ิ คิค จตคติ
ติ  จ
 3 จ CIPPA
จ KWL PLUS
Comparisons of Learning Achievement, Synthesis Thinking
and Attitude towards Erawan Stanza; Thai Language Class
for Matthayomsuksa 3 Students by Using CIPPA Model
and KWL PLUS Model
สุธีธิดา บรรณารักษ1
ญาณภัทร สีหะมงคล2
นุชวนา เหลืองอังกูร3
ค
การจัดการเรียนรูแบบ PP และการจัดการเรียนรูแบบ L PLUS เปนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ชวยเสริมสรางความสามารทางการคิดของผูเรียน และเปน
วิธีการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับการพัฒนาการคิดสังเคราะหและเจตคติตอวิชาภาษาทยหสูงขึ้น
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อลังการภาพพจนบท
พากยเอราวัณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ทั้งการจัดการเรียนรู
แบบ PP และการจัดการเรียนรูแบบ L PLUS 2) เปรียบเทียบการคิดสังเคราะห ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3 หลังเรียน ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ PP และการจัดการเรียนรูแบบ L
PLUS 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดสังเคราะห และเจตคติตอวิชาภาษาทย เรื่อง
อลังการภาพพจนบทพากยเอราวัณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ
PP กับการจัดการเรียนรูแบบ L PLUS กลุมตัวอยาง ดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/ และ
3/6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 255 จํานวน12 คน หองเรียนละ 53 และ  คน ตามลําดับ ึ่งดมาโดยการสุมแบบ
กลุม  S) เครื่องมือที่ชนการวิจัย ดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบ
PP และแผนการจัดการเรียนรูแบบ L PLUS จํานวนรูปแบบละ 15 แผน ๆ ละ 1 ชั่วโมง รวม
1

มหาบัณิตสาขาการวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิยาลัยมหาสารคาม
อาจารย ดร ประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
อาจารย ดร ประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2
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เวลาเรียนรูปแบบละ 15 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดปรนัยเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 0 อ มีคาอานาจจาแนก () ตั้งแต 0.20 ถึง 0.67 มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ( rcc )
เทากับ 0. ) แบบทดสอบวัดการคิดสังเคราะ ชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 0 อ มี
คาความยาก () ตั้งแต 0.41 ถึง 0.74 มีคาอานาจจาแนก (r) ตั้งแต 0.22 ถึง 0.67 มีความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ (20) เทากับ 0. และ 4) แบบวัดเจตคติตอวิชาาาทยเปนแบบมาตราสวนประมาคา 5
ระดับ จานวน 20 อ มีคาอานาจจาแนกรายอ (rxy) ตั้งแต 0.21 ถึง 0.66 และมีคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ (α) เทากับ 0.2 สถิติที่ชนการวิเคราะอมูล ดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตราน
และทดสอบสมมุติาน ชสถิติ  2 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ  และนักเรียนที่เรียนดวยการ
จัดการเรียนรูแบบ   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสาคั
ทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ  และการจัดการเรียนรูแบบ
  มีการคิดสังเคราะอความและการคิดสังเคราะความสัมันธลังเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสาคัทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ  มีการคิด
สังเคราะอความสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ   และนักเรียนที่เรียน
ดวยการจัดการเรียนรูแบบ   มีการคิดสังเคราะความสัมันธสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการ
จัดการเรียนรูแบบ  นอกนั้นมแตกตางกัน
. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ  และนักเรียนที่เรียนดวยการ
จัดการเรียนรูแบบ   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดสังเคราะ และเจตคติตอวิชา
าาทย มแตกตางกัน
โดยสรุป การจัดการเรียนรูแบบ  และการจัดการเรียนรูแบบ   เปนการ
จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น ส า คั  ช ว ยั  นาการเรี ย นการสอนวิ ช าาาทย  มี
ประสิทธิายิ่งึ้น จึงควรสนับสนุนครูาาทยนาปชนการเรียนการสอนทุกระดับชั้น
คําสําคัญ  การจัดการเรียนรูแบบ  การจัดการเรียนรูแบบ  
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ABSTRACT
The learning management of CIPPA model and KWL PLUS model was the
procedure of learning and teaching activities with emphasis on student centered
learning. can develop students’ thinking abilities, and those approaches are the
appropriate methods to gain Synthesis thinking abilities and attitude toward Thai
language learning more highly. The purposes of this research were : 1) to compare
learning achievement of Matthayomsuksa 3 students learnining Erawan Staza; Thai
language class before and after using CIPPA Model and KWL PLUS Model,2) to compare
synthesis thinking of Matthayomsuksa 3 students after learning by using CIPPA Model
and KWL PLUS Model, 3) to compare learning achievement, synthesis thinking,
and attitude towards Erawan staza; Thai Language learning class of Matthayomsuksa 3
students by using CIPPA Model and KWL PLUS Model. The sample consisted of 102
Matthayomsuksa 3 students whom studying in the second semester of the academic
year 2011 of Chumpholphonphisai Phophisai School, Phonphisai District, The Secondary
Educational Service Area Office 21. The target group comprised 49 and 53 students,
obtained by using the Cluster Random Sampling technique. The research instruments
included 1) 15 on CIPPA Model lesson plans following the classroom action research
design, and 15 KWL PLUS Model designed lesson plans, 2) the achievement test
consisted of 30 items with discriminating powers (B) ranging 0.20-0.67 and a reliability
of 0.88, 3) the synthesis thinking test consisted of 30 items with item difficulty
(p) ranging 0.41 – 0.74, item discrimination powers (r) ranging 0.22 – 0.67 and the
reliability of 0.93, 4) the questionnaire with 20 items focusing on students'
attitudes towards. Thai language learning with item discrimination (r) ranging 0.220.66 and the reliability of 0.92. The Hotelling T2 was employed for testing
hypotheses
The results of the study were as follows :
1. The learning achievement of Matthayomsuksa 3 students obtained
after learning by using the CIPPA Model and KWL PLUS Model was higher than
before at the level of significant .01.
2. The synthesis thinking ability of students obtained after learning
by using the CIPPA Model and KWL PLUS Model did show the differences in
production of unique communication and derivation of set of abstract relation
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at the level of significant .01. Via the synthesis thinking ability of students
obtained after learning by using the CIPPA Model was higher in Production of
unique communication than KWL PLUS Model. The synthesis thinking ability of
students obtained after learning by using the KWL LPUS Model was higher in
Derivation of set of abstract relation than CIPPA Model. The other was not
