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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเรือ่ง ผลของการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL ท่ีมีตอ่ความสามารถ 
ในการอา่นเพื่อความเขา้ใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

ผูว้ิจยั ปรชีญา สทิธิธญักิจ 
ปรญิญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2564 
อาจารยท่ี์ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ศภุวรรณ สจัจพิบลู  

  
งานวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมาย 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อ

ความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู ้ด้วยเทคนิค 
KWDL 2) เพื่อเปรยีบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 3 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL กบัการสอนแบบปกติ กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ จ านวน 2 หอ้งเรียนจากการสุ่มแบบ
แบง่กลุม่ เป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุอย่างละ 1 หอ้งเรยีน โดยใชแ้บบแผนการวิจยั Pretest-
Posttest Control Group Design เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยไดแ้ก่  แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
เทคนิค KWDL แผนการจัดการเรียนรูป้กติ แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติ t-test for 
Dependent Samples และ  t-test for Independent Samples ผลการวิจัยพบว่า  1) นักเรียนท่ี
ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL มีความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจสงูกว่าก่อน
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 2) นักเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค 
KWDL มีความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจสงูกว่านกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ
ปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ค าส าคญั : การอา่นเพื่อความเขา้ใจ, วิธีการสอนอา่นเพื่อความเขา้ใจ, การจดัการเรยีนรูด้ว้ย
เทคนิค KWDL 
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The purposes of this study are as follows: (1) to compare the reading 

comprehension ability of the students after being taught with the KWDL technique; (2) to 
compare ability of reading comprehension of student in two groups, one group taught 
with the KWDL technique and the other with conventional instruction. The samples 
included ninth grade students at Triamudomsuksanomklao School and consisted of two 
classrooms, with an experimental and a control group. The allocation used cluster random 
sampling. This research used the control group pretest-posttest design model. The 
research instruments used in this study included three lesson plans using the KWDL 
technique, three lesson plans with conventional instruction and a reading comprehension 
test, which was also used as a pre-test and a post-test. The data were analyzed using 
mean, standard deviation, a t-test for the independent sample and a t-test dependent 
sample. The results of this study revealed the following: (1) there was a significant 
difference between the pre and post experimental stages in the reading comprehension 
ability of the students of the experimental group at a statistically significant level of .05; 
and (2) there was a statistically significant difference in reading comprehension ability 
between the experimental group and the control groups at a statistically significant level 
of .05. 

 
Keyword : Reading Comprehension, Reading Ability, KWDL Technique 
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
การอ่านเป็นทักษะทางภาษาท่ีมีความจ าเป็นต่อการเรียนรูแ้ละพัฒนาสติปัญญาของ

มนุษย ์จะท าใหม้นุษยรู์เ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก และยิ่งในศตวรรษท่ี 21 ท่ีความ
เจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีการพฒันาไปอย่างต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดวิทยาการ
ดา้นตา่ง ๆ อยู่ตลอดเวลา มนษุยจ์ึงมีการสื่อสารปละรบัรูส้ารในหลายรูปแบบ การอ่านเป็นการรบั
ขอ้มลูข่าวสาร เหตกุารณ ์ซึ่งเป็นกุญแจส าคญัในการพฒันามนุษยใ์หป้ระสบผลส าเร็จ ส่งผลต่อ
การพฒันาและศกึษาหาความรูข้องมนษุย ์ดงัท่ี ขจรศกัดิ ์สนุลี (2545, น. 13) และมณีรตัน ์สขุโชติ
รัตน์ (2548, น. 19-20) ท่ีอธิบายว่าเม่ืออ่านจะท าให้มีพัฒนาการเรียนรูท่ี้ดี เป็นพืน้ฐานของ
ความส าเรจ็ เพราะเม่ือเลือกอ่านอย่างถกูวิธี จะท าใหส้ามารถคน้หาค าตอบของเรื่องราวท่ีอ่านได้
ดว้ยตนเองอยา่งมีเหตผุล สามารถแกปั้ญหาในเหตกุารณต์า่ง ๆ ขยายความคิดสรา้งสรรค ์ใชเ้วลา
วา่งใหเ้กิดประโยชน ์และจดุประกายความคดิเพ่ือพฒันาใหผู้อ้า่นมีสติปัญญามากขึน้ 

การอ่านเพื่อความเขา้ใจ ท าใหผู้อ้่านเกิดพฒันาการดา้นความคิด เพราะหากอ่านแลว้ไม่
เขา้ใจเรื่องท่ีอ่าน ไม่เข้าใจใจจุดประสงคข์องผูเ้รียนว่าตอ้งการสื่อความหมายอะไร ไม่ทราบ
ความหมายของขอ้ความ นยัของค าแตล่ะค า ตีความ และอธิบายเรือ่งท่ีอา่นไม่ได ้การอ่านก็จะเป็น
เพียงขอ้ความในหนา้กระดาษหนึ่งเท่านัน้ ดงันัน้เวลาอ่านจึงตอ้งเนน้ใหผู้อ้่านเกิดความเขา้ใจใน
การอ่าน (สมทุร เซ็นเชาวนิช, 2551, น. 3)  ดว้ยเหตผุลนีก้ระบวนการทางการศกึษาจึงตอ้งเนน้ให้
ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในการอ่าน ครูควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการ
เช่ือมโยงประสบการณท่ี์จะท าใหผู้เ้รียนมีความรอบรูแ้ละพฒันาสติปัญญา ดงันัน้การอ่านจึงเป็น
การส่งเสรมิพฒันาการของบคุคลในระดบัสากล (วิศลัยย์า รุดดิษฐ์, 2539, น. 1-3) และ (สพุรรณี 
วราทร, 2545, น. 5) ดว้ยเหตนีุก้ระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพฒันาคณุภาพการศึกษาดา้น
การสง่เรมิคณุภาพการอ่านเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานสากล 

แมว้่าทกัษะส าคญัท่ีถกูก าหนดใหมี้การจดัการเรียนรู ้วิชาภาษาไทย สาระการอ่าน ของ
นักเรียนทุกระดบัชัน้ แต่กลบัผลว่า นักเรียนไทยยงัขาดความเขา้ใจในการอ่าน และเม่ือ OECD 
องคก์ารความรว่มมือและพฒันาเศรษฐกิจ จดัการสอบเพื่อทดสอบความสามารถในการอ่านและ
การคิดวิเคราะหข์องนกัเรียน ผลการประเมินการอ่านของปีพทุธศกัราช 2561 พบว่า นกัเรียนไทย 
มีคะแนนการอ่านของนกัเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงล าดบัท่ี 68 ซึ่งต  ่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD โดยกลุ่ม
ประเทศสมาชิก OECD มีคะแนนคา่เฉลี่ยการอา่นเท่ากบั 487 คะแนน  สว่นนกัเรยีนไทยไดค้ะแนน
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เพียง 393 หากเปรียบเทียบผลการประเมิน PISA ระหว่างปีพุทธศกัราช 2558 และ 2561 พบว่า 
ผลการประเมินดา้นการอ่านของนักเรียนไทยมีคะแนนลดลง 16 คะแนน ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงคะแนนการอ่านตัง้แต่การประเมินรอบแรกในปีพุทธศกัราช 2543-2561 พบว่า ผล
การประเมินดา้นการอ่านของนกัเรียนไทยมีแนวโนม้ลดลงอย่างต่อเน่ือง (ศนูยด์  าเนินงาน PISA 
แห่งชาติ สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี , 2564, น. 1) โดยปัญหาดงักล่าว
แสดงให้เห็นว่านักเรียนขาดความเขา้ใจในการอ่าน และไม่สามารถตีความจากขอ้ความ จับ
ใจความ และเช่ือมโยงความรูต้่าง ๆ กบัการอ่านได ้ทัง้นีเ้ม่ือศกึษางานวิจยัต่าง ๆ พบว่า นกัเรียน
ไม่สามารถพฒันาทกัษะการอ่านไดด้ีเท่าท่ีควร ดงังานวิจยัของ อ าไพ ลคันาอนสุรณ ์(2545, น. 2) 
ท่ีพบว่าเม่ือนักเรียนไม่ไดร้บัการฝึกฝนการอ่านท่ีเพียงพอ นักเรียนจึงไม่เขา้ใจเรื่องท่ีอ่าน จับ
ใจความและสรุปความรูไ้ม่ไดค้า่เฉลี่ยจึงต ่ากว่าเกณฑท่ี์ก าหนด โดยเฉพาะความเขา้ใจในการอา่น
ระดบัสงู คือมีความสามารถในการประเมินตดัสินสิ่งท่ีอา่นไดอ้ยา่งมีเหตผุลและมีวิจารณญาณ 

จากปัญหาขา้งตน้ อาจสะทอ้นใหเ้ห็นว่าวิธีการสอนของครูช่วยฝึกฝนพฒันาทกัษะการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจไม่ดีเท่าท่ีควร ไม่กระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดการเช่ือมโยงการเรียนรู ้มุ่งเน้นการ
ท่องจ าเนือ้หาตามหลกัสตูร การแปลความหมายและค าศพัท ์การตีความบทประพนัธต์ามครู ท า
ให้นักเรียนไม่ไดเ้ขา้ใจเรื่องท่ีอ่านอย่างแท้จริง ดังท่ี ศิริวรรณ เสนาวงษ์ (2552, น. 120-128) 
กล่าวถึงปัญหาในการอ่านว่า ถ้าผูเ้รียนไม่สามารถท าความเขา้ใจเรื่อง ก็น าขอ้มูลไปใชไ้ม่ได้
สอดคลอ้งกบั สิรบิปุผา อทุารธาดา (2550, น. 3) ท่ีกล่าวว่าผูเ้รียนส่วนมากยงัมีทกัษะการอ่านอยู่
ในระดบัท่ีตอ้งพฒันา เน่ืองมาจากขาดวิธีหรือเทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ท าใหผู้เ้รียนไม่
เขา้ใจเรือ่งท่ีอา่น อีกทัง้ขาดความกระตือรอืรน้ในการอ่านอีกดว้ย 

การแกปั้ญหาการจดัการเรยีนรูน้ัน้ควรสรา้งกระบวนการเรยีนรูท่ี้ท าใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ย
ตวัเอง ฝึกการคิดวิเคราะหอ์ย่างมีเหตผุล ฝึกกระบวนการตัง้ค  าถามจากสิ่งท่ีตนเองตอ้งการทราบ
หรอืควรจะทราบ คน้หาความรู ้จดัเรยีงขอ้มลูใหเ้ป็นระเบียบ เพื่อใหใ้หส้ามารถเลือกใชข้อ้มลูท่ีเป็น
ประโยชนต์่อการเรียนรู ้นอกจากนี ้การจัดการเรียนการเรียนรูค้วรจะพฒันาทกัษะท่ีส าคญัของ
นกัเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูช้่วงชัน้ท่ี 3 กล่าวโดยสรุปไดว้่า นกัเรียนตอ้งสามารถในการอ่าน
เลือกสิ่งท่ีตอ้งการอา่นจากสื่อแลว้สามารถน าขอ้มลูจากการอ่านไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 

จากการศกึษาคน้ควา้เอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ผู้วิจยัพบว่าชอวแ์ละคณะ (Shaw, et al., 
1997, pp. 482-486) ผูค้ิดคน้เทคนิค KWDL ซึง่พฒันาจากแนวคิด KWL ของ โอเกิล (Ogle, 1986, 
pp. 564-570) เป็นเทคนิคท่ีจะช่วยพฒันาความสามารถดา้นการอ่าน การคิด และการสรุปความ
ดงัท่ี โอเกิล (Ogle, 1986) อธิบายถึงประโยชนข์องเทคนิค KWL ว่าเป็นเทคนิคท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียน
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พฒันาการอ่านไดท้กุระดบัชัน้ ทกุรายวิชา และยงัสามารถพฒันาทกัษะทางการคิดรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห ์และการคิดอย่างสรา้งสรรคไ์ด ้โดยเม่ือน า
เทคนิค KWL มาช่วยพฒันาการคิดและการอ่าน จากกรอบล าดบัขัน้ตอนการคิดท่ีไม่ซบัซอ้น ซึ่ง
ตอ่มาเทคนิค KWL ไดพ้ฒันาเป็นเทคนิค KWDL โดยท่ีนกัเรยีนตอ้งมีความสามารถดา้นการอ่านท่ี
ดีก่อน และพฒันาใหมี้คณุภาพสงูขึน้ไป โดยเทคนิค KWL มีขัน้ตอนการด าเนินการเช่นเดียวกับ
เทคนิค KWL แตมี่การเพิ่มขัน้ตอน D ซึง่เป็นขัน้ตอนของการลงมือปฏิบตัิการหาค าตอบสิ่งท่ีผูเ้รยีน
สงสยัหรือควรทราบ จากขัน้ตอนการตัง้ค  าถามดว้ยตนเอง ซึ่งเหมาะกบัวิชาท่ีมีเนือ้หาท่ีตอ้งอาศยั
การอ่านเพื่อความเขา้ใจ เช่น วิชาภาษาไทย ท่ีก าหนดใหน้กัเรียนท่ีจบการศึกษาชั้น ม.3 ผูเ้รียน
ตอ้งจับใจความเรื่องท่ีอ่าน พิจารณาความหมายความหมายโดยตรงและโดยนัยของขอ้ความ 
ล าดบัเหตกุารณแ์ละความส าคญัจากเรื่อง สามารถแสดงความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้เก่ียวกบัเรื่องท่ี
อ่านได้อย่างมีเหตุผลรวมทั้งประเมินความถูกต้องของเรื่องท่ีอ่าน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2552) 

เทคนิค KWDl (Shaw, et al., 1997) เป็นเทคนิคท่ีจะพฒันาทกัษะทางความคิดของผูเ้รยีน
ไดอ้ย่างเป็นระบบขัน้ตอน โดยการฝึกทกัษะทางการอ่าน การเขียน และการพดูโดยใชก้ารน าเสนอ
เรื่องจากแผนผงั โดยมีวตัถปุระสงคใ์นเพื่อพฒันาทกัษะภาษา และการอ่านในรายวิชาอ่ืน ๆ เช่น 
วิชาคณิตศาสตร  ์วิทยาศาสตร ์และสังคมศึกษา เป็นตน้ เพราะว่าผูเ้รียนจะไดร้บัการพัฒนา
กระบวนการท าความเขา้ใจตนเอง ตระหนักรู ้การวางแผนการ ตัง้จุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความ
เข้าใจของตนเอง และสามารถจัดระบบเรียบเรียงข้อมูล เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลมาใช้ใน
สถานการณอ่ื์นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั ชอวแ์ละเชสซิน (Shaw & Chessin, 1996, 
pp. 486-488) ท่ีกลา่ววา่เม่ือผูเ้รยีนสามารถอ่านเพื่อความเขา้ใจได ้จึงตีความเนือ้หาได ้เพราะเมื่อ
เขา้ใจเนือ้หา สามารถเรยีงล าดบัเหตกุารณ ์แยกแยะขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น จ าแนกประเภทของ
เนือ้หาและเขา้ใจคณุคา่ของเนือ้หา ดงัท่ีนิรนัดร ์แสงกหุลาบ (2547, น. 7) และ อดิเรก เฉลียวฉลาด 
(2550, น. 13) ท่ีกล่าวว่าเทคนิค KWDL เป็นเทคนิคท่ีสามารถแกปั้ญหาในการอ่านคิดวิเคราะห์
ของนกัเรยีนอยา่งเป็นขัน้ตอน ฝึกใหน้กัเรยีนแกปั้ญหาไดห้ลากหลายวิธี น าไปใชใ้นสถานการณอ่ื์น
อย่างเกิดประสิทธิผล เทคนิคนีจ้ึงมีประโยชนต์่อการฝึกการอ่าน และคิดวิเคราะห ์การเขียนสรุป
และการน าเสนอ โดยมีขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู ้4 ขัน้ตอน ดงันี ้(Shaw, et al., 1997, pp. 485)  

ขั้น 1 K (Know) ผู้เรียนรูส้ิ่งใดเก่ียวกับเรื่องบ้าง ผู้อ่านต้องระดมความคิดและ
ประสบการณเ์ดิมของตนเอง จากนัน้จดัระเบียบความรูท่ี้มี เพื่อใหส้ามารถอธิบายความเก่ียวขอ้ง
หรอืขอ้มลูท่ีทราบได ้
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ขัน้ 2 (Want to know) ผูเ้รียนตัง้ค  าถามถึงสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสิ่งท่ีตอ้งการรูจ้าก
เรือ่งนัน้ ๆ โดยคน้หาขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูท่ีหลากหลาย เพื่อหาค าตอบ 

ขัน้ 3 (Do to find) ผูเ้รยีนจดักระบวนการในการหาค าตอบจากสิ่งท่ีตนตัง้ค  าถาม 
ขัน้ท่ี 4 L (What we learned) ผูเ้รียนอ่านแลว้บนัทึกผลการเรียนรู ้เพื่อน าขอ้มลูไป

แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้พิจารณาขอ้มลูท่ีไดร้บั และสรุปความรูท่ี้ไดจ้ากการอ่าน 
จากขัน้ตอนดงักลา่ว ผูว้ิจยัในน ามาสงัเคราะหไ์ดด้งันี ้

1. น าเขา้สู่บทเรียน นกัเรียนทบทวนความรูเ้ดิม ครูแจง้วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้และ
น าเขา้สูบ่ทเรยีน 

2. สอนเนือ้หาใหม่ ผูส้อนเสนอเนือ้หา และใหผู้เ้รียนแกปั้ญหาตามตาราง KWDL 
ดงันี ้

K (know) นักเรียนทบทวนความรูแ้ละประสบการณ์เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกับเนือ้หา 
และเขียนความรูท่ี้ตาราง KWDL ช่อง K 

W (Want to know) ผูเ้รียนอยากทราบหรือควรจะทราบอะไรจากเรื่องท่ีจะอ่าน 
ใหต้ัง้ค  าถามและเขียนท่ีตาราง KWDL ช่อง W 

D (Do to find out) อา่นเรือ่งท่ีไดร้บัมอบหมาย และศกึษาคน้ควา้หาค าตอบ ตาม
กระบวนการและประเด็นค าถามท่ีผูเ้รียนระบุ โดยบอกกระบวนการสืบคน้เพื่อใหไ้ดค้  าตอบ แลว้
บนัทกึลงในตาราง KWDL ช่อง D  

L (Learned) นกัเรียนสรุปความรูจ้ากการอ่านของตนเอง แลว้เขียนท่ีช่อง L ใน
ตาราง KWDL  

3. ฝึกทกัษะอิสระ นกัเรยีนแลกเปลี่ยนเรยีนรูจ้ากการอ่านของตนเอง หากมีค าถามท่ี
น่าสนใจ นกัเรยีนสามารถกลบัไปหาค าตอบจากกระบวนการเดมิ เพื่อศกึษาขอ้มลูเพิ่มเตมิ 

4. สรุปและประเมินผล อภิปรายความรูท่ี้ไดจ้ากการเรยีนและท าแบบฝึกหดั 
จากขัน้ตอนขา้งตน้เทคนิค KWDLจะสามารถฝึกฝนและพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

และพฒันาทกัษะการอ่านเพอ่ความเขา้ใจ โดยมีขัน้ตอนการวางแผนการอ่าน การตัง้จดุหมาย หาร
ตรวจสอบความเขา้ใจของตนเอง และการจดัระเบียบขอ้มลูท่ีไดร้บัอย่างเป็นระบบ ส่งผลใหเ้ม่ือ
ตอ้งการน าขอ้มูลไปใชภ้ายหลงัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ยงัสามารถพฒันาทกัษะการอ่าน 
การคิดอย่างเป็นระบบ การเขียนสรุป และน าเสนอขอ้มลูจากการอ่านของตนเอง ดงัท่ีกชกร เสมา
ทอง (2560, น. 8) ปรียาภรณ ์ยงขามปอ้ม และคณะ (2564, น. 109) ท่ีพบว่าเทคนิค KWDL เป็น
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กระบวนการท่ีท าใหน้กัเรยีนพฒันาการอ่านของตนเองไดอ้ยา่งเป็นระบบ ท าใหผู้เ้รยีนมีผมสมัฤทธ์ิ
ท่ีดี 

จากแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัท่ีสอดคลอ้ง แสดงใหเ้ห็นว่าเทคนิค KWDL สามารถ
ส่งเสริมการอ่านของนกัเรียนได ้ผูว้ิจัยจึงไดน้  าเทคนิค KWDL มาใชใ้นการจดัการเรียนสอนเพื่อ
พฒันาศกัยภาพดา้นการอา่นของนกัเรยีนใหมี้ประสิทธิภาพตอ่ไป  

ความมุ่งหมายในการวิจัย 
1. เพื่อเปรยีบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี 3 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL  
2. เพื่อเปรยีบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี 3 ท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL กบัการสอนแบบปกต ิ

ความส าคัญการวิจัย 
การศึกษาผลของการจัดการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่าน

เพื่อความเขา้ใจ ซึง่ครูผูส้อนจะไดน้ าแนวทางในการจดัการเรยีนรูนี้ไ้ปพฒันาแนวทางในการจดัการ
เรยีนในรายวิชาภาษาไทยหรอืวิชาอื่น ๆ เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีนตอ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
กลุ่มประชากร 

นกัเรยีนโรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษานอ้มเกลา้ ในภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2564  ชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 2 หอ้งเรยีน รวม 506 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ในภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2564 จ านวน 2 หอ้งเรยีน 

รวม 80 คน ท่ีไดม้าจากกาสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม และจบัฉลากเพื่อเป็นกลุ่มทดลองท่ีจะไดร้บัการ
จัดการเรียนรูด้ ้วยเทคนิค KWDL และกลุ่มควบคุมท่ีจะได้รับการสอนแบบปกติ อย่างละ 1 
หอ้งเรยีน  

ตวัแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรตน้ คือ วิธีการจดัการเรยีนรู ้

1.1 การจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL 
1.2 การจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ

2. ตวัแปรตาม 
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2.1 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
ระยะเวลาในการวิจัย 

การวิจยันีท้ดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2564 ใชเ้วลาในการทดลอง 14 คาบ 
คาบละ 50 นาที  โดยในคาบท่ี 1 จะเป็นการปฐมนิเทศทัง้ 2 กลุม่ และขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู ้12 
คาบ และท าแบบทดสอบ 1 คาบ รวม 14 คาบ 

เนือ้หาในการวิจัย 
พิจารณาเนือ้หาจากตวัชีว้ดัและเนือ้หารายวิชาภาษาไทย ตามหลกัสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ในสาระการเรียนรูท่ี้ 5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม ระดบัชัน้ มธัยมศกึษาปีท่ี 3  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ดงันี ้

1. พระอภยัมณี ตอน พระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้ 
2. บทพากยเ์อราวณั 
3. อิศรญาณภาษิต 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
การจัดการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL คือ การจัดการเรียนรูโ้ดยใชเ้นือ้หาวรรณคดีเพื่อ

พฒันาทกัษะการอ่าน ดว้ยเทคนิค KWDL ซึง่สงัเคราะหม์าจากขัน้ตอนของ (วชัรา เลา่เรยีนดี และ
คณะ , 2560, น. 211-212) โดยมีกระบวนการเรยีนรูด้งันี ้

1. น าเขา้สู่บทเรียน นกัเรียนทบทวนความรูเ้ดิม ครูแจง้วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้และ
น าเขา้สูบ่ทเรยีน 

2. สอนเนือ้หาใหม่ ผูส้อนเสนอเนือ้หา และใหผู้เ้รียนแกปั้ญหาตามตาราง KWDL 
ดงันี ้

K (know) นกัเรียนทบทวนความรูแ้ละประสบการณเ์ดิมท่ีเก่ียวขอ้งเนือ้หา และ
เขียนความรูท่ี้ตาราง KWDL ช่อง K 

W (Want to know) ผูเ้รยีนอยากทราบหรอืควรทราบอะไรจากเรือ่งท่ีจะอา่นใหต้ัง้
ค  าถามและเขียนท่ีตาราง KWDL ชอ้ง W 

D (Do to find out) นกัเรียนลงมืออ่านบทอ่าน และศึกษาสืบคน้ขอ้มลู โดยบอก
กระบวนการหาค าตอบ เช่น ศกึษาและคน้ควา้หาค าตอบจาหนงัสือเรยีนวรรณคดี ชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 3 หรอืศกึษาเพิ่มเตมิจากหนงัสือรามเกียรติ ์แลว้บนัทกึลงในตาราง KWDL ช่อง D  

L (Learned) นกัเรียนสรุปความรูท่ี้ไดจ้ากการอ่านจากการอ่านของตนเอง แลว้
บนัทกึลงในตาราง KWDL ช่อง L โดยครูสุม่ถามนกัเรยีนถึงค าถามและค าตอบท่ีนกัเรยีนสืบคน้ 
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3. ฝึกทกัษะอิสระ ผูเ้รียนแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากการอ่านของตนเอง หากมีค าถามท่ี
น่าสนใจ นกัเรยีนสามารถกลบัไปหาค าตอบจากกระบวนการเดมิ เพื่อศกึษาขอ้มลูเพิ่มเตมิ 

4. สรุปและประเมินผล อภิปรายสรุปความรูท่ี้ไดจ้ากการเรยีนและท าแบบฝึกหดั 
การจดัการเรียนรูแ้บบปกติ หมายถึง การจดัการเรียนรูร้ายวิชาภาษาไทย ท่ีครูจดัท าขึน้

แผนการจดัการเรยีนรูข้องโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ มีขัน้ตอนดงันี ้
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

ครูดึงดดูความใสใจของนกัเรียนโดยใชว้ิธีการสนทนา หรือตัง้ค  าถามท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับทเรียนใหน้กัเรียนอภิปรายรว่มกนั หรือตัง้ค  าถามจากสื่อ รูปภาพ เกม หรือวิดีทศัน ์ลลล เพื่อ
กระตุน้ใหก้ารตื่นตวัของนกัเรยีน และเช่ือมโยงเขา้สูเ่นือ้หา 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. นักเรียนศึกษาเนือ้หาการเรียนรู ้เช่น เรื่องย่อ ท่ีมาของเรื่อง ประวัติผูแ้ต่ง 

ลกัษณะค าประพนัธ ์ค  าศพัทท่ี์ควรทราบ และบนัทกึความรูล้งในใยงานหรอืสมดุ 
2. นกัเรยีนแบง่กลุม่และรวมกนัถอดคะประพนัธจ์ากเรือ่งท่ีอา่น 
3. นกัเรยีนน าเสนอผลงานและรว่มกนัอภิปรายความรู ้
4. นกัเรยีนท าแบบฝึกหดัจากเรือ่ง  

ขั้นสรุป  
ตรวจแบบฝึกหัด ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายความรู ้ทบทวนแนวทางการ

อา่นเพื่อน าไปใชใ้นการฝึกอา่นครัง้ถดัไป 
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ คือ การเขา้ใจความหมายของค า ประโยค โดย

สามารถเข้าใจจุดประสงคข์องผูแ้ต่ง วิเคราะห์และตีความคุณค่าจากเรื่อง และเช่ือมโยงกับ
สถานการณใ์หม่ ซึ่งพฒันาตามแนวคิดของเลยเ์กอรแ์ละลาเกอร ์(Raygor & Ragor, 1985) ซึ่งมี
ระดบัความเขา้ใจ ดงันี ้

1. ระดบัตวัอกัษร (Literal Comprehension) เป็นความเขา้ใจเริ่มตน้ นกัเรียนเขา้ใจ
ความหมายของค า และความคิดของผูเ้ขียน 

2. ระดบัตีความ (Interpretive Comprehension) นกัเรยีนประเมินสิ่งท่ีนกัเรียนรู ้เพื่อ
ล าดบัขอ้มลูและเช่ือมโยงขอ้มลูอยา่งมีเหตผุล 

3. ระดบัน าไปใช ้(Applied Comprehension) นกัเรียนประเมินเรื่องท่ีอ่าน พิจารณา
ว่าจะยอมรบัหรือปฏิเสธขอ้มลูท่ีไดร้บั น าขอ้มลูเหล่านัน้ไปเช่ือมโยงกบัความรูห้รือประสบการณ์
เดิม และปรบัใชเ้ขา้กบัสถานการณใ์หม่ 
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สมมตฐิานการวิจยั 
1. นักเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL มีความสามารถในการอ่านเพ่อ

ความเขา้ใจหลงัทดลองสงูกวา่ก่อนทดลอง 
2. นักเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL มีความสามารถในการอ่านเพื่อ

ความเขา้ใจสงูกวา่นกัเรยีนท่ีไดร้บัการสอนแบบปกติ 

กรอบแนวคดิการวิจัย 
เพื่อศึกษาผลของการจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่าน

เพื่อความเขา้ใจ โดยมีกรอบแนวคิดดงันี ้

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

งานวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายท่ีจะศกึษาผลของการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL ท่ีสง่ผล
ต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ซึ่งผูว้ิจยัไดศ้กึษา
เอกสารและวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคนิค KWDL และการอ่านเพอ่ความเขา้ใจ ดงัหวัขอ้ดงันี ้

1. เทคนิค KWDL กับการจัดการเรียนรู้ 
1.1 ท่ีมาของเทคนิค KWDL 
1.2 นิยามการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL  
1.3 ประโยชนแ์ละความส าคญั 
1.4 กระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL 
1.5 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคนิค KWDL 

2. การอ่านเพือ่ความเข้าใจ 
2.1 ความหมาย 
2.2 องคป์ระกอบความเขา้ใจการอา่น 
2.3 ระดบัความเขา้ใจ 
2.4 การประเมินผลความเขา้ใจ 
2.5 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอา่นเพื่อความเขา้ใจ 
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การจัดการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL 
1.1 ความเป็นมาของเทคนิค KWL, KWL PLUS, KWDL 

การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิค  KWDL พัฒนามาจากเทคนิค KWL ของ โอเกิล 
(Ogle, 1986) มุ่งเนน้ใชใ้นการจดัการเรียนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการอ่าน โดยเทคนิค KWL ย่อมาก
จาก Know, Want to know และ Learned วชัรา เลา่เรยีนดี (2556, น. 91-92) ไดอ้ธิบายถึงเทคนิค 
KWL ว่าเป็นเทคนิคท่ีสามารถใชพ้ฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ โดยนกัเรยีนจะไดฝึ้กทกัษะ
การอา่นและการเขียน โดยนกัเรยีนสามารถเขา้ใจเรือ่งท่ีอา่นไดร้วดเรว็มากขึน้ โดยมีขัน้ตอนในการ
จดัการเรยีนรูด้งันี ้

1. เลือกเรือ่งหรอืบทอา่นท่ีนกัเรยีนตอ้งการรู ้
2. ท าตารางแผนผัง KWL ขนาดใหญ่ส าหรบัชั้นเรียน และขนาดปกติส  าหรบั

นกัเรยีนเป็นรายบคุคลเพื่อบนัทกึในขัน้กิจกรรมอิสระหรอืกิจกรรมกลุม่ 
3. แบง่กลุม่ตามความเหมาะสมและใหน้กัเรยีนระดมสมอง เก่ียวกบัขอ้ความ วลี 

ขอ้ความขอ้งเนือ้หา โดยใชค้  าถามน าและบนัทกึลงในช่อง K ในตาราง KWL ใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 
4. ครูและนักเรียนร่วมกันบนัทึกประเด็นท่ีสงสยัลงในช่อง W ในตารางของชั้น

เรยีนและของตนเอง 
5.  นกัเรียนลงมืออ่านบทอ่านและสืบคน้ขอ้มลูจากค าถามในช่อง W และบนัทึก

ค าตอบลงในช่อง L โดยครูควรกระตุน้ใหน้กัเรยีนบนัสิ่งท่ีนกัเรยีนสนใจเป็นพิเศษดว้ย 
6. อภิปรายรว่มกนัเก่ียวกบัสาระตา่ง ๆ ท่ีไดจ้ากการอ่าน 
7. หากนกัเรยีนยงัหาค าตอบไม่ไดใ้หน้กัเรยีนกลบัไปท าขัน้ตอนเดมิ 

จิลเลต จีน วอลเลส และคณะ (Gillet, Temple, et al, 2011, p. 173) ไดก้ล่าวถึง
เทคนิค KWL ว่าเป็นเทคนิคท่ีผูอ้่านจะถามถึงสิ่งท่ีตนเองรู ้ตอ้งการรู ้และสิ่งท่ีเรียนรูจ้ากเรื่อง โดย
สองค าถามแรกจะถามก่อนการอา่นและค าถามสดุทา้ยซึง่ผูอ้า่นจะถามหลงัจากท่ีอา่นแลว้ 

การจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWL ประกอบดว้ย ขัน้ K ระบุสิ่งท่ีรูห้รือเก่ียวขอ้งกบั
เนือ้หา และขัน้ L อ่านแลว้รูอ้ะไรบา้ง ซึ่งขัน้ดงักล่าวจะส่งเสริมใหผู้อ้่านไดพ้ฒันาทกัษะการอ่าน
และเกิดความเขา้ใจในการอ่าน สอดคลอ้งกับท่ี จิราภรณ ์บุญณรงค ์(2556, น. 128) ท่ีพบว่า
นกัเรยีนสามารถอา่นจบัใจความไดด้ีขึน้เมื่อไดร้บัการสอนดว้ยเทคนิค KWL 

เทคนิค KWL ถกูพฒันาเป็น KWL PLUS โดยคารรแ์ละโอเกิล (Carr & Ogle, 1987) 
โดยคงขัน้ตอนการจดัการเรียนรูเ้ดิมแต่เพิ่มการสรา้งแผนผงัความคิดและการสรุปเขา้มา (PLUS) 
วชัรา เล่าเรียนดี (2556, น. 93-94) อธิบายถึงเทคนิค KWL PLUS ว่าเป็นเทคนิคท่ีช่วยพฒันาการ
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อ่านท่ีหลากหลาย เช่น การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านเชิงวิเคราะห์ และการอ่านเชิง
สรา้งสรรค ์เพราะแต่ละขัน้ตอนนกัเรียนจะไดโ้ดยละเอียด กระตือรือรน้และก าหนดเป้าหมายใน
การอ่าน เขียนสรุปเรื่องจากความเขา้ใจของตนเองได ้ดงังานวิจยัของ จีรนนัท ์พลูสวสัดิ ์(2554, น. 
91-92) และ รตันา เจงพิบูลพงศ ์(2550, น. 53) ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าเม่ือนักเรียนไดร้บัการจัดการ
เรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWL PLUS แลว้ผลปรากฏวา่นกัเรยีนมีพฒันาการทางอา่นท่ีสงูขึน้ 

ต่อมาชอว์และคณะ (Shaw, et al., 1997) ได้สอนวิชาคณิตศาสต์โดยใช้เทคนิค 
KWDL รว่มกบัการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือแกปั้ญหา (Cooperative Problem Solving) มาใชใ้น
การจดักิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภารในการจดัการเรียนรู ้โดยมีจดุประสงคห์ลกัใชเ้พื่อเพิ่มความ
เขา้ใจในการเรียนรูไ้ดห้ลากหลายสาขาวิชา เช่นวิชา วิทยาศาสตร ์สังคมศึกษา เป็นตน้ และ
เน่ืองจากกระบวนการในการจดัการเรยีนรูน้กัเรยีนจะไดฝึ้กการท าความเขา้ใจตนเอง ตระหนกัรูใ้น
ขั้นตอนการท างาน มีกรอบในการวางกระบวนการหาขอ้มูล ระบุจุดประสงคใ์นการอ่าน  และ
จดัระบบขอ้มลูเพื่อน าไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีประโยชนใ์นการฝึกทกัษะการอ่าน การคิด
วิเคราะห ์การเขียนสรุป และน าเสนอความรูท่ี้ไดจ้ากการอ่าน การจดัการเรยีนรูแ้บบ KWDL จงึเป็น
เทคนิคท่ีสามารถพฒันาทกัษะการอ่านรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น การอ่านเพื่อความเขา้ใจ การ
อ่านเพื่อการวิเคราะห ์การอ่านเพื่อประเมินค่า เป็นตน้ เทคนิค KWL,KWL PLUS, KWDL เป็น
วิธีการจัดการเรียนรูท่ี้มีขั้นตอนคลา้ยกัน เพื่อใหน้ักเรียนไดว้ิเคราะหถ์ึงกระบวนการในการหา
ค าตอบในขัน้ตอน K และ W จากนัน้วางแผนและด าเนินการตามขัน้ตอน โดย KWDL มาจาก 

K (What we know) ผูอ้า่นทบทวนสิ่งท่ีตนเองรู ้หรอืมีอะไรบา้งที่โจทยบ์อกไว ้
W (What we want to know) ผูอ้า่นตัง้ค  าถามจากสิ่งท่ีอา่น 
D (What we do to find out) ใชรู้ปแบบหรอืวิธีการใดในการหาขอ้มลูนัน้ 
L (What we learned)สรุปสิ่งท่ีไดจ้ากการตัง้ค  าถามและหาค าตอบ 

ดงันัน้การจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL มีกระบวนการท่ีจะท าใหน้กัเรยีนมีการคิด
อย่างเป็นขัน้ตอน และถ่ายทอดความคิดของตนเองไดอ้ย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู ้
และเม่ือน าการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL ไปใชใ้นการสอนอ่าน วิชาภาษาไทยท่ี เพื่อพฒันา
กระบวนการอ่านและแปลความเรื่องท่ีอ่านได้ และเม่ือน าไปจดัการเรียนรูท่ี้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู่
รว่มกนั นกัเรียนจะไดช้่วยเหลือกนัในการท าความเขา้ใจเรื่องท่ีอ่านไดด้ีมากขึน้  โดยในการจดัการ
เรยีนรูต้อ้งมีตาราง KWDL เช่นเดียวกบัเทคนิค KWL (วชัรา เลา่เรยีนดี และคณะ ., 2560, น. 130)  
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1.2 นิยามการจัดการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL 
การจัดการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL หมายถึงการจัดการเรียนรูท่ี้ใชก้ารตัง้ค  าถามและ

แสวงหาค าตอบโดยการอ่านท่ีเนน้การคิดวิเคราะห ์(Shaw, et al., 1997, p. 2) นิรนัดร ์แสงกหุลาบ 
(2547, น. 13) พิมพาภรณ ์สขุพ่วง (2548, น. 16) วชัรา เลา่เรยีนดีและคณะ (2560, น. 159-160)
โดยมีกระบวนการเรยีนรูด้งันี ้ 

1. ขัน้ K (Know) ทบทวนขอ้มลูเคยรูจ้ากเรือ่งท่ีจะอา่น 
2. ขัน้ W (Want To Know) ระบขุอ้มลูอยากรู ้
3. ขัน้ D (Do To Find Out) ระบกุระบวนการหาขอ้มลู 
4. ขัน้ L (What We Learned) เรยีนรูข้อ้มลูนัน้ 

ส าหรบัการวิจยันี ้การจดัการเรยีนรูเ้ทคนิค KWDL คือการตัง้ค  าถามและหาค าตอบ ใชก้าร
วางแผนในการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับบทอ่าน เนน้การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห ์เนน้การ
ท างานกลุ่ม การเขียนค าตอบ สรุปความรูท่ี้ไดจ้ากการอ่านและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ซึ่งมีขัน้ตอนใน
การจดัการเรยีนรู ้4 ขัน้ตอน ตามขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูข้อง วชัรา เลา่เรยีนดี, และคณะ (2560, 
น. 211-212) ดงันี ้

1. น าเขา้สู่บทเรียน นกัเรียนทบทวนความรูเ้ดิม ครูแจง้วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้และ
น าเขา้สูบ่ทเรยีน 

2. สอนเนือ้หาใหม่ ผู้สอนเสนอเนือ้หา และใหผู้เ้รียนแกปั้ญหาตามตาราง KWDL 
ดงันี ้

K (know) นกัเรยีนทบทวนความรูแ้ละประสบการณเ์ดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเนือ้หาและ
เขียนความรูท่ี้ตาราง KWDL ช่อง K 

