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การพัฒนาความสามารถการอ่ านจับใจความภาษาไทยของนักเรี ยนชั$ นมัธยมศึกษาปี ที)3 โดยใช้ วธิ ีสอนอ่ าน
KWL PLUS ร่ วมกับการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
Development of reading for main Idea in Thai language subject of Mathayomsuka 3/2 students by
using KWL-Plus in conjunction with Cooperative learning
อัจฉรา แสงทับทิม 1, ดร.สุ ทธิ พงศ์ บุญผดุง 2
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
2
อาจารย์ทีปรึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือ 1. เพือเปรี ยบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความภาษาไทย
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3/2 ทีสอนโดยใช้วิธีสอน KWL-Plus ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ 2. เพือ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนโดยใช้วิธีสอนKWL-Plus ร่ วมกับการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3/2 จํานวน 32 คนได้มาโดยวิธีการสุ่ ม
แบบกลุ่ม สอนโดยวิธี KWL-Plus โดยใช้เครื องมือการวิจยั คือ 1.) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีใช้วิธีสอนKWLPlus ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือใช้เวลาในการทดลองรวมการทดสอบก่อนและหลังเรี ยนทังสิ น 10 คาบ
คาบเรี ยนละ 50 นาที 2.) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนโดยใช้วิธีสอนKWL-Plus
ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ผลการวิจยั พบว่า 1.) ผลความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3/2 ที
สอนโดยใช้วธิ ี KWL-Plus ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ 0.01 2.) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนโดยใช้วิธีสอนKWL-Plus ร่ วมกับ
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.825 อยูใ่ นระดับมาก
คําสํ าคัญ 1. การเรี ยนแบบร่ วมมือ 2. วิธีการสอนKWL-Plus 3. ความสามารถการอ่านจับใจความภาษาไทย
Abstract
The purposes of this research were to: 1.) Compare reading for main Idea in Thai language
subject. Of Mathayomsuka 3/2 by using KWL-Plus in Conjunction with Cooperative learning. 2.) To
study the opinions students taught by using KWL-Plus in conjunction with Cooperative learning. The
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sample of students Mathayomsuka 3/2 Year 2015 from 1 Consisted of 32 Students each, Random group
by using KWL-Plus in conjunction with Cooperative learning. The in struments used for gathering data
were: ten Thai reading for main Idea by using KWL-Plus in conjunction with Cooperative learning. Time
to experiment total testing before and after 10 sessions of 50 minutes.
The results of the study were as follows:
1. Reading for main Idea. Of the Mathayomsuka 3/2 students by using KWL-Plus Instruction was
significantly higher than before Method at the 0.01 level.
2. The results of student satisfaction. On learning by using KWL-Plus and Cooperative learning a
statistics significant at 0.825 levels as possible.
Keywords 1. Cooperative learning 2. Teaching methods KWL-Plus 3. Development of reading for main
Idea in Thai Thai language subject
บทนํา
ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ ทีสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็ นไทย และเสริ มสร้างความ
