบัติกิจกรรม และ
การเขียนบันทึกลงในตาราง KWL
Chart

2. การจัดกิจกรรมฝก
ความสามารถดานการอานเชิง
วิเคราะห
2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน

1. สนทนากับนักเรียนถึงความรัก
ใหนักเรียนชวยกันบอกลักษณะ
ความรักตอคน , สัตว
2. กระตุนใหนักเรียนรวมกัน
อภิปรายถึงความรัก เพื่อเชื่อมโยงสู
เรื่องสั้น เรื่อง นางผีเสื่อสมุทร

1. ชวยกันทายปญหาของครู
2. รวมกันอภิปรายถึงวิถีชีวิตของ
คนและสัตวตาง ๆ ที่จะใชชีวิตอยู
รวมกัน

2.2 ขั้นกิจกรรมการอานเชิง
วิเคราะห มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอน
การอาน

1. ครูติดบัตรคําวา “ผีเสื้อสมุทร”
2. ติดแผนภูมิ KWL – Chart

1. อานบัตรคํา
2. ชวยกันระดมสมองของเรื่อง
“ผีเสื้อสมุทร” แลวบันทึก
คําตอบที่ที่ไดลงในตารางชอง K
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ขั้น K (What We Know) นัก
เรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่
อาน

3. กระตุนใหนักเรียนคิดวาผูเขียน
นาจะกลาวถึงอะไรบางในเรื่อง
“นางผีเสื้อสมุทร” โดยใหนักเรียน
ชวยกันระดมสมองเพื่อคาด
เหตุการณของเรื่อง แลวบันทึก
คําตอบที่ไดลงในตารางชอง K

ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวาง
การอานขั้น W (What We Want
to fine Out) นักเรียนตองการรู
อะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน

1. ทบทวนเรื่องการตั้งคําถาม
ประเภทวิเคราะหประเภทตาง ๆ
2. กระตุนใหนักเรียนชวยกันคิด
และตั้งคําถามถึงสิ่งที่นักเรียน
ตองการรูเกี่ยวกับ เรื่องสั้น เรื่อง
“นางผีเสื้อสมุทร” แลว
3. บันทึกคําถามของนักเรียนลงใน
ตารางชอง W
4.กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตาง ๆ เพิ่มเติม
โดยครูคอยชวยเหลือแนะนํา และ
ตั้งคําถามรวมกับนักเรียน เชน
-การที่นักเรียนมีความรักความ
หวงใย จะมีความรูสึกอยางไร
-เหตุใดผีเสื้อสมุทรจึงฟนไดอีกเมื่อ
ตายไปแลว
-นักเรียนสามารถนําแนวคิดของ
นางผีเสื้อสมุทรไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางไร

1. ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องการตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตางๆ
2. รมกันระดมสมองถึงสิ่งที่
ตองการรูเกี่ยวกับเรื่องสั้น เรื่อง
“นางผีเสื้อสมุทร”
3. บันทึกคําถามที่ตองการรูลงใน
ตารางชอง W เปนรายบุคคล
4. ตั้งคําถามรวมกับครูเพิ่มเติม
โดยเนนคําถามเชิงวิเคราะห แลว
บันทึกลงในตาราง ชอง W

ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน
ขั้น L- (What We Have
Learned) นักเรียนไดรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องที่ไดอาน

1. แจกเนื้อหาประเภทเรื่องสั้น เรื่อง
“นางผีเสื้อสมุทร”
2. กระตุนใหนักเรียนบอกถึงสิ่งที่ได
เรียนรูแลวหลังจากอานเรื่องสั้น

1. อานในใจเนื้อหาประเภทเรื่อง
สั้นเรื่อง “นางผีเสื้อสมุทร”
เปนรายบุคคล
2. รวมกันระดมสมองถึงสิ่งที่ได
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เรื่อง “นางผีเสื้อสมุทร”
3. บันทึกสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูแลว
ลงในตารางชอง L
4. กระตุนใหนักเรียนชวยกัน
จัดลําดับเนื้อหาที่ไดเรียนรูแลว
5. กระตุนใหนักเรียนชวยกัน
ตรวจสอบความรูที่นักเรียนรูแลว
กับสิ่งที่นักเรียนตองการรู ที่ตั้งไวใน
ชอง L วาตอบคําถามไดครบทุกขอ
หรือไม
6. แยกคําถามที่นักเรียนยังหา
คําตอบไมได ไวที่สวนทายของ
ตารางในชอง L

เรียนรูแลว หลังจากการอานเรื่อง
สั้นเรื่อง “นางผีเสื้อสมุทร”
3. บันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูแลวลงใน
ตารางชอง L เปนรายบุคคล
4. ชวยกันจัดลําดับเนื้อหาที่ได
เรียนรูแลว
5. ชวยกันตรวจสอบความรูที่ได
เรียนรูไปแลวกับสิ่งที่ตองการรู
6. ชวยกันแยกคําถามที่ยังหา
คําตอบไมไดลงในตารางชอง L
เปนรายบุคคล

ขั้นที่ 4 การสรางแผนภาพ
ความคิด (Mapping)

1. ทบทวนรูปแบบการสราง
แผนภาพความคิดใหกับนักเรียน
2. กระตุนใหนักเรียนรวมกันแสดง
ความคิดเห็นในการสรางแผนภาพ
ความคิดของเรื่องสั้น เรื่อง
“นางผีเสื้อสมุทร”

1. ตอบคําถามครูและรวมแสดง
ความคิดเห็นในการสราง
แผนภาพความคิด
2. สรางแผนภาพความคิดเรื่อง
สั้น เรื่อง “นางผีเสื้อสมุทร” เปน
รายบุคคล

ขั้นที่ 5 การสรุปเรื่องจาก
การอาน (Summarizing)

1. ทบทวนความรูเรื่องการเขียน
สรุปใจความสําคัญใหกับนักเรียน
2. กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ใจความสําคัญ เรื่อง “นางผีเสื้อ
สมุทร” จากแผนภาพความคิด

1. รวมกันระดมสมองในการสรุป
ใจความสําคัญเรื่องสั้น เรื่อง
นางผีเสื้อสมุทร จากแผนภาพ
ความคิดเปนรายบุคคล
2. เขียนสรุปใจความสําคัญของ
เรื่องสั้นเรื่อง “นางผีเสื้อสมุทร”
จากแผนภาพความคิดเปน
รายบุคคล
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2.3 ขั้นฝกปฏิบัติกิจกรรมเปน
กลุมยอย โดยครูคอยแนะนํา

1.ค รูกําหนดหัวขอเรื่อง “วัดพนัญ
เชิง” และแจกตาราง KWL-Chart
ใหนักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมการ
อานเชิงวิเคราะหสารคดีสําหรับเด็ก
ตามขั้นตอนการเรียนรูดวยเทคนิค
KWL-Plus เปนกลุมยอย โดยมีครู
คอย แนะนําชวยเหลืออยางใกลชิด

1. รวมกันปฏิบัติกิจกรรมการอาน
เชิงวิเคราะหประเภทเรื่องสั้น
เรื่องตํานานวัดพนัญเชิง ตาม
ขั้นตอนการเรียนรูดวยเทคนิค
KWL-Plus เปนกลุมยอย

3. ขั้นสรุปบทเรียน

1. กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
1. ชวยกันระดมสมองในการสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องสั้น ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง
และการอานเชิงวิเคราะหเรื่องสั้น สั้นและการอานเชิงวิเคราะหเรื่อง
สั้น

4. การวัดและประเมินผล

1. สังเกตการรวมกิจกรรมของ
นักเรียน
2. ตรวจสอบผลงานของนักเรียน
และใหขอมูลยอนกลับ

1. รวมฝกปฏิบัติกิจกรรมตาม
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
2. สงตรวจ KWL-Chart ที่ได
บันทึกคําตอบไวเรียบรอยแลว
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เรื่องสั้น เรื่อง นางผีเสื้อสมุทร
K

W

L

H

รูอะไรบางเกี่ยวกับ
เรื่อง
นางผีเสื้อสมุทร

ตองการรูอะไรอีกบาง
เกี่ยวกับ
นางผีเสื้อสมุทร

อานเรื่องนางผีเสื้อ
สมุทรแลวรูอะไรบาง

จะหาความรูเพิ่มเติม
เรื่องนางผีเสื้อสมุทร
ไดอยางไร

แผนภาพความคิดเรื่องนางผีเสื้อสมุทร

สรุปใจความสําคัญเรื่องนางผีเสื้อสมุทร
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เรื่องสั้น เรื่อง ตํานานวัดพนัญเชิง
K

W

L

H

รูอะไรบางเกี่ยวกับ
เรื่อง ตํานาน
วัดพนัญเชิง

ตองการรูอะไรอีกบาง
เกี่ยวกับ ตํานาน
วัดพนัญเชิง

อานเรื่องตํานาน
วัดพนัญเชิงแลวรู
อะไรบาง

จะหาความรูเพิ่มเติม
เรื่องตํานาน
วัดพนัญเชิง
ไดอยางไร

แผนภาพความคิดเรื่องตํานานวัดพนัญเชิง

สรุปใจความสําคัญเรื่องตํานานวัดพนัญเชิง
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
ทายแผนการจัดการเรียนรูดว ยเทคนิค KWL Plus
กลุมการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง ใหนักเรียนใชขอมูลจากเรื่องสัน้ เรื่อง น้าํ พุ ตอบคําถามสัน้ ๆ
1. เหตุใดน้ําพุจึงติดยาเสพติด (บอกความสัมพันธ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. น้ําพุมวี ิธีการเลิกยาเสพติดอยางไร (บอกความสําคัญ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. นักเรียนสามารถนําแนวคิดจากเรื่องน้ําพุไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร (สรุปใจความสําคัญ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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เกณฑการประเมินผลการเรียนรูข องนักเรียน
รายการประเมิน
3
1. บอกความสัมพันธ เขียนบอกไดชดั เจน
ของเรื่อง
ถูกตอง ตรงประเด็น

2
เขียนบอกไมชดั เจน
ถูกตอง ตรงประเด็น

1
เขียนบอกไมชดั เจน
ไมตรงประเด็น

2. บอกความสําคัญ
ของเรื่อง

เขียนบอกไดครบถวน เขียนบอกไดถกู ตอง
ตรงประเด็น
คอนขางตรงประเด็น

เขียนบอกไดไม
ถูกตองและไมตรง
ประเด็น

3. สรุปใจความ
สําคัญของเรื่อง

เขียนบอกใจความ
เขียนบอกขอความ
เขียนบอกขอความ
สําคัญจากการอานได สําคัญจากการอานได สําคัญจากการอาน
ตรงประเด็น
คอนขางตรงประเด็น ไมชัดเจนและไมตรง
ประเด็น
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แบบประเมินการรวมกิจกรรมกลุม
แผนการสอนที่ 1 เรื่องการอานเชิงวิเคราะหเรื่องสั้น
ชื่อ กลุมที่รับการประเมิน...............................................................

