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การศึกษาผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จากการจัดการเรียนรู้แบบ SQ5R ร่ วมกับการใช้ ผังกราฟิ ก
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ก่อน
และหลังการจัดเรี ยนรู ้แบบ SQ5R ร่ วมกับการใช้ผงั กราฟิ ก ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) เพื่อเปรี ยบเทียบการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 หลังการจัดเรี ยนรู ้แบบ SQ5R ร่ วมกับการใช้ผงั กราฟิ ก ที่เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล กับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนโค้ง
นํ้าตับวิทยาคาร อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึ ก ษา 2561 จํ า นวน 34 คน โดยได้ ม าจากการสุ่ มแบบกลุ่ ม เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย
1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R ร่ วมกับการใช้ผงั กราฟิ ก หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 อ่านวิเคราะห์เสนาะความ จํานวน 7
แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง และแผนเตรี ยมความพร้อมเรื่ อง ผังกราฟิ ก จํานวน 1 แผน 1 ชัว่ โมง รวม 15 ชัว่ โมง 2) แบบวัด
การอ่านเชิ งวิเคราะห์ และ 3) แบบประเมินการอ่านเชิ งวิเคราะห์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลวิจยั พบว่า 1) การอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หลังการจัดเรี ยนรู ้แบบ SQ5R ร่ วมกับการใช้ผงั กราฟิ ก ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า ในภาพรวมทั้งสอง
กลุ่มคือ กลุ่มสติปัญญาระดับสู ง และกลุ่มปกติ มีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผน พบว่า ในภาพรวม
นัก เรี ย นมี คะแนนเฉลี่ ย สู งขึ้น ตามลํา ดับ 2) การอ่ า นเชิ งวิ เคราะห์ ของนัก เรี ย นชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 หลัง การจัด
การเรี ยนรู ้ แบบ SQ5R ร่ วมกับการใช้ผงั กราฟิ ก ที่ เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า ใน
ภาพรวมไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และเมื่อจําแนกเป็ นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มสติปัญญา
ระดับสู ง มีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มปกติ มีคะแนนหลัง
เรี ยนไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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ABSTRACT

The research aims were to 1) compare of analytical reading of Grade fifth students through the SQ5R method
with graphic organizers and differentiated instruction between before and after the lessons. 2) compare of analytical
reading of Grade fifth students through the SQ5R method with graphic organizers and differentiated instruction after
the lessons with the standard 70 percent criterion. The research sample included 34 students studying in Grade fifth
from Kongnumtubwittayakarn School Maung District, in Chaiyaphum Educational Service Area office 1. In the second
semester of the academic year 2018. Research tools were 8 learning lesson plans and the test for measure and assessment
analytical reading. Statistics used for data analysis were mean, percentage, standard deviation and t-test. The study
revealed that 1) Analytical reading of Grade fifth students through the SQ5R method with graphic organizers and
differentiated instruction after the lessons as follows the whole students included the intelligent students and the regular
students have a higher average score than the before lessons. And analytical reading evaluation results in totally,
students have a higher average score development 2) Analytical reading after the lessons with the standard 70 %, in
the whole was not found to be higher than 70 % criteria at the statistical significance at the .05 level. And classified as
a group, the intelligent students was found to be higher than 70 % criteria at the statistical significance at the .05.
The regular students was not found to be higher than 70 % criteria at the statistical significance at the .05 level.
คําสําคัญ: การอ่านเชิงวิเคราะห์ การจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
Keywords: Analytical reading, SQ5R method, Differentiated Instruction

