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๕๐๒๕๕๓๐๒ :  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
ค าส าคญั          :  การอ่านจบัใจความ / เทคนิคการสอน KWL 
 จิราภรณ์   บุญณรงค์  :  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความ ของนักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL กบัวิธีสอนแบบปกติ.    อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ :  รศ.สมพร  ร่วมสุข,  ผศ.ดร.บุษบา  บวัสมบูรณ์  และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม.     
๑๙๗ หนา้. 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ๑) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL กบัวิธีสอนแบบปกติ  ๒)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
การอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ก่อนและหลงัไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค  KWL 
และ  ๓) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ท่ีมีต่อการสอนดว้ยเทคนิค KWL         
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม 
(สามคัคีพิทยา) จงัหวดันครปฐม ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  จาก ๒ ห้องเรียน  
หอ้งเรียนละ ๓๐ คน โดยใชห้อ้งหน่ึงเป็นกลุ่มทดลองเรียนดว้ยเทคนิคการสอน KWL  และอีกห้องหน่ึง
เป็นกลุ่มควบคุมเรียนดว้ยการสอนแบบปกติใชเ้วลาทดลอง ๑๐ ชัว่โมง 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความดว้ยเทคนิค KWL           
แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความดว้ยวิธีสอนแบบปกติ  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยเทคนิค KWL  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ
วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test 
independent)  การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ (t-test dependent) และ การวิเคราะห์เน้ือหา (content 
analysis) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 ๑. ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ท่ีไดรั้บการสอนดว้ย
เทคนิค KWL สูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕    
 ๒. ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ท่ีได้รับการสอน              
ดว้ยเทคนิค KWL หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕  
 ๓.  นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการสอนดว้ยเทคนิค  KWL อยูใ่นระดบั เห็นดว้ยมาก 
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50255302 :  MAJOR : TEACHING THAI  LANGUAGE 
KEY WORD : READING COMPREHENSION / USING KWL TECHNIQUE 
 GIRAPORN  BOONNARONG : A COMPARISON OF READING COMPREHENSION 
ACHIEVEMENT OF PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS TAUGHT BY USING KWL TECHNIQUE 
AND CONVENTIONAL METHOD. THESIS ADVISORS : ASSOC.PROF.SOMPORN  RUAMSUK, 
ASST.PROF.BUSABA  BUASOMBOON, Ph.D.,  AND ASST.PROF.CHAIYOS  PAIWITHAYASIRITHAM, 
Ed.D.  197 pp. 
  
 The  purposes  of  this  research  were to : 1) compare  of reading comprehension achievement of 
Prathomsuksa  6 students taught by using KWL technique and conventional method 2) compare  of reading 
comprehension achievement of Prathomsuksa 6 students before and after being taught by using KWL technique 
3) study the students, opinions towards the KWL technique.  The total  sample of 60 Prathomsuksa 6  students  
of  Tessaban 1 Wat  Prangam (Samakkipittaya) School, Nakhonpathom province  consisted  of 30 students  who 
were taught by using KWL technique, other 30 students who were taught by using conventional method.  The 
research was conducted  within  the duration of the  second semester of the  academic  year  2010  and covering  
the  period  of  10 hours. 
 The instrument  used to collect were lesson plans, achievement  test as an instrument of the pretest 
and the posttest , and a questionnaire inquiring the students, opinions about the employment of KWL  technique.  
The collected data were analyzed  by  the statistical  means of Mean  ( X ),  Standard Deviation (S.D.),   t-test 
Dependent  and  Content  Analysis. 
  The research findings  were as follows : 
    1) With regard to the topic concerning  reading  comprehension  abilitics of  Prathomsuksa 6 
students  taught  by  using KWL technique  were significantly  higher  than   the conventional  method  at  the 
0.05  level. 
   2) With regard to the topic concerning  reading  comprehension  abilitics of  Prathomsuksa 6 
students  after using KWL technique  were significantly  higher  than before  using  KWL at  the 0.05  level. 
   3) The students,  opinions  towards  KWL  technique  were  at  a high  agreement  level. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความ ของนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL กบัวิธีสอนแบบปกติ  ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วง
ไดด้ว้ยความกรุณา ความเอาใจใส่  การให้ค  าปรึกษา แนะน าตลอดจนการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง
จาก รองศาสตราจารย์สมพร  ร่วมสุข ผู ้ช่วยศาสตราจารย์      ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ์  และ                            
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม   อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ผูว้ิจยัขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 ขอขอบพระคุณ    ผู ้ช่วยศาสตราจารย์มณฑนา  ว ัฒนถนอม   ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์  และรองศาสตราจารยป์ระพนธ์   เรืองณรงค์  ผูท้รงคุณวุฒิ  ท่ีกรุณาให้
ค  าปรึกษา  แนะน า แกไ้ขขอ้บกพร่อง และใหค้วามรู้เชิงวจิารณ์เพื่อความสมบูรณ์ของวทิยานิพนธ์ 
 ขอขอบพระคุณ  รองผูอ้  านวยการ สุวรรณา  ตั้ งไชยคีรี     อาจารย์รวีวณัธ์  พงษ์สุพจน์   
โรงเรียนเทศบาล ๑  วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา) และ  รองผูอ้  านวยการ จกัรกฤษณ์    บรรจงคชาธาร                           
โรงเรียนเทศบาล ๒  วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) อ.เมือง   จงัหวดันครปฐม ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ในการพิจารณาตรวจแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน ใหมี้ความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 ขอขอบพระคุณ  ผูอ้  านวยการรัตนา  มุ่ยเรืองศรี  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ท่ีสนบัสนุน
การศึกษาใหแ้ก่ผูว้จิยั  ขอบคุณคณะครูและนกัเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา) 
ท่ีใหค้วามร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการศึกษาวจิยัเป็นอยา่งดียิง่ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู ้ประสิท ธ์ิประสาทวิชาทุกท่าน ขอบคุณ อาจารย ์                 
โสรยา  อังคสุวรรณ  ท่ีมีส่วนช่วยเหลือและให้ก าลังใจในการท างานวิจัยคร้ังน้ี   ขอบคุณ           
เพื่อนร่วมรุ่น สาขาวชิาการสอนภาษาไทยท่ีใหค้วามช่วยเหลือ และใหก้ าลงัใจตลอดมา 
 สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ลูกจนัทร์  บุญณรงค์  อนัเป็นท่ีรักและเคารพ     
อย่างสูงสุด   พร้อมทั้งญาติพี่นอ้ง  ท่ีไดม้อบความรัก  ความเมตตา  ดูแล  ห่วงใย และเป็นก าลงัใจ  
แก่ผูว้ิจยัเสมอมา  คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา
มารดา  ครูอาจารยทุ์กท่าน  ท่ีไดอ้บรมสั่งสอนและสนบัสนุนการศึกษาของผูว้ิจยั  ซ่ึงส่งผลให้ผูว้ิจยั
ไดศึ้กษาจนส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงัไวทุ้กประการ 
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