ระดับคะแนน

ระดับคะแนน

ระดับคะแนน

1
2
3
4
5
6

เกณฑการประเมิน

คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่

9 – 12 คะแนน หมายถึง ดี
7–8
คะแนน หมายถึง พอใช
ต่ํากวา 6 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 6 คะแนนขึน้ ไป ถือวาผาน

ลงชื่อ................................................ผูประเมิน
( นางสาวมนภรณ ใจรูร อบ )

สรุป

การใหความชวยเหลือ/
รวมมือ

ระดับคะแนน

รวม

การตั้งใจทํางาน

ชื่อ – สกุล

การรับฟงความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุม

ที่

การแสดงความคิดเห็นใน
การวางแผนทํางาน

รายการประเมินพฤติกรรมทีส่ ังเกต
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เรื่องสั้น เรื่องนางผีเสื้อสมุทร

นางผีเ สื้ อสมุท รเปน ทั้ง ยัก ษทั้ง ปศ าจอาศัย อยูใ นถ้ํ า ใตน้ํา เป น ใหญเ หนือฝู ง ป ศ าจ
ทั้งหลายเพราะนางมีอิทธิฤทธิ์มาก รูปรางใหญโตมโหฬาร และสามารถเนรมิตรางใหใหญโตไปกวา
นั้นอีกไดอาหารที่โปรดปราน คือ สัตวทั้งเปน ๆ นางมีเวทมนตรในการแปลงกายเปนสาวสวย
นอกจากนี้ยงั มีมนตวิเศษเรียกฝนฟา ลูกเห็บตกอีกดวย
เมื่ อ ตายแล ว ร า งนางกลายเป น หิ น มี น้ํ า ขาวราวน้ํ า ตาลโตนดไหลออกจากปาก
มหิงขสิงขรซึ่งเปนเทวดาประจํายอดเขามาหามมิใหเผาศพนาง เพราจะเปนอันตราย และไดเลา
ประวัติของนางผีเสื้อสมุทรใหพระอภัยมณีฟงวา ในกาลดึกดําบรรพนางผีเสื้อสมุทรเปนกอนหิน
อยูในทองสมุทร และเมื่อชาติกอนนางไดถอดดวงใจฝากไวในกอนหินนั้น เมื่อนางขึ้นฝงไดไปรบ
กับพระเพลิงถูกไฟกรดไหมรางกายจนหมด แตนางก็ยังมีชีวิตอยู เพราะถอดดวงใจไวแลว นางจึง
เปนปศาจสิงอยูในกอนหินนั้น กอนหินเมื่อถูกไอน้ําไอดินเปนเวลานานก็งอกออกมาเปนหนาตา
แขนขาดวยพรของพระเปนเจา เปนเวลานานนับหมื่นปจึงกลายเปนผีเสื้อสมุทรเคลื่อนไหวไปจากที่
ดวยอิทธิ ฤทธิ์ ยิ่ งตองแสงอาทิ ตยดวยแลว นางยิ่ง มีอํ านาจมากขึ้นจนไดเปนใหญเหนือปศาจ
ทั้งหลายใครฆา ก็ ไมต าย เมื่ อพระอภัยมณีเ ปา ปสั งหาร นางจึง กลับเปน หิน ไปตามเดิ ม เพราะ
วิ ญ ญาณสู ญ สิ้ น ไปแล ว แต ถ า เผาร า งของนางด ว ยไฟ นางจะมี ชี วิ ต กลั บ คื น มากิ น คนอี ก
แลวคราวนี้จะฆาฟนอยางไรก็ไมตายเพราะนางมีกําเนิดแลวหลายหน แตเมื่อใดไฟบรรลัยกัลป
ไหมลางโลก นางจึงจะสิ้นชีวิตไปดวย สวนน้ําที่ไหลจากปากของนางเปนน้ําอมฤต ใครกินแลวมี
เรวแรง ไมมีโรคภัยเบียดเบียน
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เรื่องสั้น เรื่อง”ตํานานวัดพนัญเชิง”

วัดพนัญเชิง เปนวัดโบราณที่สําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมปรากฏแนชัดวา
ใครสราง สันนิษฐานวาสรางกอนกรุงศรีอยุธยา ตามตํานานเลาวา พระเจาสายน้ําผึ้งเปนผูสราง
ดังนี้
กาลครั้ ง หนึ่ ง เมื อ งไทยกํ า ลั ง ว า งผู ป กครองแผ น ดิ น และไม มี รั ช ทายาทที่ จ ะ
สื บ ราชสมบั ติ ต อ บรรดาสมณชี พ ราหมณ จึ ง พร อ มกั น กระทํ า พิ ธี เ สี่ ย งเรื อ สุ ว รรณหงส เ อกชั ย
เพื่อเสาะหาผูมีบุญวาสนามาเปนพระเจาแผนดิน เรือแลนไปถึงสถานที่แหงหนึ่ง ซึ่งที่ริมฝงมีเด็ก
เลี้ยงโคกําลังเลนกันอยู เรือสุวรรณหงสหาไดแลนตอไปไม แมฝพายจะพายเทา ไรก็ไมเขยื้อน
พราหมณเห็นเชนนั้นก็ประหลาดใจจึงเขาไปในกลุมเด็กเลี้ยงโคนั้นเห็นเด็กคนหนึ่งทาทางฉลาด
พูดจาโตตอบฉะฉานชะรอยจะเปนผูมีวาสนา จะไดเชิญเด็กคนนั้นมาเปนพระเจาแผนดินถวาย
พระนามวา พระเจาสายน้ําผึ้ง
พระเจาสายน้ําผึ้งปกครองบานเมืองดวยความรวมเย็นเปนสุข พระองคทรงเจริญวัย
เปนหนุมอยูมาครั้งหนึ่งพระองคเสด็จประพาสเมืองจีนดวยเรือพระที่นั่งโดยลําพังพระองคเอง
การเดินทางเรียบรอยจนชาวจีนเห็นเปนอัศจรรย พระเจากรุงจีนเห็นอภินิหารทรงชื่นชมจึงยก
พระนางสรอยดอกหมาก พระธิดาของพระองคใหเปนมเหสี
พระเจาสายน้ําผึ้งพาพระนางสรอยดอกหมากเสด็จกลับเมืองไทย พอถึงปากน้ํากอน
เขาเมือง พระองคใหนางคอยอยูที่นั่นกอน สวนพระองครีบเสด็จเขาเมืองแลวสงขบวนแหอยาง
สมพระเกียรติไปรับพระนาง แตพระองคไมไดไปดวยเนื่องจากทรงมีพระราชกิจยุงอยู พระนาง
นอยพระทัยไมยอมเสด็จขึ้นจากเรือ พระเจาสายน้ําผึ้งตองเสด็จไปรับเอง เมื่อไปถึงก็ทรงกลาว
หยอกลอวา เมื่อไมอยากขึ้นก็จงอยูที่นี่เถิด” พระนางสรอยดอกหมากทรงนอยพระทัยอยูกอนแลว
เมื่อไดฟงรับสั่งของพระเจาสายน้ําผึ้งเชนนั้นจึงเสียพระทัยยิ่ง ทรงกลั้นใจตาย พระเจาสายน้ําผึ้ง
ทรงเสียพระทัยมาก ใหเชิญพระศพของนางมาพระราชทานเพลิงและทรงสรางวัดขึ้นเพื่อเปน
อนุสรณ ชื่อวา “วัดพระนางเชิญ” แลวเพี้ยนเปน “วัดพระนางเชิง” หรือ “วัดพนัญเชิญ” ในปจจุบัน
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เรื่องสั้น เรื่องน้ําพุ

น้ําพุ เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2499 ชื่อจริงคือ วงศเมือง นันทขวาง มีพี่นองรวม 4 คน
คือ พี่กบ เปนพี่สาวคนโต เรียนจบทางดานศิลปะ นองสาวอีก 2 คน คือ นองแดงและนองหนู
พอกับแมทํางานเปนอาจารย สอนที่มหาวิทยาลัย แหงเดียวกัน ต อมาแยกทางกัน พอและแม
มีครอบครัวใหม แตลูก ๆ ทุกคนอยูกับแม ซึ่งลาออกจากการเปนอาจารย มาเปนนักเขียนประจํา
โรงพิมพแหงหนึ่ง
น้ําพุจบชั้นมัธยมที่โรงเรียนศรีวิกรม จากนั้นแมใหไปเรียนที่เชียงใหม น้ําพุไปเพราะ
ตามใจแม น้ําพุไมชอบวิชาที่เรียนเลย กลับชอบวิชาศิลปะมากกวา จึงขอแมมาเรียนศิลปะแทน
ซึ่งระหวางนั้นน้ําพุอยูในความอุปการะของปา ปสุดทายของการเรียน น้ําพุเริ่มคบเพื่อนหนาตา
แปลก ๆ ไวผมยาวรุงรัง ซึ่งในสมัยนั้นเรียกวา “ฮิปป” ซึ่งเปนที่ถูกใจบรรดาพวกวัยรุนทั้งหลาย
ที่เห็นวาโกเก น้ําพุทําใหแมเดือดรอนใจเสมอ และริอานเสพเหลาแหง กัญชา จนกระทั่งถึงเฮโรอีน
น้ําพุพยายามจะแอบเลิกยาเอง โดยการชวนเพื่อนไปอดยาที่ถ้ํากระบอก แตเขาไมมี
เงินเลย จึงตองบอกแมเพื่อขอเงิน 300 บาท ไปเปนคาใชจาย ระหวางนั้นแมไดขาโรงพยาบาล
เพื่อผาตัด ทําใหไมมีเวลาดูแลน้ําพุ น้ําพุจึงไปถ้ํากระบอกกับจุกซึ่งเปนเพื่อนของน้ําพุ โดยมีพอของ
จุกพาไป
เมื่อน้ําพุกลับมา เขาดูสดใสและตั้งใจเรียนมากขึ้น โดยเขาเรียนในโรงเรียนชางศิลป
และพยายามปรับปรุงตัวใหเปนคนดี
วันที่ 27 พฤษภาคม 2517 ตอนเย็นน้ําพุพาเพื่อนสาวไปหาแม เพื่อขอเงินไปรับกางเกง
นักเรียนที่ราน แมสั่งวาใหรีบกลับบาน น้ําพุก็รับปาก ประมาณ 21.00 น. แมกลับมาถึงบานน้ําพุ
รีบไปเปดประตูรับ ชวยถือของ และเอารูปตัวเองที่วาดมาอวดคุยกันถึงการขายผาเช็ดหนาของ
พี่สาวคนโต เพื่อเปนการชวยหารายไดเขาบาน พี่สาวคนโตจบทางดานศิลปะและเปนอาจารยสอน
หนังสือ แมชวนใหน้ําพุเอาภาพวาดที่วาดไวจํานวนมากพอสมควรที่จัดตกแตงในหองไปลองขาย
แมบอกวาฝมือการวาดภาพของน้ําพุก็ใชไดทีเดียว หลังจากนั้นก็แยกยายกันไปนอน
โดยปกติแลวน้ําพุจะไมคอยไดคุยกับใครเทาไรนอกจากเพื่อน เพราะแมจะมีงานมาก
และกลับดึก สวนพอที่น้ําพุเคยไปหาที่ทํางานบางก็งานยุง จะคุยกับพี่นองก็จะถูกดุวา เพราะเขาจะ
คุยเรื่องของผูหญิงกัน ทําใหน้ําพุตองอยูคนเดียวเสมอ
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เมื่อน้ําพุเขาไปใหนองนอนก็โทรศัพทไปหาออด ซึ่งเปนเพื่อนสนิทใหมานอนคางที่บาน
แตออดไมมา น้ําพุจึงทํางานที่จะสงอาจารยจนดึก ซึ่งคนในบานเห็นเปนเรื่องปกติ เพราะน้ําพุ
ทําแบบนี้เสมอ ๆ โดยเปดเพลงจากวิทยุเปนเพื่อนคลายเหงา
รุงเชาทุกคนตองตกใจ เมื่อเห็นน้ําพุนอนนิ่ง แมรีบนําน้ําพุไปสงโรงพยาบาล แตก็สาย
ไปเสียแลว หมอบอกวาน้ําพุหัวใจวายโดยเฉียบพลัน เพราะหวนไปใชยาอีก น้ําพุจากไปดวยวัย
เพียง 18 ป 2 เดือน 15 วัน ไมมีใครทราบเลยวาสาเหตุที่แทจริงที่ทําใหน้ําพุตองติดยาคืออะไร น้าํ พุ
ไดเขียนเรื่องสั้น เชน ครอบครัวของขาพเจา จดหมายถึงแม ระหวางที่ไปรักษาตัวที่ถ้ํากระบอก
พฤติกรรมของวัยรุน เปนตน ซึ่งตอนหลังแมของเขาก็ไดตีพิมพใหในหนังสือ เขาคงอยากจะฝาก
อุทาหรณเอาไวเตือนใจผูอื่น หรือเปนตัวอยางใหเห็นถึงโทษภัยของยาเสพติดและสาเหตุแหง
ปญญาที่ทุกฝายตองรวมมือกันแกไข เพราะปญหายาเสพติดเปนปญหาที่ใหญระดับประเทศเลย
ทีเดียว เห็นไดจากน้ําพุ ซึ่งเขาพยายามจะปรับปรุงตัว และเลิกมันใหได แตคงยากที่จะทําไดจึงตอง
ทําใหเขามาจบชีวิตลงเชนนี้
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 6
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
เรื่อง การอานเชิงวิเคราะห

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เวลา 2 คาบ (120 นาที)

สาระสําคัญ
การอานเชิงวิเคราะหเรื่องสั้น เปนการอานที่ผูอานตองพิจารณาในสวนประกอบของ
บทอานที่กําหนดใหตัวละครมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินเรื่อง เปนเรื่องที่ไมมีความยาวมาก
ตัวละครมีไมมาก เนื้อเรื่องอาจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละคร หรืออาจเปนการบรรยาย พรรณนา
อารมณความรูสึกของตัวละคร หรือเปนเพียงการดําเนินชีวิตของตัวละครตอนใดตอนหนึ่ง โดย
ผู อ า นต อ งใช วิ จ ารณญาณอย า งลึ ก ซึ้ ง ในการเลื อ กรั บ ความรู ความคิ ด ที่ เ ป น ประโยชน ต อ
การนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนมีผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหเรื่องสั้น
จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความสัมพันธของสวนตาง ๆ ของเรื่องสั้นไดถูกตอง
2. บอกความสําคัญของเรื่องสั้นที่อานไดถูกตอง
3. สรุปใจความสําคัญของเรื่องสั้นที่อานไดถูกตอง
เนื้อหา
1. เรื่องสั้น เรื่อง ตะเขตะโขง, ผจญภัย
2. การอานเรื่องสั้น
3. การอ า นเชิง วิเคราะห ประกอบด ว ย การบอกความสัม พั น ธ บอกความสํ า คัญ
สรุปใจความสําคัญ
สื่อการเรียนรู
1. เรื่องสั้น เรื่องตะเขตะโขง, ผจญภัย
2. ตาราง KWL Plus