different.
3. The learning achievement, synthesis thinking, and attitude towards
Thai Language learning of Matthayomsuksa 3 students by using CIPPA Model
and KWL PLUS Model was not different.
In conclusion, learning management using CIPPA model and the KWL
PLUS model is a learner centered approach which could develop learningteaching Thai efficiently. The Thai teachers, therefore, should be encouraged and
supported to implement it in learning-teaching Thai language at any grade
level.
Keywords : CIPPA Learning Management , KWL PLUS Learning Management
บทนํา
การจัดกิจกรรมการเรียนรในวิาภาษาไทยองสงเสริมใหเรียนมีทักษะในการคิด ความคิดที่
มีคภายอมเกิดจากการคิดที่เนกระวนการ นั่นคือ คิดองมีทักษะการคิดที่องหมั่นกนอยาง
สม่ําเสมอใหเกิดความํานาญในการใภาษาเื่อการสื่อสาร การง การอานวยใหเกิดการรัรเรื่องราว
การสอนการคิดใหแกนักเรียนขะง อาน ด และเขียน จึงเนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เื่อใหนักเรียนใ
ภาษาไทยไดอยางกองและมีคภา กระทรวงึกษาธิการ. 2546 ก : 181) ดังนั้น การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในจจั น จึงมีความมงหวังที่ จะให เรี ยนมีลั กษะดังกลาวเื่ออสนอง อ
ความเลี่ยนแลงของลกภายนอก ดยเาะทักษะการคิดสังเคราะห เนทักษะหนึ่งที่สําคัญมาก
จากการรายงานลการทดสอระดัาิขั้นื้นาน -T) การึกษา 2553 วงั้นที่ 3
มัธยมึกษาที่ 3) วาลสัมทธิทางการเรียนวิาภาษาไทย จํานวนนักเรียนทั้งหมด 804,895 คน
มีคะแนนเลี่ยรอยละ 42.80 ึ่งไมึงรอยละ50 และือวาอยในเก่ําระดัรงเรียนมลนิสัย
วาลสัมทธิทางการเรียนวิาภาษาไทย จํานวนนักเรียนทั้งหมด 43 คน มีคะแนนเลี่ยรอยละ
39.91 ึ่งยังไมึงเกจากเาหมายที่ั้งไวรอยละ 50 สาันทดสอทางการึกษาแหงาิ. 2554 :
Website) ญหาที่ สําคัญอี กอยางหนึ่งที่ มีลกระทอการเรี ยนภาษาไทยและทักษะการคิดของ
นักเรียน คือ วิธีการจัดการเรียนการสอน นั่นคือ การจัดการเรียนการสอนของครในจจัน ยังไม
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อออานวยใกิดการรียนรู การคิด และการายยงการรียนรูทาที่ควร พราะครูจะองใการทมท
และความพยายามที่จะพัฒนารูปแบบการสอนที่จะพัฒนากระบวนการคิดใกับนักรียน และครูบางคน
ยังไมาใจการสอนที่พัฒนาการคิด ดังนัน จงปนปาที่ยงยาก ครูสวนใจงจัดการรียนการสอนที่
นนทักะพนาน คอ การอานและการจดจาทานัน ประพันิริ สสารัจ   
จากสาพปาดังกลาว มีวิีจัดการรียนการสอนวิาาาไทยพ่อพัฒนาการคิดสังคราะ
พบวามีการสอนลายวิีที่วยพัฒนาการคิดสังคราะ และการสอนแบบ PP ปนวิีสอนแนวทาง
น่งที่จะวยแกปาในการกในักรียนกิดการรียนรูไดดวยนองน่องจากการจัดกิจกรรมการ
รียนการสอนแบบ PP ปนรูปแบบการสอนที่ยดูรียนปนูนยกลาง ่งมีแนวทางในการจัด
กิจกรรมการรียนรู ทินา แมมี    ที่วยใูรียนกิดความคล่อนไวทางสิปา
ปนกิจกรรมที่ทาทายความคิดองูรียน สามารกระนใสมององูรียนกิดความคล่อนไว วย
ใูรียนมีความจดจอในการคิด สนกที่จะคิดูรียนมีปิสัมพันทางสังคมกับบคคลอ่นรอสิ่งแวดลอม
รอบัว ปนกิจกรรมที่สงลออารมความรูสกองูรียน
การจัดกิจกรรมการรียนรูที่มาะสารับกลมสาระการรียนรูาาไทยอีกอยางน่งกคอ
การจัดการรียนรูดวยวิี KWL PLUS ่งปนกลวิีที่พัฒนาอน่องมาจากวิี KWL ดย คาร และ
อกิล    ที่นาสนใจคอ วิี KWL PLUS สามารนามาใพ่อสงสริมในักรียนมีสวน
รวมในการอานอยางกระอรอรน ปนการอานที่กการังคาาม ลอดจนการใความคิดในร่องที่
อานปนสาคั ปนการสงสริมและพัฒนาทักะการคิดวิคราะ สังคราะสิ่งที่นองคิดและสิ่งที่
นองรูใกับูรียน อีกทังยังสามารพัฒนาสมรราพในการกานดปามาย รอวัประสงคใน
การอานสรปสาระสาคัจากร่องที่อานามความาใจองนอง ดยการใแนังความคิด และียน
สรปความร่องที่อานจากแนังความคิดนัน ่งประสิทิาพและประสิทิลอง KWL PLUS นอยู
กับการามคาาม กระนในักรียนอบครู ลอดกระบวนการจัดการรียนรู ดยใวิี KWL PLUS