เป็ นเอกภาพ บุ คลิ กภาพของคนในชาติ ให้มีความเป็ นไทย รวมทังเป็ นเครื องมือในการติดต่อสื อสาร การ
ประกอบกิจธุ ระ การงาน เพือสร้างความเข้าใจร่ วมกัน และส่ งเสริ มความสัมพันธ์ในสังคมประชาธิ ปไตยได้
อย่างสันติสุข (หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2551 หน้า 1) อาจกล่าวได้ว่าภาษาไทยเป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมทีสื บทอดมาตังแต่สมัยบรรพบุรุษ การใช้ภาษาจําเป็ นต้องใช้ให้ถูกตามหลักเกณฑ์ทาง
ภาษาทัง 4 ทัก ษะ คื อ การอ่ า น การเขี ย น การพูด การฟั ง และการดู เพื อให้ก ารติ ดต่ อสื อสารตรงตาม
วัตถุประสงค์และเกิดประสิ ทธิ ภาพอย่างสู งสุ ด
ทักษะการอ่านเป็ นทักษะพืนฐานทางภาษาไทยเกียวกับการรับสารทีสําคัญมาก ซึ งนักเรี ยนจะต้อง
ได้รับ การส่ ง เสริ ม ฝึ กฝนให้ส ามารถใช้ท ัก ษะการอ่ า นได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ทังนี เพราะการอ่ า นเป็ น
เครื องมือสําคัญในการแสวงหาความรู ้ การรู ้และใช้วธิ ี อ่านทีถูกต้องจึงเป็ นสิ งทีจําเป็ นสําหรับนักเรี ยนทุกคน
การรู ้ จกั ฝึ กฝนการอ่านอย่างสมําเสมอจะช่ วยให้นกั เรี ยนมีพืนฐานในการอ่านทีดี ช่ วยให้เกิดความชํานาญ
และมีความรู ้กว้างขวาง ( สุ นนั ทา มันเศรษฐวิทย์, 2545 หน้า1) และยังสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที
21 ทีเน้นให้นกั เรี ยนมีความสามารถด้านการอ่าน (ดร.ปี เตอร์ เจ.โฟลีย)์ ดังนันครู ผสู ้ อนจึงต้องให้ความสําคัญ
กับการสอนหลักการอ่านจับใจความเพือให้นกั เรี ยนใช้กระบวนการอ่านสร้ างความรู ้ และความคิดในการ
ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวติ รวมถึงส่ งเสริ มให้มีนิสัยรักการอ่าน
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จากข้อมู ลคะแนนรายงานผลการทดสอบการศึ กษาระดับชาติ ขนพื
ั นฐาน (O-NET) ปี การศึ กษา
2556 ชันมัธยมศึกษาปี ที3 ระดับเขตพืนทีการศึกษา พบว่าคะแนนวิชาภาษาไทย ของโรงเรี ยนหนองรี ประชา
นิ มิต ลดลง ซึ งไม่ผา่ นเกณฑ์ 5% โดยมีจาํ นวนโรงเรี ยนเข้าสอบทังสิ น 55 โรงเรี ยน โรงเรี ยนหนองรี ประชา
นิมิตได้คะแนนลําดับที43 ซึ งคะแนนเฉลียตํากว่าระดับประเทศแต่ไม่ได้อยูใ่ น10ลําดับสุ ดท้ายของเขตพืนที
และในสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยได้นาํ การอ่านจับใจความสําคัญมาวัดผลสัมฤทธิu ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ซึ งเมือวิเคราะห์ผลคะแนนแต่ละมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ในวิชาภาษาไทยแล้วนันมาตรฐานและตัวชี วัดทีต้อง
ปรับปรุ งเร่ งด่วนคือ มาตรฐาน ท5.1 (วรรณคดีและวรรณกรรม) และมาตรฐาน ท1.1 (การอ่าน) ทัง2สาระมี
คะแนนเฉลี ยที ตํากว่าเกณฑ์ (กลุ่ มนิ เทศติ ดตามและประเมิ นผลการศึกษาสํานักงานเขตพืนที การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต8) แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนหนองรี ประชานิ มิตมีคะแนน
เฉลียวิชาภาษาไทยในมาตรฐานที 5 และมาตรฐานที 1 ตํากว่าเกณฑ์ และผูว้ ิจยั ยังได้ศึกษาข้อมูลปั ญหาการ
อ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรี ยน จากการสัมภาษณ์หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยและครู ผสู ้ อน
ของโรงเรี ยนหนองรี ประชานิ มิต 2 ท่าน (คุณนฤมล อังคณาแสงมณี , คุณอมรรัตน์ เจริ ญสมบัติ 20 กันยายน
2557 )จากการสัมภาษณ์ ครู ทงั 2ท่านได้สรุ ปปั ญหาการอ่านจับใจความของนักเรี ยนสอดคล้องกันดัง นี
นักเรี ยนไม่ทาํ ความเข้าใจในเนื อหาของบทเรี ยนโดยเฉพาะการเรี ยนวรรณคดี ไทยทีเนื อหามีความยาวและ
แต่งด้วยคําประพันธ์ชนิ ดร้อยกรอง ทีทําให้ตอ้ งแปลความหมายของคําศัพท์ โวหาร สํานวนการแต่ง ส่ งผล
ให้นกั เรี ยนเกิดความเบือหน่าย ทําให้นกั เรี ยนไม่สามารถอ่านจับใจความได้ ไม่สามารถสรุ ปเป็ นความเรี ยง