204
กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู

บทบาทครู

บทบาทนักเรียน

1. การเตรียมความพรอมและให
ความรูพื้นฐานการอาน เนื้อหา
ประเภทสารคดีและการเรียนรู
ตามขั้นตอนของเทคนิค KWL
Plus

1. ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูให
นักเรียนทราบ โดยในชั่วโมงนี้ฝก
การอานเชิงวิเคราะหเนื้อหา
ประเภทเรื่องสั้น
2. ทบทวนความรูเรื่อง เรื่องสั้น
3.ทบทวนขั้นตอนการเรียนรูตาม
เทคนิค KWL Plus และการเขียน
บันทึกลงในตาราง KWL Chart

1. ซักถามสิ่งที่ตนสงสัยเกี่ยวกับ
จุดประสงคการเรียนรู และการ
อานเชิงวิเคราะหเนื้อหาประเภท
เรื่องสั้น
2. ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับปฏิบัติกิจกรรม และการ
เขียนบันทึกลงในตาราง KWL
Chart

2.การจัดกิจกรรมฝก
ความสามารถดานการอานเชิง
วิเคราะห
2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน

1. รวมกันเลนเกม “ตะเขตะโขง”
1. ใหนักเรียนเลนเกม “ลูกบอล
2. รวมกันสนทนาเรื่องการละเลน
อันตราย” ซึ่งมีวิธีการเลนดังนี้
-ใหนักเรียนยืนลอมกันเปนวงกลม มีหลากหลาย
-ใหนักเรียนรองเพลงแลวสงบอลไป
รอบวงกลม
-เมื่อเพลงจบลูกบอลอยูที่ใครคน
นั้นตองออกจากวง
2. สนทนากับนักเรียนการที่ตอง
ออกจากวงเพราะอะไร เพื่อ
เชื่อมโยงเรื่องสั้นเรื่อง ตะเขตะโขง

2.2ขั้นกิจกรรมการอานเชิง
วิเคราะห มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอน
การอาน

1. ใหนักเรียนบอกลักษณะ
การละเลนที่มีลักษณะคลายกับ
ตะเขตะโขง
2. ติดแผนภูมิ KWL – Chart

1. อานบัตรคํา “ตะเขตะโขง”
2. ชวยกันระดมสมองในการ
คาดการณในเรื่องสั้นเรื่อง “ตะเข
ตะโขง” แลวบันทึกคําตอบที่ได
ลงในตารางชอง K
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ)
กิจกรรมการเรียนรู

บทบาทครู

บทบาทนักเรียน

ขั้น K (What We Know)
นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อาน

3. กระตุนใหนักเรียนคิดวาผูเขียน
นาจะกลาวถึงอะไรบางในเรื่อง
“ตะเขตะโขง” โดยใหนักเรียน
ชวยกันระดมสมองเพื่อคาด
เหตุการณของเรื่อง แลวบันทึก
คําตอบที่ไดลงในตารางชอง K

ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวาง
การอานขั้น W (What We Want
to fine Out) นักเรียนตองการรู
อะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน

1. ทบทวนเรื่องการตั้งคําถาม
ประเภทวิเคราะหประเภทตาง ๆ
2. กระตุนใหนักเรียนชวยกันคิด
และตั้งคําถามถึงสิ่งที่นักเรียน
ตองการรูเกี่ยวกับ เรื่องสั้น เรื่อง
“ตะเขตะโขง” แลว
3. บันทึกคําถามของนักเรียนลงใน
ตารางชอง W
4. กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตาง ๆ เพิ่มเติม
โดยครูคอยชวยเหลือแนะนํา และ
ตั้งคําถามรวมกับนักเรียน เชน
-ลักษณะของการเลนตะเขตะโขง
-การที่เปนคลองแคลววองไว จะทํา
ใหนักเรียนเปนคนอยางไร
-นักเรียนจะนําหลักการเลนตะเข
ตะโขงไปใชในชีวิตประจําวันได
อยางไร

1. ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องการตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตางๆ
2. รมกันระดมสมองถึงสิ่งที่
ตองการรูเกี่ยวกับเรื่องสั้น เรื่อง
“ตะเขตะโขง”
3. บันทึกคําถามที่ตองการรูลงใน
ตารางชอง W ที่ครูแจกให
เปนรายบุคคล
4.ตั้งคําถามรวมกับครูเพิ่มเติม
โดยเนนคําถามเชิงวิเคราะห แลว
บันทึกลงในตาราง ชอง W

ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน
ขั้น L- (What We Have
Learned) นักเรียนไดรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องที่ไดอาน

1. แจกเนื้อหาประเภทเรื่องสั้น เรื่อง
“ตะเขตะโขง”
2. กระตุนใหนักเรียนบอกถึงสิ่งที่ได
เรียนรูแลวหลังจากอานเรื่องสั้น
เรื่อง ตะเขตะโขง

1. อานในใจเนื้อหาประเภทเรื่อง
สั้นเรื่อง “ตะเขตะโขง” เปน
รายบุคคล
2. รวมกันระดมสมองถึงสิ่งที่ได
เรียนรูแลว หลังจากการอาน
เรื่องสั้น เรื่อง ตะเขตะโขง
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บทบาทครู

บทบาทนักเรียน

3. บันทึกสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูแลว
ลงในตารางชอง L
4. กระตุนใหนักเรียนชวยกัน
ตรวจสอบความรูที่นักเรียนรูแลว
5. กระตุนใหนักเรียนชวยกัน
ตรวจสอบความรูที่นักเรียนรูแลว
กับสิ่งที่นักเรียนตองการรู ที่ตั้งไวใน
ชอง W วาตอบคําถามไดครบทุกขอ
หรือไม
6. แยกคําถามที่นักเรียนยังหา
คําตอบไมได ไวที่สวนทายของ
ตารางในชอง W

3. บันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูแลวลงใน
ตารางชอง L เปนรายบุคคล
4. ชวยกันจัดลําดับเนื้อหาที่ได
เรียนรูแลว
5. ชวยกันตรวจสอบความรูที่ได
เรียนรูไปแลวกับสิ่งที่ตองการรู
6. ชวยกันแยกคําถามที่ยังหา
คําตอบไมไดลงในตารางชอง W
เปนรายบุคคล

ขั้นที่ 4 การสรางแผนภาพ
ความคิด (Mapping)

1. ทบทวนรูปแบบการสราง
แผนภาพความคิดใหกับนักเรียน
2. กระตุนใหนักเรียนรวมกันแสดง
ความคิดเห็นในการสรางแผนภาพ
ความคิดของเรื่องสั้น เรื่อง
“ตะเขตะโขง”

1. ตอบคําถามครูและรวมแสดง
ความคิดเห็นในการสราง
แผนภาพความคิด
2. สรางแผนภาพความคิดเรื่อง
สั้น เรื่อง “ตะเขตะโขง”

ขั้นที่ 5 การสรุปเรื่องจาก
การอาน (Summarizing)

1. ทบทวนความรูเรื่องการเขียน
สรุปใจความสําคัญใหกับนักเรียน
2. กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ใจความสําคัญ เรื่อง “ตะเขตะโขง”
จากแผนภาพความคิด

1. รวมกันระดมสมองในการสรุป
ใจความสําคัญเรื่องสั้น เรื่อง
ตะเขตะโขง จากแผนภาพ
ความคิดเปนรายบุคคล
2. เขียนสรุปใจความสําคัญของ
เรื่องสั้นเรื่อง “ตะเขตะโขง”
จากแผนภาพความคิดเปน
รายบุคคล
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2.3 ขั้นฝกปฏิบัติกิจกรรมเปน
กลุมยอย โดยครูคอยแนะนํา

1. ครูกําหนดหัวขอเรื่อง “ผจญภัย”
และแจกตาราง KWL-Chart ให
นักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมการอาน
เชิงวิเคราะหสารคดีสําหรับเด็ก
ตามขั้นตอนการเรียนรูดวยเทคนิค
KWL-Plus เปนกลุมยอย โดยมีครู
คอย แนะนําชวยเหลืออยางใกลชิด

1. รวมกันปฏิบัติกิจกรรมการอาน
เชิงวิเคราะหประเภทเรื่องสั้น
เรื่อง ผจญภัย ตามขั้นตอนการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus
เปนกลุมยอย

3. ขั้นสรุปบทเรียน

1. กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
1. ชวยกันระดมสมองในการสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องสั้น ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง
และการอานเชิงวิเคราะหเรื่องสั้น สั้นและการอานเชิงวิเคราะห
เรื่องสั้น

4. การวัดและประเมินผล

1. สังเกตการรวมกิจกรรมของ
นักเรียน
2. ตรวจสอบผลงานของนักเรียน
และใหขอมูลยอนกลับ

1. รวมฝกปฏิบัติกิจกรรมตาม
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
2. สงตรวจ KWL-Chart ที่ได
บันทึกคําตอบไวเรียบรอยแลว
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เรื่องสั้น เรื่อง ตะเขตะโขง
K

W

L

H

รูอะไรบางเกี่ยวกับ
เรื่อง ตะเขตะโขง

ตองการรูอะไรอีกบาง
เกี่ยวกับ ตะเขตะโขง

อานเรื่องตะเขตะโขง
แลวรูอะไรบาง

จะหาความรูเพิ่มเติม
เรื่องตะเขตะโขงได
อยางไร

แผนภาพความคิดเรื่องตะเขตะโขง

สรุปใจความสําคัญเรื่องตะเขตะโขง
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เรื่องสั้น เรื่อง ผจญภัย
K

W

L

H

รูอะไรบางเกี่ยวกับ
เรื่อง ผจญภัย

ตองการรูอะไรอีกบาง
เกี่ยวกับ ผจญภัย

อานเรื่องผจญภัย
แลวรูอะไรบาง

จะหาความรูเพิ่มเติม
เรื่องผจญภัยได
อยางไร

แผนภาพความคิดเรื่องผจญภัย

สรุปใจความสําคัญเรื่องผจญภัย
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
ทายแผนการจัดการเรียนรูดว ยเทคนิค KWL Plus
กลุมการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง ใหนักเรียนใชขอมูลจากเรื่องสัน้ เรื่อง ดอกพุดตาน ตอบคําถามสั้น ๆ
1. เหตุใดดอกพุดตาน เปรียบเสมือนนาฬิกา (บอกความสัมพันธ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. ดอกพุดตานมีลักษณะเปนอยางไร (บอกความสําคัญ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. สรุปใจความสําคัญของดอกพุดตานเปนอยางไร (สรุปใจความสําคัญ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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เกณฑการประเมินผลการเรียนรูข องนักเรียน
รายการประเมิน
3
1. บอกความสัมพันธ เขียนบอกไดชดั เจน
ของเรื่อง
ถูกตอง ตรงประเด็น

2
เขียนบอกไมชดั เจน
ถูกตอง ตรงประเด็น

1
เขียนบอกไมชดั เจน
ไมตรงประเด็น

2. บอกความสําคัญ
ของเรื่อง

เขียนบอกไดครบถวน เขียนบอกไดถกู ตอง
ตรงประเด็น
คอนขางตรงประเด็น

เขียนบอกไดไม
ถูกตองและไมตรง
ประเด็น

3. สรุปใจความ
สําคัญของเรื่อง

เขียนบอกใจความ
เขียนบอกขอความ
เขียนบอกขอความ
สําคัญจากการอานได สําคัญจากการอานได สําคัญจากการอาน
ตรงประเด็น
คอนขางตรงประเด็น ไมชัดเจนและไมตรง
ประเด็น
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แบบประเมินการรวมกิจกรรมกลุม
แผนการสอนที่ 1 เรื่องการอานเชิงวิเคราะหเรื่องสั้น
ชื่อ กลุมที่รับการประเมิน...............................................................