W (Want to know) ผูเ้รียนอยากทราบหรือควรทราบอะไรจากเรื่องท่ีจะอ่าน ให้
ตัง้ค  าถามแลว้เขียนท่ีตาราง KWDL ช่อง W  

D (Do to find out) อา่นเรือ่งท่ีไดร้บัมอบหมาย และศกึษาคน้ควา้หาค าตอบ ตาม
กระบวนการและประเด็นค าถามท่ีผูเ้รียนระบุ โดยบอกกระบวนการสืบคน้เพื่อใหไ้ดค้  าตอบ แลว้
บนัทกึลงในตาราง KWDL ช่อง D  

L (Learned) นกัเรียนสรุปความรูจ้ากการอ่านของตนเอง แลว้เขียนท่ีช่อง L ใน
ตาราง KWDL 

3. ฝึกทกัษะอิสระ นกัเรยีนแลกเปลี่ยนเรยีนรูจ้ากการอ่านของตนเอง หากมีค าถามท่ี
น่าสนใจ นกัเรยีนสามารถกลบัไปหาค าตอบจากกระบวนการเดมิ เพื่อศกึษาขอ้มลูเพิ่มเตมิ 
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4. สรุปและประเมินผล อภิปรายสรุปความรูท่ี้ไดจ้ากการเรยีนและท าแบบฝึกหดั 
1.3 ประโยชนแ์ละความส าคัญ 

การจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL เป็นการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาการอ่าน การคิด และ
กระบวนการท างานอยา่งเป็นระบบ สรุปไดด้งันี ้

วีระศักดิ์ เลิศโสภา (2546, น. 5) กล่าวถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรูด้ว้ย
เทคนิค KWDL ไวว้่า สามารถใชส้อนแกโ้จทยปั์ญหา เพื่อใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทกัษะการแกปั้ญหา 
ใชก้ระบวนการทางการเรียนรูท่ี้มีกรอบความคิด เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเปรียบเทียบและแยกแยะ
ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการอ่าน และใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูร้ว่มกนัเพื่อพฒันาการคดิอย่างเป็นระบบ 

นิรนัดร ์แสงกุหลาบ (2547, น. 7-8) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู ้ดว้ยเทคนิค KWDL 
สามารถพฒันาทกัษะในการเรยีนรู ้ดงันี ้

1. ความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร ์
2. การคดิวิเคราะห ์สงัเคราะหแ์ละการแกโ้จทยปั์ญหา 
3. พฒันาการดา้นสงัคมในการท ากิจกรรมกลุม่ 

วชัรา เล่าเรียนดี และคณะ . (2560, น. 149) กล่าวว่า การจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค 
KWDL เป็นเทคนิคท่ีจะส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห ์พัฒนาการคิด สติปัญญา รวมทั้งพัฒนา
ทกัษะทางสงัคมจากการท างานกลุม่ 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า เทคนิค KWDL ส่งเสริมการอ่าน สติปัญญา การแกปั้ญหา และ
การท างานกลุ่ม โดยงานวิจยันีก้  าหนดใหน้กัเรียนอ่านวรรณคดี ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดย
เนน้คน้ควา้ขอ้มลูดว้ยตนเอง การคดิวิเคราะห ์และสงัเคราะหต์ามล าดบัขัน้ตอนของเทคนิค KWDL 

1.4 กระบวนการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWDL 
จากความหมายของการจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL นัน้ ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาขัน้ตอนการ

จดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL ซึง่สรุปไดค้ือ 
ชอวแ์ละคณะ (Shaw, et al.,1997, pp. 482-486) พฒันาการจดัการเรียนรูม้าใชใ้น

การจดัการเรยีนรูด้งันี ้ 
ขัน้ท่ี 1 นกัเรยีนแบง่กลุม่และรว่มกนัเขียนสิ่งท่ีรูจ้ากประสบการณแ์ละเขียนลงใน

ตาราง KWDL 
ขัน้ท่ี 2 รว่มกนัอภิปรายสิ่งท่ีตอ้งสมาชิกในกลุม่สนใจหรอืตอ้งรูเ้ก่ียวกบัโจทย ์
ขั้นท่ี  3 ร่วมกันแก้โจทย์และตรวจสอบค าตอบ โดยเขียนรูปแบบประโยค

สญัลกัษณ ์
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ขั้นท่ี 4 สรุปความรูท่ี้ไดศ้ึกษา และส่งตัวแทนออกมาน าเสนอวิธีการแก้โจทย์
ปัญหา  

วีรศกัดิ์ เลิศโสภา (2546, น. 6-7) น าการจดัการเรียนรูแ้บบ KWDL มาปรบัรูปแบบ
การเรยีนการจดัการเรยีนรู ้เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร ์โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้น าเขา้สูบ่ทเรยีน ใชเ้กมกระตุน้และทบทวนความรูใ้นการแกปั้ญหา 
2. ขัน้ด  าเนินการสอน มีขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 นกัเรยีนแบง่กลุม่ จ านวน 4-5 คน รว่มกนัหาขอ้มลูท่ีตอ้งการทราบ 
ขัน้ท่ี 2 รว่มกนัอภิปรายกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา 
ขัน้ท่ี 3 นกัเรยีนเขียนประโยคสญัลกัษณ ์และลงมือแกปั้ญหาพรอ้มตรวจสอบ

ความถกูตอ้งค าตอบ 
ขัน้ท่ี 4 ตวัแทนกลุม่น าเสนอรูปแบบวิธีการแกโ้จทย ์และสรุป 

3. ขัน้ฝึกทกัษะ ท าแบบฝึกหดัท่ีครูก าหนดให ้
4.  ขั้นวัดและประเมินผล โดยพิจารณาจากการท ากิจกรรมกลุ่ม และท า

แบบฝึกหดั 
นิรนัดร ์แสงกหุลาบ (2547, น. 52-53) ไดน้  าขัน้การจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL 

มาใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้ดงันี ้
1. น าเขา้บทเรยีน 

1.1 นกัเรยีนทบทวนความรูด้ว้ยการสนทนาเก่ียวกบัสิ่งท่ีเคยเรยีนมาแลว้ 
1.2 ครูชีแ้จงจดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละกระบวนการท ากิจกรรมกลุม่ 
1.3 น าเกมมากระตุน้ความสนใจ 

2. สอนเนือ้หาใหม่ 
2.1  นกัเรยีนแกปั้ญหาท่ีครูน าเสนอ ตามตาราง KWDL ดงันี ้

K = โจทยต์อ้งการใหห้าอะไร 
W = วางแผนการหาค าตอบตามกระบวนการหาค าตอบท่ีเหมาะสม 
D = แกโ้จทยปั์ญหาตามขัน้ตอนท่ีวางไว ้
L = สรุปกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา 

2.2 ท ากิจกรรมรว่มกนัอีกครัง้ 
3. ขัน้ฝึกทกัษะโดยอิสระ 
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3.1 นกัเรียนแบ่งกลุ่มและรว่มกนัท าแบบฝึกหดัท่ีแตกต่างจากตวัอย่าง และ
ประเมินความเขา้ใจของเพื่อน 

4. ขัน้สรุปและประเมิน 
สรุปความรู ้ท่ีได้จากการเรียน และครูประเมินความรู ้ของนักเรียนจาก

แบบทดสอบ และนกัเรียนอธิบายถึงรูปแบบและกระบวนการกลุ่มเพื่อพฒันาการจดักิจกรรมใหมี้
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

วชัรา เลา่เรยีนดี และคณะ. (2560, น. 165) ไดก้ลา่วถึงกระบวนการไวด้งันี ้
1. ขัน้น า  

1.1 กระตุน้ความสนใจดว้ยเกม เพื่อทบทวนความรู ้และครูชีแ้จงจดุประสงค์
ในการเรยีน 

2. ขัน้สอน 
2.1 นกัเรยีนรว่มกนัแกปั้ญหาตามตาราง KWDL ดงันี ้

K = โจทยต์อ้งการทราบอะไร 
W = หาสิง่ท่ีโจทยต์อ้งการและวางแผนการแกโ้จทยปั์ญหา 
D = แกโ้จทยต์ามกระบวนการท่ีวางไว ้
L = สรุปขอ้มลูและความรูท่ี้ไดจ้ากการแกปั้ญหา 

2.2 แบง่กลุม่นกัเรยีนเป็นกลุม่ยอ่ย แลว้ใหน้กัเรยีนฝึกปฏิบตัิ 
3. ขัน้ฝึกทกัษะอิสระ นกัเรยีนท าแบบฝึกหดัเพิ่มเตมิ 
4. ขั้นสรุปและประเมินผล ครูประเมินผลการเรียนรู ้โดยให้นักเรียนท า

แบบทดสอบ 
วรุณ กาฬพนัธ ์(2557, น. 49) ไดก้ล่าวถึงขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบ KWDL 

ในรายวิชาประวตัิศาสตร ์ดงันี ้
1. ขัน้น าเขา้สู่บทเรียนและทบทวนความรูเ้ดิม กระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีน

ดว้ยการดภูาพยนตร ์หรอืวิธีอ่ืน ๆ และอธิบายความหมายของตวัอกัษรในตาราง KWDL  
2. ขัน้กิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค KWDL มีขัน้ตอนดงันี ้

2.1 ขัน้ K นกัเรยีนทบทวนสิง่ท่ีรู ้
2.2 ขัน้ W นกัเรยีนอยากรูอ้ะไรจากสิ่งท่ีครูน าเสนอ 
2.3 ขัน้ D ลงมือหาค าตอบจากกระบวนการท่ีวางไว ้
2.4 ขัน้ L นกัเรยีนรว่มกนัสรุปความรูแ้ละแลกเปลี่ยนสิ่งท่ีไดเ้รยีนรู ้
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3. ขัน้สรุปผล ทบทวนสิ่งท่ีไดจ้ากการศกึษาอีกครัง้ 
ดังนั้น เทคนิค KWDL เป็นเทคนิคท่ีท าให้ผูเ้รียนไดพ้ัฒนาการคิดวิเคราะห ์และหาวิธี

แก้ปัญหาไดต้ามกระบวนการท่ีนักเรียนเป็นผูก้  าหนดเองอย่างเหมาะสม และสามารถท างาน
รว่มกนัผูอ่ื้น ตระหนกัในหนา้ท่ีการท างาน และความรบัผิดในสิ่งท่ีไดร้บัมอบหมาย ดงันัน้ผูว้ิจยัจึง
น าขัน้ตอนของ วชัรา เลา่เรยีนดีและคณะ. (2560) มาสอนในรายวิชาภาษาไทย เน่ืองจากมีขัน้ตอน
การจดัการเรยีนรูท่ี้เหมาะสมกบัการพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL กบัการพฒันาความสามารถ
ในการอา่นเพื่อความเขา้ใจ 
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เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับเทคนิค KWDL 
งานวิจัยในประเทศ 

นิรนัดร ์แสงกุหลาบ (2547, น. 110) ไดศ้ึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู ้
คณิตศาสตร ์โดยเทคนิค KWDL กบัแบบ สสวท.ซึ่งพบว่านกัเรียนมีผลการเรียนรูแ้ตกต่างกนั โดย
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเทคนิค KWDL มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรส์งูกว่าตามแนว สสวท. และมี
ความพงึตอ่ใจตอ่การเรยีนดว้ยเทคนิค KWDL มากกว่า ซึง่มีผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
พิมพาภรณ์ สุขพ่วง (2548, น. 114-115) และอดิเรก เฉลียวฉลาด (2548, น. 78) และจิรากร 
ส าเร็จ (2551, น. 72) ท่ีพบว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิและเจตคติต่อการเรียนสงูกว่าการสอนแบบ
ปกติ 

งานวิจัยตา่งประเทศ 
ชอว ์และคณะ (Shaw, et al., 1997) ไดน้  าเทคนิคการจดัการเรียนรูด้ว้ย KWDL 

ไปใชใ้นการกระบวนการกลุ่มแก้ปัญหาแกโ้จทยปั์ญหาแลว้น าผลไปเปรียบเทียบกับแบบปกติ  
ผลการวิจยัพบวา่นกัเรยีนมีผลสมัฤทธ์ิและเจตคตทิางการเรยีนคณิตศาสตรส์งูขัน้ 

เน่ืองจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีสอนดว้ยเทคนิค KWDL สว่นใหญ่จะเก่ียวขอ้ง
กบัวิชาคณิตศาสตรแ์ละงานวิจยัท่ีน าเทคนิค KWDL มาใชใ้นการวิจยักบักลุม่สาระการเรยีนรูอ่ื้นยงั
น้อยมาก รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  เพราะฉะนั้นผู้วิจัยจึงน าเทคนิค  KWDL มา
สงัเคราะหใ์หเ้ขา้กบัการจดัการเรยีนรูว้ิชาภาษาไทยซึง่ตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านและความเขา้ใจใน
เนือ้หาวิชา โดยการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL นกัเรยีนตอ้งทบทวนความรูแ้ละประสบการณ์
เดิม เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน การคิดวิเคราะห ์การเขียนสรุป และน าเสนอ เป็นตน้ เพราะฉะนัน้
งานวิจยัท่ีใชอ้า้งอิงในครัง้นีท้ัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยมากจึงใชง้านวิจยัของกลุ่ม
สาระคณิตศาสตรเ์พื่ออา้งอิงขอ้มลูเพื่อใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ 

สรุปได้ว่ า  การจัดการเรียน รู ้ด้วยเทคนิค  KWDL ส่ง เสริมให้นัก เรียนมี
ความสามารถในการเรียนสงูขึน้ สามารถเขียนค าตอบไดล้ะเอียด ผูว้ิจยัจึงไดน้  าการจดัการเรียนรู ้
ดว้ยเทคนิค KWDL ซึ่งมีจุดเด่นในการพฒันาทกัษะการคิดอย่างเป็นล าดบัขั้นตอน โดยใชต้าราง 
KWDL สง่ผลใหน้กัเรยีนตัง้และตอบค าถามไดง้่ายและรวดเรว็ขึน้ อีกทัง้ยงัสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเขียน
ค าตอบอธิบายไดล้ะเอียด อีกทัง้ไดร้วมกนัอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรูก้นั  
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การอ่านเพือ่ความเข้าใจ 
2.1 ความหมาย 

ความเขา้ใจ คือความสามารถในการอนุมานไดจ้ากสิ่งท่ีอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 
ความเข้าใจจึงมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ โดยผู้อ่านต้องตีความเรื่องท่ีอ่าน แยกแยะ
ข้อเท็จจริง ไตร่ตรองข้อสรุปจากการอ่าน และถ่ายทอดความรู ้ได้อย่างเหมาะสม (บุญศิริ 
ภิญญาธินนัท,์ 2545; สมทุร เซน็เชาวนิช, 2551) 

เกรลเล็ท (Grellet, 1994, p. 3) กลา่ววา่ การอา่นเพื่อความเขา้ใจ หมายถึงการเขา้ใจ
ความหมายและดงึขอ้มลูท่ีอา่นมาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กู๊ดแมนและคอลาช (Goodman & Gollasch, 1982, p. 472) อธิบายว่าเม่ืออ่านแลว้
มีการปฏิสมัพนัธข์องตวัอกัษร ซึง่ไดแ้ก่ตวัอกัษรและเสียง การล าดบัค าในประโยคและความหมาย
ของค า โดยผูอ้่านจะสุ่มเลือกจากขอ้ความท่ีอ่าน และคาดคะเนความหมายค าท่ีพบขอ้ความแลว้
ทดสอบดวูา่สิ่งท่ีคาดคะเนนัน้ถกูตอ้ง ผูอ้า่นจะท าการแกไ้ขเม่ือจ าเป็นแลว้ยอ้นกลบัไปเลือกสิ่งชีน้  า
ใหมจ่นเขา้ใจบทอา่นทัง้หมด  

บญุศิร ิภิญญาธินนัท ์(2545, น. 14) กล่าวว่า การท่ีผูอ้่านเขา้ใจขอ้ความ โดยอาศยั
ประสบการณเ์ดิมมาช่วยในการตีความหมาย และสามารถเขา้ใจจดุประสงคข์องผูเ้ขียนได ้

สมทุร เซน็เชาวนิช (2551, น. 73) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การคาดคะเนความหมายของ
ขอ้ความจากเรื่องท่ีอ่าน การอ่านเพื่อความเขา้ใจจึงมีความสมัพนัธก์บัการพฒันาการเรียนรูแ้ละ
ประสบการณข์องแตล่ะบคุคล ซึง่เป็นองคป์ระกอบส าคญัอย่างยิ่งของการอา่น 

ศศิธร วงศ์ชาลี  (2542, น. 18) อธิบายว่า เป็นสิ่ง เฉพาะบุคคล ท่ีต้องเข้าใจ
วตัถปุระสงค ์และจบัใจความส าคญัไดด้ว้ยทกัษะการตีความ แปลความ ขยายความ และประเมิน
คา่สิ่งท่ีอา่น 

สมบตัิ จ  าปาเงินและส าเนียง มณีกาญจน ์(2548, น. 45) อธิบายถึงลกัษณะผูท่ี้อ่าน
เพื่อความเขา้ใจได ้ดงันี ้

1. มีความเขา้ใจภาพรวมของบทอา่น 
2. จบัประเด็นเรือ่งท่ีอา่นได ้
3. แยกประเด็นท่ีเป็นใจความหลกั และขอ้ความสนบัสนนุได ้
4. ตอบค าถามเรือ่งท่ีอา่น 
5. ล  าดบัเหตกุารณ ์ 
6. ศกึษาขอ้มลูและน าไปปรบัใช ้
7. วิจารณก์ารอา่นของตนเอง 
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ความเขา้ใจมีความสมัพนัธก์บัการอ่าน หากอ่านแลว้เขา้ใจความหมายของในสิ่งท่ี
อ่าน หรอืเขา้ใจวตัถปุระสงค ์จนสามารถประมวลสิ่งท่ีอ่านได ้และการอ่านนัน้จะบรรลจุดุประสงค์
ไดน้ัน้ โดยกระบวนการอ่านตอ้งผา่นการฝึกฝนการอ่านอยา่งสม ่าเสมอ 

2.2 องคป์ระกอบการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 
วิลเลียม (Williams, 1987, pp. 3-7) ไดใ้หอ้งคค์วามรูข้องการอา่นเพื่อความเขา้ใจ ไว้

ดงันี ้ 
1. ระบบการเขียน การสะกดค า การประสมค าและการอ่านค า (Knowledge of 

the writing system 
2. ด้านภาษา (Knowledge of the language) รู ้โครงสร้างของประโยคและ

ไวยากรณเ์ป็นอยา่งดี 
3. การตีความ (Ability to interpret) เรยีงลพดบัความสมัพนัธข์องแตล่ะขอ้ความ 
4. ความรูร้อบตัวและประสบการณ์ของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับเรื่องท่ีอ่าน

(knowledge of the world) 
5.) ผูอ้่านตอ้งทราบถึงเหตุผลและประโยชนข์องการอ่าน (reason of reading 

and reading style 
มิลเลอรแ์ละเปอคนิส ์(Miller and Perkins, 1990, p. 83) กลา่วถึงการอ่านเพื่อความ

เขา้ใจ สรุปไดด้งันี ้ความสมัพนัธร์ะหว่างค าและขอ้ความท่ีอ่านเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจ เพราะเมื่อผูอ้า่นเขา้ใจก็จะอธิบายไดด้ว้ยภาษาของตนเอง  

บาชแมนและชอยส ์(Bachman, Davidson, Ryan, & Choi, 1995, pp. 89-93) ได้
ใหอ้งคป์ระกอบของไวด้งันี ้ 

1. สติปัญญา ( intelligence) วัดได้จากแบบทดสอบ ซึ่งแต่ละบุคคลย่อมมี
ความสามารถในการอ่านท่ีแตกตา่งกนั  

2. ค าศัพท ์(vocabulary) แต่ละบุคคลย่อมมีคลังค าศัพทท่ี์แตกต่างกัน ซึ่งจะ
สง่ผลตอ่การเขา้ใจความหมายของค าในบทอา่น 