ปนกรอบในการอาน คิด อบ และียนสรปความ วัรา ลารียนดี    ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยอง       ่งไดนาการสอนแบบ KWL PLUS ไปทดลองสอนกับ
นักรี ยนกรด  ที่รี ย นอ อน พบว า นักรี ย นอ านร่ องได าใจดี น และยั งสามารี ย นแนู มิ
ความมายและียนสรปความไดดีน

 พ่อปรียบทียบลสัมทิทางการรียน ร่อง อลังการาพพจนบทพากยอราวั อง
นักรียนันมัยมกาปที่  ระวางกอนรียนและลังรียน ทังการจัดการรียนรูแบบ PP และ
การจัดการรียนรูแบบ KWL PLUS
 พ่อปรียบทียบการคิดสังคราะ องนักรียนันมัยมกาปที่  ลังรียน ระวาง
การจัดการรียนรูแบบ PP และการจัดการรียนรูแบบ KWL PLUS
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3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดสังเคราห แลเจตคติตอวิชาภาษาทย
เรื่อง อลังการภาพพจนบทพากยเอราวั ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รหวางการจัดการเรียนร
แบบ  แลการจัดการเรียนรแบบ  S
วิธีการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ปรชากร ดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อําเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2554 จํานวน 387 คน
2. กลุมตัวอยาง ดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554
โรงเรี ย นชุ มพลโพนพิ สั ย อํ าเภอโพนพิ สั ย จั งหวั ดหนองคาย สั งกั ด สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 21 จํานวน 104 คน จาก 2 หอง ึ่งดมาดวยการสุมแบบกลุม l anm
Sampling)
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสร ดแก การจัดการเรียนรจําแนกเปน 2 วิธี คือ
3.1.1 การจัดการเรียนรแบบ 
3.1.2 การจัดการเรียนรแบบ  S
3.2 ตัวแปรตาม ดแก
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.2.2 การคิดสังเคราห
3.2.3 เจตคติตอวิชาภาษาทย
เครื่องมือที่ชนการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ปรเภท ดแก
1. แผนการจัดการเรียนร จําแนกเปน 2 วิธี คือ
1.1 แผนการจัดการเรียนรที่ชกิจกรรมการเรียนรแบบ  กลุมสารการเรียนร
ภาษาทย เรื่อง อลังการภาพพจนบทพากยเอราวั จํานวน 15 แผน ชเวลา 15 ชั่วโมง
1.2 แผนการจัดการเรียนรที่ชกิจกรรมการเรียนรแบบ  S กลุมสารการ
เรียนร ภาษาทย เรื่อง อลังการภาพพจนบทพากยเอราวั จํานวน 15 แผน ชเวลา 15 ชั่วโมง
2. เครื่องมือที่ชนการเกบรวบรวมขอมล จําแนกเปน 3 ชนิด คือ
2.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสารการเรียนรภาษาทยเรื่อง อลังการ
ภาพพจนบทพากยเอราวั เปนแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
2.2 แบบทดสอบการคิดสังเคราห เปนแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30
ขอ
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2. บบัดเคิอิาภาาทย บบมาราสนปรมาคา ating Scale)
 รดับ านน 2 อ
การิเคราอมล
1. เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง อลั ง การภาน บ ทากย เ อราั 
องนักเรียนันมัธยมกาปที่  รางกอนเรียนกับลังเรียน ทังการัดการเรียนรบบ 
ลการัดการเรียนรบบ  S ดย ttest epenent Samples)
2. เปรียบเทียบการคิดสังเครา องนักเรียนันมัธยมกาปที่  ลังเรียน ราง
การัดการเรียนรบบ  ลการัดการเรียนรบบ  S ดย ttest nepenent
Samples)
. าคามสัมันธรางัปราม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดสังเครา
ลเคิอิาภาาทย ดยสสัมันธองเียรสัน xy) เื่อาคามสัมันธองัปร
4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดสังเครา ลเคิอิาภาาทย
องนักเรียนกลมทดลองทัง 2 กลม ดย ิธีการทางสิิ telling’s T2
สรุปผล
1. นักเรียนที่เรียนดยการัดการเรียนรบบ  ลนักเรียนที่เรียนดยการัดการ
เรียนรบบ  S มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อลังการภานบทากยเอราั ลังเรียน
สงกากอนเรียน อยางมีนัยสาคัทางสิิที่รดับ .1
2. นักเรียนที่เรียนดยการัดการเรียนรบบ  ลการัดการเรียนรบบ  S
