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ผลของ KWL Plus ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ความสามารถ
ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างการสอนด้วย KWL Plus กับการสอนแบบปกติทม่ี ตี อ่ ผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนและการรับรูค้ วามสามารถในการเรียนของนักเรียนสองภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
เป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนบ้านแหร สังกัดสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ยะลา เขต 3 จำานวน 48 คน จากการสุม่ อย่างง่าย แบ่งเป็นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 24 คน ใช้เวลาในการสอนเป็น
เวลา 3 สัปดาห์ แล้วทดสอบด้วยค่าเฉลีย่ ( ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคณ
ู (One
Way ANOVA) พบว่า กลุม่ นักเรียนสองภาษาทีเ่ รียนด้วย KWL Plus จะมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกว่านักเรียนสองภาษาที่
เรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ทีน่ า่ สนใจ คือ การรับรูค้ วามสามารถในการเรียนของนักเรียน
สองภาษาชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีเ่ รียนด้วย KWL Plus สูงกว่านักเรียนสองภาษาทีเ่ รียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สำาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คำาสำาคัญ: การสอนด้วย KWL Plus วิชาภาษาไทย การรับรูค้ วามสามารถในการเรียน นักเรียนสองภาษา

Abstract
The purposes of this research were to study interaction between KWL Plus and the traditional
teaching on Learning Achievement and Self-Efficacy in Thai subject of bilingual grade six students. The
research sample consisted of bilingual students of grade six from Banrea school, Yala Educational Service
Area 3 in the second semester of the academic year 2010 and then by using simple randomly sampling
divided into 2 groups with 24 of each group. The experiment group was taught through KWL. Plus and
control group was taught through traditional teaching for 3 weeks. The data were analyzed using terms
of mean, standard deviation, One Way MANOVA The findings were as follows: The learning achievement
of the bilingual students from grade six which taught through KWL Plus found that KWL Plus were
significantly higher than the experiment at .01. Besides that, The Self-Efficacy in Thai Subject of
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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the bilingual grade six students taught through KWL Plus were significantly higher than the traditional
teaching at .05
Keywords: KWL Plus (Know, Want, Learn Technique), Thai subject, Self-Efficacy, Bilingual Students
บทนำา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
.ให้ถือว่าผู้เรียนสำาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)
แต่จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2549 ปรากฏว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.44 จากคะแนนเต็ม
40 คะแนน (สำานักทดสอบทางการศึกษา, 2550) และปีการศึกษา 2550 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 30.57 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน (สำานักทดสอบทางการศึกษา,
2550) จะเห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2549 และ 2550 ของนักเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับที่ต่ำากว่า ร้อยละ 50 ถือว่ายังไม่
ได้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการวางไว้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวอาจเป็นปัญหาจากการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นการสอนเนื้อหาวิชา และการท่องจำามากกว่าการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ เรียบเรียง และ
เขียนสื่อความหมาย ประกอบกับจังหวัดยะลามีประชากรประมาณ ร้อยละ 76.12 ที่นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามลายูถิ่น
ในชีวิตประจำาวัน สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว มีนักเรียนส่วนหนึ่งพูดภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ เมื่อเข้าศึกษาใน
โรงเรียน นักเรียนไทยมุสลิมอาจนำาเอาระบบทางภาษามลายูบางประการไปใช้ในภาษาไทย โดยเฉพาะในโรงเรียนบ้านแหร ซึ่งมี
นักเรียนสองภาษาร้อยเปอร์เซ็นต์ ทำาให้การเรียนภาษาไทยเป็นไปอย่างลำาบาก ปัญหาในการเรียนภาษาไทยอาจส่งผลไปถึงการ
เรียนวิชาอื่นๆ โดยทำาให้นักเรียนเรียนช้าและไม่เข้าใจเท่าที่ควร เพราะการเรียนการสอนรายวิชาอื่น ต้องใช้ภาษาไทยเป็นเครื่อง
มือทางการสื่อสารเช่นกัน จึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้น และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