3. การวิเคราะหร์ากศพัทแ์ละวิภตัิปัจจยั (morphemic ability)  
4. ความจ าค าศพัท ์(word recognitions) ความสามารถในการจ าค าศพัทข์องแต่

ละบคุคลจะแตกตา่งกนัไปตามช่วงวยัและประสบการณ ์
5. ความปรารถนาต่อการอ่านและการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน 

(attitudes toward reading and learning from text)  
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6. สิ่งแวดลอ้มและความแตกต่างระหว่างบุคคลย่อมส่งผลต่อความสามารถใน
การอา่น (individual difference in reading achievement) 

การพฒันาการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนักเรียนมีองคป์ระกอบท่ีหลากหลาย เช่น 
ทกัษะทางภาษา ความแตกต่างระหว่างบคุคล ประสบการณเ์ดิมของผูอ้่าน ความสามารถในการ
ตีความ และทศันะคติตอ่สิ่งท่ีอา่น เป็นตน้ 

2.3 ระดับการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 
ในการจดัการเรียนรูค้รูควรรูร้ะดบัความเขา้ใจในการอ่าน เน่ืองจากนกัเรียนมีความ

แตกตา่งกนัระหว่างบคุคล ย่อมมีระดบัความสามารถในการอ่านท่ีแตกตา่งกนั จึงจะเป็นประโยชน์
ตอ่การจดัการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน โดยสามารถแบง่ระดบัความเขา้ใจในได ้ดงันี ้ 

มิลเลอรแ์ละเปอคนิส ์(Miller and Perkins, 1990, pp. 4-7)  
1. ระดบัการแปลความ (Textually Explicit Comprehension) ผูอ้่านเขา้ใจ

ความหมายของค า รอ้ยเรยีงเรือ่งราว แยกประเด็นหลกัและประเด็นรองจากขอ้มลูท่ีอา่นได ้ 
2. ระดบัการตีความ (Textually Implicit Comprehension) ผูอ้่านเขา้ใจสิ่งท่ี

อา่นโดยใชค้วามรูเ้ดิมของตนเองในการพิจารณาเรื่องท่ีอา่น สรุปเรือ่ง แบะคาดคะเนสิ่งท่ีจะเกิดขึน้
จากเรือ่งท่ีอา่นไดโ้ดยใชเ้หตผุล  

3. ระดบัการวิเคราะห ์(Critical Reading) สามารถแยกแยะขอ้มลู วิเคราะห ์
ปะเมินคา่อยา่งถกูตอ้ง 

4. ระดบัการประยุกตใ์ช ้(Scripturally Implicit Comprehension) ท าความ
เขา้ใจขอ้มลูจากเรือ่งทีอา่น โดยเช่ือมโยงกบัความรูแ้ละประสบการณ ์ส่งผลใหน้ าความรูไ้ปปรบัใช ้

เซียร์ฟอสและรีดเดนซ์ (Searfoss and Readence, 1994 , pp. 231-232) 
กลา่วถึงระดบัความเขา้ใจวา่  

1. เขา้ใจตามตวัอกัษรท่ีปรากฏ (Text-explicit) เขา้ใจสิ่งท่ีอ่านไดต้รงตามกบั
ท่ีผูเ้ขียนเขียนไวอ้ยา่งตรงไปตรงมา 

2. เขา้ใจความหมายท่ีบอกเป็นนยั (Text-implicit) ประมวลค าตอบจากการ
อา่นท่ีไม่ไดก้ลา่วโดยตรงในบทอา่น โดยใชข้อ้มลูเดิม 

3. เขา้ใจจากประสบการณ ์(Experience-based) ใชข้อ้มลูในการหาค าตอบ
และอนมุานสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ได ้

เลยเ์กอรแ์ละลาเกอร ์(Raygor & Ragor, 1985)  
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1. ระดบัตวัอักษร (Literal Comprehension) รบัรูข้อ้มูล เขา้ใจความหมาย
และความคิดของผูเ้ขียนได ้

2. ระดับตีความ (Interpretive Comprehension) เม่ือได้อ่านบทอ่านแลว้ 
สามารถเปลี่ยนเทียบของมลูกบัประสบการณข์องตนเอง และทราบความสมัพนัธข์องเรือ่งท่ีอา่น 

3. ระดบัน าไปใช ้(Applied Comprehension) ประเมินสิ่งท่ีอา่นและเช่ือมโยง
ความรูก้บัประสบการณเ์ดิม  

สมทิ (Smith, 2012, p. 262) กลา่วไวว้า่ 
1. ความหมายของอักษร (Literal Comprehension) เข้าใจสิ่ง ท่ีผู้เ ขียน

น าเสนอโดยตรงจากบทอา่น เป็นระดบัเริม่ตน้ของการอ่าน 
2. เขา้ใจขัน้ตีความ (Interpretation) ท าความเขา้ใจขอ้ความไดอ้ยา่งลกึซึง้ 
3.  วิจารณ์หรือวเคราะห์ (Critical Reading)  เข้าใจและน าความรู ้ไป

ประยกุตใ์ชไ้ด ้
การอ่านเพื่อความเขา้ใจนั้นแบ่งออกเป็นออกไดต้่างกัน เริ่มตัง้แต่ระดับการแปล

ความหมายตามตวัอกัษรท่ีปรากฏ ระดบัการตีความ และระดบัการน าไปใช ้โดยแสดงออกเป็น
พฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การตีความ การยกตวัอย่าง การจดัหมวดหมู่ การอา้งอิงการสรุปความ การ
อธิบายและการเปรยีบเทียบ  

2.4 การวัดและประเมินผลการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 
การสะทอ้นผลการอ่านเพื่อความเขา้ใจ สามารถวดัและประเมินผลไดห้ลากหลายวิธี 

ซึง่มีนกัวิจยัและนกัวิชาการกลา่วไว ้ดงันี ้ 
ดีบอร ์(DeBoer, 1974) และสมิธ (Smith, 2012, pp. 262-264) และ เสาวลกัษณ ์

รตันวิชช ์(2546, น. 83) ไดแ้บง่การวดัประเมินผล ดงันี ้
1. ระดบัขอ้เท็จจรงิ (The Factual Level) คือ การเขา้ใจความหมายจากค าท่ี

กลา่วโดยตรง 
2. ระดับข้อเท็จจริง (The Interpretive Level) คือ การเข้าใจความหมาย

โดยนยั โดยใชท้กัษะในการเรยีบเรยีงขอ้มลู เพื่อคาดคะเนจากบทอา่น 
3. ระดบัประเมินคา่ (The evaluative Level) คือ การใชอ้งคป์ระกอบของการ

อ่านมาพิจารณาประเมินค่าการอ่านด้วยเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลเดิมในการตัดสิน อย่างมี
วิจารณญาณ 

นทูเทอร ์(Nuttall, 2000, pp. 188-189) แบง่การอ่านเพื่อความเขา้ใจ ไวด้งันี ้ 



  22 

1. ระดับตัวอักษร (Literal Comprehension) เขา้ใจสารสนเทศจากเรื่องท่ี
อา่น 

2. ระดบัตีความ (Interpretative) หาใจความส าคญัจากเรือ่ง 
3. ระดบัอา้งอิง (Inference) เขา้ใจความหมายโดยนยัท่ีอยูใ่นบทอา่น 
4. ระดบัประเมินคา่ (Evaluation) เขา้ใจสิ่งท่ีผูเ้ขียนตอ้งการสื่ออยา่งลกึซึง้ 
5. ระดบัการตอบสนองของบุคคล (Personal Response) ความเขา้ใจของ

ผูอ้า่นท่ีตอบสนองบทอา่นอยา่งมีเหตผุล 
บลมู (Bloom, 1956) แบง่ระดบัความเขา้ใจไว ้ดงันี ้ 

1. ระดบัความรู ้(Knowledge) จดจ าสิ่งท่ีอา่นได ้
2. ระดบัความเขา้ใจ (Comprehension) เปลี่ยนแปลงบทอ่านและน าเสนอ

เป็นภาษาของตนเอง 
3. ระดบัประยกุต ์(Application) สามารถใชข้อ้มลูท่ีมีในสถานการณอ่ื์น 
4. ระดบัวิเคราะห ์(Analysis) คิดแกปั้ญหาจากเรือ่งท่ีอา่น 
5. ระดบัสงัเคราะห ์(Synthesis) ใชค้วามรู ้ความคิดสรา้งสรรคแ์กปั้ญหา ๆ 
6. ระดบัประเมินผล (Evaluation) ตดัสินเรือ่งท่ีอา่นโดยใชเ้หตผุล 

สมุทร เซ็นเชาวนิช (2551, น. 73) อธิบายว่าการใชป้ระสบการณ ์จะส่งผลต่อ
ความรวดเรว็ในการเขา้ใจสิ่งท่ีอา่น 

1. ความเขา้ใจแบบทันที (Receptive comprehension) อาศัยความรูแ้ละ
ประการณเ์ดิมในการอา่น ท าใหเ้กิดความเขา้ใจในการอ่านอา่นไดท้นัที 

2. ความเขา้ใจแบบไตร่ตรอง (Reflective Comprehension) ใช้ขอ้มูลเดิม
เพื่อไตรต่รองหาขอ้สรุป 

ฟิน็อคเคียโร่ และซคัโค่ (Finocchiaro & Sako, 1983, pp. 98-101)กล่าวว่า การ
วดัประเมินการอา่นเพื่อความเขา้ใจควรครอบคลมุประเด็นตอ่ไปนี ้

1. ความหมายของค าศพัท์ๆ  
2. รายละเอียดยอ่ยและใจความส าคญั 
3. การตีความและการสรุปเรือ่ง 
4. อารมณ ์ความรูส้กึ รวมไปถึงเจตนาของผูเ้ขียน 
5. ความสมัพนัธข์องขอ้ความ วลี ประโยค 
6. การแปลความประโยค 
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ดังนั้น บทอ่านและความรู ้ ประสบการณ์เดิมมีความสัมพันธ์กัน ส่งผลต่อการ
พิจารณาและตดัสินใจในการตอบรบัและปฏิเสธต่อขอ้มลูจากบทอ่านท่ีหลากหลาย ประเมินผล
โดยการใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจค าศพัท ์การเรียบเรียงขอ้มลู 
การจบัใจความส าคญั สามารถใชเ้กณฑค์วามสามารถแบบแยกย่อยหรือรวมก็ได ้โดยควรใหน้ า้
แบบรวมมากกวา่แบบยอ่ย และรูปแบบการประเมินกบัเนือ้หาตอ้งสอดคลอ้งกนั  

2.5 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับอ่านเพือ่ความเข้าใจ 
วัฒนา กิจไพบูลยพ์ันธ์. (2547, น. 94) ศึกษาการเปรียบเทียบผลของการจัดการ

เรยีนรูแ้บบมุง่ประประสบการณภ์าษา ซึง่พบวา่นกัเรยีนมีความเขา้ใจในการอ่านสงูขึน้  
เพชร วิจิตรนาวิน. (2554, น. 67) พบวา่การเรยีนรูโ้ดยใชค้  าศพัทส์ง่ผลตอ่ความเขา้ใจ

ในการอา่นวรรณคดีและความคงทนในการเรยีนรูส้งูกวา่การสอนปกติ 
สุดใจ จันทร์คง .  (2550, น.  75)  พบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิ ธีอภิญญามี

ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจหลงัเรยีนสงูขึน้ 
ศศิกาญจน ์ชีถนอม. (2553. น. 88) การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านพบ่สา

การสอนแบบมุง่ประสบการณท์างภาษา ท าใหน้กัเรยีนมีความเขา้ใจในการอ่านและเจตคติท่ีสงูขึน้ 
แมนเจน (Mangen, 2013: 64) ผลของการอ่านขอ้ความบนสื่อสิ่งพิมพ ์และการอ่าน

บนสื่อดิจิตอล พบว่า การอ่านบทสื่อสิ่งพิมพมี์คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจสงู
กวา่การอ่านบนสื่อดจิิตอล  

ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ คือ ทกัษะท่ีสง่ผลต่อการเรียนรู ้โดยผูอ้่าน
ตอ้งไดร้บัการฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอ โดยครูควรน ากระบวนการพัฒนาการอ่านท่ีหลากหลาย 
น าไปสูก่ารพฒันาการอา่นของนกัเรยีนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  



  24 

บทที ่3  
วธีิการด าเนินการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นี ้มีจดุมุง่หมายเพื่อเปรยีบเทียบความสามารถการอา่นเพื่อความเขา้ใจของ
นกัเรยีนท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL ก่อนและหลงัการทดลอง และเพ่ือเปรยีบเทียบ
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจกับการสอนแบบปกติ ซึ่งเป็นวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
3. ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มลู 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในการวิจัย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียม
อดุมศกึษานอ้มเกลา้ จ านวน 2 หอ้งเรยีน รวม 506 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 หอ้งเรียน 

รวม 80 คน ท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างแบบกลุม่ (Cluster Sampling) โดยจบัฉลากเป็นกลุ่มทดลอง
ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL 1 หอ้ง จ านวน 40 คน และกลุ่มควบคมุ ท่ีไดร้บัการ
สอนแบบปกติ 1 หอ้ง จ านวน 80 คน 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

1. แผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL จ านวน 3 หน่วยการเรยีนรู ้12 ชั่วโมง 
2. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ จ านวน 3 หน่วยการเรยีนรู ้12 ชั่วโมง 
3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ แบบปรนยั 4 ตวัเลือก 

จ านวน 30 ขอ้ ใชท้ดสอบก่อนและหลงัเรยีน 
การสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ส าหรับกลุ่ม

ทดลอง 
1. ศึกษาหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มีประเด็นดงันี ้

สาระการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั และจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ เพื่อน ามาก าหนดโครงสรา้งและเลือกเนือ้หาท่ี
ใช ้
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2. ศกึษาเทคนิค KWDL 
3. ก าหนดเนือ้หาท่ีใชใ้นการทดลองโดยพิจารณาความยากง่ายของเนือ้หา และน า

เนือ้หาใหค้ณะกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธต์รวจสอบความเหมาะสม โดยมีเนือ้หาดงันี ้
 

ตาราง 1 จ านวนหน่วยการเรยีนรู ้เนือ้หา ล าจ านวนคาบในการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL 

หน่วยที ่ เนือ้หา จ านวนคาบ 

1 บทพากยเ์อราวณั 4 

2 อิศรญาณภาษิต 4 

3 พระอภยัมณี ตอน พระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้ 4 

รวม  3 หน่วยการเรียนรู้ 12 

4. จัดท าแผนการจัดการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL จ านวน 3 หน่วย 12 คาบเรียน 
คาบละ 50 นาที โดยมีองคป์ระกอบดงันี ้มาตรฐานการเรียนรู ้ตวัชีว้ดั สาระส าคญั จุดประสงค ์
สมรรถนะ คุณลกัษณะ สาระการเรียนรู ้ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู ้สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้การวัด
ประเมินผล และบนัทกึหลงัการจดัการเรยีนรู ้ซึง่มีขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูด้งันี ้

1.น าเขา้สู่บทเรียน นักเรียนทบทวนความรูเ้ดิม ครูแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้
และน าเขา้สูบ่ทเรยีน 

2. สอนเนือ้หาใหม ่ผูส้อนเสนอเนือ้หา และใหผู้เ้รยีนแกปั้ญหาตามตาราง KWDL 
ดงันี ้

K (Know) นกัเรยีนทบทวนความรูแ้ละประสบการณเ์ดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเนือ้หา 
และเขียนความรูท่ี้ตาราง KWDL ช่อง K 

W (Want to know) ผูเ้รียนอยากทราบหรือควรทราบอะไรจากเรื่องท่ีอ่าน ให้
ตัง้ค  าถามและเขียนท่ีตาราง KWDL ช่อง W 

D (Do to find out) อ่านเรื่องท่ีไดร้บัมอบหมาย และศกึษาคน้ควา้หาค าตอบ
ตามกระบวนการและประเด็นค าถามท่ีผูเ้รียนระบุ โดยบอกกระบวนการสืบคน้เพื่อใหไ้ดค้  าตอบ 
แลว้บนัทกึลงในตาราง KWDL ช่อง D 

L (Learned) นกัเรียนสรุปความรูจ้ากการอ่านของตนเอง แลว้เขียนท่ีช่อง L 
ในตาราง KWDL 
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3. ฝึกทักษะอิสระ นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากการอ่านของตนเอง  หากมี
ค าถามท่ีน่าสนใจ นักเรียนสามารถกลับไปหาค าตอบจากกระบวนการเดิม เพื่อศึกษาขอ้มูล
เพิ่มเตมิ 

4. สรุปและประเมินผล อภิปรายความรูท่ี้ไดจ้ากการเรยีนและท าแบบฝึกหดั 
5. เสนอแผนการจัดการเรียนรูท่ี้สรา้งเสร็จและใหป้ระธานควบคุมปริญญานิพนธ์

พิจารณาความถกูตอ้งเหมาะสม แลว้น ามาแกไ้ขก่อนใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบ 
6. ใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาไทย จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้ง

เหมาะสมของเนือ้หา และปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
7. น าแผนการจดัการเรยีนรูไ้ปทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 

2563 จ านวน 1 หอ้งเรยีน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจดัการเรยีนรู ้
8. น าผลท่ีไดม้าปรบัปรุงเพื่อน าไปใชก้บักลุม่ทดลองตอ่ไป 

การสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ปกต ิ
1. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อก าหนด

โครงสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้
2.  ศึกษาขัน้ตอนการจัดการเรียนรูข้องโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ และ

ก าหนดเนือ้หาท่ีใชใ้นการจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูข้องกลุม่ทดลอง 
3. จดัท าแผนการจดัการเรียนรูป้กติ จ านวน 3 หน่วย 12 คาบเรียน คาบละ 50 นาที 

โดยมีองค์ประกอบดังนี ้ มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี ้วัด สาระส าคัญ จุดประสงค์ สม รรถนะ 
คณุลกัษณะ สาระการเรียนรู ้ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู ้สื่อ/แหล่งเรียนรู ้การวดัประเมินผล บนัทึก
หลงัการจดัการเรยีนรู ้ซึง่มีขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูด้งันี ้

1. ขัน้น าเขา้สูบ่ทเรยีน 
ดึงดดูความสนใจของนกัเรียนดว้ยการสนทนา หรือตัง้ค  าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บทเรียนโดยใหน้ักเรียนอภิปรายร่วมกัน หรือตัง้ค  าถามจากสื่อ รูปภาพ เกม วิดีทัศน ์ลลล เพื่อ
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนตื่นตวั ก่อนเช่ือมโยงสูเ่นือ้หา 

2. ขัน้จดักิจกรรมการเรยีนรู ้
1. นกัเรียนศึกษาเนือ้หาการเรียนรู ้เช่น เรื่องย่อ ท่ีมาของเรื่อง ประวตัิผูแ้ต่ง 

ลกัษณะค าประพนัธ ์ค  าศพัทท่ี์ควรทราบ และบนัทกึความรูล้งในใยงานหรอืสมดุ 
2. นกัเรยีนแบง่กลุม่และรวมกนัถอดคะประพนัธจ์ากเรือ่งท่ีอา่น 
3. นกัเรยีนน าเสนอผลงานและรว่มกนัอภิปรายความรู ้



  27 

4. นกัเรยีนท าแบบฝึกหดัจากเรือ่ง 
3. ขัน้สรุป 

ตรวจแบบฝึกหดั ครูและนกัเรยีนรวมกนัอภิปรายความรู ้ทบทวนกระบวนการ
เรยีนรูเ้พื่อเรยีนในครัง้ถดัไป 

4. จดัท าแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละเสนอตอ่ประธานควบคมุปรญิญานิพนธพ์ิจารณา
ความถกูตอ้งเหมาะสม แลว้น าแกไ้ขก่อนใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบ 

5. ใหผู้เ้ช่ียวชาญทัง้ 3 ท่านตรวจสอบความถกูตอ้งของเนือ้หา โดยน าไปหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.72 และปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

