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การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาไทยร่ วมกับเทคนิค KWLH
Plus Pเพื่อส่ งเสริ มการอ่านคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของรู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาไทยร่ วมกับเทคนิค
KWLH Plus P เพื่อส่ งเสริ มการอ่านคิดวิเคราะห์ สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 62) เพื่อพัฒนา และหาประสิ ทธิ ภาพของ
รู ป แบบการเรี ย นการสอนภาษาไทยร่ ว มกับ เทคนิ ค KWLH Plus P เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอ่ านคิ ด วิ เคราะห์ ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 63)เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนสอนภาษาไทยร่ วมกับเทคนิ ค KWLH Plus P เพื่อส่ งเสริ มการอ่านคิดวิเคราะห์
สาหรับนัก เรี ยนชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 64)เพื่อประเมิ นผล และปรับปรุ งแก้ไขรู ป แบบการเรี ยนการสอนภาษาไทยร่ วมกับ เทคนิ ค
KWLH Plus P เพื่อส่ งเสริ ม การอ่านคิดวิเคราะห์ ส าหรั บ นัก เรี ยนชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
รู ป แบบการเรี ยนการสอนภาษาไทยร่ ว มกับ เทคนิ ค KWLH Plus P เพื่ อส่ งเสริ ม การอ่ านคิ ดวิเคราะห์ แผนการจัดการเรี ยนรู้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อ
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาไทยร่ วมกับเทคนิ ค KWLH Plus P กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6/ 1 โรงเรี ยนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี จานวนนักเรี ยน 35 คน ภาคเรี ยนที่ 2ปี การศึกษา 2557
ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มแบบกลุ่ม ( Cluster Random Sampling)โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่ วยในการสุ่ ม (Sampling Unit) ใช้เวลาทดลอง 20
ชั่วโมงวิเคราะห์ ขอ้ มู ล โดยการหาค่าเฉลี่ ย (  ) ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)สถิ ติที แบบไม่ อิส ระ และแบบอิ สระ การคิ ด
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยสรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ ได้ดงั นี้
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาไทยร่ วมกับเทคนิ ค KWLH Plus P เพื่อส่ งเสริ มการ
อ่านคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6(AQAMR Model)ประกอบด้วยกระบวนการเรี ยนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นจุดประกายความพร้อม (Availability: A)ร่ วมกับเทคนิ ค KWLH Plus P ได้แก่ กิจกรรมก่อนการอ่าน เรี ยกว่า ขั้น K (What
you know)ขั้นที่ 2 ขั้นการตั้งคาถาม (Question - Q)ร่ วมกับเทคนิ ค KWLH Plus P ได้แก่ กิ จกรรมระหว่างการอ่าน ขั้น W (What
we want to know)ขั้น ที่ 3 ขั้นการจดบันทึ ก (Annotate - A)ร่ วมกับ เทคนิ ค KWLH Plus P ได้แก่ กิ จกรรมหลังการอ่าน ขั้น L
(What we have learned) กิ จกรรมการค้นคว้าเพิ่ม เติ ม ขั้น H (How we can learn more)กิ จกรรมสร้ างเป็ นแผนภาพความคิ ด
(Mapping)ขั้นที่ 4 ขั้นทบทวนความจาจากการบันทึก(Memorize - M)ร่ วมกับเทคนิ ค KWLH Plus P ได้แก่ กิ จกรรมการสรุ ปเรื่ อง
จากการอ่าน (Summarizing) ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล(Relate - R)ร่ วมกับเทคนิ ค KWLH Plus P ได้แก่ กิ จกรรมการเรี ยนเพื่อ
สร้างสานึ กสาธารณะให้กบั ผูเ้ รี ยน (Public awareness) โดยสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรม รวมถึ งสานึ กความรับผิดชอบต่อตนเอง
ต่อชุมชน
2. ผลการออกแบบ และการพัฒนาการหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาไทยร่ วมกับเทคนิ ค KWLH
Plus P เพื่อส่ งเสริ มการอ่านคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6(AQAMR Model)ผลการหาประสิ ทธิภาพ (E1 / E2 ) ใน
การทดสอบแบบภาคสนาม (Field Tryout)ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 83.92 / 84.00 สู งกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการ
วิจยั ข้อที่ 1
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาไทยร่ วมกับเทคนิ ค KWLH Plus P เพื่อส่ งเสริ มการอ่านคิดวิเคราะห์
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6(AQAMR Model)มีดงั นี้
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน (  =25.57) สูงกว่าก่อนเรี ยน (  = 20.43) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
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3.2 ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนโดยรู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาไทยร่ วมกับเทคนิ ค KWLH Plus P เพื่อ
ส่งเสริ มการอ่านคิดวิเคราะห์ พัฒนาขึ้นในช่ วงระยะเวลาระหว่างเรี ยนภาพรวมระยะที่ 4 อยูใ่ นระดับสู งมาก (  = 43.97) และอยูใ่ น
ระดับสูงทุกระยะ และมีพฒั นาการสู งขึ้นเป็ นลาดับตั้งแต่ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
4.ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนภาพรวมนักเรี ยนเห็นด้วยในระดับมากที่สุด(  = 4.50)
รายการที่นกั เรี ยนมีความพึงพอใจเป็ นลาดับแรกคือ การเรี ยนวิชาภาษาไทยต้องมีสมาธิในการเรี ยนการสอนมากที่สุดซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่3
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