ดังนั้นครูจึงควรหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ทำาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการอ่าน
และคิดวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูจะต้องเป็นผู้จัดสถานการณ์ที่ทำาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดเป็น
ทำาเป็น และแก้ปัญหาเป็น อีกทั้งยังต้องสอนให้ผู้เรียนรู้จักมองอนาคตของสังคมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจต่อสภาพความ
เปลี่ยนแปลงแท้จริงของสังคม
การสอนด้วย KWL Plus (Know, Want, Learn Technique) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการอ่าน สอดคล้อง
กับทักษะการคิดอย่างรู้ตัวว่าตนคิดอะไร มีวิธีคิดอย่างไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได้ และสามารถปรับเปลี่ยน
กลวิธีการคิดของตนผู้เรียนจะได้รับการฝึกให้ตระหนักในกระบวนการทำาความเข้าใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุ่งหมาย
ตรวจสอบความเข้าใจของตน มีการจัดระบบข้อมูลเพื่อการนำามาใช้ในภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุวิทย์ มูลคำา และอรทัย
มูลคำา, 2545) สอดคล้องกับอนงค์นาฎ เวชกิจ (2547) ได้ทำาการวิจัยโครงสร้างแผนการสอนแบบ KWL Plus เพื่อศึกษาผล
สัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความสำาคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากที่ได้รับการสอน พบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่าน
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จับใจความสำาคัญวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั การสอนแบบปกติ นอกจากนีพ้ รรณี เศวตมาลย์
(2543) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยการสอนแบบ KWL Plus กับการสอนตาม
คู่มือครู พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ KWL Plus จะมีผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการสอนตามคู่มือครู เป็นต้น
นอกจากวิธกี ารสอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีจ่ ะเป็นสิง่ ทำาให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีต่ อ้ งการแล้ว ผูว้ จิ ยั ยังเห็นว่า
การรับรู้ความสามารถของผู้เรียนมีความสำาคัญและเกี่ยวข้องกับ การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง ดังที่ศศิโฉม
ครุฑนาค (2548) กล่าวว่า หากนักเรียนมี การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) จะทำาให้นกั เรียนรูว้ า่ สามารถทำาอะไร
ได้มากน้อยเพียงใด มีความมัน่ ใจ กล้าทีจ่ ะแสดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มทีแ่ ละเต็มความสามารถ แต่หากนักเรียนมี
ความสามารถแต่ไม่รบั รูว้ า่ มีความสามารถอยูห่ รือรับรูว้ า่ ตนเองมีความสามารถน้อย จะส่งผลทำาให้ไม่มคี วามเชือ่ มัน่ หรือไม่กล้าที่
จะแสดงความสามารถออกมาเป็นการเสียโอกาสในหลาย ๆ ด้าน ทำาให้ปดิ โอกาสในการเรียนรูส้ ง่ิ ต่างๆ รอบตัว จะไม่ทาำ ให้เกิด
การพัฒนาตนเอง
จากหลักการ เหตุผล และความสำาคัญดังกล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสอนด้วย
KWL Plus กับการสอนแบบปกติที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ก่อนการเรียนระหว่างการสอนด้วย KWL Plus และการสอนแบบปกติ ที่ส่งผลต่อผล
สัมฤทธิ์ และการรับรู้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2) เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์หลังการเรียนระหว่างการสอนด้วย KWL Plus และการสอนแบบปกติ ที่ส่งผลต่อผล
สัมฤทธิ์ และการรับรู้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi- Experimental Research)
ประชากรคือ นักเรียนที่กำาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ยะลา เขต 3 จำานวน 36 โรงเรียน มีนักเรียนจำานวน 902 คน ประชากรสุ่มเป็นโรงเรียนบ้านแหร ตำาบลบ้านแหร อำาเภอธารโต
จังหวัดยะลา จำานวน 74 คน ซึ่งเป็นนักเรียนสองภาษา 100 เปอร์เซ็นต์ ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เน้นโรงเรียนที่ กลุ่มตัวอย่างสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย และโรงเรียนให้ความร่วมมือในการทำาวิจัยเป็นอย่างดี
ขั้นตอนในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง คือ นำาคะแนนวิชาภาษาไทยจากปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ของนักเรียน
74 คน มาเรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย จับคู่ (Matched - Pair) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนเท่ากัน ได้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างมา 48 คน จากนั้นจัดทำาบัญชีรายชื่อของนักเรียนทั้ง 48 คนตามลำาดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบ่งนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม โดยลำาดับที่ลงท้ายด้วยเลขคี่เป็นกลุ่มที่ 1 และลำาดับที่ลงท้ายด้วยเลขคู่ เป็นกลุ่มที่สอง แบ่งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดัวยการจับฉลาก (Random assignment) จัดการเรียนการสอนโดยกลุ่ม