บทนํา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาํ หนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทย เพื่อรองรับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี และปั ญหาวิกกฤตการณ์ทางการศึ กษาไทยโดยมี
การกําหนดแนวการจัดการศึกษา กล่าวไว้ใน มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถ
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพและมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้จะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รี ยนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล [1]
การจัดการกิจกรรมการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ตามแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวถึง สาระการอ่าน ซึ่ งเป็ นสาระที่ 1 ไว้ว่า ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และ
ความคิดเพื่อนําไปใช้ตดั สิ นใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน [2] การอ่านจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในการ
แสวงหาความรู ้ และมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็ จ อีกทั้ง เป็ นทักษะที่สําคัญยิ่งอันจะส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ในทุกกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา หากเริ่ มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดี จากความสําคัญของการอ่านที่
กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่า การอ่านย่อมมีความเกี่ยวพันกับการดําเนินงานทางด้านการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [3] ทั้งนี้ การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็ นการอ่านที่ฝึกให้ผอู ้ ่านรู ้จกั ใช้ความคิด สติปัญญา และความรู ้
ต่อสิ่ งที่อ่านได้ อีกทั้ง การอ่านวิเคราะห์นอกจากจะช่วยให้ผอู ้ า่ นได้รับความรู ้ความคิด และความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว
ยังก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าทั้งทางตรงและทางอ้อมคือ ช่วยให้ผูอ้ ่านมองเห็นภาพรวมของงานเขียนแต่ละชิ้น ว่ามี
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ลักษณะอย่างไร ช่วยเพิม่ ประสิ ทธิภาพการอ่านให้แก่ตนเอง เสริ มสร้างปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ และช่วยให้ผอู ้ ่านได้
นําความรู ้จากการอ่าน มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ อาชีพ ตลอดจนคุณภาพชีวิต [4]
จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนโค้งนํ้าตับวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขต
พื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาชัยภู มิ เขต 1 พบว่ าผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) รายวิ ชาภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2558-2560 นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.47 ร้อยละ 51.65 ร้อยละ 42.89 ตามลําดับ ซึ่ง
ตํ่ากว่าระดับประเทศส่ งผลให้ตอ้ งเร่ งพัฒนา [5] นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ในฐานะครู ผสู ้ อนวิชาภาษาไทยได้ประเมินการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้รายวิชาภาษาไทย พบว่า ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ขาดทักษะในการอ่านเชิงวิเคราะห์ กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนอ่านแบบไร้จุดหมาย
ไม่สามารถจับใจความสําคัญของเรื่ องที่ อ่านได้ เมื่ อผูเ้ รี ยนขาดทักษะเหล่านี้ จึงทําให้เกิ ดความเบื่อหน่ ายในการอ่านไม่
สามารถนําเรื่ องที่อ่านไปวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น และนําไปใช้ในชี วิตประจําวันได้ และสาเหตุหนึ่ งเกิดจาก
วิธีการสอนอ่านของครู ยังไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร เนื่องจากครู ผสู ้ อนขาดการใช้เทคนิค และกลวิธีที่ช่วยส่ งเสริ ม
ผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ ซึ่ งความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน ถื อได้ว่าเป็ นข้อจํากัดหนึ่ งที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน ดังนั้นในห้องเรี ยนที่ประกอบไปด้วยผูเ้ รี ยนที่มีความแตกต่างกันด้านต่างๆ หากครู สามารถ
จัดการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรี ยนแต่ละบุคคล รู ้จกั สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน และติดตามผล การทํางานของ
นักเรี ยน ก็จะช่วยให้ครู ทราบถึงความแตกต่างของนักเรี ยนที่ตนสอน และถ้าหากครู ปรับกระบวนการและวิธีการสอนให้
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรี ยนแต่ละคนแล้ว จะทําให้การสอนของครู เกิดประสิ ทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเอื้อการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนได้เป็ นอย่างมาก [6]