จากการศกึษาขัน้ตอนในการจดัการเรยีนรูท้ัง้ 2 แบบพบวา่มีความแตกตา่งกนั ดงันี ้
ตาราง 2 แสดงการเปรยีบเทียบขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL และการสอน

แบบปกต ิ

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL การจัดการเรียนรู้ปกต ิ
1. น าเข้าสู่บทเรียน 

ขัน้ท่ี 1 น าเขา้สู่บทเรียน นกัเรียนทบทวน
ความรูเ้ดิม ครูแจ้งวัตถุประสงคก์ารเรียนรู ้และ
น าเขา้สูบ่ทเรยีน 

 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

ครูดึงดูดความใสใจของนักเรียน
โดยใช้วิ ธีการสนทนา หรือตั้งค าถามท่ี
เก่ียวขอ้งกับบทเรียนใหน้ักเรียนอภิปราย
รว่มกนั หรือตัง้ค  าถามจากสื่อ รูปภาพ เกม หรือ
วิ ดีทัศน์ ลลล เ พ่ือกระตุ้นให้การต่ืนตัวของ
นกัเรียน และเช่ือมโยงเขา้สูเ่นือ้หา 

 
2. สอนเนือ้หาใหม่ 

ผู้สอนน าเสนอเนื ้อหา โดยให้ผู้เ รียน
แกปั้ญหาตามตาราง KWDL ดงันี ้

K (know)  นักเรียนทบทวนความรู ้และ
ประสบการณเ์ดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องท่ีจะอ่าน แลว้เขียนท่ี
ตาราง KWDL ช่อง K 

W (Want to know) ผูเ้รยีนอยากทราบหรือ
ควรทราบอะไรจากเรื่องท่ีอ่าน ใหต้ัง้ค  าถามและเขียนท่ี
ตาราง KWDL ช่อง W 

2.ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 
ขัน้จดักิจกรรมการเรยีนรู ้
1. นกัเรียนศกึษาเนือ้หาตามหวัขอ้การ

เรียนรูท่ี้ครูก าหนด เช่น เรื่องย่อ ท่ีมาของเรื่อง 
ประวตัิผูแ้ต่ง ลกัษณะค าประพนัธ ์ค าศพัทท่ี์ควร
ทราบ และบนัทกึความรูล้งในใยงานหรอืสมดุ 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่มและรวมกันถอด
คะประพนัธจ์ากเรื่องที่อา่น 

3. นกัเรียนน าเสนอผลงานและรว่มกนั
อภิปรายความรู ้
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จากตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบขัน้ตอนการจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL กบัการ
สอนแบบปกติ มีขัน้ตอนท่ีพฒันาความสามารถในการอ่านควบคู่กบัการกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจใน
การอ่าน โดยผูเ้รียนส ารวจประสบการณค์วามรูข้องตนเอง เขียนสิ่งท่ีรู ้สนใจหรือควรรู ้และหา
ค าตอบตามกระบวนการ ดงัขัน้ตอนในตาราง KWDL สว่นการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติผูส้อนจะเป็น
ผูต้ั้งค  าถาม เพื่อกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน แลว้เขา้สู่กระบวนการจัดการเรียนรู ้ลงมือท า
แบบฝึกหดั แลว้สรุปบทเรียน ส่วนเทคนิค KWDL มีขัน้ตอนท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนจะไดพ้ฒันาทกัษะ
การคิด การอ่าน เกิดความตระหนกัในกระบวนการท าความเขา้ใจ จากนัน้ความรูท่ี้ตนเองเป็นผูห้า
ค าตอบ แลว้น ามาแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้นั ซึง่จะสง่ผลใหผู้เ้รยีนเกิดประสิทธิภาพในการอ่าน 

การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพือ่ความเข้าใจ  
1. ศึกษาวิธีการสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมือ  และวิเคราะห์ตัวชีว้ัดเพื่อน ามา

ก าหนดโครงสรา้งแบบทดสอบ 

D (Do to find out)  อ่ าน เ รื่ อ ง ท่ี ได้รับ
มอบหมาย และศกึษาคน้ควา้หาค าตอบ ตามกระบวนการ
และประเด็นค าถามท่ีผูเ้รียนระบุ เช่น ศึกษาและคน้ควา้
หาค าตอบจาหนงัสือเรียนวรรณคดี ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
หรอืศกึษาเพิ่มเติมจากหนงัสือรามเกียรติ ์แลว้บนัทกึลงใน
ตาราง KWDL ช่อง D  

L (Learned) นกัเรียนสรุปความรูท่ี้ไดจ้าก
การอ่านจากการอ่านของตนเอง แลว้บนัทึกลงในตาราง 
KWDL ช่อง L โดยครูสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคล
เก่ียวกบัสิ่งท่ีนกัเรียนไดเ้รยีนรู ้

 

4. นกัเรียนท าแบบฝึกหดัจากเรื่อง  
3. ขั้นสรุป  

ตรวจแบบฝึกหัด  ค รูและนักเรียน
รวมกนัอภิปรายความรู ้ทบทวนแนวทางการอ่าน
เพ่ือน าไปใชใ้นการฝึกอา่นครัง้ถดัไป 
 

3. ฝึกทักษะอิสระ 

ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ัน และศึกษา
เนือ้หาเพิ่มเตมิ 

 

4. สรุปและประเมนิผล 

อภิปรายความรูท่ี้ไดจ้ากการศกึษาและท า
แบบฝึกหดั 

3. ขั้นสรุป 

ผูเ้รยีนรว่มกนัอภิปรายสรุปความรู ้
แลว้ตรวจแบบฝึกหัด ทบทวนแนวทางใน
การอ่านเพื่อน าไปใช้ในการฝึกอ่านครั้ง
ตอ่ไป 
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2. วิเคราะหเ์นือ้หาใหส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 
ก่อนจ าน าเสนอให้ประธานควบคุมปริญญานิพนธ์พิจารณาความถูกต้อง ก่อนปรับแก้ตาม
ค าแนะน าดงัขอ้มลูในตาราง 3 

ตาราง 3 แสดงการวเิคราะหเ์นือ้หาและระดบัความสามารถทีว่ดัในแบบทดสอบ 
3. สรา้งแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพ่อความเขา้ใจ แบบปรนัย 4 

ตวัเลือก จ านวน 45 ขอ้ แลว้น าเสนอใหป้ระธานควบคุมปริญญานิพนธ์ก่อนแกไ้ขแลว้น าส่งให้
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาไทยและการวดัประเมนิผล จ านวน 3 ท่าน พิจารณา ตามเกณฑก์าร
ใหค้ะแนนดงันี ้ตอบถกู = 1 คะแนน ตอบผิดหรือตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ = 0 และพิจารณาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ , 2543 น. 248) ซึ่งมีค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง 0.67-1 ขึน้ไป 

4. น าแบบทดสอบท่ีผ่านการตรวจสอบไปทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
50 คน  น ามารตรวจใหค้ะแนนและคณุภาพเครือ่งมือ 

5. น าผลคะแนนไปวิเคราะหค์่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก โดยเลือกขอ้ท่ีมี
ความยากท่ีระหวา่ง 0.30-0.80 และคา่อ านาจจ าแนกระหวา่ง 0.32-0.64 จ านวน 30 ขอ้ 

6. น าแบบทดสอบไปใชก้่อนจ าน ามาหาค่าความเช่ือมั่น โดยใชสู้ตร KR-20 ของคู
เดอร ์รชิารด์สนั (พวงรตัน ์ทวีรตัน,์ 2538 น. 123) เท่ากบั .73 

7. น าไปทดสอบไปใชก้บักลุม่ตวัอยา่ง 

            ระดับความสามารถ 

เนือ้หา ระดบัตวัอกัษร 

 

ระดบัตีความ ระดบัน าไปใช ้
จ านวน
ข้อ 

พระอภยัมณี  

ตอน พระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้ 
4 3 3 10 

อิศรญาณภาษิต 3 4 3 10 

บทพากยเ์อราวณั 3 3 4 10 

รวม 10 10 10 30 



  30 

การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินการทดลอง 

วิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบ Pretest-Posttest Control Group Design ก าหนดกลุ่มทดลอง 
กลุม่ควบคมุ และทดสอบก่อนและหลงัเรยีน (พวงรตัน ์ทวีรตัน,์ 2538 น. 60-61) 

 
ตาราง 4 แบบแผนการทดลอง 

กลุ่ม ก่อนเรียน ทดลอง หลังเรียน 

E O1 X O2 

C O1 ∼X O2 

    

E  แทน กลุม่ทดลอง 
C  แทน กลุม่ควบคมุ 
O1 แทน ทดสอบก่อนเรยีน 
O2 แทน ทดสอบหลงัเรยีน 
X แทน การจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL 

∼X แทน การจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ
การจัดกระท าและวิเคราะหข้์อมูล 

1. ติดตอ่ผูบ้รหิารโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ และหวัหนา้กลุม่สาระเพื่อของ
ท าการทดลองในวิชาภาษาไทย 

2. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจกับ
นกัเรยีนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

3. ปฐมนิเทศนกัเรยีนทัง้ 2 กลุม่เพื่อเตรยีมความพรอ้ม 
4. จดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรูก้บันกัเรยีนทัง้สองกลุม่ 
5. ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดความสามารถในการอ่านเพ่อความเข้าใจกับ

นกัเรยีนทัง้สองกลุม่ 
6. เปรยีบเทียบคะแนนของนกัเรยีนทัง้สองกลุม่โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์

สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะห ์
1. สถติพิืน้ฐาน 

1.1 คา่เฉลี่ย (Mean) 
1.2 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 



  31 

2. สถติทิีใ่ช้ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
2.1 คา่ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามและวตัถปุระสงค ์(IOC) 
2.2 คา่ดชันีความยากง่าย และคา่อ านาจจ าแนก 
2.3 คา่สมัประสทิธ์ิของคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม 

3. สถติใินการทดสอบสมมตฐิาน 
3.1 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนักเรียนกลุ่ม

ทดลองก่อนและหลงัการเรยีน ใช ้t-test for Dependent Samples 
3.2 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนักเรียนกลุ่ม

ทดลองและกลุม่ควบคมุ ใช ้t-test for Independent Samples 
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บทที ่4 
ผลการศกึษา 

การศกึษาวิจยันีไ้ดศ้กึษาความสามารถในการอา่นเพอ่ความเขา้ใจของนกัเรยีนท่ีไดร้บัการ
จัดการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL ซึ่งเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแผนการจัดการเรียนรู ้และแบบวัด
ความสามารถในการอ่านเพ่อความเขา้ใจ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญก่อนจะน าไป
ทดลองกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ โดยแบง่เป็นนกัเรยีน
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 40 คน มีรายละเอียดดงันี ้

1. การวิเคราะหค์า่เฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

2.1 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ก่อนและหลัง
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL  

2.2 การเปรยีบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ระหว่างนกัเรยีนท่ี
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL และการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียน

ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL โดยใช้แบบทดสอบจ านวน 30 
ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดยใช้สถติ ิt-test for Dependent Samples ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 5 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการอา่นเพือ่ความเขา้ใจก่อนและหลงัการทดลอง
ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนคิ KWDL 

รายการ 
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 

t Sig. 
n   S.D. n   S.D. 

ความสามารถการอา่นเพื่อ

ความเขา้ใจ 
40 13.03 2.833 40 23.73 2.987 34.928 .000 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางขา้งตน้พบว่า นกัเรียนจ านวน 40 คน มีความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจก่อนเรียนเฉลี่ย 13.03 (S.D. = 2.833) และหลงัเรียนเฉลี่ย 23.73 (S.D. = 2.987) จึง
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สามารถสรุปไดว้่า เม่ือนกัเรียนไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL นกัเรียนมีค่าเฉลี่ยหลงั
เรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน (t = 34.928), p = .000) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

2. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียน
กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ปกต ิโดยใช้ t-test for Independent Samples ไดผ้ลตามตามตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 6 ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ความสวามารถในการอา่นเพือ่ความเขา้ใจของนกัเรยีนกลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 

รายการ 
กลุม่ทดลอง กลุม่ควบคมุ 

t Sig. 
n   S.D. n   S.D. 

ความเขา้ใจในการอ่าน

วรรณคดี 
40 23.73 2.987 40 21.05 2.124 4.616 .026 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี 6 แสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค 
KWDL มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 23.73 (S.D. = 2.987) และกลุ่ม
ควบคมุท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูป้กติ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
21.05 (S.D. = 2.124) แสดงให้เห็นว่านักเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL มี
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ สงูกวา่นกัเรยีนท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูป้กติ (t = 4.616, 
p = .026) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

การศกึษาผลการวิจยันีมี้ความหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจของนกัเรียนก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL และเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรยีนท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL 
กบัการจดัการเรยีนรูป้กติ กลุม่ตวัอย่างคือนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา
นอ้มเกลา้ จ านวน 2 หอ้งเรียน รวม 40 คน ท่ีไดจ้ากการใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม โดยใชแ้บบ
แผนการทดลองแบบ Pretest-Posttest Control Group Design 

การวิจยันีใ้ชร้ะยะเวลาทดลองจ านวน 14 คาบ คาบละ 50 นาที  สปัดาหล์ะ 3 คาบ เนือ้หา
ท่ีใชม้าจากรายวิชาภาษาไทยพืน้ฐาน ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ในสาระ
การอา่น มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสรา้งความรู ้ความคดิ เพื่อใชแ้กปั้ญหาในการด าเนิน
ชีวิต โดนน าเนือ้หามากจากวรรณคดี 3 เรื่อง ไดแ้ก่ พระอภยัมณี ตอน พระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้ 
อิศรญาณภาษิต และบทพากยเ์อราวณั โดยใชเ้ครื่องมือ คือ แผนการจัดการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค 
KWDL แผนการจดัการเรียนรูป้กติ และแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
ซึ่งในขั้นตอนการสรา้งเครื่องมือนั้น ผู้วิจัยได้สรา้งและพัฒนาเครื่องมือ โดยใช้ผู้เ ช่ียวชาญ
ตรวจสอบคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู ้และไดห้าค่าความเท่ียงตรงของเนือ้หา พิจารณาคา่
ดัชนีความสอดคลอ้งของจุดประสงคก์ารเรียนรูก้ับแผนการจัดการเรียนรู ้โดยทั้งสองแผนการ
จัดการเรียนรู ้ มีค่าเท่ากับ 0.67-1.00 และหลังจากนั้นผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบเพื่อวัด
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ และเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาซึ่งมีค่า 0.67-1 ปรบัแกต้ามค าแนะน าก่อนน าไป
ทดลองใชแ้ลว้กบันกัเรยีนท่ีไม่ใช่กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ แลว้น ามาหาคา่ความเช่ือมั่นโดยใช้
สตูรหาค่าความเช่ือมั่นสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของคเูดอร ์ริชารด์สนั ก่อนจะน าแบบทดสอบไปใชใ้น
การทดลอง 

สรุปผลการวจิัย  
ผลของการศึกษาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนนั้น

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL สามารถสรุปไดด้งันี ้
1. นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL มี

ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
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2. นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL มี
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจสูงกว่านักเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรู ้ปกติ อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 

อภปิรายผล 
นกัเรยีนท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL มีความสามารถในการอ่านเพื่อความ

เขา้ใจหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรุณ กาฬพนัธ ์(2557, น. 52) ซึง่ไดน้  า
เทคนิคการจดัการเรียนรู ้KWDL มาใชเ้พ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร ์ท่ีมี
การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรูท่ี้ส  าคญั ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีความเขา้ใจเรื่องประวตัิของ
บุคคลส าคญั และมีผลสมัฤทธ์ิสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสูงกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
อดิเรก เฉลียวฉลาด (2550, น. 22) ท่ีศกึษาเทคนิค KWDL ในวิชาคณิตศาสตร ์พบว่ากลุม่ทดลอง
มีผลคะแนนเฉลี่ยสงูกวา่นกัเรยีนท่ีไดร้บัการสอนปกต ิซึง่ซฟัฟียะห ์สาและ และคณะ(2018, น. 35-
44) ท่ีน าเทคนิค KWDL มาใชพ้ฒันาความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการเรียน 
พบว่า นักเรียนมีความสามรถในการสื่อสารและมีผลคะแนนสูงกว่านักเรียนท่ีไดร้บัการจัดการ
เรยีนรูป้กติ อยา่งมีนยัส าคญัเช่นเดียวกนั 

เม่ือวิเคราะหก์ารพฒันาความสามารถการอา่นเพื่อความเขา้ใจก่อนและหลงัของนกัเรยีนท่ี
เรียนดว้ยเทคนิค KWDL และระหว่างนกัเรียนกลุ่มท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูป้กติ พบว่า ผลการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ หลงัจากไดร้บัขัน้ตอนการเรียนดว้ย
เทคนิค KWDL นกัเรียนมีผลผลคะแนนสงูขึน้ และมีนกัเรียนกลุ่มทดลองมีผลคะแนนสงูกว่ากลุ่ม
ควบคมุ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้จึงสามารถอภิปรายไดว้่า การจดัการเรียนรู ้
ดว้ยเทคนิค KWDL เป็นขั้นตอนท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนไดพ้ัฒนาความสามารถทางการคิด 
ความสามารถในการคิด เช่ือมโยงความรูแ้ละประสบการณเ์ดิมของตนเอง ในขัน้สอนเนือ้หาใหม่ 
ในขัน้ K ท่ีผูส้อนจะกระตุน้ความรูเ้ดิมของผูเ้รียนดว้ยสื่อต่าง ๆ เช่น รูปภาพ วิดีทศัน ์ท าใหผู้เ้รียน
ไดด้งึความรูแ้ละประสบการณเ์ดิมของตนเองออกมา สอดคลอ้งกบัท่ี นิรนัคร ์ตัง้เมธีกลุ (2546, น. 
57) และสนุนัทา มั่นเศรษฐวิทย,์ 2547, น. 147) ซึง่ไดอ้ธิบายวา่ประสบการณก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
สง่ผลใหผู้เ้รยีนสามารถท าความเขา้ใจขอ้มลูจากการอ่านไดด้ียิ่งขึน้ โดยในขัน้ตอนนีผู้เ้รยีนจะตอ้ง
แสดงความคิดในสิ่งท่ีตนรูแ้ลว้ พรอ้มจัดกลุ่มความรูแ้ละประสบการณ์ของตนเองก่อนท่ีจะรบั
ขอ้มลูใหม่ ซึ่งเม่ือมีขอ้มลูเบือ้งตน้มีผลต่อความรวดเร็วในการท าความเขา้ใจสิ่งท่ีอ่าน ดงันัน้เม่ือ
ผูเ้รียนก าหนดกรอบความคิด ไดฝึ้กการตัง้ค  าถาม ในขัน้ W ท่ีตนเองตอ้งการรูห้รือควรจะรู ้และ
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ชี ้แจงกระบวนการหาค าตอบในขั้นตอนถัดไป ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนได้มี
จดุมุ่งหมายในการอ่านท่ีชดัเจน ซึ่งสอดคลอ้งกบัจีรนนัท ์พลูสวสัดิ ์(2554, น. 106) ท่ีกล่าวว่าการ
ท่ีผูเ้รียนก าหนดข้อมูลท่ีตนเองตอ้งการรูห้รือควรจะรูด้ว้ยตนเอง ช่วยสรา้งแรงจูงใจในการอ่าน 
กระตุน้ใหผู้เ้รียนคน้หาค าตอบดว้ยการอ่าน ดงัท่ีวิจิตรา นรสิงห ์(2540, น. 87) อธิบายว่าเม่ือ
ผูเ้รียนตัง้ประเด็นท่ีสนใจดว้ยตนเอง จะท าใหผู้เ้รียนไดมี้เป้าหมายในการอ่าน ตัง้ใจอ่าน และ
ตรวจสอบการอ่านของตนเองเป็นระยะ และเม่ือไดล้งมืออ่านและหาค าตอบดว้ยตนเองโดยใช้
กระบวนการอ่านอย่างเป็นขั้นตอนตามประเด็นท่ีตนเองตั้งไว้ ในขั้น D ผู้เรียนจะสามารถ
พฒันาการอ่านของตนเองได ้สอดคลอ้งกับปรียาภรณ ์ยงขามป้อม และคณะ. (2564, น. 109-
119) ท่ีไดศ้ึกษาผลการพฒันาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห ์ดว้ยการจัดการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค 
KWDL พบว่าการอ่านคิดวิเคราะหข์องนักเรียนมีค่าเฉลี่ยท่ีสูงขึน้ นักเรียนมีกระบวนการอ่านท่ี
ชดัเจน สามารถเขา้ใจเรื่องท่ีอ่านไดอ้ย่างลกึซึง้ และในขัน้ L ผูเ้รียนจะสามารถสรุปขอ้มลูท่ีไดก้าร
หาค าตอบอย่างเป็นระบบ และยงัสอดคลอ้งกบั Liang Junping (2563, น. 394-406) ท่ีศกึษาการ
ผลการใช้เทคนิค KWDL ในการพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะหภ์าษาไทยโดยใชเ้ทคนิค KWDL ของ
นักศึกษามีคะแนนไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 70 และการอ่านแต่ละประเภทมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึน้ จึง
อภิปรายไดว้า่ เทคนิค KWDL สามารถพฒันาการอา่นคิดวิเคราะหไ์ดอ้ยา่งมีระบบและเป็นขัน้ตอน 
เหมาะส าหรบัการสง่เสรมิการพฒันาการอา่นท่ีตนเองก าหนดอยา่งเป็นระบบ 