ทดลองสอนได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus และกลุ่มควบคุมได้รับการสอนแบบปกติ
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธีการสอน 2 วิธี คือ การสอนโดยใช้ KWL Plus กับการสอนแบบปกติ ขณะที่ตัวแปรตาม มี
2 ตัว ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยกับการรับรู้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการอ่านเพื่อคิด พินิจด้วยเหตุผล ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งผู้วิจัยได้จัดทำาเป็น
บทเรียนย่อย 6 แผนการจัดการเรียนรู้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการอ่าน ซึ่งสอดคล้อง
กับทักษะการคิดอย่างรูต้ วั โดยดึงเอาประสบการณ์เดิมของผูเ้ รียนมาช่วยในการตีความเนือ้ เรือ่ ง มีสว่ นร่วมในการตัง้ คำาถาม ตาม
หลักของ Carr and Ogle (2004) โดยมีขน้ั ตอนในการสอน ดังนี้ 1) กิจกรรมนักเรียนรูอ้ ะไร K (What do I know) 2) กิจกรรม
นักเรียนต้องการรูอ้ ะไร W (What do I want to learn) 3) กิจกรรมนักเรียนได้เรียนรูอ้ ะไร L (What did I learn) 4) กิจกรรม
สร้างเป็นแผนภูมริ ปู ภาพความคิด Plus (Mind Mapping) 5) กิจกรรมการสรุปเรือ่ ง (Summarizing) จำานวน 6 แผน ใช้เวลา
15 คาบ คาบละ 1 ชัว่ โมง
2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ สอนตามคู่มือครูและหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ จำานวน 6 แผน ใช้
เวลา 15 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง
3) แบบทดสอบวิชาภาษาไทย จำานวน 40 ข้อ ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Pretest – Posttest) ซึ่ง
ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ให้ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 คน ตรวจสอบลักษณะการใช้คำาถาม ตัวเลือก ความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการวัด ความถูกต้องด้านภาษามีค่าความยาก (Difficulty Power) ระหว่าง .25
- .88 ค่าอำานาจจำาแนก (Discrimination Power) ตั้งแต่ .20 ขึ้นไปและมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .82
4) แบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการเรียนวิชาภาษาไทย เป็นแบบประเมินทีป่ ระกอบด้วยข้อความทีร่ สู้ กึ
นึกคิด หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อของบุคคลว่าตนเองสามารถกระทำาพฤติกรรมอะไรได้บ้าง เป็นความสามารถใน
การตัดสินหรือจัดการกับพฤติกรรม มีผลต่อการเลือกกระทำาความพยายาม และความอดทนต่อความยากลำาบาก เพื่อให้การ
กระทำาประสบผลสำาเร็จ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มั่นใจมากที่สุด มั่นใจมาก มั่นใจปานกลาง มั่นใจน้อย และมั่นใจน้อยที่สุด
ประกอบไปด้วยข้อความที่มีความหมายทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของข้อคำาถามกับนิยามศัพท์
และคุณภาพของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 คน แล้วเลือกข้อคำาถามจำานวน 20 ข้อ ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ .5 ขึ้นไป มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) .89
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำาเนินการทดลองโดยให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ทำาแบบทดสอบก่อนการทดลอง คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย และแบบวัดการรับรู้ความสามารถในการเรียนของตนเอง ก่อนการทดลองผู้วิจัยได้ทำาการชี้แจงและ
อธิบายขั้นตอนการเรียนในแต่ละวิธีการสอนโดยใช้เวลาในการทดลองวิธีสอนละ 6 แผน 5 คาบต่อสัปดาห์ จำานวน 3 สัปดาห์
เมื่อครบกำาหนดตามที่วางไว้ ให้นักเรียนทำาการทดสอบหลังการทดลองโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบวัดการรับรู้ความ
สามารถในการเรียนฉบับเดิมที่ผู้วิจัยได้มีการสับเปลี่ยนข้อคำาถาม และเปลี่ยนตัวเลือก (Equivalent Test)
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและการรับรู้ความสามารถในการเรียน
2. การทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ของการสอนด้วย KWL Plus และการสอนแบบปกติที่ส่งผลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และการรับรู้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (One
Way MANOVA)
ผลการวิจัย
1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วย KWL Plus มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการ
ทดลองเท่ากับ 15.79 และหลังเรียนเท่ากับ 29.46 และนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติ มีค่าเฉลี่ยคะแนนผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการทดลองเท่ากับ 16.04 และหลังทดลองเท่ากับ 25.04 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
สองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วย KWL Plus และการสอนแบบปกติ ก่อนและหลังทดลอง
วิธีสอน