ระดับคะแนน

ระดับคะแนน

ระดับคะแนน

1
2
3
4
5
6

เกณฑการประเมิน

คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่

9 – 12 คะแนน หมายถึง ดี
7–8
คะแนน หมายถึง พอใช
ต่ํากวา 6 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 6 คะแนนขึน้ ไป ถือวาผาน

ลงชื่อ................................................ผูประเมิน
( นางสาวมนภรณ ใจรูรอบ )

สรุป

การใหความชวยเหลือ/
รวมมือ

ระดับคะแนน

รวม

การตั้งใจทํางาน

ชื่อ – สกุล

การรับฟงความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุม

ที่

การแสดงความคิดเห็นใน
การวางแผนทํางาน

รายการประเมินพฤติกรรมทีส่ ังเกต
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เรื่องสั้น เรื่องตะเขตะโขง
“แหม ! อากาศปนี้รอนจริง ๆ ปดเทอมหนารอนนี้ เรายังไมไดไปเที่ยวตางจังหวัดกันเลย
นะ เจี๊ยบอยากไประยอง แตคุณพอคุณแมสัญญาไวแลวนี่นาวาจะพาเราไปเที่ยวกัน”
“เจี๊ย บ ชอบไปเที่ ยวต า งจังหวั ดมากเลยเหรอ แลว ถ าตองไปอยูต างจัง หวั ดเลยละ
เอาหรือเปลา”
เจี๊ยบนิ่งคิดอยูสักครูหนึ่ง จึงตอบวา
“ความจริงนะ เจี๊ยบวาอยูตางจังหวัดก็ดีเหมือนกันนะพี่โตง อยางจังวัดทางภาคเหนือ
ปาไมมากมาย อากาศบริสุทธิ์ คนก็ไมมาก รถก็ไมคับคั่งเหมือนในกรุงเทพฯ เวลาไปโรงเรียนจะได
ไมตองรีบรอนตื่นกันตั้งแตตีสี่ ตีหา แตพวกเราอยูที่นี่กันมาตั้งแตเกิด เจี๊ยบก็ไมรูวาถาจะใหไปอยู
ตางจังหวัด จะอยูไดหรือเปลา”
“ตกลงก็ตัดสินใจไมได เอาอยางนี้ก็แลวกัน เรามาเลนอะไรสนุก ๆ กันดีกวา พี่อาน
หนังสือพบการละเลนของเด็กไทยในสมัยกอน และเดี๋ยวนี้ก็ยังนิยมเลนกันอยูตามตางจังหวัด
อานดูแลวนาสนุกดีและยังไดประโยชนอีกดวย ชื่อ ตะเขตะโขง
“เลนอยางไรละ พีโ่ ตง”
“เลนเหมือนไลจั บ แตสนุกวา เพราะเราจะสมมุติเรื่องใหมีการผจญภัย เราขีดเสน
แบงไวใหเปนฝง 2 ขาง ใหคนหนึ่งเปนจระเขอยูฝงหนึ่ง ซึ่งสมมุติวาเปนแมน้ํา สวนคนอื่น ๆ อยู
อีกฝงหนึ่งซึ่งเปนบก และตองพยายามวายน้ํา โดยไมใหจระเขจับกิน วิธีวายน้ําก็ทําเปนวิ่งไปมา
ในฝงของจระเข ทําทาวายน้ําหลอกลอใหจระเขมาจับ หรือจะเลนโดยใหคนอื่นๆ ยืนอยูบนที่สูงกวา
แล ว กระโดดลงมาล อ จระเข ใครโดนจระเข แ ตะตั ว ต อ งเป น จระเข แ ทน คนบนบกก็ ค อยร อ ง
ลอหลอกแหยจระเขวา
“ตะเขตะโขง อยูโพรงไมสัก
ตะเขฟนหัก กัดคนไมเขา”
“ฟงดูนาสนุกดีจริง ๆ พีโ่ ตง แลวจระเขเขามาในฝง ทีเ่ ปนบกไดไหม”
“ไมได แตอาจจะยื่นมือ ยืน่ แขนเขามาได”
“เราเลนกัน 2 คน คงไมสนุก ไปชวนเพื่อน ๆ ขาง ๆ บานมาเลนดวยกันหลาย ๆ คน
ดีกวานะ จะไดสนุกดี”
นฤภร รุจิเรข
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เรื่องสั้น เรื่องผจญภัย
ฉันรักแมน้ําแควนอย ถิ่นกําเนิดที่อุดมสมบูรณของฉัน ตอนฤดูฝนน้ําหลาก ถึงคราว
หนาแลงก็มีน้ําใจสะอาดไหลรินอยูตอลดเวลา พื้นแควนอยสวนมากเปน หิน กรวด และทราย
มี ต ระไคร น้ํ า ไรน้ํ า ตัว อ อ นของแมลงในน้ํ า ซึ่ ง เป น อาหารลูก ปลาขนาดเล็ ก อยูอ ยา งพอเพีย ง
ฉันลองตามสายน้ําลงมาเรื่อย ๆ
แมน้ําแควนอยไหลเรื่อยลงมา ผานเขตอําเภอทองผาภูมิ อําเภอไทรโยค แลวมุง สู
อําเภอเมื องหรื อตัว จังหวัดกาญจนบุรี แมน้ําชวงเขตอํา เภอไทรโยคและอําเภอเมื องเริ่มกวา ง
มากขึ้น และมีระดับน้ําบางแหงลึกมาก แตบางตอนก็ตื้นนิดเดียว
มีอยู วันหนึ่งขณะที่ ฉัน วายน้ําเขาไปใกลฝู งปลาตะเพียนตัวโต ๆ ซึ่ง กํา ลังรวมกลุม
แยงกินอะไรกันอยู แตไมทันจะเขาไปใกลนัก ปลาตะเพียนทาทางดุดันตัวหนึ่งก็ตวาดออกมาวา
“ออกไปใหพน อยามาแยงอาหารของพวกเรา”
ฉั น จึ ง ชะงั ก อยู กั บ ที่ แต ฉั บ พลั น นั้ น เองสิ่ ง ที่ ไ ม ค าดฝ น อย า งหนึ่ ง ก็ เ กิ ด ขึ้ น “ซวบ”
เสียงพื้นน้ําแตกกระจาย ปรากฏมีตาขายเปนวงกวางหลนครอบลงมา
“หนีเร็วพวกเราระวังติดแห” ปลาตะเพียนกลุมนั้นรองลั่น แตกฮือไปคนละทิศละทาง
แตก็หนีไมพน รวมทั้งตัวฉันที่รูสึกวาถูกปลายรางแหรวบติดขึ้นไปดวย พวกเราถูกรวบรวมอยูกัน
เปนกระจุก และถูกดึงขึ้นเหนือน้ํา
ฉันดิ้นสุดแรงดวยความตกใจ ปลาตะเพียนพวกนั้นติดรางแหสูงกวาฉันขึ้นไปอีก พากัน
ดิ้นพรวดพราดไมหลุด สวนตัวฉันโชคดีหนอยที่ติดตรงรอบขาดของแหพอดี ดังนั้นเมื่อฉันดิ้นดวย
ความตกใจจึงหลุดกลับลงไปในน้ําอีก ชางบังเอิญแท ๆ
“แนะ หลุดไปตัวหนึ่งเปนยี่สกเสียดวย”
ฉันวายน้ําหนีไปจนคิดวาไกลมากแลว จึงหยุดพักเหนื่อย และซุกเงียบอยูในซอกหิน
เปนเวลานาน ฉันรูสึกตื่นตระหนกมากจนแทบระงับใจไวไมอยู
จาก วารสารสวิตา
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เรื่องสั้น เรื่องดอกพุดตาน
ลานดินหนากระทอมของฉัน กวางขวางพอสมควร แมฉันกวาดมันอยูเสมอ จึงเตียน
และสะอาดตา กลายเปนที่วิ่งเลนของฉัน นองกบ นองเขียด ไดอยางสบาย มุมดานหนึ่งพอทําแคร
ไมไผเตี้ย ๆ วางไวไตรมแคกับตนพุดตาน ดอกแคเราสอยมาแกงสม สวนพุดตานนั้นเปนไมดอก
ขนาดยอม มีลําดับไมสูงใหญนัก ฉันเปนคนนํากิ่งของมันมาปกไวขางตนแค รดน้ําบอย ๆ อยู
ระยะหนึ่ง กิ่งใหมของมันก็งอกขึ้นกลายเปนกอพุดตานจนทุกวันนี้
ดอกพุดตานเปนดอกไมที่สวยและแปลก ฉันรูสึกรักดอกพุดตานเปนอยางยิ่ง นองกบ
นองเขียดเองแมจะเปนเด็กผูชาย แตก็สนใจในความแปลกประหลาดของมันไมนอยเหมือนกัน
เราสามคนพี่นองชอบเฝาสังเกตมันอยูตลอดเวลา ในวันหยุดที่ไมตองไปโรงเรียน
ดอกพุดตานเปลี่ยนสีไดตามดวงอาทิตยขึ้น หรือเวลาที่เปลี่ยนไป
กิ่งกานของมันเปนไมเนื้อออนธรรมดา กิ่งขนาดเล็ก ตนสูงประมาณทวมหัวและยื่นมือ
ของผูใหญ บางทีก็สูงกวานี้เล็กนอย ใบมีขนสาก ๆ ขนาดใบใหญเทากับฝามือของพอเมือ่ กางเต็มที่
ลักษณะของใบก็คลายมือคนเอาเสียดวย แตไมเวาลึกเขามาเหมือนกับซอกนิ้วมือ มันเวาเขามา
เพียงเล็กนอย แตก็พอมองเห็นปลายแหลมหาแฉกคลายนิ้วมือของฉัน
“ฮือ ดอกไมนี้มันแปลก” นองเขียดออกไปยืนทาวสะเอวรําพึง “เปลี่ยนสีไดภายใน
วันเดียว ฉันไปเลาใหเพื่อนฟง ถูกหาวาขี้โม.....”
“เด็ดไปใหเขาดูซิ” นองกบ ผูเ ปนพีช่ ายแนะนํา
“เด็ดออกมาแลว มันยังเปลีย่ นสีไดหรือเปลาละ” นองเขียดถาม
“ได พี่เคยเด็ดแลว” นองกบวา
ดอกพุดตานออกเปนชอ ชอหนึ่งประมาณ 7-8 ดอก เริ่มแรกเปนดอกตูมขนาดเล็ก
หอดวยกลีบเลี้ยงสีเขียวออน ตอมาจึงคอย ๆ แยมใหเห็นกลีบดอกสีขาวบริสุทธิ์ ดอกพุดตาน
เมื่อบานเต็มที่คลายกับดอกกุหลาบ แตขนาดดอกใหญกวา และกลีบดอกนิ่มกวากลีบดอกกุหลาบ
เล็กนอย
ยามเชาตรู พระอาทิตยเพิ่งจะโผลขอบฟา ดอกพุดตานจะบานสะพรั่งเปนสีขาวบริสุทธิ์
ยามนี้ฉันมองเห็นวามันชวงสวยงามเสียจริง ๆ เมื่อสายขึ้น ดอกก็เริ่มขึ้นเปนสีชมพูออนปนอยูกับ
สี ข าว สวยเหมื อ นภาพวาดที่ ร ะบายสื่ อ อย า งกลมกลื น ใกล เ ที่ ย งสี ช มพู เ ข ม ขึ้ น ยามเที่ ย งวั น
พระอาทิตยตรงหัว มันเปลี่ยนเปนสีชมพูทั้งดอก ไมมีสีขาวอยูเลย ใครที่พบเห็นดอกพุดตานยามนี้
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แทบจะไมเชื่อเลยวาในเวลาเมื่อไมกี่ชั่วโมงที่ผานมานี้ ดอกไมดอกนี้เปนสีขาวจนกระทั่งลวงเลยไป
ถึงเวลาบาย สีชมพูจัดมากจนแทบเปนสีแดง เวลาเย็นพระอาทิตยตกดิน ดอกพุดตานก็หุบดอก
มีขนาดเล็กลง แตสีเกือบแดงทีเดียว
ดอกพุดตานจึงกลายเปนนาฬิกา สําหรับบานเราอยางดีไมนอย
เชาตรู สีขาวบริสุทธิ์
สาย ชมพูออน
ใกลเที่ยง ชมพูเขม
เที่ยง ชมพูจัด
บาย ชมพูเกือบแดง
เย็น ดอกพุดตานหุบ สีเกือบเปนสีแดง
ฉั น รั ก ต น พุ ด ตานของฉั น มาก พ อ บอกว า มั น เป น นาฬิ ก าดอกไม แม บ อกว า มั น
เหมือนกับอายุของคนเหมือนเด็กทารก วันรุน หนุมสาว วันกลางคน วัยชรา คําเปรียบเทียบของ
พอฉันพอรูเรื่อง แตของแมฉันไมคอยเขาใจ แตอยางไรก็ตาม ถาฉันเติบโตขึ้น ฉันคงเขาใจดีกวานี้
ดอกพุดตานสอนใหฉันรูถึงการเปลี่ยนแปลงอยางนอย ๆ ก็เปนการเปลี่ยนแปลงของเวลา และ
ของอะไรบางสิ่งบางอยางที่ฉันจะเขาใจในวันขางหนา
ดอกพุดตานจา เธอสอนใหฉนั รูจักคิดขึ้นมาบางแลวละ...