เทคนิค KWDL จงึเป็นเทคนิคท่ีสามารถพฒันาทกัษะการอ่านได ้โดยเม่ือผูเ้รยีนไดท้บทวน
ความรูห้รือประสบการณข์องตนเอง จากนัน้ระบุสิ่งท่ีอยากรู ้และคน้ควา้จากการอ่านดว้ยตนเอง
เม่ือไดด้  าเนินการอ่านอยา่งเป็นระบบขัน้ตอน อีกทัง้ยงัสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละเรา้ความสนใจไดเ้ป็น
อยา่งดี 

ข้อเสนอแนะ 
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชนส์  าหรบัการการคน้ควา้ครัง้ตอ่ไป ดงันี ้

ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ 
การเช่ือมโยงความรูแ้ละประสบการณเ์ดิมของผูเ้รียน โดยการก าหนดประเด็น

การอ่านอย่างเป็นขัน้ตอน ซึง่เป็นหลกัการส าคญัของในการพฒันาการอ่านดว้ยเทคนิค KWDL ใน
ระหว่างการท ากิจกรรมการเรียนรูน้ักเรียนบางคนยงัสบัสนในกระบวนการเรียนรู ้ท าให้การตัง้
ค  าถามไม่ตรงตามวัตถุประสงค ์และในระหว่างการจัดการเรียนรูน้ักเรียนบางคนไม่กลา้แสดง
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ความรู ้ความคิดของตนเอง เพราะกงัวลวา่จะผิด จากปัญหาท่ีพบในระหวา่งด าเนินการวิจยั ผูว้ิจยั
จงึมีขอ้เสนอแนะดงันี ้

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค  KWDL ครูจะเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกในการเรียนรูเ้ท่านัน้ จึงควรอธิบายขัน้ตอนในการท างานใหช้ัดเจน เพื่อท่ีนักเรียนจะได้
ปฏิบตัิดว้ยตนเองได ้

2. ระหว่างกระบวนการจดัการเรียนรู ้ครูควรอธิบายวิธีการตัง้ค  าถามใหต้รง
ตามวตัถปุระสงคก์ารจดัการเรยีนรู ้มิฉะนัน้นกัเรยีนอาจจะตัง้ค  าถามท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเนือ้หา สง่ผล
ใหผ้ลของการจดัการเรยีนรูมี้ความคลาดเคลื่อน 

3. ในระหว่างการท างานของนักเรียน ครูควรขยายความเขา้ใจและสงัเกต
กระบวนการการท างานของแตล่ะกลุม่ เพื่อความถกูตอ้งของขัน้ตอน 

4. จัดการเรียนรูท่ี้ใหผู้เ้รียนแต่ละคนดึงประสบการณก์ารเรียนรูข้องตนเอง
เพื่ออธิบาย การยอมรบัความคิดเห็นแตกต่าง หรือกระบวนการการรบัขอ้มลูท่ีตนไม่เคยรูห้รือมี
ประสบการณม์าก่อน จะท าใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั และเกิดเป็นกระบวนการ
เรยีนรูท่ี้ท าใหผู้เ้รยีนมีความเขา้ใจมากขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังตอ่ไป 

การจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL ส่งเสริมกระบวนการอ่านในหลายรูปแบบ 
และกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL สามารถพฒันาตวัแปรอ่ืน ๆ ได ้ดงันี ้

1. ศกึษาผลการจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL ในตวัชีว้ดัการอ่านแบบอ่ืน 
เพื่อเป็นพืน้ฐานของการเรยีนรูต้อ่ไป 

2. น าการจัดการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL ไปใชใ้นพัฒนาทักษะการอ่าน
ลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น การอา่นตีความ การอ่านจบัใจความ หรอืการอ่านขัน้สงูได ้

3 น าการจัดการเรียนรู ้ด้วยเทคนิค KWDL ไปใช้ในการเปรียบเทียบ
ประสทิธิภาพ ของวิธีการสอนอ่ืน ๆ เพื่อสง่เสรมิการอา่นของนกัเรยีน 

4. น าการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL ไปจดัการเรยีนรูผ้ลของการจดัการ
เรยีนรูก้บัตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น เจตคตติอ่การวรรณคดีไทย หรอืความคงทนในการเรยีนรูว้ิชา 

ภาษาไทยได้
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เขียนภาษาไทยของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการสอนโดยใชผ้งัมโนทศันก์บัการ
สอนตามคูมื่อครู. ปรญิญานิพนธ ์(กศ.ม. (การมธัยมศกึษา)) -- มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ, 2545. http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Ampai_L.pdf 

http://ils.swu.ac.th:8991/F?func=service&doc_library=SWU01&local_base=SWU01&doc_n
umber=000064206&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_REC
ORDS&service_type=MEDIA  

 

 

 

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Ampai_L.pdf
http://ils.swu.ac.th:8991/F?func=service&doc_library=SWU01&local_base=SWU01&doc_number=000064206&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
http://ils.swu.ac.th:8991/F?func=service&doc_library=SWU01&local_base=SWU01&doc_number=000064206&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
http://ils.swu.ac.th:8991/F?func=service&doc_library=SWU01&local_base=SWU01&doc_number=000064206&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือวิจยั 
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รายนามผู้เชีย่วชาญผู้ตรวจสอบคุณภาพ 
แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านวรรณคด ี

 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์สมเกียรติ คูท่วีกลุ  อาจารยป์ระจ าภาควิชาภาษาไทยและ 

ภาษาตะวนัออก  คณะมนษุยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ภาณพุงศ ์อดุมศลิป์ อาจารยป์ระจ าภาควิชาภาษาไทยและ 
ภาษาตะวนัออก  คณะมนษุยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
 

รองศาสตราจารย ์ดร. อิทธิพทัธ ์สวุทนัพรกลู อาจารยป์ระจ าภาควิชาการวดัผลและ 
วิจยัทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
 

อาจารย ์ณประภาพร รุจจนเวท   อาจารยป์ระจ าภาควิชาภาษาไทยและ 
ภาษาตะวนัออก  คณะมนษุยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มลู 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย และเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ตวัอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL 

 
แผนการจดัการเรยีนรูร้ายหน่วย 

รายวชิา ภาษาไทยพืน้ฐาน         ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่3 
หน่วยที ่1 พระอภยัมณี ตอน พระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้  จ านวน 4 คาบ  
วันที ่          ผู้สอน นางสาวปรีชญา  สิทธิธัญกิจ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 

มาตรฐานการเรียนรู้   
ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสรา้งความรูแ้ละความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการ

ด าเนินชีวิต และมีนิสยัรกัการอา่น 
ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดอูยา่งมีวิจารณญาณ และพดูแสดงความรู ้ความคิด และ

ความรูส้กึในโอกาสตา่ง ๆ อยา่งมีวิจารณญาณและสรา้งสรรค ์
ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณว์รรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคณุคา่

และน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจรงิ 
ตวัชีวั้ด  

ท 1.1 ม. 3/3 ระบใุจความส าคญัและรายละเอียดของขอ้มลูท่ีสนบัสนนุจากเรือ่งท่ีอา่น 
ท 1.1 ม. 3/5  วิเคราะห ์วิจารณ ์และประเมินเรือ่งท่ีอา่นโดยใชก้ลวิธีการเปรยีบเทียบ เพื่อให้

ผูอ้า่นเขา้ใจไดด้ียิ่งขึน้ 
ท 3.1 ม. 3/3 พดูรายงานเรือ่งหรอืประเดน็ท่ีศกึษาคน้ควา้จากการฟัง การด ูและการสนทนา 
ท 5.1 ม. 3/1 สรุปเนือ้หาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมทอ้งถ่ินในระดบัยากท่ีขึน้ 
ท 5.1 ม. 3/2 วิเคราะหว์ิถีไทยและคณุคา่จากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอา่น 
ท 5.1  ม.3/3 สรุปความรูแ้ละขอ้คิดจากการอ่านเพ่ือน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจรงิ 
 
2. สาระส าคัญ / ความคดิรวบยอด 

พระอภยัมณี ผลงานชิน้เอกจากจินตนาการของสนุทรภู ่น  าเสนอแก่นของเรือ่งผา่นตวั
ละครนางผีเสือ้สมทุร ใชภ้าษาท่ีสื่ออารมณแ์ละความรูส้กึไดอ้ยา่งเขา้ใจง่าย มีลีลาการแตง่ค า
ประพนัธท่ี์มีเอกลกัษณ ์เนือ้เรือ่งสนกุสนานน่าติดตาม เม่ือไดศ้กึษานกัเรยีนจะไดศ้กึษาทัง้ดา้นการ
ใชภ้าษา วรรณศิลป์ ความเช่ือและคา่นิยมของคนไทย รวมทัง้คณุคา่และขอ้คิดท่ีนกัเรยีนจะ
สามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชไ้ด ้
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3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 3.1 ด้านความรู้ (พุทธิพสัิย/K) 
  3.1.1 สรุปเนือ้หาเรือ่งพระอภยัมณี ตอน พระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้ได ้

3.2 ด้านทกัษะ/กระบวนการ (ทกัษะพิสัย/P) 
  3.2.1 วิเคราะหรู์ปแบบค าประพนัธจ์ากเรือ่ง 

3.2.2 วิเคราะหค์ณุคา่ และขอ้คิดท่ีไดจ้ากเรือ่ง   
 3.3 ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค/์ค่านิยม/คุณธรรมจริยธรรม (จิตพิสัย/A) 
  3.3.1 สง่งานท่ีไดร้บัมอบหมายตรงเวลา 
  3.3.2 สืบคน้ขอ้มลูจากแหลง่การเรยีนรูต้า่ง ๆ  

4. สาระการเรียนรู้  
 4.1 พระอภยัมณี ตอน พระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้ 

- ลกัษณะค าประพนัธ ์ประวตัิผูแ้ตง่และผลงาน ท่ีมาของเรือ่ง 
- การถอดค าประพนัธ ์และค าศพัท ์
- คณุคา่ดา้นตา่ง ๆ  และขอ้คิดท่ีไดจ้ากเรือ่ง 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
5.1 ความสามารถในการคิด 
5.2 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
6.1 มีวินยัในการท างาน (สง่งานตรงตอ่เวลา) 
6.2 ใฝ่เรยีนรู ้(ตัง้ใจท างานท่ีไดร้บัมอบหมาย) 

 

7. กระบวนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูพดูคยุกบันกัเรยีนถงึวรรณคดีตา่ง ๆ ท่ีนกัเรยีนรูจ้กั และตวัละครท่ีนกัเรยีนชอบ 
จากนัน้ครูถามถึงตวัละครจากวรรณคดีท่ีไมไ่ดเ้ป็นมนษุย ์เช่น นางยกัษ ์ลงิ ปลา  
2. ครูถามนกัเรยีนถงึตวัละครท่ีนกัเรยีนแตง่ตวัประกวดกนัในวนัสนุทรภู ่วา่นกัเรยีนเคย

เห็นตวัละครใดมาบา้ง และน าเขา้สูต่วัละครจากวรรณคดีเรือ่งพระอภยัมณี วา่นกัเรยีนรูจ้กัตวั
ละครใดบา้ง  
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3. ครูถามนกัเรยีนถงึเรือ่งพระอภยัมณี วา่นกัเรยีนเคยรูจ้กัหรอืไดย้ินเรือ่งราวตอนใดมา
บา้ง (นกัเรยีนจะรูจ้กัตอนสดุสาครผจญภยั เน่ืองจากเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4) จากนัน้
ครูจงึเขา้สูเ่รือ่งพระอภยัมณี ตอน พระอภยัมณีหนีนางเสือ้  

4. ครูชีแ้จงจดุประสงคก์ารเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนทราบ 
5. นกัเรยีนรว่มกนัทบทวนแผนผงั KWDL 

ขั้นสอนเนือ้หาใหม่  
6.  นกัเรยีนแบง่กลุม่กลุม่ละ 6-7 คน จากนัน้นกัเรยีนดรููปของพระอภยัมณี และนางผีเสือ้

สมทุร และนางเงือก หลงัจากนัน้ครูตัง้ค  าถามวา่ นกัเรยีนทัง้ 3 ตวัละครนีมี้ความสมัพนัธก์นั
อยา่งไร ใหน้กัเรยีนทบทวนความรูข้องตนเองแลว้บนัทกึลงในตาราง KWDL ช่อง K  

7.  ครูอธิบายเพิ่มเตมิวา่นิทานค ากลอนเรือ่งพระอภยัมณี เป็นผลงานชิน้เอกของสนุทรภู ่
และน าเขา้สูต่อน พระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้ 

8. ครูยกตวัอยา่งค าประพนัธต์อนหนึ่งจากเรือ่งมาใหน้กัเรยีนช่วยกนัอา่นออกเสียง 
“จะกลา่วกลบัจบัความไปตามเรือ่ง ถงึบาทเบือ้งปรเมศพระเชษา 
องคอ์ภยัมณศีรโีสภา    ตกยากอยูคู่หามาชา้นาน 
กบัดว้ยนางอสรุนีรีมติ    เป็นคูช่ดิเชยชมสมสมาน 
ตอ้งรกัใคร่ไปตามยามกนัดาร   จนนางมารมบีตุรบรุุษชาย” 

9. หลงัจากท่ีนกัเรยีนเขียนสิ่งท่ีตนเองเคยรูเ้ก่ียวกบัเรือ่งพระอภยัมณี นางผีเสือ้ 
สมทุร และนางเงือกแลว้ ครูใหน้กัเรยีนตัง้ค าถามสิง่ท่ีนกัเรยีนอยากรู ้จากเรือ่งพระอภยัมณี ตอน
พระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้สมทุร และวิธีการหาค าตอบ แลว้เขียนลงตาราง ในช่อง W เช่น นกัเรยีน
คิดว่าพระอภยัมณีรกันางผีเสือ้สมทุรหรอืไม่ และเพราะเหตใุดพระอภยัมณีถึงตอ้งการหนีนางผีเสือ้
สมทุร 

10. นกัเรยีนอา่นเรือ่งพระอภยัมณี ตอนพระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้สมทุร จากหนงัสือเรยีน 
และศกึษาคน้ควา้หาค าตอบท่ีตนเองตัง้ค  าถามไว ้โดยการอา่นจากหนงัสือเรยีน หรอืสืบคน้จาก
แหลง่เรยีนรูต้า่ง ๆ แลว้เขียนขัน้ตอนในการสืบคน้ขอ้มลูโดยละเอียด เช่น หากนกัเรยีนอา่นบทอา่น
จากหนงัสือเรยีนแลว้พบตวับทท่ีเป็นค าตอบ ใหน้กัเรยีนเขียนตวับทนัน้ พรอ้มกบัระบหุนา้ดว้ย 
หรอืหากนกัเรยีนสืบคน้ค าตอบจากอินเทอรเ์น็ต หรอืหนงัสืออ่ืน ๆ ใหร้ะบวุา่มาจากแหลง่ขอ้มลูใด 
ผูเ้ขียนคือใคร ลงตาราง ในชอ่ง D  

11. นกัเรยีนเขียนค าตอบท่ีไดจ้ากการอ่านลงตารางในช่อง L 
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ขั้นฝึกทกัษะโดยอิสระ 
      12. นกัเรยีนแลกเปลี่ยนความรูก้นัภายในกลุม่ ศกึษาคณุคา่ดา้นตา่ง ๆ และขอ้คิดท่ีได้
จากเรือ่ง  
ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล 

13. นกัเรยีนแตล่ะกลุม่น าเสนอประเดน็ความรูท่ี้กลุม่ของตนเองไดไ้ปศกึษาคน้ควา้ตาม
ขัน้ตอนจากตาราง KWDL  
      14. นกัเรยีนท าแบบฝึกหดั เรือ่ง พระอภยัมณี ตอนพระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้สมทุร 
 
8. ส่ือการเรียนรู้ 

8.1 โปรแกรมน าเสนอ PowerPoint เรือ่ง พระอภยัมณี ตอน พระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้
สมทุร 

8.2 หนงัสือเรยีนรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
8.3 ใบงาน KWDL 

 

9. แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 หอ้งสมดุ 
 9.2 อินเทอรเ์น็ต 
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10. กระบวนการวัดและประเมินผล 

ส่ิงทีต่อ้งการวัด วิธีการวัด 
เคร่ืองมือ
การวัด 

เกณฑก์าร
ประเมินผล 

1. ดา้นความรู ้ 1.1 สรุปเนือ้หา
เรือ่งพระอภยัมณี 
ตอน พระอภยัมณี
หนีนางผีเสือ้ 

- ถาม ตอบ              
ในชัน้เรยีน 
 

- ขอ้ค าถาม 
 

ตอบค าถามถกูตอ้ง
รอ้ยละ 70 ขึน้ไป  
ถือวา่ผา่นเกณฑ ์
 

2. ดา้นทกัษะ
กระบวนการ 

2.1 วิเคราะห์
รูปแบบค า
ประพนัธ ์คณุคา่ 
และขอ้คิดท่ีไดจ้าก
เรือ่ง  

- ตรวจ 
แบบฝึกหดั 

- แบบฝึกหดั ท าแบบฝึกหดัได้
ถกูตอ้งเกิน 7 
คะแนน ถือวา่ผ่าน 

2.2 พดูน าเสนอ
การศกึษาคน้ควา้ 

- ประเมินการ
น าเสนอผล
การศกึษา
คน้ควา้ 

แบบประเมิน
การพดู
น าเสนอ 

คะแนนการ
น าเสนออยูใ่นระดบั 
ดี  
ถือวา่ผา่นเกณฑ ์

3. ดา้น
คณุลกัษณะอนั
พงึประสงค ์

3.1 มีวินยัในการ
ท างาน 
3.2 สืบคน้ขอ้มลู
จากแหลง่การ
เรยีนรูต้า่ง ๆ 

- สงัเกต
พฤตกิรรม 
 

- แบบสงัเกต
พฤตกิรรมการ
เรยีน 

คะแนนพฤติกรรม
การเรยีนอยูใ่น
ระดบั ดี ถือวา่ผ่าน
เกณฑ ์
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11. บันทกึหลังการสอน 

 
ผลการด าเนินการ 

 

 
 

สภาพบรรยากาศ 
การจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

 

ปัญหาทีพ่บ 
วิธีแก้ปัญหา 

 

 
 
 
 

ส่ิงทีค่วรปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 

 

 

ลงช่ือ ………………………………….………… 
(นางสาวปรชีญา  สทิธิธญักิจ) 

ผูส้อน 
วนัท่ี ……….. เดือน ………………………. พ.ศ. ……… 
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แบบประเมินการน าเสนอผลงาน  

ล าดบัที ่ รายการประเมิน 
คุณภาพการปฏิบัต ิ

4 3 2 1 

1 น าเสนอเนือ้หาในผลงานไดถ้กูตอ้ง     

2 การน าเสนอมีความน่าสนใจ     

3 ความเหมาะสมกบัเวลา     

4 ความกลา้แสดงออก     

5 บคุลิกภาพ น า้เสียงเหมาะสม     

                                                                        
รวม 

    

 

      เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ปฏิบตัิงานสมบรูณ ์ชดัเจน = 4     คะแนน 
 ปฏิบตัิงานยงัมีขอ้บกพรอ่งเลก็นอ้ย        = 3     คะแนน 
 ปฏิบตัิงานมีขอ้บกพรอ่งเป็นสว่นใหญ่     = 2     คะแนน 
 ปฏิบตัิงานมีขอ้บกพรอ่งมาก    =        1     คะแนน 

                       เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17 - 20 ดีมาก 

13 - 16 ดี 

9 - 12 พอใช ้

5 - 8 ปรบัปรุง 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมทางการเรียน 

ที ่

ชื่อ-
สกุล 
ของ
ผู้รับ
การ

ประเมิ
น 

การตอบ
ค าถาม 

การแสดง
ความ
คิดเหน็ 

การรับฟัง
ความ
คิดเหน็ 

การตัง้ใจ
ท างาน 

การมีส่วน
ร่วมในการ
อภปิราย 

รวม 
20 

คะแน
น 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

ลงช่ือ...........................................ผูป้ระเมิน                                                                               

........../............/.......... 