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นทําให้ผวู ้ ิจยั มองเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้หรื อการนํารู ปแบบการสอนที่เหมาะสม
มาใช้เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ งสําคัญ ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็ นแนวคิดการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีความสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ตามที่ทอมลินสันได้
กล่าวถึงหลักการแนวคิดนี้ว่า ผูเ้ รี ยนนั้นถึงแม้จะมีเหมือนกันในด้านของเพศ อายุ และวัย แต่สิ่งที่ต่างกันคือ ความสามารถใน
การรับรู ้ (Perception) แบบการเรี ยนรู ้ (Learning Style) แนวคิด (Idea) และภูมิหลัง (Background) ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ เป็ น
สิ่ งที่ มีความสําคัญต่อการสอนและการเรี ยนรู ้ ซึ่ งครู จะต้องให้ความสําคัญเพื่อนําไปสู่ การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพบนความแตกต่างของผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยน มิใช่การมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะผูเ้ รี ยนคนใดคนหนึ่ง โดยที่ผูส้ อนจะมี
การวางแผนการสอน สื่ อการสอน วิธีการสอน การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในแต่ละกลุ่มในชั้นเรี ยนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เน้นคุณภาพที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน คือ ความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนทุกคนในชั้นเรี ยนมากกว่าปริ มาณของ
เนื้อหาที่สอนหรื อสอนครบตามเนื้อหาสาระหรื อผูเ้ รี ยนคนใดคนหนึ่ง และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการออกแบบ
การเรี ยนการสอน การวัดประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตน [7]
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวทาง เทคนิ ค รู ปแบบ และวิธีการที่ช่วยส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาการอ่านได้เต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง ทําให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะพัฒนาการอ่านเชิ งวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R ซึ่งเป็ นวิธีการสอนอ่าน แต่ละขั้นตอนจะส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนอ่านได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R (เอส คิว ไฟว์ อาร์ ) ประกอบด้วย Survey, Question, Read,
Record, Recite, Review, Reflect) เป็ นวิธีสอนที่ Pauk ได้พฒั นามาจากวิธีสอนแบบ SQ4R (เอส คิว โฟร์ อาร์ ) และ SQ3R
(เอส คิว ทรี อาร์ โดยมีผกู ้ ล่าวถึงวิธีการสอนไว้คือ Robinson ที่กล่าวถึงการสอนอ่านแบบ SQ3R ว่าสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เลือกสิ่ งที่เขาคาดว่าจะรู ้จากเรื่ องที่อ่านเข้าใจแนวคิดของเรื่ องที่อ่านได้อย่างรวดเร็ วจดจําได้ดีและทบทวนเรื่ องราวราวที่อ่าน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ [8] นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยังสนใจนําผังกราฟิ ก มาใช้ร่วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R ทั้งนี้เนื่องจาก
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การใช้ผงั กราฟิ กเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้อีกรู ปแบบหนึ่งที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้อย่างเต็มที่ เป็ นเทคนิคที่
ส่งเสริ มการจดจําเนื้อหาบทเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนสามารถนําไปใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น [9]
จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั ในฐานะครู ผสู ้ อนรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จึงมี
ความสนใจที่จะนําแนวคิดของการจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R ร่ วมกับการใช้ผงั กราฟิ ก ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
มาใช้เพื่อศึ กษาผลการอ่านเชิ งวิเคราะห์ โดยการนําแนวคิดกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มาใช้เป็ นหลักในการจัดการเรี ยนรู ้ และนําการจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R ร่ วมกับการใช้กราฟิ ก มาใช้ใน
ขั้นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมตามศักยภาพ สอดคล้องกับความสามารถของ
ผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตนเอง สามารถอ่านเชิงวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเต็มตามศักยภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเปรี ยบเทียบการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนและหลังการจัดเรี ยนรู ้แบบ
SQ5R ร่ วมกับการใช้ผงั กราฟิ ก ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรี ยนนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 หลังการจัดเรี ยนรู ้แบบ
SQ5R ร่ วมกับการใช้ผงั กราฟิ ก ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล กับเกณฑ์ร้อยละ 70