จาก ทองนาบานเรา โดย ส.พุมสุวรรณ
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบผลการเรียนรูดาน
การอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus
2. ข อ สอบมี ทั้ ง หมด 40 ข อ เป น แบบทดสอบปรนั ย ชนิ ด เลื อ กตอบ 4 ตั ว เลื อ ก
ขอละ 1 คะแนน ใชเวลาทําขอสอบ 120 นาที โดยใหนักเรียนทําเครื่องหมาย ° ลงใน
กระดาษคําตอบ ขอ ก ข ค หรือ ง ที่คิดวาเปนคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว

218

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus

คําชี้แจง

ใหนกั เรียนอานเรื่องแลวเลือกคําตอบที่ถูกตอง

อานนิทานตอไปนี้ แลวตอบคําถาม ขอ 1 - 6

ตามองลาย

ในอดีตมีสามีภรรยาคูหนึ่งคือ ตามองลาย และยายรําพึง อยูบานบนเนินเขาริมทะเล
ที่ตําบลอาวนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทั้งสองมีลูกสาวสวยชื่อ ยมโดย ซึ่งมีความงามยากที่
จะหาใครเทียบได ความงามของยมโดยเลื่องลือไปไกลจนเขาลายลูกชายนายบานแหงหนึ่งใน
เขตเมื อ งเพชรบุ รี ดั้ น ด น มาชมด ว ยตาตนเอง และผู ก สมั ค รรั ก ใคร กั น ขึ้ น โดยมี ย ายรํ า พึ ง ให
การสนับสนุน เพราะเจานายนําของกํานัล มาใหอยูเนือง ๆ สวนตามองลายนั้นพึงพอใจเจากรุงจีน
ซึ่งนําเรือสําเภามาคาขาย และมีของฝากมาใหตามองลายเสมอ
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ตอมาเจาลายไดจัดผูใหญมาสูขอนางยมโดยตอนางรําพึง ซึ่งนางไมขัดของ แตเก็บ
เรื่องนี้ไวไมใหตามองลายรู สวนเจากรุงจีนก็ไดสูขอนางยมโดยตอตามองลาย ซึ่งตามองลายยินดี
ยกให และไมยอมบอกใหนางรําพึงรูเชนกัน
เจากรุงจีนและเจาลายยกขบวนขันหมากมาพรอมกัน ตามองลายกับนางรําพึงเมื่อเห็น
เจาบาวมาพรอมกันก็เกิดปากเสียงกันขึ้น นางรําพึงอางวายมโดยเปนลูกสาวของนางจะยกใหใคร
ก็ได ตามองลายเถียงวายมโดยก็เปนลูกสาวของตนเหมือนกัน จะยกใหใครก็ได ตางเถียงกันเสียง
ดังขึ้นทุกที นางรําพึงโกรธจัดฉวยไดหมวกใบหนึ่งขวางใสตามองลายแตไมถูก หมวกลอยไปตกเปน
เขาลอมหมวกในปจจุบัน ฝายตามองลายเมื่อเห็นนางรําพึงใชหมวกก็โมโหบาง ควากระบุงที่อยู
ใกลมือขวางไปกระบุงพลาดที่หมายลอยไปตกเปนเกาะกระบุงอยูที่จังหวัดตราด นางรําพึงยิ่งโมโห
ควางอบไดก็ขวางไปตามองลายหลบทัน งอบจึงเลยไปตกที่จังหวัดจันทบุรี กลายเปนแหลมงอบ
ตามองลายไมยอมควาไดสากอันหนึ่งก็ขวางใสยายรําพึง แตสากเลยไปถูกเกาะแหงหนึ่งวทะลุ
จึ ง เรี ย กเกาะนี้ ว า เกาะทะลุ สากนั้ น เมื่ อ โดนเกาะทะลุ แ ล ว ก็ ล อยละลิ่ ว ไปตกที่ ฝ ง ตะวั น ออก
กลายเปนเกาะสากที่จังหวัดตราด นางรําพึงหมดปญญาที่จะโตตอบ ไดแตโมโหสุดขีด วิ่งหนีตาม
องลายไปไกลถึงจังหวัดระยอง นอนดิ้นเรา ๆ สิ้นใจตรงริมหาดนั้นเอง คนเรียกวา หาดแมรําพึง
ตาม อ งล า ยเมื่ อทํา อะไรนางรํา พึงไมไดก็ โ กรธงุน งา นคนเดี ย ว หัน เข า เลน งานสาว
ยมโดยวาเปนตนเหตุใหเกิดเรื่องยุง จึงจับยมโดยฉีกออกเปนสองซีกขวางไปทางเหนือซึ่งเปนที่อยู
ของเจาลาย และตอมากลายเปนเกาะนมสาว อยูที่บางปู อําเภอปราณบุรี ขวางไปทางตะวันออก
ซึ่งเปนที่อยูของเจากรุงจีน และตอมากลายเปนเกาะนมสาว ในจังหวัดชลบุรี ตามองลายแบง
ลูกสาวแลวก็อาละวาดตอไป ขวาง หมากพลู ขนมจีน จาน กระจาด กระจก ตะเกียบ และขันหมาก
ไปตกในทะเล ตอมาของเหลานั้นกลายเปนหอย พืช และสัตวทะเล พลูมวนไดกลายเปนหอย
มวนพลู ขนมจีนไดกลายเปนสาหรายทะเล เรียกวา เสนขนมจีนเจาลาย ตัวหวีกลวยซึ่งเกาะหิน
อยูใตน้ํานั้นเลาวาเปนกลวยที่ใสมาในขันหมาก สวนขันหมากไดลอยไปกลายเปนเขาสามรอยยอด
กระจกของเจากรุงจีนนั้นกระเด็นไปติดอยูที่เขาชองกระจก ตะเกียบกระเด็นไปตกที่เขาตะเกียบ
จานลอยไปเป น เกาะจานที่ จั ง หวั ด ชุ ม พร ขี้ ผึ้ ง กลายไปเป น หอยขดขี้ ผึ้ ง ตลั บ กลายเป น หอย
ตลับ สังขกลายเปนหอยสังข หีบใสทองหมั้นเจ็ดใบลอยไปอยูที่สัตหีบ
ตามองลายไดเหวี่ยงขาวของเครื่องใชในงานแตงงานลงทะเลไปหมดแลว เขาจึงควา
ไหเหลาไปนั่งดื่มคนเดียวบนเขาแหงหนึ่ง เขากลุมใจที่เมียหายไปละลูกตองตายไป เขาดื่มเหลา
อย า งดื่ ม น้ํ า และเมื่ อ ดื่ ม หนั ก ๆ เข า ก็ เ ลยขาดใจตายกลายเป น หิ น ร า งของเขายั ง ปรากฏอยู
จนป จจุ บั น และกลายเป น ที่ ที่ช าวเรือกราบไหวบู ช าวา ศั ก ดิ์สิ ท ธิ์ ส ว นเจา กรุง จีน เมื่อผิ ด หวั ง ก็
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แลนเรือกลับ เจาลายก็กลับไปเมืองเพชร เจาลายรักสาวยมโดยมากจนไมเปนอันกินอันนอน และ
ตรอมใจตายกลายเปนเขาเจาลายอยูที่เมืองเพชรนั่นเอง
หนังสือเรียนภาษาไทย ป.5 2550 : 223-224
1. ตามองลาย กับนางรําพึง มีบา นอยูบนเนินเขาริมทะเลนั้นอยูในจังหวัดใด (บอกความสัมพันธ)
ก. เพชนบุรี
ข. ชลบุรี
ค. ประจวบคีรีขันธ
ง. ชุมพร
2. ใครเปนคนมาสูขอยมโดยกับนางรําพึง (บอกความสัมพันธ)
ก. เจากรุงจีน
ข. เจาลาย
ค. เจากรุงธน
ง. เจาขาว
3. นางรําพึงโกรธตามองลายเพราะเหตุใด (บอกความสัมพันธ)
ก. ตามองลายยกลูกสาวใหเจากรุงจีนโดยที่ไมปรึกษาตน
ข. ตามองลายรับของหมัน้ มาแลวไมยอมแบงนางรําพึง
ค. ยมโดยไมยอมรับหมัน้ กับใครเลย
ง. ยมโดยหนีออกจากบานเพราะไมอยากแตงงาน
4. “การทีพ่ อแมยกลูกสาวใหแตงงานกับชายใด โดยไมถามความสมัครใจของลูกกอน”
การกระทํานั้นตรงกับสํานวนใด (บอกความสัมพันธ)
ข. ขมเขาโคขืนใหกนิ หญา
ก. ชิงสุกกอนหาม
ค. คลุมถุงชน
ง. ลูกไกอยูในกํามือ
5. ขอใดจะชวยแกปญหาในเรื่องนี้ไดดีที่สุด (สรุปใจความสําคัญ)
ก. ใหเจากรุงจีนกับเจาลายตอสูกัน ผูชนะจะไดแตงงานกับยมโดย
ข. ใหตามองลายเปนผูตัดสินใจ เพราะเปนหัวหนาครอบครัว
ค. ใหนางรําพึงเปนผูตัดสินใจ เพราะแมยอมใกลชิดกับลูกสาว
ง. ใหยมโดยเปนผูตัดสินใจเลือกคูครองดวยตนเอง
6. ขอใดไมสามารถเปนจริงได (สรุปใจความสําคัญ)
ก. ยมโดยเปนผูหญิงที่สวยงามมาก
ข. ตามองลายจับลูกสาวฉีกออกเปนสองซีก
ค. เจากรุงจีนและเจาลายยกขบวนขันหมากมาพรอมกัน
ง. นางรําพึงโมโหสุดขีดถึงกับสิ้นใจตาย
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อานนิทานตอไปนี้ แลวตอบคําถาม ขอ 7 - 10