จากความคิดของตนเองได้ ต้องรอให้ครู ผสู ้ อนบอกมากกว่าทีจะทําความเข้าใจเอง และอีกสาเหตุอาจมาจาก
ตัวผูส้ อนเอง เช่นกระบวนการสอน เทคนิ คการสอนทีนํามาใช้ในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ยงั ไม่สอดคล้อง
หรื อยังไม่เหมาะสมกับระดับเนือหาและวัยของนักเรี ยนจึงส่ งผลให้นกั เรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการอ่าน
จับใจความไม่ประสบผลสําเร็ จตามเกณฑ์ของโรงเรี ยน
จากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขนพื
ั นฐาน (O-NET) และจากการสัมภาษณ์ ครู ผูส้ อนวิชา
ภาษาไทย ปั ญหาการอ่านจับใจความทีกล่าวมานัน ผูว้ ิจยั ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการพัฒนาการอ่านจับใจความ
ของนักเรี ยนอย่างต่อเนื อง ซึ งผูว้ ิจยั ได้พบรู ปแบบการสอนทีเหมาะสมกับบริ บทของนักเรี ยนและสอดคล้อง
กับการพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ คือวิธีสอน KWL PlUS ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
ร่ วมมื อ ซึ งรู ปแบบการเรี ยนแบบร่ วมมื อนันเป็ นแนวคิ ดของนักการศึ กษาต่างประเทศ สลาวิน จอห์นสัน
และ จอห์นสัน เป็ นผูค้ ิดค้นและพัฒนาขึน การเรี ยนแบบร่ วมมือมี หลายรู ปแบบ เช่ น STAD, TGT, GI,
CIRL, JIGSAW เป็ นต้น การเรี ยนแบบร่ วมมือมีความเหมาะสมกับเนื อหาสาระวิชาภาษาไทยด้านการอ่าน
จับใจความ เพราะธรรมชาติของวิชาและเนื อหาวรรณคดี วรรณกรรม มี ความยาวและต่อเนื องกัน การให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ทาํ งานร่ วมกันแบบกลุ่มร่ วมมือย่อมส่ งผลให้นกั เรี ยนมีปฏิสัมพันธ์ทีดีแลกเปลียนความคิด
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เห็น ช่วยเหลือซึ งกันและกัน ซึ งเป็ นการง่ายกว่าการทีนักเรี ยนต้องคิด อ่านและทําความเข้าใจเนือเรื องเพียง
ลําพังทําให้ยากต่อการเข้าใจเนือเรื อง
วิธีสอน KWL plus ซึ งเป็ นเทคนิ ควิธีทีพัฒนาต่อเนื องมาจากเทคนิ ค KWL ทีพัฒนาขึนโดย โอเกิล
(Ogle) ในปี ค.ศ. 1986 และร่ วมกันกับ คาร์ (Carr) ในปี ค.ศ.1987 ศึกษาพัฒนาเทคนิ คKWL plus ให้มีความ
สมบูรณ์มากยิงขึนโดยเพิมการทําแผนภูมิรูปภาพความคิดให้นกั เรี ยนได้สรุ ปเรื องทีอ่านอีกครัง คาร์ และ โอ
เกิล (Carr and Ogle 1987: 626-631) กล่าวว่า เทคนิ คKWL plus เป็ นวิธีสอนทีช่วยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนคิดใน
ขณะทีอ่านโดยทีนักเรี ยนจะทํานายเหตุการณ์ ในเรื องที จะอ่านก่ อนที จะเริ มอ่านเรื องทีกําหนดนักเรี ยนจะ
พิจารณาความรู ้ ความเข้าใจของตนเองทีมีต่อเรื องทีจะอ่านในขณะทีอ่านนักเรี ยนจะตรวจสอบเหตุการณ์ใน
เรื องว่าเป็ นไปตามทีนักเรี ยนได้ทาํ นายไว้หรื อไม่ และสรุ ปความคิดรวบยอดหลังการอ่านเสร็ จสิ น
จากความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาที กล่ าวมาแล้วนันผูว้ ิจยั มี ความเห็ นว่าวิธีสอน KWL
PlUS ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ สามารถช่วยให้นกั เรี ยนมีการพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ
ภาษาไทยของได้ดี
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือเปรี ยบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที3ที
สอนโดยใช้วธิ ี สอน KWL plus ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
2. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนโดยใช้วธิ ี สอน KWL plus ร่ วมกับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรที ใช้ใ นการวิจยั ครังนี เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 3 ที กําลังเรี ยนในภาคเรี ย นที 1 ปี