กรอบแนวคิด

การจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R เป็ นการสอนอ่านอย่างเป็ นระบบ มีข้นั ตอนการสอนอ่าน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1) ขั้นสํารวจ (Survey) 2) ขั้นตั้งคําถาม (Question) 3) ขั้นอ่านละเอียด (Read) 4) ขั้นบันทึ ก (Record) 5) ขั้นพูดจาก
ความจํา (Recite) ผูเ้ รี ยนพูดประเด็น 6) ขั้นทบทวน (Review) ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ความเข้าใจและประเด็นสําคัญของเรื่ อง
7) ขั้นสะท้อนคิด (Reflect) ทั้งนี้ ผังกราฟิ ก เป็ นอีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้สรุ ปเรื่ องราว และตรวจสอบ
ความเข้าใจของตนเองในรู ปแบบการเขียน ซึ่ งทําให้เห็นโครงสร้างความรู ้หรื อเนื้อหาสาระนั้นๆ ผูว้ ิจยั จึงนําผังกราฟิ ก
มาร่ วมใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้โดยเลือกใช้ผงั กราฟิ กให้นกั เรี ยนกลุ่มปกติ ได้ทบทวนความเข้าใจ และสรุ ปใจความสําคัญ
ในขั้นทบทวน (Review) เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนกลุ่มปกติได้ทบทวนเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็ วยิ่งขึ้น และให้นกั เรี ยน
กลุ่มสติปัญญาระดับสู ง สามารถเลือกใช้ผงั กราฟิ กในขั้นบันทึก (Record) หรื อขั้นทบทวน (Review) เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนกลุ่มสติปัญญาระดับสู งได้พฒั นาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ ซึ่งผังกราฟิ กจะช่วยให้นกั เรี ยนได้สรุ ป
ความเข้าใจของตนเองไปพร้อมๆ กับการอ่าน และส่งผลต่อความรู ้ความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั
ได้นาํ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Differentiated Instruction : DI) ตามแนวคิด
ของ Tomlinson ที่ได้ให้แนวคิดในการจัดกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล มี 3
ขั้นตอนสําคัญ คือ เนื้อหา กระบวนการ และผลผลิต [10] มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทของการจัดการเรี ยนรู ้ โดย
แนวคิดในการจัดกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล มี 4 ขั้นตอนสําคัญ ประกอบด้วย
1) วิเคราะห์ผูเ้ รี ยน คือการวิเคราะห์ความแตกต่างของผูเ้ รี ยน โดยใช้เกณฑ์ความแตกต่างทางสติปัญญามาวิเคราะห์
เนื่ องจากความสามารถทางสติ ปัญญาเป็ นตัว แปรสําคัญที่ ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสติปัญญาระดับสู ง และกลุ่มปกติ 2) เนื้อหา (Content) คือความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะที่
ต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ซึ่งพิจารณาความซับซ้อนของเนื้อหาตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน 3) กระบวนการ (Process)
คือขั้นตอนที่ให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และทักษะที่เกิดขึ้นจากเนื้อหา โดยดําเนินการจัดการ
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เรี ยนรู ้แบบ SQ5R ร่ วมกับการใช้ผงั กราฟิ ก 3) ผลผลิต (Products) คือผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรี ยนการสอน มาใช้เป็ น
หลักในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ในการวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ศึ กษาการอ่านเชิ ง วิเคราะห์ ประกอบด้วย 1) การอธิ บายรายละเอีย ดของเรื่ อง 2)
การจัดลําดับเหตุการณ์และบอกความสัมพันธ์ของส่ วนต่างๆ 3) การแยกแยะข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน 4) การสรุ ปใจความสําคัญหรื อข้อคิดไปประยุกต์ใช้ 5) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านโดยมีเหตุผล
สนับสนุน
จากแนวคิดและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั ที่ได้กล่าวนั้น ผูว้ ิจยั ได้นาํ มากําหนดเป็ นแผนผังกรอบ
แนวคิดการวิจยั ดังภาพที่ 1
ตัวจัดกระทํา

DI

กลุ่ม กลุ่มสติปัญญาระดับสู ง
เนื้อหา

บทอ่านที่ 1 (ซับซ้อน)

ผลผลิต

ชิ้นงาน 1
เกณฑ์การประเมิน 1

ตัวแปรที่ศึกษา
กลุ่มปกติ

บทอ่านที่ 2
(ไม่ซบั ซ้อน)
กระบวนการ SQ5R ร่ วมกับการใช้ผงั SQ5R ร่ วมกับการใช้ผงั
กราฟิ กที่เน้นความ
กราฟิ กที่เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล แตกต่างระหว่างบุคคล
มี 7 ขั้นตอน
มี 7 ขั้นตอน
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
1. ขั้นสํารวจ (S)
1. ขั้นสํารวจ (S)
2. ขั้นตั้งคําถาม (Q)
2. ขั้นตั้งคําถาม (Q)
โดยใช้ 5W1H
3. ขั้นอ่านละเอียด (R) 3. ขั้นอ่านละเอียด (R)
4. ขั้นบันทึก (R)
4. ขั้นบันทึก (R)
ร่ วมกับผังกราฟิ ก
5. ขั้นพูดจากความจํา 5. ขั้นพูดจากความจํา
(R)
(R)
6. ขั้นทบทวน (R)
6. ขั้นทบทวน (R)
ร่ วมกับผังกราฟิ ก
ร่ วมกับผังกราฟิ ก
7. ขั้นสะท้อนคิด (R) 7. ขั้นสะท้อนคิด (R)

การอ่านเชิงวิเคราะห์
ประกอบด้วย
1. การอธิบายรายละเอียดของ
เรื่ องที่อ่าน
2. การจัดลําดับเหตุการณ์และ
บอกความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ
3. การแยกแยะข้อเท็จจริ งและ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน
4. การสรุ ปใจความสําคัญหรื อ
ข้อคิดไปประยุกต์ใช้
5. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่ องที่อ่านโดยมีเหตุผลสนับสนุน