N

การสอนโดยใช้ KWL Plus
การสอนแบบปกติ

24
24

ก่อนเรียน

หลังเรียน
S.D.
3.88
3.67

15.79
16.04

S.D.
4.39
3.97

29.46
25.04

2. การรับรู้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทย
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วย KWL Plus มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถในการเรียนก่อน
การทดลองเท่ากับ 53.00 และหลังเรียนเท่ากับ 66.88 และนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติ มีค่าเฉลี่ยการรับ
รู้ความสามรถในการเรียนก่อนการทดลองเท่ากับ 54.04 และหลังเรียนเท่ากับ 65.58
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ( ) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรูค้ วามสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
สองภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังเรียนของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
วิธีสอน

N

การสอนโดยใช้ KWL Plus
การสอนแบบปกติ

24
24

ก่อนเรียน
53.00
54.04

หลังเรียน
S.D.
17.66
7.42

66.88
65.58

S.D.
12.06
6.73

88

3. การ ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในการทดลอง
ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในการทดลอง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ ทดสอบความเหมือน
ของค่าเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมด้วยวิธี Box’ s M Test รายละเอียดการวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า ค่าเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ การรับรู้ความสามารถในการ
เรียนก่อนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกัน โดยก่อนเรียนวิชาภาษาไทย มีค่า Sig. เท่ากับ .229
และหลังเรียน มีค่า Sig. เท่ากับ .232 ซึ่งมากกว่า .01 สอดคล้องกับเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ ดังนั้นใน
การวิจัยครั้งนี้จึงสามารถใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคุณเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การทดสอบความเหมือนของค่าเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมระหว่างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกับการรับรูค้ วามสามารถ
ในการเรียนวิชาภาษาไทย ก่อนและหลังเรียน
การทดลอง
ก่อนเรียน
หลังเรียน