การศึ ก ษา2558 โรงเรี ย นหนองรี ป ระชานิ มิ ต จัง หวัด กาญจนบุ รี สั ง กัด สํา นัก งานเขตพืนที การศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ทังหมด 3 ห้อง จํานวน 105 คน
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรอิสระ วิธีสอน KWL PlUS ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ตัวแปรตาม ความสามารถการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที3/2
3. ขอบเขตเวลา
ระยะเวลาที ใช้ใ นการวิจ ัย ครั งนี ทํา การทดลองสอนในภาคเรี ย นที 1 ปี การศึ ก ษา2558 เดื อ น
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
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การทบทวนวรรณกรรม
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
2. เอกสารทีเกียวข้องกับการอ่าน
3. เอกสารทีเกียวข้องการอ่านจับใจความ
4. การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคKWL Plus
5. เอกสารทีเกียวข้องรู ปแบบการเรี ยนแบบร่ วมมือ
6. ทฤษฎีทีเกียวข้อง
งานวิจัยทีเ) กี)ยวข้ อง
วัชรี แก้วสาระ (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสอนด้วย KWL Plus กับการ
สอนแบบปกติทีมีต่อผลสัมฤทธิu ทางการเรี ยนและการรับรู ้ ความสามารถในการเรี ยนของนักเรี ยนสองภาษา
ชันประถมศึกษาปี ที 6 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ภาคเรี ยนที2ปี การศึกษา
2553 ของโรงเรี ยนบ้านทหาร พบว่า กลุ่มนักเรี ยนสองภาษาทีเรี ยนด้วย KWL plus จะมีผลสัมฤทธิu ทางการ
เรี ยนสู งกว่านักเรี ยนสองภาษาที เรี ยนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .01 ที
น่าสนใจคือ การรับรู ความสามารถในการเรี ยนของนักเรี ยนสองภาษาชันประถมศึกษาปี ที6ทีเรี ยนด้วย KWL
plus สู งกว่านักเรี ยนสองภาษาทีเรี ยนด้วยการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญที .05
พัชริ นทร์ แจ่มจํารู ญ (2547 : บทคัดย่อ) ได้เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิu ทางการอ่านจับใจความของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที2 ระหว่างกลุ่มทีได้รับการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ดว้ ยวิธี KEL plus กับกลุ่มที
สอนด้วยวิธีสอนอ่านแบบปกติศึกษาความเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการสอนอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอน
แบบปฏิสัมพันธ์ดว้ ยวิธี KWL plus ตัวอย่างทีใช้ในกานวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที2 โรงเรี ยน
ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี อ.ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ทีกําลังศึกษาในภาคเรี ยนที1 ปี การศึกษา2547 จํานวน 60
คน จาก2ห้องเรี ยน ห้องเรี ยนละ 30 คน โดยห้องเรี ยนหนึ งสอนโดยวิธีสอนอ่านแบบปฏิ สัมพันธ์ดว้ ยวิธี
KWL plus และอีกห้องหนึ งสอนโดยวิธีสอนอ่านแบบปกติ พบว่าผลสัมฤทธิu ทางการอ่านจับใจความของ
นักเรี ยนทีได้รับสอนอ่านแบบปฏิ สัมพันธ์ดว้ ยวิธีKWL แตกต่างกับนักเรี ยนทีได้รับการสอนอ่านแบบปกติ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05 นักเรี ยนเห็นด้วยกับวิธีสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ดว้ ยวิธีKWL plus ร้อยละ
85
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการทําวิจยั การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
3 โดยใช้วธิ ี สอนKWL-Plus ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ มีขนตอนวิ
ั
ธีการดําเนินการวิจยั ดังต่อไปนี
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1. ผูว้ ิจยั ประสานงานกับโรงเรี ยนโดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่นกั เรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที3/2 ทีกําลังเรี ยนในภาคเรี ยนที1 ปี การศึกษา2558 จํานวน 32 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบ
กลุ่ม
2. เก็ บ รวบรวมข้อมู ล โดยผูว้ ิจยั ศึ ก ษาข้อมู ลด้วยตนเองจากตํา รา เอกสารทฤษฎี และงานวิจยั ที
เกียวข้องกับการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิค KWL plus และการอ่านจับใจความ
3. นําแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความภาษาไทยไปใช้ทดลองกับนักเรี ยนทีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง (Try out) เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที3 โรงเรี ยนหนองรี ประชานิ มิต 3. นําผลข้อมูลทีได้
จากการ Try out ข้อมูล มาวิเคราะห์หาความยากง่ายของข้อสอบ (ใช้ตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ)
4. ให้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน (pre-test) จํานวน 40 ข้อ
5. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีใช้
6. ให้ผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน (post-test) ซึ งเป็ นแบบทดสอบชุ ดเดี ยวกันกับแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน โดยสลับตัวเลือก
7. นําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ผล
8. ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ ในเดื อนพฤษภาคม 2558 –
ตุลาคม 2558
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์แบบทดสอบก่อนและหลังการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจยั One Group Pretest –
Posttest Design
ผลการวิจัย
1. ผลความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3/2 ทีสอนโดยใช้วิธีKWLPlus ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนโดยใช้วิธีสอนKWL-Plus ร่ วมกับการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.825 อยูใ่ นระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื องการพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที3 โดยใช้วิธีสอนอ่าน KWL PLUS ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ผูว้ ิจยั ขออภิปรายผลในประเด็นสําคัญ
ดังต่อไปนี
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1. ผลการอ่านจับใจความสําคัญของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3/2 โรงเรี ยนหนองรี ประชานิ มิตที
สอนโดยการใช้วธิ ี สอน KWL Plus ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติ ที ระดับ 0.01 เป็ นไปตามสมมติ ฐ านที ตังไว้ ซึ งสอดคล้อ งกับ ธั ญ ญาลัก ษ์ สั ง ข์ แ ก้ว (2552,
บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื องการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิu การเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
3 ทีสอนโดยวิธี KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจยั พบว่า ผลการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนที
สอนโดยวิธี KWL Plus สู งกว่านักเรี ยนทีสอนแบบปกติ และความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการสอนโดยวิธี
KWL Plus อยูใ่ นระดับมาก
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการวิจยั เพือสร้างนวัตกรรมทางทักษะในหลายๆด้าน เช่น ทักษะการฟั ง การดู การพูด และ
การเขียน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ต่อไป
2. ควรมีการวิจยั เพือพัฒนานวัตกรรมและสื อการเรี ยนการสอนเพือเพิมทักษะการอ่านจับใจความ
ภาษาไทยจากนวัตกรรมใหม่ๆ
3. ควรมีการวิจยั เพือพัฒนาแบบทดสอบทักษะการอ่านจับใจความ ในระดับชันอืนๆให้กว้างขวาง
ยิงขึน
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