ชิ้นงาน 2
เกณฑ์การประเมิน 2
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วิธีการวิจัย

1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental design) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่ม
เดียว มีการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (One group pretest-posttest design) [11]
2. ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 กลุ่มโรงเรี ยนในศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพ
การศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 จํานวน 13 โรงเรี ยน 14 ห้อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5โรงเรี ยน
โค้งนํ้าตับ วิทยาคาร อําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2561 จํานวน 34 คน ที่ได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) [12] ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั แบ่งกลุ่ม
นักเรี ยนตามความแตกต่างทางสติปัญญา โดยการทดสอบก่อนเรี ยนด้วยแบบวัดการอ่านเชิงวิเคราะห์ แล้วจําแนกกลุ่ม
โดยใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 จําแนกออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสติปัญญาระดับสู ง คือกลุ่มที่ได้คะแนนผ่านร้อยละ 70
ซึ่ ง มี จ ํา นวน 6 คน และกลุ่ ม ปกติ คื อ กลุ่ ม ที่ ไ ด้ค ะแนนตํ่า กว่ า ร้ อ ยละ 70 ซึ่ ง มี จ ํา นวน 28 คน ตัว จัด กระทํา ได้แ ก่
การจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R ร่ วมกับการใช้ผงั กราฟิ ก ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ การอ่าน
เชิงวิเคราะห์
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่ องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
3.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R ร่ วมกับการใช้ผงั กราฟิ ก ที่เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล รายวิชา ท 15101 ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 หน่วย
การเรี ย นรู ้ ที่ 6 อ่ า นวิ เ คราะห์ เ สนาะความ จํา นวน 7 แผน แผนละ 2 ชั่ว โมง ลัก ษณะของแผนการจัด การเรี ย นรู ้
เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R ร่ วมกับการใช้ผงั กราฟิ ก ที่มีข้ นั ตอนการดําเนินกิจกรรมแตกต่างกัน ดังนี้
1 ) ความซับ ซ้อ นของบทอ่ า น 2) กระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ ในขั้น ตั้งคํา ถาม (Question) และขั้น บัน ทึ ก (Record)
3) การกําหนดชิ้ นงาน ภาระงาน และการใช้เกณฑ์การประเมิ นผลงาน และแผนเตรี ยมความพร้ อมเรื่ อง ผังกราฟิ ก
จํานวน 1 แผน 1 ชัว่ โมง รวม 15 ชัว่ โมง ดังนี้ 1) แผนเตรี ยมความพร้อม เรื่ อง ผังกราฟิ ก 2) นิทานอ่านสนุก 3) เพลงพา
เพลินใจ 4) รู ้ทนั ข่าวสาร5) บทความรอบรู ้ 6) พินิจดูเรื่ องสั้น 7) หรรษาบทร้อยกรอง 8) อ่านคําโฆษณา และหาคุณภาพ
ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 3 คน ประเมินความเหมาะสม โดยใช้แบบมาตรส่ วนประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด [12] สรุ ปว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
3.2 เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.1 แบบวัดการอ่านเชิ ง วิเคราะห์ เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิ ดเลื อกตอบ 4 ตัวเลื อกเป็ น
สถานการณ์ให้นักเรี ยนอ่านแล้วตอบคําถาม ใช้ทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R ร่ วมกับการใช้ผงั
กราฟิ ก ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยปรับใช้เกณฑ์การวัดและประเมินผลการอ่านเชิ งวิเคราะห์ดงั นี้ 1)การ
อธิ บายรายละเอียดของเรื่ องที่อ่าน 2) การจัดลําดับเหตุการณ์ และบอกความสัมพันธ์ของส่ วนต่างๆ 3) การแยกแยะ
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ข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน 4) การสรุ ปใจความสําคัญหรื อข้อคิดไปประยุกต์ใช้ 5) การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านโดยมีเหตุผลสนับสนุนและหาคุณภาพของแบบวัดการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องซึ่ งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยากง่าย (Difficulty) อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0.23-0.77 ค่าอํานาจจําแนก
(Discrimination) อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0.27-0.67 และนําแบบวัดการอ่านเชิงวิเคราะห์ท้งั ฉบับไปหาค่าความเชื่อมัน่ โดย
วิธีการของ Kuder-Richardson จากสู ตร KR-20 [13] ซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.88
3.2.2 แบบประเมินการอ่านเชิ งวิเคราะห์ ใช้ประเมินผลการอ่านเชิ งวิเคราะห์ระหว่างเรี ยน ซึ่ งมี
ลักษณะเป็ น Scoring Rubrics โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูป้ ระเมินการอ่านเชิงวิเคราะห์พร้อมกับผูช้ ่วยวิจยั ซึ่ งกําหนดเกณฑ์ในการ
ให้คะแนนโดยกําหนดระดับคะแนนและคําอธิ บายระดับคุณภาพที่แสดงในแต่ละเกณฑ์ระดับคะแนนลดหลัน่ กันในแต่
ละระดับตั้งแต่ 4-1 และหาคุณภาพของแบบประเมินการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยพิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมของ
รายการประเมินกับระดับคุณภาพ มีค่าดัชนีความสอดคล้องซึ่งมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 และหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบ
ประเมินทั้งฉบับด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson [14] มีค่าเท่ากับ 0.78
4. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดย การทดสอบก่อนเรี ยนด้วยแบบวัดการอ่านเชิงวิเคราะห์ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 5 แล้ว
จําแนกกลุ่มผูเ้ รี ยนตามความแตกต่างทางสติปัญญา แล้วดําเนินการทดลองโดยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยแผนเตรี ยมความพร้อม จํานวน 1 แผน และแผนการจัดการเรี ยนรู ้จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R ร่ วมกับการใช้ผงั
กราฟิ ก ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล จํานวน 7 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง รวม 15 ชัว่ โมง จากนั้นทดสอบหลังเรี ยน
ด้วยแบบวัดการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่ใช้ทดสอบก่อนเรี ยน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ ย ( X ) ร้ อยละ (%) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นเพื่อ
เปรี ยบเทียบการอ่านเชิ งวิเคราะห์ ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบกลุ่มไม่อิสระ (t-test for
dependent) และเปรี ยบเทียบการอ่านเชิงวิเคราะห์ ระหว่างหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test for
one sample)