มีการคิดสังเคราอคามลการคิดสังเคราคามสัมันธลังเรียนกางกันอยางมีนัยสาคั
ทางสิิที่รดับ .1 ดยที่ นักเรียนที่เรียนดยการัดการเรียนรบบ  มีการคิดสังเครา
อคามสงกานักเรียนที่เรียนดยการัดการเรียนรบบ  S ลนักเรียนที่เรียนดยการ
ัดการเรียนรบบ  S มีการคิดสังเคราคามสัมันธสงกานักเรียนที่เรียนดยการัดการ
เรียนรบบ  นอกนันมกางกัน
. นักเรียนที่เรียนดยการัดการเรียนรบบ  ลการัดการเรียนรบบ  S
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดสังเครา ลเคิอิาภาาทย เรื่อง อลังการภานบท
ากยเอราั มกางกัน
อภิปรายผล
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อลังการภานบทากยเอราั อง
นักเรียนันมัธยมกาปที่  รางกอนเรียนลลังเรียน ทังการัดการเรียนรบบ  ล
การัดการเรียนรบบ  S
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1.1 ผลสัมทธิทางการเรียน ระหวางกอนเรียนละหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยการ
จัดการเรียนรบบ  หลังเรียนสงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรบบ  เปนการจัดการเรียนการสอนโดย
เนนผเรียนเปนนยกลาง เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนร ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ
ละกระตือรือรนในการเรียน มีกิจกรรมที่หลากหลายโดยนักเรียนปิบัติกิจกรรมดวยตัวเอง ทําให
ผเรียนดมีสวนรวมทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารม ละสังคม เปนกิจกรรมที่ทาทายความคิด
สติปญญาของผเรียน สามารถกระตุนใหผเรียนใความคิดดอยางเต็มที่ ดลงมือปิบัติจริง ผเรียนมี
โอกาสดสรางองคความร กระบวนการกลุม กระบวนการสวงหาความร กระบวนการกปญหา
กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการจัดการละกระบวนการคิด ดเรียนรสิ่งตาง  จากการมีปิสัมพันธ
กับผอื่นละสิ่งวดลอมรอบตัว (ทินา ขมมี. 2542 : 14  15) ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุดารัตน ผพงวง (254 : 4  ) พบวา นักเรียนั้นมัธยมกาปที่ 2 ที่ดรับการจัดกิจกรรมบบ
ิปปาโมเดล มีผลสัมทธิทางการเรียนสงข้นายหลังการทดสอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1.2 ผลสั ม ทธิ ทางการเรี ย น ระหว า งก อ นเรี ย นละหลั ง เรี ย น ของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย น
โดยการจัดการเรียนรบบ   หลังเรียนสงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เปนปตามสมมุติฐานที่ตั้งว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรบบ   มีขั้นตอน
ในการดําเนินการใหนักเรียนกคิดอยางมีระบบ ขั้นตอนเื่อมโยงความรเดิมละความรใหม สรางองค
ความรใหมใหนักเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนระดมพลังสมอง เพื่อคนหาพื้นฐานความรเดิมของนักเรียน
เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนเรียนรมากอนของเนื้อเรื่องที่จะอาน ขั้นการตั้งคําถามในสิ่งที่นักเรียนตองการรใน
สิ่งที่จะอาน พรอมทั้งอานเรื่องตรวจสอบคําตอบจากการอานละตั้งคําถามเพิ่มเติม ่งสอดคลองกับ
สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล (2541 : 72) กลาววา เปนขั้นตอนที่นักเรียนใความคิดละตั้งคําถามเพื่อถาม
ตนเองวา ตองการรอะรจากเรื่องที่อานบาง การใคําถามจะเปนการกําหนดเปาหมายในการอานละ
เปนเครื่องนําทางเพื่อวยใหนักเรียนเขาใจขอความที่อาน ขั้นตอนการตอบคําถามสิ่งที่นักเรียนดเรียนร
จากการอาน่งสอดคลองกับ ทิพสร มีปน (25 : 72) กลาววา การกตั้งคําถามเปนการวยให
นักเรียนเรีย นรวิ ธีอาน เพื่อความเข าใจอยางมีร ะบบ ละสามารถถ ายโอนทักะการเรี ยนรปใใน
สถานการอื่นด ขั้นของการนําขอมลมาสรางเปนผนมิรปาพความคิด ่งมีประโยนตอนักเรียน
คือ นักเรียนดกทักะการจับใจความสําคัญ การวิเคราะหขอมล ลวน้ําขอมลมาสังเคราะหจัดระบบ
ของขอมล เพื่อสรางผนมิรปาพความคิด ่งสอดคลองกับ สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล (2541 : 74)