Box's M
2.136
4.499

F
.876
1.429

df1
3
3

df2
380880.00
380880.00

Sig.
.229
.232

4. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการรับรู้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทย
ผลการวิจยั พบว่า ก่อนเรียนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและการรับรูค้ วามสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน
สองภาษากลุม่ ทดลองทีเ่ รียนด้วย KWL Plus และกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั การสอนแบบปกติมคี วามรูไ้ ม่แตกต่างกัน โดยสถิติ
Hotelling’s Trace มีคา่ Sig. = 0.959 ซึง่ มีคา่ มากกว่า .01 แสดงว่าผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและการรับรูค้ วามสามารถในการ
เรียนวิชาภาษาไทยก่อนการทดลองส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและการรับรูค้ วามสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยหลังการ
ทดลองเท่าเทียมกันทุกกลุม่ อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิตทิ ่ี .01
หลังเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสองภาษากลุ่ม
ทดลองที่เรียนด้วย KWL Plus และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติมีความรู้แตกต่างกัน โดยสถิติ Hotelling’s Trace
มีค่า Sig. = 0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .01 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทย
หลังการทดลองส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนของกลุ่มทดลอง
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .01 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการรับรู้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทย
ก่อนและหลังการทดลองของกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั การสอนด้วย KWL Plus และกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั การสอนแบบปกติ
Effect
ก่อนเรียน
หลังเรียน

สถิติ
Hotelling’s Trace
Hotelling’s Trace

F
.042(a)
.042(a)

Sig.
.959
.002
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5. การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ความสามารถในการเรียน
หลังการทดลอง โดยแยกทดสอบตามกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนด้วย KWL Plus และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองของนักเรียนสองภาษากลุ่มทดลองที่เรียนด้วย KWL
Plus และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติมีความรู้แตกต่างกัน โดยมีค่า Sig.= .001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .01 แสดงว่าผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .01 หมายความว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการทดลองของนักเรียนสองภาษากลุ่มทดลองที่เรียนด้วย KWL Plus สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ เช่น
เดียวกัน ด้านการรับรู้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยก่อนเรียนแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. = .035 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .05
แสดงว่าการรับรู้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยหลังการทดลองของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการสอน KWL Plus และ
กลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ชี้ให้เห็นว่าการรับรู้ความสามารถใน
การเรียนวิชาภาษาไทยหลังการทดลองของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการสอน KWL Plus สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอน
แบบปกติ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ความสามารถในการเรียน
หลังการทดลองโดยแยกทดสอบตามกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนด้วย KWL Plus และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอน
แบบปกติ
S.O.V
D. V.
Corrected Model ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การรับรู้ความสามารถในการเรียน
Intercept
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การรับรู้ความสามารถในการเรียน
Group
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การรับรู้ความสามารถในการเรียน
Error
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การรับรู้ความสามารถในการเรียน
Total
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การรับรู้ความสามารถในการเรียน
Corrected Total ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การรับรู้ความสามารถในการเรียน

SS
234.08(a)
341.33(b)
35643.00
223587.00
234.08
341.33
806.92
3321.67
36684.00
227250.00
1041.00
3663.00