ผลการวิจัย

จากการศึกษาผลการอ่านเชิ งวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R
ร่ วมกับการใช้ผงั กราฟิ ก ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 หลังการจัดเรี ยนรู ้แบบ SQ5R ร่ วมกับการใช้
ผังกราฟิ ก ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ปรากฏดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R
ร่ วมกับการใช้ผงั กราฟิ ก ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
กลุ่ม
สติปัญญาระดับสู ง

การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ปกติ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
รวม 2 กลุ่ม
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

n
6
6
28
28
34
34

คะแนนเต็ม
30
30
30
30
30
30

(X)
21.83
25.50
13.82
19.39
15.24
20.47

S.D.
1.33
2.07
2.61
3.72
3.93
4.19

t

p

5.129*

.004

12.004*

.000

12.522*

.000

จากตารางที่ 1 ผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R
ร่ วมกับการใช้ผงั กราฟิ ก ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า ในภาพรวมทั้งสองกลุ่ม คือ กลุ่มสติปัญญาระดับสู ง
และกลุ่มปกติ หลังการจัดการเรี ยนรู ้นกั เรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.47 คิดเป็ นร้อยละ 68.24 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 4.19 ซึ่งสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การประเมินการอ่านเชิ งวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละแผน
ในภาพรวมทั้ง สองกลุ่ ม พบว่ า แผนที่ 1-7 มี ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 58.81, 56.38, 65.19, 74.69, 77.00, 82.13 และ 73.19
เมื่อจําแนกเป็ นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มสติปัญญาระดับสู ง แผนที่ 1-7 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 65.63, 59.38, 68.75, 81.25, 84.38,
87.50 และ 81.25 และกลุ่มปกติ แผนที่ 1-7 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 52.00, 53.38, 61.63, 68.06, 69.63, 76.81 และ 65.19
ปรากฏดังแผนภาพที่ 2
คะแนนเฉลี่ยการประเมินการอ่านเชิงวิเคราะห์ระหว่างเรี ยน
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