 

 

 

 
 

 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17 – 20 

13 – 16  

9 – 12  

5 – 8  

ดีมาก 

ดี 

พอใช ้

ปรบัปรุง 

เกณฑก์ารตดัสินคณุภาพ 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
ดมีาก  = 4  

ด ี  = 3 

พอใช ้  = 2 

ปรบัปรุง = 1 
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ชื่อ-นามสกุล ........................................................................... ชั้น .............. เลขที ่....... 
 

แบบฝึกหดั เร่ือง พระอภยัมณี ตอนพระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้ 
ค าชีแ้จง ใหนั้กเรียนเลือกจับคู่ค าข้อความและประพันธต์อ่ไปนีใ้หถู้กตอ้ง 

- ความเสียสละของเงือกเฒา่    
- รกัแบบจ าใจ ย่อมไม่ยั่งยืน 
- ความเมตตาของพระฤาษีแห่งเกาะแกว้พสิดาร   
- นางผีเสือ้รกัสามีมากกว่าลกู 
- สนิสมทุร สืบทอดพนัธุกรรมจากพอ่แม ่

 

 ๑. ไม่คลาดเคลื่อนเหมือนองคพ์ระทรงเดช แตด่วงเนตรแดงดดูงัสรุยิฉ์าย 
 ทรงก าลงัดงัพญาคชาพลาย   มีเขีย้วคลา้ยชนนีมีศกัดา 
 .................................................................................................................................. 
 ๒. ครัน้พลบค ่าท ารกันางยกัษร์า้ย  ประคองกายกอดแอบแนบถนอม 
 ช่ืนแตห่นา้อารมณน์ัน้กรมกรอม   แตค่ิดอา่นหวา่นลอ้มจะลอ่ลวง 
 .................................................................................................................................. 
 ๓. จะจบัไวใ้หพ้าไปหาพอ่   แลว้หกัคอเสียใหต้ายในภายหลงั 
 โกรธตวาดผาดเสียงส าเนียงดงั   นอ้ยหรอืยงัโหยกเหยกเดก็เกเร 
 .................................................................................................................................. 
 ๔. ถา้แกไ้ขใหน้างไปคา้งป่า   ไดล้ว่งหนา้ไปเสียบา้งจะยงัชั่ว 
 จะอาสาพาไปมิไดก้ลวั    ชีวิตตวับรรลยัไมเ่สียดาย 
 .................................................................................................................................. 
 ๕. พระโยคีมีจิตคดิสงสาร   จงึวา่ทา่นหนีตายหมายมาหา 
 เราลงมาคอยช่วยดว้ยเมตตา   แตกิ่จจาไมก่ระจ่างยงัคลางแคลง 
 .................................................................................................................................. 
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ค าชีแ้จง :  ใหนั้กเรียนอ่านบทร้อยกรองเร่ือง พระอภยัมณี ตอนหนีนางผีเสือ้แล้วตอบ
ค าถามตอ่ไปนี ้
 

 ๑. เพราะเหตใุดนางผีเสือ้สมทุรจงึจบัพระอภยัมณีไปขงัไว ้
………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………..……………… 
 ๒. เพราะเหตใุดพระอภยัมณีจงึคดิหนีนางผีเสือ้                                                                    
………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………..……………… 
 ๓.  พระอภยัมณีไดร้บัการช่วยเหลือในการหนีจากใคร โดยวิธีใด      
………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………..……………… 
 ๔.  สนิสมทุรตดัสินใจอย่างไร  เมื่อพระอภยัมณีใหก้ลบัไปอยูก่บัมารดา      
………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………..……………… 
 ๕.  นางผีเสือ้สมทุรท าอยา่งไรกบัเงือกผวัเมียท่ีพาพระอภยัมณีหนีไป      
………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………..……………… 
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ใบกจิกรรม เร่ือง วเิคราะหคุ์ณค่าพระอภยัมณี 
ค าชีแ้จง :  ใหนั้กเรียนอ่านเร่ือง พระอภยัมณี   ตอนหนีนางผีเสือ้แล้วตอบค าถามตอ่ไปนี ้
 ๑. จากนิทานค ากลอนเรือ่ง “พระอภยัมณีตอนหนีนางผีเสือ้” ปรากฏวถีิไทยแบบใดและ
ปรากฏในความตอนใด 
………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….........
...........................................……………………………………………………………………… 
 ๒. จงยกเหตกุารณท่ี์ปรากฏในเรือ่งท่ีสะทอ้นคณุคา่ดา้นสงัคม พรอ้มอธิบายใหช้ดัเจน                                                            
………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………............................................... 
 ๓. ใหน้กัเรยีนเขียนอธิบายขอ้คิดท่ีไดจ้ากนิทานค ากลอนเรือ่ง “พระอภยัมณีตอนหนีนาง
ผีเสือ้”      
………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….........
..........................................………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………… 
 ๔. จากขอ้คิดท่ีไดจ้ากนิทานค ากลอนเรือ่ง “พระอภยัมณีตอนหนีนางผีเสือ้” นกัเรยีน
สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งไร  
……………………………………………………………………………..…………………………
……………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………… 
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ตาราง KDWL 

K 

ฉันเคยรู ้
 

 

 

 

 

W 

หนูสงสัย 
 

 

 

 

 

D 

ลงมือไป 
 

 

 

 

 

L 

ค ำตอบคอื 
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2. ตวัอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ปกต ิ
แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย (ปกต)ิ 

รายวชิา ภาษาไทยพืน้ฐาน         ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่3 
หน่วยที ่1 พระอภยัมณี ตอน พระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้  จ านวน 4 คาบ  
วันที ่          ผู้สอน นางสาวปรีชญา  สิทธิธัญกิจ  
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
 มาตรฐานการเรียนรู้   

ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสรา้งความรูแ้ละความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการ
ด าเนินชีวิต และมีนิสยัรกัการอา่น 

ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดอูยา่งมีวิจารณญาณ และพดูแสดงความรู ้ความคิด และ
ความรูส้กึในโอกาสตา่ง ๆ อยา่งมีวิจารณญาณและสรา้งสรรค ์    
 ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณว์รรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคณุคา่
และน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจรงิ 

ตวัชีวั้ด  
ท 1.1 ม. 3/3 ระบใุจความส าคญัและรายละเอียดของขอ้มลูท่ีสนบัสนนุจากเรือ่งท่ีอา่น 
ท 1.1 ม. 3/5  วิเคราะห ์วิจารณ ์และประเมินเรือ่งท่ีอา่นโดยใชก้ลวิธีการเปรยีบเทียบ 

เพื่อใหผู้อ้า่นเขา้ใจไดด้ียิ่งขึน้ 
ท 3.1 ม. 3/3 พดูรายงานเรือ่งหรอืประเดน็ท่ีศกึษาคน้ควา้จากการฟัง การด ูและการ

สนทนา 
ท 5.1 ม. 3/1 สรุปเนือ้หาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมทอ้งถ่ินในระดบั 

ท่ียากขึน้ 
ท 5.1 ม. 3/2    วิเคราะหว์ิถีไทยและคณุคา่จากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอา่น 

 ท 5.1  ม.3/3 สรุปความรูแ้ละขอ้คิดจากการอ่านเพ่ือน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจรงิ 
 
2. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 พระอภยัมณี ผลงานชิน้เอกจากจินตนาการของสนุทรภู ่น  าเสนอแก่นของเรือ่งผา่นตวั
ละครนางผีเสือ้สมทุร ใชภ้าษาท่ีสื่ออารมณแ์ละความรูส้กึไดอ้ยา่งเขา้ใจง่าย มีลีลาการแตง่ค า
ประพนัธท่ี์มีเอกลกัษณ ์เนือ้เรือ่งสนกุสนานน่าติดตาม เม่ือไดศ้กึษานกัเรยีนจะไดศ้กึษาทัง้ดา้นการ
ใชภ้าษา วรรณศิลป์ ความเช่ือและคา่นิยมของคนไทย รวมทัง้คณุคา่และขอ้คิดท่ีนกัเรยีนจะ
สามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชไ้ด ้
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3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 3.1 ดา้นความรู ้(พทุธิพิสยั/K) 
  3.1.1 สรุปเนือ้หาเรือ่งพระอภยัมณี ตอน พระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้ได ้

3.2 ดา้นทกัษะ/กระบวนการ (ทกัษะพิสยั/P) 
  3.2.1 วิเคราะหรู์ปแบบค าประพนัธจ์ากเรือ่ง 

3.2.2 วิเคราะหค์ณุคา่ และขอ้คิดท่ีไดจ้ากเรือ่ง   
 3.3 ดา้นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค/์คา่นิยม/คณุธรรมจรยิธรรม (จิตพสิยั/A) 
  3.3.1 สง่งานท่ีไดร้บัมอบหมายตรงเวลา 
  3.3.2 สืบคน้ขอ้มลูจากแหลง่การเรยีนรูต้า่ง ๆ  

4. สาระการเรียนรู้  
 4.1 พระอภยัมณี ตอน พระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้ 

- ลกัษณะค าประพนัธ ์ประวตัิผูแ้ตง่และผลงาน ท่ีมาของเรือ่ง 
- การถอดค าประพนัธ ์และค าศพัท ์
- คณุคา่ดา้นตา่ง ๆ  และขอ้คิดท่ีไดจ้ากเรือ่ง 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการคิด 
 5.2 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 6.1 มีวินยัในการท างาน (สง่งานตรงตอ่เวลา) 
 6.2 ใฝ่เรยีนรู ้(ตัง้ใจท างานท่ีไดร้บัมอบหมาย) 

7. กระบวนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูพดูคยุกบันกัเรยีนถงึวรรณคดีตา่ง ๆ ท่ีนกัเรยีนรูจ้กั และตวัละครท่ีนกัเรยีนชอบ 
จากนัน้ครูถามถึงตวัละครจากวรรณคดีท่ีไมไ่ดเ้ป็นมนษุย ์เช่น นางยกัษ ์ลงิ ปลา  

2. ครูถามนกัเรยีนถงึตวัละครท่ีนกัเรยีนแตง่ตวัประกวดกนัในวนัสนุทรภู ่วา่นกัเรยีนเคย
เห็นตวัละครใดมาบา้ง และน าเขา้สูต่วัละครจากวรรณคดีเรือ่งพระอภยัมณี วา่นกัเรยีนรูจ้กัตวั
ละครใดบา้ง  
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3. ครูถามนกัเรยีนถงึเรือ่งพระอภยัมณี วา่นกัเรยีนเคยรูจ้กัหรอืไดย้ินเรือ่งราวตอนใดมา
บา้ง (นกัเรยีนจะรูจ้กัตอนสดุสาครผจญภยั เน่ืองจากเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4) จากนัน้
ครูจงึเขา้สูเ่รือ่งพระอภยัมณี ตอน พระอภยัมณีหนีนางเสือ้  
ขั้นกระบวนการเรียนรู้ 
 4.  นกัเรยีนศกึษาเรือ่งพระอภยัมณี ตอน พระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้ และบนัทกึความรูท่ี้ได้
ลงในสมดุ โดยประกอบดว้ยหวัขอ้ดงันี ้
  -ประวตัิผูแ้ตง่ 
  -ลกัษณะค าประพนัธ ์
  -ท่ีมาของเรือ่ง 
  -จดุมุง่หมายของการแตง่ 
 5. นกัเรยีนรว่มกนัถอดค าประพนัธ ์และบนัทกึลงในสมดุ 
 6. นกัเรยีนแบง่กลุม่กลุม่ละ 6-7 คน ศกึษาคณุคา่ดา้นสงัคม คณุคา่ดา้นวรรณศิลป์ และ
ขอ้คิดท่ีไดจ้ากเรือ่ง จากนัน้เขียนเป็นแผนผงัความคิด    

7. นกัเรยีนน าเสนอแผนผงัความคิด เรือ่ง พระอภยัมณี ตอนพระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้ 
ขั้นสรุป 

8. นกัเรยีนรว่มกนัสรุปความรูท่ี้ไดจ้ากเรือ่ง 

      9. นกัเรยีนท าแบบฝึกหดั เรือ่ง พระอภยัมณี ตอนพระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้สมทุร 

8. ส่ือการเรียนรู้ 
8.1 โปรแกรมน าเสนอ PowerPoint เรือ่ง พระอภยัมณี ตอน พระอภยัมณี 
หนีนางผีเสือ้สมทุร 
8.2 หนงัสือเรยีนรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

9. แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 หอ้งสมดุ 
 9.2 อินเทอรเ์น็ต 
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10. กระบวนการวัดและประเมินผล 

ส่ิงทีต่อ้งการวัด วิธีการวัด 
เคร่ืองมือ
การวัด 

เกณฑก์าร
ประเมินผล 

1. ด้าน
ความรู้ 

1.1 สรุปเนือ้หาเรือ่ง
พระอภยัมณี ตอน 
พระอภยัมณีหนีนาง
ผีเสือ้ 

- ถาม ตอบ              
ในชัน้เรยีน 
 

- ขอ้ค าถาม 
 

ตอบค าถามถกูตอ้ง
รอ้ยละ 70 ขึน้ไป ถือ
วา่ผา่นเกณฑ ์
 

2. ด้าน
ทกัษะ
กระบวนการ 

2.1 วิเคราะหรู์ปแบบ

ค าประพนัธ ์คณุคา่ 

และขอ้คิดท่ีไดจ้าก

เรือ่ง  

- ตรวจ 
แบบฝึกหดั 

- แบบฝึกหดั ท าแบบฝึกหดัได้
ถกูตอ้งเกิน 7 คะแนน 
ถือวา่ผา่น 

2.2 พดูน าเสนอ
การศกึษาคน้ควา้ 

- ประเมิน
การน าเสนอ
ผล
การศกึษา
คน้ควา้ 

แบบประเมิน
การน าเสนอ 

คะแนนการน าเสนอ
อยูใ่นระดบั ดี ถือวา่
ผา่นเกณฑ ์

3. ด้าน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค ์

3.1 มีวินยัในการ
ท างาน 
3.2 สืบคน้ขอ้มลูจาก
แหลง่การเรยีนรูต้า่ง 
ๆ 
 

- สงัเกต
พฤตกิรรม 
 

- แบบสงัเกต
พฤตกิรรมการ
เรยีน 

คะแนนพฤติกรรมการ
ท างานอยูใ่นระดบั ดี 
ถือวา่ผา่นเกณฑ ์
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11. บันทกึหลังการสอน 

 

ผลการด าเนินการ 

 

 

 

    สภาพบรรยากาศ 
การจัดการเรียนรู้ 

 

      

 

 
ปัญหาทีพ่บ 
วิธีแก้ปัญหา 

 

    

 

ส่ิงทีค่วรปรับปรุง 

 

 

        

 

 

ลงช่ือ ………………………………….………… 
       (นางสาวปรชีญา  สทิธิธญักิจ) 

ผูส้อน 
วนัท่ี ……….. เดือน ………………………. พ.ศ. ……… 
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แบบประเมินการน าเสนอผลงาน  

ล าดบัที ่ รายการประเมิน 
คุณภาพการปฏิบัต ิ

4 3 2 1 

1 น าเสนอเนือ้หาในผลงานไดถ้กูตอ้ง     

2 การน าเสนอมีความน่าสนใจ     

3 ความเหมาะสมกบัเวลา     

4 ความกลา้แสดงออก     

5 บคุลิกภาพ น า้เสียงเหมาะสม     

                                                                        
รวม 

    

 

      เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 ปฏิบตัิงานสมบรูณ ์ชดัเจน = 4     คะแนน 
 ปฏิบตัิงานยงัมีขอ้บกพรอ่งเลก็นอ้ย        = 3     คะแนน 
 ปฏิบตัิงานมีขอ้บกพรอ่งเป็นสว่นใหญ่     = 2     คะแนน 
 ปฏิบตัิงานมีขอ้บกพรอ่งมาก    =        1     คะแนน 

                     เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17 - 20 ดีมาก 

13 - 16 ดี 

9 - 12 พอใช ้

5 - 8 ปรบัปรุง 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมทางการเรียน 

ที ่

ชื่อ-
สกุล 
ของ
ผู้รับ
การ

ประเมิ
น 

การตอบ
ค าถาม 

การแสดง
ความ
คิดเหน็ 

การรับฟัง
ความ
คิดเหน็ 

การตัง้ใจ
ท างาน 

การมีส่วน
ร่วมในการ
อภปิราย 

รวม 
20 

คะแน
น 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

ลงช่ือ...........................................ผูป้ระเมิน                                                                               

........../............/.......... 