อมรรี สงสองา (2545 : 112) ละ ัยทธิ ิลาเด (2545 : 47) ดกลาวในทํานองเดียวกันวา
การใผนมิรปาพความคิด จะวยพัฒนาสติปญญาดานความคิดอยางมีระบบ มีขอมล เพื่อนํามา
ตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผล จับประเด็นสําคัญมาวิเคราะห ยกประเท การจัดลําดับมาสังเคราะห
เปนเรื่องราว การสรุปเรื่องจากการอานโดยนําประเด็นมาจากผนมิรปาพความคิดมาเรียบเรียงเปน
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ยยน ่งยน้นนง ิขขยง
ยิ่งขึ้น
 นยน่ยนยยน  ยน  
ิงขิงนงยนงนยงนย
งิิ่  ย่ นยน่ยนยยน  ิง
ขงนยน่ยนยยน   นยน่ยนย
ยน   ิงนงนยน่ยนย
ยน  นน้นงน นิน่้ง ้งน้น่ง 
ยน  นน่้ยนนงงขึ้นง่
นนยนน ึ่งข้นนน่นงง ยนนิ
ิ ิง นนิยน่น ่ยนยน
ินงยนยน ข ิย งิน
่ยงิ่ยนน้ง่ ยน้น
นนงข นิงนงิ่งขง
ยน นยน   นน่นนยน่ยง
ิขยน ยยนิ่ย่งน้่งยน
่นิยนยน น้นยนน่ง่่นงงย
ย่ยยนนขง่งนนงิ่
นิขงยนยนิน้
 ิงยน ิง ิยนย ขง
นยน่ยนยยน  ยน   ิ
งยน ิง ิิย งน นิน
่้ง ้งน้น่งนยน้งงึงยน
่งน ขงินนนยนง ิิ่
นยนง ิิิ ิง นนนยนนยนย
นง้งง ยยนย นยย นยนนน
 ึน นยน่ยนยนึ่งนน ยนย
นนข้นนขงิ นน้งงิย่งยน 
น นินนย่ยน่ย นน
นยนนิยน่่นยนิิ 
้งิขงนยน้งงยนยน ่
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การสอนหรือทักะที่ดรับการพันาข้นมาตามลาดับมีความใกลกัน จงทาใหลสัมทธิทางการเรียน
การคิดสังเคราะห เจตคติตอวิาาาทย หลังเรียนมแตกตางกัน

1. ขอเสนอแนะในการนาลการวิจัยใ
1.1 ลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ PP และการจัดการ
เรียนรูแบบ KWL PLUS ทาใหมีลสัมทธิทางการเรียน การคิดสังเคราะห และเจตคติตอวิาาาทย
สูงกว าก อนเรี ยน ดั งนั้ น ครู ูส อนหรือูเกี่ย วข องในการจั ดการ กาควรนาการจั ดการเรี ยนรูแบบ
PP และการจัดการเรียนรูแบบ KWL PLUS ใและพันาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
พันาการทางการเรียนรูใหมีระสิทธิาพ
1.2 ครูควรมีการเตรียมทั้งเนื้อหาและวิธีการ สื่ออุกร บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม
ตาง  ใหพรอม สะดวกและงายตอการหยิบใ ใหครบตอจานวนของนักเรียน ควรเสนอแนะแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย เพื่อกใหูเรียนดแสวงหาความรูดกาคนควาอยางพอเพียง เน หองสมุด
หนังสือเรียน แบบกหัด
1. ครูควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนดลงมือิบัติจริงดวยตนเอง มีสวนรวมในกิจกรรม
มากที่สุดและทั่วถงทุกคน ดยใหนักเรียนดใทักะกระบวนการตาง  ในการกาคนควาหาความรู
เพื่อใหสามารถคนพบความรู สรางองคความรูดดวยตนเอง
1. การจัดการเรียนรูการจัดการเรียนรูแบบ PP และการจัดการเรียนรูแบบ KWL
PLUS มีกระบวนการที่ใหนักเรียนดกิบัติจริง ในแตละขั้นตอนจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย จง
จาเนตองใเวลามากในบางกิจกรรม ครููสอนควรยืดหยุนดตามความเหมาะสมและติดตามการ
ทางานนอกเวลาของนักเรียนอยางใกลิด
1.5 ในขั้นตอนการทดสอบเพื่อตรวจสอบความสามารถของนักเรียนรายบุคคล ครูตอง
กากับดูแลอยางใกลิด เพื่อใหดขอมูลที่เนจริงจะดจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับนักเรียนทุกคน
2. ขอเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งตอ
2.1 การพันาวิธีการจัดการเรียนรูแบบ PP และ การจัดการเรียนรูแบบ KWL PLUS
ในกลุมสาระการเรียนรูาาทย และในหนวยการเรียนรูของกลุมสาระอื่น  ระดับั้นมัธยมกา
ที่  ที่เนื้อหาการเรียนรูมีความเหมาะสมกับจัดการเรียนรูแบบ PP และ การจัดการเรียนรูแบบ
KWL PLUS
2.2 ควรทาการวิจัยเรียบเทียบการจัดการเรียนรูแบบ PP และ การจัดการเรียนรู
แบบ KWL PLUS กับวิธีการจัดการเรียนรูรูแบบอื่น เน การจัดการเรียนรูดยใหาเนาน
การจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรู และการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ เนตน
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