คนลมอยาพึ่งขาม
ผูเลา : นายสมศักดิ์ เภตรา
มีเศรษฐีบานหนึ่ง มีคนใชบาวไพรเยอะแยะ และก็มีขอทานคนหนึ่ง ตอนเชานะก็มา
ขอทานเศรษฐี เศรษฐีแกเปนคนขี้เหนียวมากเลยแหละ แกไมยอมใหใคร ทีนี้เห็นขอทานผานมา
หนาบาน ที่นี้ก็ไลขอทานนั้นนะไมใหเขามาเสร็จแลวขอทานนั่นก็ฮิ้วหิว ไมไดกินอะไรเลย แตเชา
ขอขาวกินสักมือหนึ่งเศรษฐีก็ไมยอมใหกิน ขอทานนั่นก็ออนวอน เศรษฐีทนคําตื้อของขอทาน
ไมไหว ก็เลยเอากะลาเนี่ย ใสขาวใหขอทานคนนั้นกิน ขอทานนั่นก็กิน พอกิมอิ่มแลวใหศีลใหพร
แลวออกไป อยูมาภายหลังขอทานนั้นก็รวยขึ้น ทีนี้ก็หัดหากินหางานทํา ทีแรกหางานทําเล็ก ๆ
นอย ๆ กอน และเก็บเล็กผสมนอย พอไดเงินก็ออกหางานทําคาขาย ไดมั่งอะไรมั่ง ตอนหลังก็ซื้อ
หวยก็ถูกรางวัลที่ 1 สมัยนั้นก็แคหมื่นกวาบาทแลวก็นับวารวยแลว ตอมาก็รวยขึ้นไปอีก
สวนเจาเศรษฐีที่เคยดูถูกขอทานก็ตองมีอันเปนไป ไฟไหมบาน โจรปลนก็เลยยากจน
ลงบ า วไพรก็ ห นีไ ปหมด ตกลงตอนหลั ง ก็ ซัด เซพเนจรไปพบชายขอทาน ที่ เ คยขอทานตนเอง
จึงจําได เออเจานี่เมื่อกอนขาจําไดขาเคยใหขาวมันกินนี่หวาใชหรือปาววะ ขอทานนั้นก็บอกวา
ใชครับทานเศรษฐี แตเดี๋ยวนี้เองร่ํารวยแลวบานชองใหญโตกลายเปนเศรษฐีไปได สวนขากลับเปน
ยาจกเหมือนกับเองเมื่อกอน ขอทานก็เชิญเศรษฐีขึ้นไปบนบานเลี้ยงเศรษฐีอยางเต็มที่เลย ตอนรับ
เศรษฐีอยางดี ทีนี้ขอทานคนนั้นก็จําไดวา เศรษฐีเคยเอาขาวใสกะลาใหตัวเองกิน และก็ไดเอา
กะลาใบนั้นเก็บไว แลวก็ขูด ๆ ๆ ๆ เลี่ยมดวยทองคํา ชอนก็ชอนทองคําที่เคยไดกินเมื่อกอนนี้แหละ
เศรษฐีเห็นกะลาใบนั้นก็นึกขี้นได เอะกะลาใบน้ํา นี้เราเคยตักขาวใหมันนี่หวา ทีนี้ก็เลยถามชายคน
นั้นวา เอะกะลาใบนี้เราเคยใสขาวใหแกกิน นี่แกยังเก็บไวอีกเหรอ ครับผมเก็บไวเพื่อเปนขอคิด
ผมจะไดมีความคิดที่มานะมุงมั่น วาเวลาผมจนมีแตคนดูถูกม ใหกินก็ใสกะลาใหผมกินอยาง
หมูอยางหมา ผมจึงมีความพยายามจากที่ผมกินขาวจากเศรษฐีวันนั้น ผมขอทานไดเล็ก ๆ นอย ๆ
ผมจึงไปคาขายและซื้อหวยถูกรางวัลที่ 1 ดวงก็ดีมาเรื่อย ๆ ผมจึงเปนเศรษฐี จึงเอากะลาและชอน
นั้นไปเลี่ยมทอง และวาคนเรามีลมก็ตองมีลุก ผมจึงตองเก็บไว และบังเอิญผมก็มาเจอทานเศรษฐี
เศรษฐีก็คิดวา เราไมควรไปดูถูกเขาเลย นี่แหละเขาวา คนเซอยาซ้ําคนลมอยาขาม
นิทานพืน้ บาน : 113
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7. เศรษฐีมีลักษณะนิสัยอยางไร (บอกความสัมพันธ)
ก. ร่ํารวย
ข. ขี้เหนียว พูดจาดูถกู คนอื่น
ค. จิตใจดี
ง. มีจิตใจโอบออมอารี
8. เศรษฐีดูดถูกขอทานแลวกรรมตามสนองเศรษฐีอยางไร (สรุปใจความสําคัญ)
ก. ไฟไหมบา น
ข. โจรปลน
ค. ใหมีอันเปนไป
ง. ถูกทุกขอ
9. ทําไมเศรษฐี จึงนําขาวใสกะลาใหขอทานกิน (บอกความสําคัญ)
ก. เกลียด
ข. สมเพช
ค. ทนความรําคาญ
ง. ดูถูกเหยียดหยาม
10. สรุปใจความสําคัญของเรื่องอยางไร (สรุปใจความสําคัญ)
ก. คนเซอยาซ้ําคนลมอยาขาม
ข. เห็นชางขี้ขี้ตามชาง
ค. ตําน้าํ พริกละลายแมน้ํา
ง. เข็นครกขึน้ ภูเขา
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อานเรื่องสั้นตอไปนี้ แลวตอบคําถาม ขอ 11 - 18

ดี – ชั่ว นั้นแทจริงเปนอยางไร

ปจจุบันเรามักมีความเขาใจผิดกับหลักคําสอนของศาสนา เรื่องที่เรามักเขาใจผิดกัน
มากที่สุดก็คือเรื่อง ดี-ชั่ว ผลของการทําดี และผลของการทําชั่ว คือในปจจุบันจะมีคําพูดวา “ทําดี
แลวไมไดดี” หรือ “ทําดีไดดีมีที่ไหน ทําชั่วไดดีมีถมไป” ซึ่งคําพูดเชนนี้ ขัดตอหลักของศาสนา
ทุกศาสนาที่สอนวา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ดังนั้น เราจึงควรที่จะมาทําความเขาใจในเรื่องนี้ให
ถู ก ต อ ง มิ ฉ ะนั้ น คนที่ ไ ม เ ข า ใจก็ จ ะหั น ไปทํ า ชั่ ว กั น หมด ส ว นการทํ า ดี ก็ จ ะไม มี ใ ครสนใจทํ า
แลวสังคมก็จะวุนวายเดือดรอนเพราะมีแตคนทําชั่วเต็มไปหมด
ในขั้นตนเราตองรูกอนวาอะไรคือความดี อะไรคือความชั่ว ความดีก็คือการกระทําสิ่งที่
เปน ประโยชน ทั้ง แกต นเองและแกผูอื่ น หรื อแกทั้ง สองฝ า ยพร อม ๆ กัน การทํา ความดีนี้มี อ ยู
หลายวิ ธี คื อ การให สิ่ง ที่ควรใหแกบุคคลที่สมควรใหด ว ยความพอเหมาะ พอดี และในเวลาที่
เหมาะสม การตั้งใจรักษาศีลอยางนอยศีล ๕ ของผูครองเรือน การเจริญภาวนา คือฝกฝนสมาธิ
และอบรมปญญา การประพฤติตนเปนคนออนนอมถอมตนดวยใจจริง การชวยเหลือผูอื่นหรือ
ชวยเหลือสังคมสวนรวมที่เดือดรอนมีทุกขโดยไมไดหวังผลใด ๆ ตอบแทน ไตรตรองใหเห็นวาทําดี
ไดดี ทําชั่วไดชั่ว เปนตน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ ความดี กระทําความดี หรือทําบุญ หรือการทํากรรมดี
โดยสรุป
สวนความชั่วนั้นก็คือ การกระทําสิ่งที่จะเปนโทษ เปนภัย เปนความทุกขเปนความ
เดือดรอน ไมวาจะแกตนเองหรือผูอื่น เชน ขาดความกตัญูกตเวที ลุมหลงอบายมุข ลุมหลง
สิ่งเสพติด ฟุมเฟอย ตระหนี่ แตกความสามัคคี เปนตน การกระทําเหลานี้ไมใชความดี แตเปน
ความผิดหรือความชั่ว
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ในขั้นตอไปเราตองรูจักอีกวาผลของการทําดีและผลของการทําชั่วนั้นเปนอยางไร คือ
ผลของการทําความดีนี้ก็คือ ความสุขใจอิ่มใจจากการที่ตนไดทําความดีนั้นนั่นเอง และผลนั้น
ก็ยอมจะเกิดขึ้นทั้งในขณะที่เรากําลังทําความดีนั้นอยู และทั้งในขณะที่เมื่อเราทําความดีนั้นเสร็จ
ลงแลว การทําความดีนี้ เราจะตองทําดวยใจบริสุทธิ์ ไมใชทําดวยกิเลส คือทําเพราะความโลภ
อยากไดผลอยางอื่น หรือทําเพราะอยากใหคนอื่นรู และมาชื่นชมหรือมาใหรางวัล หรือทําเพราะ
ประชดผูอื่นดวยความโกรธ หรือทําดวยความโงไมรูจริง หรือทําเพราะตองการสวรรควิมานอะไรใน
ชาติหนา เปนตน
สรุปไดวา ดี – ชั่ว นั้นเปนเรื่องของจิตใจโดยตรง เพราะมนุษยเรานั้นมีจิตใจเปนใหญ
สุขทุกขมันอยูที่ใจและจิตใจของเรา มันก็เปนไปตามกฎของธรรมชาติ เราไมอาจจะบังคับมันได
ตามใจเราหรือดวยวัตถุภายนอกใด ๆ วัตถุภายนอกเปนเพียงเครื่องอาศัยใหรางกายคงอยูเทานั้น
ดังนั้นเมื่อใดที่เราทําสิ่งที่จิตสํานึกมันบอกวาดี ความสุขใจ อิ่มใจ ภาคภูมิใจ ก็ยอมที่จะบังเกิดขึ้น
แกจิตใจของเราทันที แตเมื่อใดที่เราฝนใจทําสิ่งที่จิตสํานึกมันบอกอยูวาชั่ว ความทุกขใจ ไมสบาย
ใจ ความเสียใจตาง ๆ เหลานี้ ก็ยอมที่จะบังเกิดขึ้นมาทันที ซึ่งนี่คือผลของความดี – ความชั่วที่
แทจริง ที่เราสามารถเขาใจและรูสึกไดดวยตัวของเราเองในปจจุบันนี้ ขึงขอใหเราสนใจที่จะทํา
ความเขาใจเรื่องดี – ชั่วนี้ใหถูกตอง เพื่อที่เราจะไดเกลียดกลัวความชั่ว แลวหันมาทําความดีกันให
ถูกตองตอไป
ประดับ จันทรสุขศรี 2550 : 77
11. การทําดีเกิดประโยชนแกตนเองและผูอ ื่นจะเกิดผลตอสังคมอยางไร (บอกความสัมพันธ)
ก. สังคมวุน วาย
ข. เกิดการทะเลาะวิวาท
ค. สังคมมีความสงบสุข
ง. เกิดความแตกแยก
12. ลักษณะสังคมวุน วายเดือดรอน มีลักษณะอยางไร (สรุปใจความสัมพันธ)
ก. เกิดความสามัคคี
ข. ทะเลาะวิวาท
ค. โจรชุกชุม
ง. ถูกทั้งขอ ข. และ ค.
13. ทําไมตองอธิบายถึง การทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว (สรุปใจความสําคัญ)
ก. เกิดความเขาใจผิดๆ เกิดขึ้นในสังคม
ข. ปญหายาเสพติด
ค. เกิดการทะเลาะวิวาท
ง. ถูกทุกขอ
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14. ทําไมคนเราตองทําความดี (บอกความสัมพันธ)
ก. ทําใหใจเปนสุข
ข. ทําใหสงั คมแตกแยก
ค. ทําใหผูอนื่ เดือดรอน
ง. ทําใหตนเองและผูอื่นมีความสุข
15. สรุป การทําความดี ไดตรงกับขอใด (สรุปใจความสําคัญ)
ก. มานะ ใหเงินขอทานแลวบนวาตลอดเวลา
ข. มานี ตระหนี่ถี่เหนีย่ วจนเปนโรคลําไสอกั เสบ
ค. มาโนช ทะเลาะกับเพื่อน ๆ อยูเสมอ
ง. มานา ชวยเหลืองานบิดามารดาอยูเสมอ ๆ
16. ผลของการทําความดี และความชัว่ ตางกันอยางไร (บอกความสําคัญ)
ก. ความดี มีความสุข ความชั่วมีความอิ่มใจ
ข. ความดี มีความสุข ความชั่วมีความสุขใจ
ค. ความดี ทําแลวใจเปนสุขทั้งตัวเองและผูอื่น ความชัว่ ทําแลวเกิดทุกข
ง. ความดี ทําแลวใจเปนสุขทั้งตัวเองและผูอื่น ความชัว่ ทําแลวเกิดสุขใจ
17. อะไรเรียกวา “กิเลส” (บอกความสัมพันธ)
ก. ความหลง
ข. ความดี
ค. ความรัก
ง. ความเชื่อ
18. ทําไมสังคมปจจุบันจึงสับสนวุน วายมาก (บอกความสําคัญ)
ก. ขาดคุณธรรม จริยธรรม
ข. ขาดความรู
ง. ขาดที่อยูอาศัย
ค. ขาดผูนาํ ทีด่ ี
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อานเรื่องสั้นตอไปนี้ แลวตอบคําถาม ขอ 19 - 25