df
1
1
1
1
1
1
46
46
48
48
47
47

MS
234.08
341.33
35643.00
223587.00
234.08
341.33
17.54
72.21

F
13.34
4.73
2031.91
3096.34
13.34
4.73

Sig.
.001
.035
.000
.000
.001
.035

การอภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างการสอนด้วย KWL Plus กับ
การสอนแบบปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ความสามารถในการเรียนของนักเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 พบว่า นักเรียนสองภาษาที่ได้รับการสอนด้วย KWL Plus มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ความสามารถในการ
เรียนวิชาภาษาไทย หลังทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ เพราะการจัดการเรียนรู้ด้วย KWL Plus
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มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีความหมาย (Theory of Meaningful Learning) ของ Ausubel ซึ่งกล่าวถึงการเรียนรู้ที่
จะเกิดขึ้นได้ถ้าความรู้ใหม่สามารถเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มีอยู่ การเชื่อมโยงดังกล่าวจะเป็นลักษณะที่มีหลักเกณฑ์ที่จะทำาให้
ความรู้นั้นคงอยู่ในโครงสร้างทางความคิดเป็นอย่างดี (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2544) เป็นไปตามขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วย KWL Plus ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ขั้น ได้แก่
1. ขั้น K (What do I know?) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนตรวจสอบว่าตนเองมีความรู้เพียงใด เป็นการนำาความรู้เดิมมา
ใช้ เป็นการเตรียมนักเรียนในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ การบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน และเรื่องที่ผู้เรียนจะอ่านเป็นสิ่งที่ช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถสร้างความหมายของบทอ่านได้ดี และผู้เรียนควรได้รับการกระตุ้นความรู้พื้นฐานให้เหมาะสม
2. ขั้น W (What do I want to learn?) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะต้องถามตนเองว่าต้องการรู้อะไรในเนื้อเรื่องที่จะ
อ่านบ้าง ซึ่งคำาถามที่นักเรียนสร้างขึ้นก่อนการอ่านนี้ เป็นการตั้งเป้าหมายในการอ่าน และเป็นการคาดหวังว่าจะพบอะไรในบท
อ่านบ้าง
3. ขั้น L1 (What Did I learn?) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนสำารวจว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้างจากบทอ่าน โดยผู้เรียนจะ
หาคำาตอบให้กับคำาถามที่ตนเองตั้งไว้ในขั้นตอน W และจดบันทึกสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ พร้อมกับสำารวจข้อคำาถามที่ยังหาคำาตอบ
ไม่ได้คำาตอบ เพื่อค้นคว้าหาคำาตอบต่อไป
4. ขั้น L2 (Mapping.) เป็นขั้นที่ผู้เรียนนำาความรู้ที่ได้จากขั้น K มาจัดกลุ่ม โดยนำาความคิดหลักเขียนไว้ตรงกลาง
แล้วแตกสาขาความคิดรอง ความคิดย่อยเพื่ออธิบายเพิ่มเติม
5. ขั้น L3 (Summarizing.) เป็นขั้นที่ผู้เรียนสรุปเรื่องราวจากแผนผังความคิดอีกครั้งหนึ่ง
กระบวนการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้น เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องช่วยกันทำาเป็นกลุ่มมีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ช่วยยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ให้ผู้นักเรียนที่ใช้สองภาษาได้ดี ซึ่งประภาพร ชัยป่ายาง (2549) กล่าวว่า การช่วยกันในกลุ่มเพื่อน ช่วย
ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งชั้นสูงขึ้น และ
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) ที่อธิบายว่า การเรียนแบบ KWL Plus ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยทั้งห้องเรียน เมื่อผู้ที่เรียนเก่งช่วยเหลือผู้เรียนที่อ่อนกว่าเขาจะเรียนรู้ความคิดรวบยอดของสิ่งที่กำาลังเรียน
ให้ชัดเจนขึ้น ผู้เรียนอ่อนกว่าสามารถเรียนรู้จากเพื่อนที่ใช้ภาษาใกล้เคียงกันได้ง่ายกว่าเรียนจากครู การเขียนแต่ละครั้งจะได้รับ
การตรวจทานจากเพื่อนในกลุ่มและครูผู้สอนเป็นตรวจความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง จึงไม่ทำาให้เกิดปัญหาในการถ่ายโอนทางภาษา
ดังที่ Smith (1979) กล่าวว่า การถ่ายโอนทางภาษามีบทบาทต่อการเรียนรู้ภาษาใหม่ ทำาให้เกิดความยุ่งยากในการออกเสียง