 

 

 

 
 

 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17 – 20 

13 – 16  

9 – 12  

5 – 8  

ดีมาก 

ดี 

พอใช ้

ปรบัปรุง 

เกณฑก์ารตดัสินคณุภาพ 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
ดมีาก  = 4  

ด ี  = 3 

พอใช ้  = 2 

ปรบัปรุง = 1 



  67 

2. แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านวรรณคดี 
 
ค าชีแ้จง 1. แบบทดสอบฉบับนีมี้ 30 ข้อ เวลา 50 นาท ี

2. ใหนั้กเรียนเลือกค าตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ดเพยีงข้อเดยีว 

 

1. “เสด็จขึน้ทรงบา่จะพาไป  พระหน่อไทใหข่ี้ภรยิา”  
พระหน่อไท หมายถงึใคร 

1.  พระอภยัมณี 
2.  พระโยค ี
3.  สนิสมทุร 
4.  สดุสาคร 

2. ขอ้ใดเป็นคณุธรรมของพระโยคี 
 1.  ภาวนา 
2.  เมตตา 
3.  สจัจะ 
4.  สมาธิ 

3. ขอ้ใดไม่ใชฝั่นรา้ยของนางผีเสือ้ 
1.  แลว้อารกัษค์วกัเอาดวงเนตร  ส าแดงเดชเหาะกลบัไปลบัหาย 
2.  พอมอ่ยหลบักลบัจิตนิมิตฝัน  วา่เทวญัท่ีอยูเ่กาะนัน้เหาะเหิน 
3.  ทัง้ลกูนอ้ยกลอยใจไปดว้ยเลา่  เหมือนควกัเอาดวงใจนอ้งไปเสีย 
4.  มาสงัหารผลาญถ า้ระย าเยิน  แกวง่พะเนินทบุนางแทบวางวาย 

4. ขอ้ใดไม่ใชล่กัษณะของสนิสมทุร 
1.  มีเขีย้ว  
2.  ผมหยิก 
3.  มีก าลงัมาก 
4.  ดวงตาสีแดง 
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5.  “จะไปไหนไมพ่น้ผีเสือ้น า้  วิบากกรรมจะสูอ้ยูเ่ป็นผี 
ท่านสง่เราเขา้ท่ีเกาะละเมาะนี ้ แลว้รีบหนีไปในน า้แต่ละพงั” ค าประพนัธข์า้งตน้แสดง

ใหเ้ห็นแนวคดิใดของผูพ้ดู 
1.  ความกลา้หาญเด็ดเด่ียว 
2.  ความรกัความอาลยั 
3.  ความพยายาม 
4.  ความมีน า้ใจ    

6. “พงศก์ษัตรยิต์รสัชวนสนิสมทุร สอนใหบ้ตุรขอสมาอชัฌาสยั”  
ค าประพนัธข์า้งตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นคา่นิยมใด 

1.  การใหค้วามเคารพผูอ้าวโุส 
2.  การวางตวัของผูมี้อ  านาจ 
3.  ความกตญัญรููค้ณุ 
4.  ความห่วงใยผูอ่ื้น 

7. ขอ้ใดไมส่ะทอ้นความเช่ือของคนไทย 
1.  นกึจะใครส่ะเดาะพระเคราะหเ์จา้ พอบรรเทาโทษาท่ีอาสญั 
2.  ฝ่ายปีศาจราชทตูภตูพรายพาล อลหมา่นขึน้มาหาในสาชล 
3.  เงือกผูเ้ฒา่เคารพอภิวาท  ขอรองบาทบรริกัษจ์นตกัษัย 
4.  ไมเ่คยเห็นเป็นวิบตัิอศัจรรย ์  เชิญทรงธรรมช์่วยท านายรา้ยหรอืดี 

8.  ตวัละครใดท่ีโดดเดน่เรือ่งความซื่อสตัย ์
1.  พระอภยัมณี            
2.  นางผีเสือ้ 
3.  เงือกเฒา่               
4.  สนิสมทุร 

9.  เรยีงล าดบัเหตกุารณจ์ากค าประพนัธต์อ่ไปนีใ้หถ้กูตอ้ง 
(ก.) ถึงประตคูหูาเห็นเปิดอยู่  เอ๊ะอกกเูกิดเข็ญเป็นไฉน 
(ข.) ฝ่ายเงอืกน า้นอนกลิง้นิ่งสดบั  กติตศิพัทส์องแจง้แถลงไข 
(ค.) นางผเีสือ้เหลอืโกรธพโิรธรอ้ง  มาตัง้ซ่องศลีจะมอียูท่ีไ่หน 
(ง.) พระโยคมีจิีตคดิสงสาร  จึงวา่ทา่นหนตีายหมายมาหา 
(จ.) ใหไ้ปอยูค่นเดยีวทีต่นีเขา  แลว้อดขา้วอดปลากระยาหาร 
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 1.  (ข.) (ก.) (ค.) (จ.) (ง.) 
2.  (ข.) (จ.) (ก.) (ง.) (ค.) 
3.  (จ.) (ก.) (ข.) (ค.) (ง.) 
4.  (จ.) (ข.) (ก.) (ง.) (ค.) 

10.  บคุคลในขอ้ใดน าขอ้คิดจากเรือ่งพระอภยัมณี ตอนพระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้  
ไปปรบัใชไ้ดเ้หมาะสม 

1.  นิ่มเป็นคนเรยีนดีจงึเช่ือมั่นวา่สิ่งท่ีตนเองคดิถกูตอ้งเสมอ 
2.  น า้เก่งวิชาคณิตศาสตรจ์งึช่วยทบทวนใหเ้พื่อนก่อนสอบทกุครัง้ 
3.  นอ้ยตัง้ใจท างานท่ีไดร้บัมอบหมายจนส าเรจ็เพราะอยากไดร้างวลั 
4.  แนนกลวัเพื่อนในกลุม่ไดค้ะแนนมากกวา่ตนเองจงึน างานไปท าคนเดียว 

11.  ขอ้ใดไมถ่กูตอ้ง 
1. การแตง่กลอนเพลงยาวเป็นท่ีมาของส านวน  “ลงเอย” 
2. กลอนเพลงยาวปรากฏครัง้แรกในสมยักรุงศรอียธุยาตอนปลาย  
3. คนสมยัก่อนนิยมแตง่กลอนเพลงยาวเพื่อเป็นการหารายไดเ้ลีย้งชีพ 
4 . กลอน เพลงยาว มีลักษณะคล้ายกลอนสุภาพแต่ขึ ้นต้นด้วยวร รครับ  

และลงทา้ยดว้ยค าวา่เอย 
12. อิศรญาณภาษิต ใชว้ิธีการสอนแบบใด 

1.  บอกตรง ๆ 
2.  ยกตวัอยา่ง 
3.  บอกเป็นนยั  
4.  ประชดประชนั 

13. “ตอ้งหามา้มโนมยัใหญ่ยาวร ีส  าหรบัข่ีเป็นมา้อาชาไนย” จากขอ้ความขา้งตน้ ขอ้ใดถกูตอ้ง 
1.  มา้มโนมยัคือใจท่ีรูเ้ท่าทนักิเลส 
2.  ตอ้งใชใ้จบงัคบัมา้ มา้จงึจะเช่ือฟัง 
3.  จิตใจของคนเหมือนมา้ท่ีสามารถฝึกได ้
4.  อาชาไนยจะท าใหส้ามารถฝ่าฟันอปุสรรคได ้

14. “วาสนาไมคู่เ่ตียงเถียงเขายาก ถึงมีปากเสยีเปลา่เหมือนเตา่หอย 
ผีเรอืนตวัไมด่ีผีอ่ืนพลอย   พดูพลอ่ยพลอ่ยปากไมด่ีปากขีร้ิว้” 
บทประพนัธข์า้งตน้สอดคลอ้งกบัส านวนใด 
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1.  ผีไมมี่ศาล 
2.  ผีซ  า้ด  า้พลอย 
3.  บนขา้วผีตีขา้วพระ 
4.  ผีตายโหงโรงไมย้าง 

15. ค าประพนัธข์อ้ใดไม่ไดส้ะทอ้นถึงความเช่ือทางพทุธศาสนา 
1.  ส  าหรบัคนเจือจิตจรติเขลา ดว้ยมวัเมาโมหม์ากในซากผี 
ตอ้งหามา้มโนมยัใหญ่ยาวรี  ส าหรบัข่ีเป็นมา้อาชาไนย  
2.  อยา่ดถูกูบญุกรรมวา่ท านอ้ย น า้ตาลยอ้ยมากเมื่อไรไดห้นกัหนา 
อยา่นอนเปลา่เอากระจกยกออกมา สอ่งดหูนา้เสียทีหนึ่งแลว้จงึนอน 
3. มิใชเ้นือ้เอาเป็นเนือ้ก็เหลือปล า้    แตห่นามต าเขา้สกันิดกรดียงัเจ็บ 
 อนัโลภลาภบาปหนา้ตนัหาเย็บ เมียรูเ้ก็บผวัรูท้  าพาจ าเรญิ 
4.  ถึงบญุมีไม่ประกอบชอบไม่ได ้ ตอ้งอาศยัคดิดีจึงมีผล 
บญุหาไมแ่ลว้อยา่ไดท้ะนงตน ปถุชุนรกักบัชงัไมย่ั่งยืน 

16. “แตไ่มไ้ผอ่นัหนึ่งตนัอนัหนึง่แขวะ สีแหยะแหยะตอกตะบนัเป็นควนัฉิว 
ชา้งถีบอยา่ว่าเลน่กระเดน็ปลิว แรงหรอืหิวชั่งใจดจูะสูช้า้ง” ฃ 
ค าประพนัธข์า้งตน้สอดคลอ้งกบัขอ้ใด 

1.  ความรอบคอบในการตดัสินใจ  
2.  การใชส้ติปัญญาในการใชชี้วิต 
3.  การประเมินความมารถของตนเอง 
4.  ความพยายามน ามาซึง่ความส าเรจ็  

17. “ไฟไหมย้งัไมเ่หมือนคนท่ีจนเอง  ท าอวดเก่งกบัข่ืนคาวา่กระไร”  
“คนท่ีจนเอง” หมายถึงขอ้ใด 

1. ชานนตดิการพนนัจนหนีส้นิลน้ตวั 
2.  ชาตชิายมีเงินทองมากมายแตก่ลบัท าตวัยากจน 
3.  ชิงชิงเคยเป็นเศรษฐีแตไ่ฟไหมบ้า้นท าใหเ้ขาหมดตวั 
4.  ชชูยัตอ้งน าท่ีดินไปจ านองเพราะไม่มีเงินไปใชห้นีธ้นาคาร 

18. “อยา่ดถูกูบญุกรรมวา่ท านอ้ย   น า้ตาลยอ้ยมากเม่ือไหรไ่ดห้นกัหนา”  
บคุคลในขอ้ใดปฏิบตัิตามขอ้ความขา้งตน้ 

1.  มกุหมั่นหยอดเงินใสก่ระปกุออมสินทกุวนั  
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2.  แมนรบัฟังความคิดเห็นของเพื่อน ๆ เสมอ  
3.  มายดท์ าบญุใหอ้าหารท่ีมลูนิธิสตัวจ์รจดัในวนัเกิดทกุปี 
4.  มินตร์ะลกึถึงพระคณุของพอ่แม่จึงตอบแทนดว้ยการเป็นคนดี 

19. “จะเรยีนคมเรยีนเถิดอยา่เปิดฝัก”  ขอ้ความขา้งตน้ไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ใด 
1. สมจิตรสอบไดท่ี้ 1 ตดิกนัทกุปี แตไ่ม่ไดบ้อกใคร 
2. สมชาตเิรยีนเก่งมากแตไ่ม่เคยสอนการบา้นนอ้งเลย 
3. สมฤทยัพดูไดห้ลายภาษาจงึไปเป็นมคัคเุทศกต์ามสถานท่ีท่องเที่ยว 
4. สมใจรูว้ิธีการอบขนมปังท่ีอรอ่ยมาก แตย่งัพฒันาการอบขนมของตนเองอยูเ่สมอ 

20.  ค าสอนในขอ้ใดเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีนมากท่ีสดุ 
1. คอ่ยด าเนินตามไตผู่ไ้ปหนา้ 
2. อยา่คบมิตรจิตพาลสนัดานชั่ว 
3. เรยีนวิชาไมแ่ม่นย าค าน า้คะเน 
4. เดินตามรอยผูใ้หญ่หมาไม่กดั 

21. ขอ้ใดกลา่วถึงเรือ่งบทพากยเ์อราวณัไมถ่กูตอ้ง 
1. แตง่ดว้ยค าประพนัธป์ระเภทกาพยฉ์บงั 16  
2. เป็นตอนหนึ่งในเรือ่งรามเกียรติเ์พ่ือใชใ้นการแสดงโขน 
3. ร.2 พระราชนิพนธจ์ากจินตนาการของพระองคเ์อง ไมไ่ดร้บัอิทธิพลจากเรือ่งอ่ืน 
4.  ตีพิมพใ์นหนงัสือ“กาพยคดี”ประกอบไปดว้ยวรรณกรรมเก่าและหายากจ านวน 5 

เรือ่ง 
22. “ใหอ้งคอ์นชุานารายณ ์  เคลิบเคลิม้วรกาย   จะแผลงซึง่ศตัรศรพล”  

ขอ้ความขา้งตน้หมายถึงตวัละครใด 
1.  พระราม   
2.  ทศกณัฐ์   
3.  อินทรชิต 
4.  พระลกัษมณ ์  

23. “เม่ือนัน้จงึพระจกัร ี   พอพระสรุยิศ์ร ี  อรุณเรอืงเมฆา”     
ค าท่ีขีดเสน้ใดหมายถึงสิ่งใด  
1. พระลกัษมณ ์  พระอาทิตย ์ 
2. พระลกัษมณ ์  พระจนัทร ์



  72 

3.  พระราม  พระอาทิตย ์
4.  พระราม  พระจนัทร ์

24. เรือ่งบทพากยเ์อราวณัไมไ่ดก้ลา่วถงึเรือ่งใด 
1. ความมีไหวพรบิของสคุรพี  
2.  ความเก่งกาจของอินทรชิต 
3.  ความสวยงามของนางร  าบรวิาร 
4.  ความยิ่งใหญ่ของกองทพัอินทรชิต 

25. ขอ้ใดใชภ้าพพจน ์“บคุคลวตั” 
1. ลมหวนอวลกลิ่นมาลา  เฟ่ืองฟุง้วนา  นิวาสแถวแนวดง 
2. สตัภณัฑบ์รรพตทัง้หลาย  ออ่นเอียงเพียงปลาย  ประนอมประนมชมชยั 
3. ผึง้ภูห่มูค่ณาเหมหงส ์ รอ่นราถลาลง  แทรกไซใ้นสรอ้ยสมุาลี 
4. เสียงพลโห่รอ้งเอาชยั  เลื่อนลั่นสนั่นใน  พิภพเพียงท าลาย 

26. “องึอินทเภรตีีระงม แตรสงัขเ์สียงประสม 
ประสานเสนาะในไพร   
เสียงพลโห่รอ้งเอาชยั เลื่อนลั่นสนั่นใน 
พิภพเพียงท าลาย”  
บทประพนัธข์า้งตน้สะทอ้นความเช่ือใด 

1.  ความเช่ือเรือ่งเทพเจา้ 
2.  ความเช่ือเรือ่งโชคลาง 
3.  ความเช่ือเรือ่งฤกษง์ามยามดี 
4.  ความเช่ือเรือ่งอิทธิฤทธ์ิของธรรมชาต ิ

27.  ขอ้ใดไมส่ามารถอนมุานจากเรือ่งบทพากยเ์อราวณัได ้
1. ชา้งเอราวณัมีขนาดใหญ่น่าเกรงขาม 
2. กองทพัทัง้สองฝ่ายมีไพรพ่ลจ านวนมาก 
3. อินทรชิตเป็นผูมี้ความสามารถในการรบ 
4. พระลกัษมณช์่างสงัเกตและระมดัระวงัตวั 
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28.  บทพากยเ์อราวณัดีเดน่ดา้นใด 
1. การใชค้  าใหเ้กิดจินตภาพ 
2. การสะทอ้นวิถีการรบในอดีต 
3.  การเลน่เสียงสมัผสัในทกุวรรค 
4. การใชภ้าษาถ่ายทอดความรูส้กึ 

29. บคุคลในขอ้ใดน าขอ้คิดจากเรือ่งไปปรบัใชไ้ดเ้หมาะสมท่ีสดุ 
1.  มะยมช่วยแมข่ายของหลงัเลกิเรยีนทกุวนั 
2.  มะขามเลือกรบัประทานอาหารท่ีมีประโยชน ์
3.  มะนาวตรวจทานค าตอบทกุครัง้ก่อนสง่ขอ้สอบ 
4.  มะมว่งเป็นจิตอาสาช่วยคณุครูเตรยีมอปุกรณเ์ขา้คา่ย 

30. “เสียงพลโห่รอ้งเอาชยั เลื่อนลั่นสนั่นใน 
พิภพเพียงท าลาย”  

ขอ้ใดใชภ้าพพจนเ์หมือนกบัขอ้ความขา้งตน้ 
1. ถึงทพัจรกาลา่ส านัน้ พี่ไม่พรั่นใหม้าสกัสบิแสน 
จะหกัโหมโจมตีใหแ้ตกแตน พกัเดียวก็จะแลน่เขา้ป่าไป 
2. ลกูผูช้ายลายมือนัน้คือยศ เจา้จงอตสา่หท์ าสม ่าเสมียน 
แลว้พาลกูออกมาขา้งทางเกวียน จะจากเจียนใจขาดอนาถใจ 
3.  ดเูงียบเชียบเลียบรอมรมิขอบรัว้  ไม่เห็นตวัท่านยา่น่าสงสยั 
ประตหูบัยบัยัง้ยืนฟังไฟ เสียงแตใ่นออดแอดแรดแรแร 
4.  มนัก็เป็นชา้งงาอนักลา้หาญ เราก็เป็นชา้งสารอนัสงูใหญ่  
จะอยูป่่าเดียวกนันัน้ฉนัใด นานไปก็จะยบัอปัมาน  

 



 

 
ภาคผนวก ค 

ตารางแสดงคา่ความยากงา่ย (P) และคา่อ านาจจ าแนก (R) ของแบบทดสอบวดัความ
เขา้ใจในการอ่านวรรณคดี 

ตารางแสดงคะแนนวดัความเขา้ใจในการอา่นวรรณคดีก่อนเรยีน (Pre-test) และหลงัเรยีน 
(Post-test) ของกลุม่ทดลอง ท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL  

ตารางแสดงคะแนนวดัความเขา้ใจในการอา่นวรรณคดีก่อนเรยีน (Pre-test) และหลงัเรยีน 
(Post-test) ของกลุม่ทดลอง ท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูป้กติ 
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ตาราง 7 ตารางแสดงคา่ความยากงา่ย (P) และคา่อ านาจจ าแนก (R) ของแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอา่นเพือ่ความเขา้ใจ 
 

ข้อที ่ p r ข้อที ่ p r 

1 0.36 0.37 16 0.50 0.43 
2 0.34 0.37 17 0.36 0.50 
3 0.34 0.43 18 0.42 0.81 
4 0.54 0.37 19 0.60 0.37 
5 0.62 0.56 20 0.46 0.31 
6 0.46 0.37 21 0.44 0.75 
7 0.62 0.43 22 0.44 0.39 
8 0.44 0.62 23 0.36 0.56 
9 0.66 0.62 24 0.32 0.62 
10 0.36 0.68 25 0.34 0.37 
11 0.36 0.62 26 0.36 0.87 
12 0.82 0.43 27 0.32 0.62 
13 0.44 0.62 28 0.66 0.68 
14 0.48 0.37 29 0.70 0.43 
15 0.58 0.56 30 0.64 0.43 

คา่ความเช่ือมั่น 0.78 
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ตาราง 8 ตารางแสดงคะแนนวดัความสามารถในการอา่นเพือ่ความเขา้ใจ ก่อนเรยีน (Pre-test) 
และหลงัเรยีน (Post-test) ของกลุม่ทดลอง ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนคิ KWDL  
 

ล าดับที ่ ก่อนเรียน หลังเรียน ล าดับที ่ ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 12 25 21 13 24 
2 15 24 22 9 18 
3 12 26 23 12 22 
4 13 25 24 13 20 
5 12 24 25 17 26 
6 16 24 26 16 26 
7 10 22 27 18 28 
8 17 26 28 15 26 
9 9 19 29 15 25 

10 8 18 30 11 20 
11 16 27 31 9 18 
12 12 22 32 14 27 
13 12 26 33 13 24 
14 11 23 34 13 25 
15 14 28 35 21 28 
16 12 24 36 14 27 
17 14 25 37 13 24 
18 10 21 38 12 25 
19 17 24 39 12 25 
20 9 17 40 10 21 
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ตาราง 9 ตารางแสดงคะแนนวดัความเสามารถในการอา่นเพือ่ความเขา้ใจ ก่อนเรยีน (Pre-test) 
และหลงัเรยีน (Post-test) ของกลุม่ควบคมุ ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูป้กต ิ
 

ล าดับที ่ ก่อนเรียน หลังเรียน ล าดับที ่ ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 12 19 21 12 19 
2 13 20 22 13 20 
3 14 21 23 14 21 
4 13 20 24 13 20 
5 12 21 25 12 21 
6 8 23 26 8 23 
7 12 21 27 12 21 
8 9 23 28 9 23 
9 12 21 29 12 21 

10 8 22 30 8 22 
11 10 19 31 10 19 
12 9 20 32 9 20 
13 14 23 33 14 23 
14 15 22 34 15 22 
15 11 23 35 11 23 
16 12 22 36 12 22 
17 10 18 37 10 18 
18 11 21 38 11 21 
19 14 19 39 14 19 
20 13 22 40 13 22 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวปรชีญา สทิธิธญักิจ 
วัน เดอืน ปี เกิด 28 มีนาคม 2534 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา ปรญิญาตร ี 

การศกึษาบณัฑิต คณะมนษุยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  
ปรญิญาโท  
การศกึษามหาบณัฑิต คณะศกึษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 18/155 หมู ่14 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
10540   
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