เหลืองอราม
หนุมนอยอายุ 17 ป รูสึกขัดเขิน ขณะหิ้วกระเปาเดิน
ตามผูหญิงที่ใคร ๆ พากันเรียกวาอาจารยมากรุงเทพฯ เพราะความ
อยากเรียนประการเดียวทีท่ าํ ใหเขายอมทําอยางนี้ แมบอกวาจบชั้น
มัธยมปลายแลว เขาควรจะหางานทําไดเสียที แตเขายังอยากเรียน
ตออยู พอซึง่ เปนชาวสวนเต็มขั้น แตแกลงไปทุกปเห็นความอยาก
เรียนตอของเขา ก็เลยบอกวา
“พอมีปญ
 ญาสง แตไมมากนะ...ไปทํางานดวยเรียนดวย
ไดไหม”
เขารีบพยักหนา
“ผมจะไปทํางานโรงงาน”
เขาบอกกับพอ แลวกอรีบเขียนจดหมายไปกรุงเทพฯ บอกกับเพื่อนที่ทํางานโรงงาน
อยูแลวตั้งแตเรียนจบประถมปลาย เพื่อนเขากับเงียบหายไป ทําใหเขารูสึกสิ้นหวัง แตแลวทันที
ที่โรงเรียนปด เขากลับไดเจอกับอาจารยคนนี้ คนที่เขารูสึกดวยตัวเองวา เธอเปนคนใจดี
วันนั้นครูที่โรงเรียนขี่จักรยานมาตามเขาถึงบาน บอกวามีงานใหเขาทําหารายไดเพราะ
อาจารยคนนี้จะมาเก็บขอมูลไปทําวิจัย ขอใหเขาเปนคนพาอาจารยไปตามที่ตาง ๆ ตามที่อาจารย
ตองการดวย
เขาไมเขาใจหรอกวาอะไรคือวิจัย แตเขารูวา อาจารยคนนี้มาเก็บขอมูล 5 วัน เธอพัก
อยูที่บานครูของโรงเรียน เชาขึ้นมาเขาก็ขี่มอเตอรไซดคันเกา ๆ ของพอไปหาอาจารยที่บานพักครู
แลวก็วางแผนกันวาจะไปไหน ที่ที่อาจารยจะไปออกจะแปลก ๆ อยู เพราะมักจะเปนสถานที่ที่คน
ลืม ๆ กันไปแลว บางที่ก็เปนแหลงทองเที่ยวที่ตอนเด็ก ๆ พอแมเคยพาไป แตพอโตขึ้น ลักษณะทาง
ภูมิ ประเทศเปลี่ยนไป ไม มีใครสนใจจะไปเที่ยวอีก แตอาจารย คนนี้ ก ลั บสนใจ นอกจากไปดู
สถานที่ดังกลาวแลว ยังตามไปซักถามชาวบานในละแวกนั้นอีกมากมาย
เขาเริ่มสนิทกับอาจารยขึ้นทุกวัน อาจารยเปนผูหญิงเกงที่ทําใหเขานึกทึ่งไมเพียงแตจะ
เกงที่เขามาในหมูบานของเขาแบบตัวคนเดียวเทานั้น แตอาจารยยังเกงในการติดตอประสานงาน
กับผูคนในการอธิบายหรือแมแตในการพูดคุยธรรมดา
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ครูของเขาซึ่งมารวมงานดวยในบางวันบอกกับเขาวา
“คนมีการศึกษาดี ... เกงอยางนี้แหละ ... มั่นใจในตัวเอง”
ทําใหเขายิง่ อยากเรียนขึ้นเปนทวีคูณ
อาจารยชอบรถมอเตอรไซดของเขามาก เพราะมันตายไดทุกวัน และเจาก็ตองแสดง
ฝไมลายมือในการซอมใหมันติดใหจงไดทุกวัน อาจารยเรียกรถมอเตอรไซคของเขาวา
“ทานโปรเฟสเซอร”
“เรียกเขาดีด ๆ เขาจะไดไมพาเราไปตกคางกลางปา”
ไมชาไมนาน เขาก็มีโอกาสเลาความในใจของเขาเรื่องอยากเรียนตอใหอาจารยฟง
เขาตกตะลึงจังงังเมื่ออาจารยบอกกับเขาในทันทีวา
“ไปพักอยูบานครูก็ได ...” อาจารยเรียกตัวเองวา “ครู” อยูเสมอ
หนาตาของเขามันคงตื่นตะลึงพิลึก อาจารยจึงถามตอวา
“เปนอะไรไปละ”
“ทําไมอาจารยรับงาย ๆ อยางนี้เลาครับ” เขายอนถามแบบยังไมหายงง
“ไมดีหรือ” อาจารยยอนถามบาง
“ดีนะมันดีครับ ...แตผมวามันงายไป...”
“ฉั น ไม พ าเธอไปขายหรอก...ไปลองสอบเข า ดู ก อ น ถ า เข า ได แ ล ว ก็ เ รี ย นเข า ไปได
ก็กลับมาขี่ทานโปรเฟสเซอรอยูบาน...”
เขาอยากจะกมลงกราบอาจารย แตเขาไมรูจะทําทาอยางไรจึงไมขัดขืน จึงไดแคเพียง
ยกมือพนมขึ้นระหวางอกและบอกวา “ขอบคุณครับ”
อาจารยใหเ ขาพาไปหาพอ แมที่บา น และพูดกับพ อแม ข องเขาเหมื อ นที่พู ดกั บ เขา
ทุกประการ พอกับแมเขาก็นั่งงงไมแพเขา จนกระทั่งเขาไปสงอาจารยกลับที่พักและกลับมาถึงบาน
แลวนั่นแหละ พอเขาจึงมาถามวา
“แกไปทําอะไรใหอาจารยถูกใจ...ถึงไดเมตตาขนาดนี้”
เขายิ้มและตอบพอวา
“ไมรูเหมือนกัน...พอ”
และแลวเขาก็ไดเขากรุงเทพฯ ตามที่ตองการจริง ๆ เขาหิ้วกระเปาเดินเร็วจี๋ตามอาจารย
ดวยกลัวหลง ที่บานอาจารยมีแมของอาจารย นองชายของอาจารย และสาวใชจากอีสานวัยดึกโข
อีกหนึ่ ง เขาไดอยูในหองเล็ก ๆ ทางดานหลัง บาน วัน แรกอาจารยพาเขาไปสมัครเรียนพิเศษ
แลวก็สอนใหเขาเดินทางดวยตัวเอง
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“อยากสอบเขาไดก็ตองรูจักประมาณตัว...”
อาจารยบอกกับเขาเพียงแคนี้ ทําใหเขาตัดสินใจที่จะสอบเขาวิทยาลัยแหงหนึ่งที่สอน
เกี่ยวกับเรื่องการชาง แทนการสอบเขามหาวิทยาลัยตามที่ฝนไว
“ผมอยากเปนชาง...จะไดไปซอมทานโปรเฟสเซอร...”
อาจารยหัวเราะกาก
“ดี...ดี...” อาจารยวา
ตลอดเวลาที่เขาอยูกับอาจารย เขาสังเกตวาอาจารยชอบปลูกตนไมมากเปนพิเศษ
เสาร – อาจารยครั้งใดตองชวนเขาติดรถไปจนตนไมดวยกันทุกครั้ง สวนใหญเปนพวกไมประดับ
ไมเลื้อย ที่พากันทิ้งเปนพุมเปนเลื้อย จนเนื้อที่ 200 ตารางวา ของอาจารยแทบไมมีชองวาง
“อาจารยชอบตนอะไรครับ..” เขาเคยถามอาจารยเลน ๆ โดยไมจริงจังเทาไหรนัก
“ครูชอบตนคูณ”
คําตอบของอาจารยทําใหเขางง เพราะตนคูณเปนตนไมที่หางายแสนงาย แตแลว
เขา ก็เขาใจเมื่ออาจารยอธิบายอีกวา
“ครูชอบตรงที่มันมีอยูทั่วไป พอถึงหนารอนมันก็นําความชื่นใจมาให โดยออกดอก
สีเหลืองสวาง ...ไปไหนก็เห็น...ครูก็ชอบ”
“แตอาจารยไมไดปลูกมันเลยนะครับ”
“มันหางายไปละมั้ง...” อาจารยวา “ครูเห็นมันอยูทั่ว ๆ ไปแลว เลยไมไดพยายามจะหา
มันมาปลูก ตามรานตนไมเขาไมคอยเอามาขาย เพราะมันหาไดงายเกินไป”
ดังนั้น เมื่อเขาสอบเสร็จแลวและกลับบาน เขาจึงตั้งใจวาจะไปหาตนคูณสักตนหนึ่งมา
ใหอาจารยปลูกใหได แตแลวเขาก็มัวแตไปหาคนโนนคนนี้เพลินไป จนกระทั่งเชาวันนี้จะขึ้นรถไฟ
กลับมากรุงเทพฯ เพื่อฟงผล (ที่เขาคอนขางมั่นใจ) เขาก็นึกขึ้นมาไดตอนกอนออกจากบาน เขาจึง
ออกวิ่งไปที่ตนคูนที่ กําลังออกดอกเหลื องอรามในสวนของเพื่อนบาน แลว ก็ถอนตนคูณเล็ก ๆ
ตนหนึ่งที่อยูโคนตน ใสกระเปาเสื้อนักเรียนมากรุงเทพฯ ตลอดทางเขาภาวนาใหมันอยาเพิ่มสลด
ไปเสียกอน บางเวลาเขารูสึกหิว เขาก็จะเขาไปในหองน้ํา เอามันพรมน้ําเสียนิดหนอย เปนการให
กําลังใจ โชคดีที่จังหวัดของเขาหางจากกรุงเทพฯ ไมมาก เขาจึงมาถึงกรุงเทพฯ โดยที่ตนคูนยังไมมี
อาการเงื่องหงอยแตอยางไร
ตอนที่เขาเดินเขาไปในบาน ไหวแมของอาจารยแลอาจารยนั้น เขารูสึกปลื้มในสิ่งที่
ตนเองกําลังจะทําเล็กนอย เขายกมือขึ้นหยิบมันออกมาจากกระเปาเสื้อ แลวสงใหอาจารยที่เขา
เคารพนับถือยิ่ง
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“อาจารยครับ...ผมเอาตนคูนมาฝาก”
ตนไมเล็กจากกระเปาเสื้อนักเรียนของเขาถูกสงไปอยูในมืออาจารย เขาเห็นอาจารย
น้ําตาซึม!
สมศักดิ์ วิราพร และคณะ 2550 : 93
19. เหลืองสวาง หมายถึงตนไมชนิดใด (สรุปใจความสําคัญ)
ก. ตนคูน
ข. ตนไทร
ค. ตนดอกรัก
ง. ตนมะลิ
20. ทําไมหนุม นอยจึงยอมหิ้วกระเปาเดินตามครู (บอกความสัมพันธ)
ก. เพราะอยากรับใชครู
ข. เพราะอยากเดินทาง
ค. เพราะอยากเรียนหนังสือ ค. เพราะอยากไปเที่ยวกรุงเทพฯ
21. คําพูดใดทําใหหนุมนอยอยากเรียนหนังสือมากยิ่งขึน้ (บอกความสําคัญ)
ข. คนมีการศึกษา....เกาอยางนี้แหละ....
ก. ครู
ค. ครูคนเกง
ง. คนมีการศึกษา....เกาอยางนี้แหละ....มัน่ ใจในตนเอง
22. ทําไมครูจึงชอบตนคูน (บอกความสําคัญ)
ก. ทําใหชนื่ ใจที่เห็นดอกสีเหลือง
ข. หางาย
ค. เปนไมยืนตน
ง. เปนตนไมทโี่ ชคลาภ
23. ทานโปรเฟสเซอร เปนใครในเรื่อง (บอกความสัมพันธ)
ก. พอของครู
ข. แมของครู
ค. พอของหนุม นอย
ง. รถมอเตอรไซด
24. คําพูดของครูที่บอกหนุมนอยใหรูจกั ประมาณตัวเอง ใหขอคิดกับหนุมนอยอยางไร
(บอกความสําคัญ)
ก. ทําใหตัดสินใจเลือกเรียนไดถูกตอง
ข. ทํารูจักประหยัด
ค. ทําใหกลับไปชวยงานพอแมได
ง. ทําใหเลิกเรียน
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25. ทําไมครูจึงชวยเหลือหนุม นอยในเรื่องการเรียน (บอกความสัมพันธ)
ก. เพราะหนุมนอยมีน้ําใจไมตรีตอครู
ข. เพราะรักหนุมนอย
ค. เพราะอยากสงเรียน
ง. เพราะอยูใกลบานหนุม นอย
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อานสารคดีตอไปนี้ แลวตอบคําถาม ขอ 26 - 32