ภาษาใหม่ที่แตกต่างจากภาษาแม่ และทำาให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาใหม่นั้นต่ำา ผู้เรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติจึงเกิด
ปัญหาดังกล่าว เพราะด้วยความกลัว ความอาย และไม่กล้าพูดจากับครูผู้สอน เนื่องจากในชีวิตประจำาวัน ผู้เรียนใช้ภาษามลายู
ถิ่นในการสื่อสารมากกว่าที่จะใช้ภาษาไทย เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้ภาษาไทยจึงเกิดความไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่กล้าซักถาม ส่งผลให้
เกิดอุปสรรคในการเรียน กล่าวคือ ครูผู้สอนไม่ทราบว่าผู้เรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน ผู้เรียนไม่ได้นำาประสบการณ์
เดิมออกมาใช้ มีคำาถามที่ไม่หลากหลาย ทำาให้เป้าหมายในการอ่านไม่ชัดเจน ขาดแรงจูงใจ อีกทั้งยังทำาให้เกิดความเครียดเมื่อ
ตอบคำาถามของครูไม่ได้ เมื่อถึงเวลาทบทวนบทเรียนที่จะสอบ จึงทำาให้ขาดความสมบูรณ์ในตัวเนื้อหา ไม่สามารถจับประเด็น
สำาคัญ หรือเก็บรวบรวมเรื่องราวที่ควรรู้ได้หมด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ออกมาจึงต่ำากว่านักเรียนที่เรียนด้วย KWL Plus
ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พัชรินทร์ แจ่มจำารูญ (2547) ที่ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านจับใจความของนักเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษาอำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์
ด้วยวิธี KWL Plus กับวิธีสอนอ่านแบบปกติ โดยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธี
KWL Plus แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่อนงค์นาฎ เวชกิจ (2547) ได้ทำาการวิจัยโครงสร้าง
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แผนการสอนแบบ KWL Plus เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความสำาคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากที่
ได้รับการสอน พบว่า ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ และขณะ
ที่ประภาพร ชัยป่ายาง (2549) พบว่า ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWL Plus แตกต่างกัน โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
นอกจากนี้ การสอนด้วย KWL Plus เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนเป็น
ผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม แต่ละขั้นในการจัดการเรียนการ
สอนล้วนช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน เพราะพื้นฐานในการเรียนรู้สิ่งใหม่เกิดจากประสบการณ์เดิมที่นักเรียนมีอยู่แล้ว
ส่วนครูผู้สอนเป็นผู้คอยแนะนำาใช้คำาพูดชักจูงกระตุ้นให้กำาลังใจแก่นักเรียนในการให้ความร่วมมือในการทำากิจกรรมของกลุ่ม
ร่วมกันจนทำาให้แต่ละกลุ่มประสบความสำาเร็จ ความสำาเร็จของกลุ่มเป็นประสบการณ์โดยตรงที่นักเรียนได้รับ ซึ่งประสบการณ์
ตรงที่นักเรียนได้รับนี้เป็นสิ่งสำาคัญที่ส่งผลให้การรับรู้ความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น ซึ่งสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2549) ได้สรุป
แหล่งที่มาของการรับรู้ความสามารถของตนเอง มี 4 แหล่ง คือ (1) ประสบการณ์ที่ประสบความสำาเร็จ (Mastery Experiences) (2) การใช้ตัวแบบ (Modeling) (3) การใช้คำาพูดชักจูง (Verbal Persuasion) (4) การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional
Arousal) โดยปัจจัยที่มีต่อประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาการรับรู้ คือ ประสบการณ์ที่ประสบความสำาเร็จ (Mastery
Experiences) เพราะเป็นประสบการณ์โดยตรง ความสำาเร็จทำาให้เพิ่มความสามารถของตนเอง บุคคลจะเชื่อว่าเขาสามารถ
จะทำาได้ นอกจากนี้ การพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองของผู้เรียน จำาเป็นจะต้องฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะเพียงพอที่จะ
ประสบความสำาเร็จได้พร้อม ๆ กับการทำาให้ผู้เรียนรับรู้ว่า ตนเองมีความสามารถจะกระทำา
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทำางานเป็นทีม ช่วยกันปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นได้ตามต้องการ
ตลอดจนพูดชักจูงจากครูและเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ได้ตระหนักถึงความสามารถว่าสามารถทำากิจกรรมต่างๆ ได้เหมือนเพื่อนๆ
ในห้อง ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ประสบการณ์การเรียนรู้จนเกิดความชำานาญ กอปรกับก่อนเรียนทุกครั้งครูและผู้เรียนจะช่วย
กันดูว่าบทเรียนนี้ผู้เรียนมีความรู้เดิม หรือประสบการณ์เดิมอะไรบ้าง สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันเสนอแนะตามความรู้พื้นฐาน
ที่ตนเองมี จึงจะไปสู่ขั้นต่อไปเรื่อยๆ แต่ละขั้นตอนเป็นการตอกย้ำา ชี้ซ้ำาให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่ดี แม่นยำาทั้งในเรื่องเนื้อหา และ
ทักษะหลักทั้ง 4 ด้านของการเรียนวิชาภาษาไทย คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผู้เรียนจึงมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง ดังที่ Bandura (1977) กล่าวว่า บุคคลจะกระทำาพฤติกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมหรือประสบความสำาเร็จ มิได้ขึ้น
อยู่กับความรู้ ความสามารถและทักษะที่บุคคลมีอยู่ ยังขึ้นอยู่กับการรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง และความคาดหวังในสิ่งที่
จะเกิดขึ้น โดยบุคคลที่รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถจะเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง เกิดแรงจูงใจภายในตนเองที่มีผลต่อ
ความพยายามในการกระทำาพฤติกรรมด้านต่างๆ ทั้งด้านการทำางานและการเรียน ส่วนความคาดหวังในสิ่งที่จะเกิดเป็นการคาด
คะเนว่า ถ้าทำาพฤติกรรมนั้นๆ แล้วจะนำาไปสู่ความสำาเร็จหรือล้มเหลว ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมและความพยายามของบุคคล
ด้วยเหตุนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนรู้ด้วย KWL Plus ที่เน้นการทำางานเป็นกลุ่ม ทำาให้นักเรียนทุกคน
มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง ได้ฝึกความคิดอย่างอิสระ ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มที่ประกอบไปด้วยนักเรียนที่มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง กลาง และต่ำา ได้ช่วยเหลือกัน และ ทำาหน้าที่แทนครูผู้สอน อันเป็นการทบทวนความรู้เดิมของตัวเองไป
ด้วย การฝึกฝนซ้ำาๆ ในแต่ละขั้นตอน ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการแสดงพฤติกรรม ทำาให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความ
หมาย และมีความสุขกับการเรียน เพราะผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการอภิปรายเพื่อระดมความคิดนำาเสนอ
ผลงานให้เพื่อนๆ ในห้องเรียน ทำาให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามความสามารถ ได้พัฒนาทักษะทางสมอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึง
ทำาให้การรับรู้ความสามารถในการเรียนของนักเรียนสองภาษาสูงขึ้น เช่นเดียวกับงานวิจัยของจุฑามาศ ชูจันทร์ (2548) ) ที่ได้ใช้
วิธีการสอนที่เน้นการทำางานเป็นกลุ่มอย่างการเรียนแบบร่วมมือ STAD และ TAI เพื่อศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือที่มี
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ต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
สตรียะลา พบว่า 1) นักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ (STAD) มีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2)
นักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มีการรับรู้ความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
การสอนด้วย KWL Plus เป็นการสอนที่ นำาความรู้เดิมมาเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ ทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
มีความหมาย ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ครูผู้สอนจึงควรนำาวิธีการสอนดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนสอน เพื่อ
สลับปรับเปลี่ยนกับการสอนแบบเดิมๆ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยสามารถออกแบบการวิจัยที่ซับซ้อนขึ้น เช่น Solomon Four Group Design ซึ่งเป็น
แบบแผนการทดลองที่มีการควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยเพิ่มกลุ่มควบคุมแต่ไม่ให้ตัวแปรทดลองกับกลุ่มควบคุมที่เพิ่มขึ้นมา
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