สารกันบูดในขนมปงสอดไส

ขนมปงสอดไสชนิดตางๆ ไมวาจะเปนไสครีม สังขยา ถั่วเขียว ถั่วแดง ฯลฯ จัดอยูใน
กลุมของอาหารคาวและหวาน จึงไมแปลกที่เรามักกินเปนอาหารหลักในบางมื้อ หรือกินเปนอาหาร
วางเปนบางเวลา
แตอากาศรอน ๆ ของบานเรา จะกินอะไรตามใจปากคงไมได คงตองมีขอควรระวังกัน
ไวสักนิด ปกติเรามักจะระวังกันเฉพาะขนมปงที่เนาเสียแลวเทานั้น แตคราวนี้คงตองระวังขนมปง
ที่ไมเนาเสียกันดวย
ก็ขนมปงสอดไสที่ไมเนาเสียอาจมีเจาวายราน “สารกันบูด” เปนเกราะปองกันเชื้อโรค
ผสมอยู
โดยเฉพาะขนมปงที่มีไสชนิดที่มีสวนผสมของ นม เนย ไข ที่ปกติจะเนาเสียไดงาย
อยูแลว และยิ่งชวงที่มีอากาศอบอาวอยางนี้ ก็ยิ่งกระตุนใหไสขนมปงสอดไสใหเก็บไดยาวนานขึ้น
สารกันบูดที่นิยมใชมีอยูดวยกัน 2 ชนิด คือ กรดเบนโซอิก และกรดซอรบิก
หากร า งกายได รั บ เจ า วายร า ยทั้ ง 2 ชนิ ด นี้ ในปริ ม าณมาก และได รั บ เป น ประจํ า
จะทําใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอตับและไต
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 84 เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร กําหนดใหใช
กรดซอรบิกในแยม เยลลี และเวยชีส ไดไมเกิน 1,000 กรัม/กิโลกรัม สวนกรดเบนโซกินกําหนด
ใหใชในเนยเทียมไดไมเกิน 1,000 กรัม/กิโลกรัม
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ขอย้ํากันอีกครั้งวา เวลาซื้อขนมปงสอดไสตองสังเกตกันใหดี ๆ รานไหนที่วางขายไว
นานผิดปกติ ก็อยาซื้อไปรับประทาน...!!!
วิทยาศาสตร ป.5 2550 : 157
26. ขนมปงสอดไสสังขยา ไสครีม ถั่วเขียว ถั่วแดง จัดเปนอาหารประเภทใด (บอกความสัมพันธ)
ก. อาหารหวานและอาหารคาว
ข. อาหารคาว
ค. อาหารหวาน
ง. อาหารหวานปนคาว
27. อาหารหลักของคนไทย คืออะไร (บอกความสัมพันธ)
ก. ขนมปง
ข. ขาว
ค. ขนม
ง. ถูกทุกขอ
28. สารกันบูดทําใหเกิดอันตรายกับรางกายสวนใด (บอกความสําคัญ)
ก. ตับ
ข. ไต
ค. ลําไส
ง. ตับและไต
29. สารกันบูดทําใหอาหารมีลักษณะใด (สรุปใจความสําคัญ)
ก. ทําใหอาหารนั้น ๆ อยูไดนาน
ข. ทําใหอาหารนารับประทาน
ค. ทําใหอาหารสด
ง. ทําใหอาหารมีสีสวย
30. เจาวายรายในทีน่ ี้หมายถึงใคร (บอกความสัมพันธ)
ก. ขนมปง
ข. กรดเบนโซอิด
ค. กรดซอรบกิ
ง. สารกันบูด
31. กรดซอรบิกโนแยม เยลลี และเวยชสี ใชไดไมเกินกี่กรัม (บอกความสําคัญ)
ก. 500 กรัม / กิโลกรัม
ข. 800 กรัม / กิโลกรัม
ค. 1,000 กรัม / กิโลกรัม
ง. 1,100 กรัม / กิโลกรัม
32. หลักในการเลือกซื้อขนมปงทําอยางไร (สรุปใจความสําคัญ)
ก. สีสวย
ข. จัดเรียงไวอยางเรียบรอย
ค. ดูวนั หมดอายุ ไมมเี ชื้อรา
ง. รานสะอาด
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อานสารคดีตอไปนี้ แลวตอบคําถาม ขอ 33 - 37

จอนปลูกขาวโพด

จอ นเป น ลู ก ชาวไร พ อ มี อ าชี พ ปลู ก ข า วโพดขาย วั น หนึ่ ง พ อ บอกจ อ นให นํ า เมล็ ด
ขาวโพด ไปปลูกในแปลงดินที่พอเตรียมไว พอบอกใหจอนขุดหลุมหางกันหลุมละ 2 กาว แลว
หยอดเมล็ดขาวโพดลงในหลุม หลุมละ 4-5 เมล็ด จากนั้นใชดินกลบหลุม จอนทําตามที่พอบอกได
เพียง 5-6 หลุม จอนรูสึกเบื่อ อยากใหเสร็จเร็ว ๆ จึงใชวิธีใหม จอนใสเมล็ดขาวโพดจํานวนมาก
เปนกํามือ ๆ ลงในหลุมแตละหลุม ขาวโพดจึงหมดเร็ว งานเสร็จเร็วดวย จอนรีบไปเลนกับเพื่อน ๆ
เมื่อพอถาม จอนตอบวา ไดทําตามที่พอสั่งทุกประการ
หลังจากนั้นเมื่อเมล็ดขาวโพดงอก ตนขาวโพดขึ้นเบียดกันเปนกระจุกในแตละหลุม
ต น ข า วโพดผอม ไม ง อกงาม พ อ เห็ น ตน ข า วโพด จึ ง รูว า จ อ นไม ทํ า ตามที่ พ อ สั่ง พ อ เรี ย กจ อ น
มาตักเตือน ชี้ใหเห็นโทษและสอนวา ตอไปอยาทําเชนนี้อีก จอนขอโทษพอ และรับคําวาจะไมทํา
เชนนี้อีก
ประดับ จันทรสุขศรี 2550 : 35
33. ครอบครัวของจอนมีอาชีพอะไร (บอกความสัมพันธ)
ก. ชาวไร
ข. ชาวนา
ค. ชาวสวน
ง. เกษตรกรรม
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34. พอใชจอนใหทาํ อะไร (บอกความสําคัญ)
ก. เอาเมล็ดแตงโมไปปลูก
ข. เอาเมล็ดขาวโพดไปปลูก
ค. ไปรดน้ําขาวโพดในไร
ง. ไปหักขาวโพดในไร
35. ในการปลูกขาวโพดนัน้ จะตองมีระยะหางของหลุมเทาไร (บอกความสําคัญ)
ก. จอนขุดหลุมหางกันหลุมละ 2 กาว
ข. จอนขุดหลุมหางกันหลุมละ 1 กาว
ค. จอนขุดหลุมหางกันหลุมละ 3 กาว
ง. จอนขุดหลุมหางกันเทาไรก็ได
36. ผลของการไมเชื่อฟงพอ ผลิตผลของขาวโพดออกมาเปนอยางไร (สรุปใจความสําคัญ)
ก. ตนขาวโพดเจริญเติบโตดี
ข. ตนขาวโพดใหผลผลิตดี
ค. ตนขาวโพดแคระแกรน
ง. ตนขาวโพด แคระแกรน ขึ้นเปนกระจุก
37. ทําไมจอนจึงจึงหยอดเมล็ดขาวโพดลงหลุมเปนจํานวนมาก (บอกความสัมพันธ)
ก. ไดตนขาวโพดจํานวนมาก
ข. รีบไปเลนกับเพื่อน ๆ
ง. เกียจคราน
ค. ทําตามคําสั่งของพอ
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อานสารคดีตอไปนี้ แลวตอบคําถาม ขอ 38 - 40

ตะกั่วในน้ําสม น้ําลูกพรุน น้ําแอปเปล
สถาบันอาหารสุมตัวอยาง น้ําสม น้ําลูกพรุน และน้ําแอปเปล เพื่อวิเคราะหหา
สารตะกั่วที่อาจปนเปอนมากับน้ําผลไมดังกลาว เพราะน้ําผักและน้ําผลไม เปนอาหารที่เสี่ยงตอ
การมีสารตะกั่วปนเปอน เนื่องจากผักและผลไมสามารถดูดซึมตะกั่วมาจากดิน น้ํา หรือแมกระทั่ง
ปุยที่ใชในการเพาะปลูกได และหากสะสมตะกั่วในรางกายมาก ๆ ก็จะมีผลทําลายไต
กระทรวงสาธารณสุข จึงกําหนดใหเครื่องดื่มรวมทั้งน้ําผลไมมีสารตะกั่วปนเปอนได
ไม เ กิ น 0.5 มิ ล ลิ ก รั ม /เครื่ อ งดื่ ม 1 กิ โ ลกรั ม และมาตรฐานของสํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่กํ าหนดใหมี สารตะกั่วปนเป อนในน้ํา ผลไมไดไมเ กิน 0.3 มิลลิก รัม /
กิโลกรัม
ที่มา : เรียบเรียงจากบทความเรื่อง มันมากับอาหาร หนังสือพิมพไทยรัฐ
วิทยาศาสตร ป.4 2550 : 158
38. เหตุใดสถาบันอาหารจะตองสุมตัวอยางของน้ําผลไม (บอกความสัมพันธ)
ก. เพื่อวิเคราะหหาสารตะกัว่ ที่อาจปนเปอนมากับน้าํ ผลไม
ข. เพื่อวิเคราะหหาสารเคมีทมี่ ีประโยชนตอรางกาย
ค. เพื่อวิเคราะหหาสารคลอรีนที่ปนเปอนมากับน้ําผลไม
ง. เพื่อทดสอบคาความเชื่อมัน่ ของอาหาร
39. น้าํ ผลไมชนิดใดบางที่สถาบันอาการนํามาสุมตรวจ (บอกความสัมพันธ)
ก. น้าํ องุน น้าํ ฝรั่ง น้าํ สม
ข. น้ําแครอท น้าํ แอปเปล น้ํามะมวง
ค. น้ําสม น้ําลูกพรุน น้ําแอปเปล
ง. น้าํ กระเจี๊ยบ น้ําฝรั่ง น้ําลูกพรุน
40. หากในรางกายมีสารตะกั่วสะสมอยูมาก ๆ จะมีผลตอรางกายอยางไร (สรุปใจความสําคัญ)
ก. ทําลายหัวใจ
ข. ทําลายสมอง
ค. ทําลายไต
ง. ถูกทุกขอ
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เฉลยแบบทดสอบ
กอนและหลังจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus
1. ค
2. ข
3. ก
4. ค
5. ง
6. ข
7. ข
8. ง
9. ง
10. ก
11. ค
12. ง.
13. ง
14. ง
15. ง
16. ค
17. ก
18. ก
19. ก
20. ค

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ง
ก
ง
ก
ก
ก
ข
ง
ก
ง
ค
ค
ง
ข
ก
ง
ข
ก
ค
ค
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แบบสอบถามความคิดเห็น
ตอนที่ 1 ใหนกั เรียนทําเครื่องหมาย 3ลงในชองวางขวามือเพียงชองใดชองหนึง่ ในแตละขอ
ตามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดว ยเทคนิค KWL Plus ดังนี้
เห็นดวยมาก
ใหระดับ 3
เห็นดวยปานกลาง
ใหระดับ 2
เห็นดวยนอย
ใหระดับ 1

รายการ
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับตอเนื่องไมสับสน
2. สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนไดไมยากจนเกินไป
3. สงเสริมใหนักเรียนไดคิดและแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู
4. สงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถามและตอบคําตอบในสิ่งที่อยากรู
5. นักเรียนไดรูจักแหลงขอมูลที่หลากหลายในการศึกษาคนควาเพิ่มเติม
ดานบรรยากาศ
6. นักเรียนสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน
7. นักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกันเปนกลุม
8. นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน
9. ครูมีความเปนกันเองกับนักเรียนตลอดเวลา
10. ครูคอยชวยเหลือแนะนํานักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมอยางทั่วถึง
ดานประโยชนที่ไดรับ
11. นักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการอานและมีเปาหมายในการอาน
12. ชวยใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนเพิ่มมากขึ้น
13. นักเรียนไดรับความรูใหม ๆ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันใน
ชั้นเรียน
14. ฝกใหนักเรียนไดคิดและทํางานอยางเปนระบบ
15. นักเรียนสามารถนํากระบวนการอานไปใชในชีวิตประจําวันและในวิชาอื่นๆ

ระดับ
ความคิดเห็น
3 2 1
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ตอนที่ 2 ใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น จากคําถามทีก่ ําหนดใหตอไปนี้
1. นักเรียนพบปญหาใดบางในการปฏิบัตกิ ิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. นักเรียนมีขอ เสนอแนะอยางไรบาง เกีย่ วกับการจัดการกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค
KWL Plus
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ภาคผนวก ง
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย

240
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
………………

1. นายสมศักดิ์ จรวงศ
รองผูอํานวยการ โรงเรียนดอนเจดียพ ิทยาคม
2. นางจิราธร สามารถ
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2
3. นายวินยั มากระจันทร
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2
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ภาคผนวก จ
หนังสือเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย
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ภาคผนวก ฉ
หนังสือขอทดลองใชเครือ่ งมือ
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247

ภาคผนวก ช
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
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ประวัติผูวิจยั
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ประวัติผูวิจยั
ชื่อ – นามสกุล
ที่อยู
สถานทีท่ ํางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2548

นางสาวมนภรณ ใจรูรอบ
326 หมู 3 ต.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี 72170
โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม ต.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย
จ.สุพรรณบุรี

สําเร็จการศึกษาคุรุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ศึกษาตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2532-2533 ครูโรงเรียนสหวิทยพณิชยการ
พ.ศ. 2534-ปจจุบัน ครูโรงเรียนดอนเจดียพ ิทยาคม
พ.ศ. 2548
ผูประเมินภายนอกสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)
สังกัดบริษัทสหสิกขมาตร