แผนที่ 1

แผนที่ 2

ภาพรวม

แผนที่ 3

แผนที่ 4

กลุ่มสติปัญญาระดับสู ง

แผนที่ 5

แผนที่ 6

กลุ่มปกติ

ภาพที่ 2 คะแนนเฉลี่ยการประเมินการอ่านเชิงวิเคราะห์ระหว่างเรี ยน

แผนที่ 7
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2. การอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 หลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R ร่ วมกับการใช้
ผังกราฟิ ก ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ปรากฎดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R
ร่ วมกับการใช้ผงั กราฟิ ก ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ระหว่างหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70

สภาพการณ์

n

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ร้อยละ 70

(X)

S.D.

t

p

สติปัญญา
หลังเรี ยน
ระดับสู ง
ปกติ
หลังเรี ยน
รวม 2 กลุ่ม
หลังเรี ยน
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6

30

21

25.50

2.07

5.316*

.003

28
34

30
30

21
21

19.39
20.47

3.72
4.19

2.289
.737

.030
.466

กลุ่ม

จากตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบการอ่านเชิ งวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบ SQ5R ร่ วมกับการใช้ผงั กราฟิ ก ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า ในภาพรวมไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ
70 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.47 คิดเป็ นร้อยละ 68.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.19 และเมื่อ
จําแนกเป็ นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มสติปัญญาระดับสู ง มีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.50 คิดเป็ นร้อยละ 85.00 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.07 และกลุ่มปกติ มีคะแนนหลัง
เรี ยนไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.39 คิดเป็ นร้อยละ 64.64 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.72

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

การศึ กษาผลการอ่ านเชิ ง วิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ SQ5R
ร่ วมกับการใช้ผงั กราฟิ ก ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล มีประเด็นที่นาํ มาอภิปราย ดังนี้
1. การอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R ร่ วมกับการใช้
ผังกราฟิ ก ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า นักเรี ยนกลุ่มสติปัญญาระดับสู ง และกลุ่มปกติ มีคะแนนหลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยน และมีคะแนนประเมินระหว่างเรี ยน สู งขึ้นตามลําดับ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เนื่องจาก การ
จัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R เป็ นการสอนอ่านที่มีข้นั ตอนชัดเจน ซึ่งในการจัดกิจกรรมนักเรี ยนได้ฝึกสํารวจ ตั้งคําถาม อ่าน
อย่างละเอียด จดบันทึก จดจํา ทบทวนและแสดงความคิดเห็น อีกทั้งการนํา ผังกราฟิ กมาร่ วมใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ทํา
ให้นักเรี ยนได้จดั ระบบความคิด ตรวจสอบความเข้าใจ เกิดความรู ้ความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ได้มากขึ้น ซึ่ งการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบ SQ5R ช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้ทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ เป็ นทฤษฎีที่มีบทบาทสําคัญสําหรับการสอนอ่าน
เพราะจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ทบทวนข้อมูลจากความทรงจําของตนเอง และช่วยให้ผเู ้ รี ยนค้นหาและข้อมูลที่ตอ้ งการอีกด้วย
สอดคล้องกับ ชนาธิป [15] กล่าวถึง ทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ไว้ว่า เป็ นที่เก็บข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกัน เกิดจากการนํา
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ข้อมูลที่มีจาํ นวนมากมาจัดใหม่ให้เป็ นระบบที่มีความหมาย โครงสร้างทางปั ญญามีประโยชน์ในการช่วยให้เราเข้าใจ
ข้อมูลหรื อสถานการณ์ นอกจากนี้ยงั ช่วยในการเรี ยนรู ้เรื่ องใหม่ เมื่อผูเ้ รี ยนได้รับข้อมูล เขาจะพยายามนําข้อมูลใหม่ให้
เข้าไปอยู่ในโครงสร้างทางปั ญญาที่มีอยู่ก่อน ดังนั้นโครงสร้างความรู ้จึงมีประโยชน์และมีความสําคัญยิ่งในการพัฒนา
ทักษะการอ่านและทําให้ความสามารถในการอ่านดีข้ ึน เห็นได้จากคะแนนการอ่านเชิงวิเคราะห์ ในการประเมินระหว่าง
เรี ยน มีคะแนนเฉลี่ยสู งขึ้นตามลําดับ ยกเว้นแผนที่ 7 มีคะแนนลดลงเล็กน้อยทั้งนี้เนื่ องจาก เป็ นเรื่ องการอ่านโฆษณา
จําเป็ นต้องอาศัยทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่ งเป็ นทักษะขั้นสู งที่ตอ้ งประเมินความน่าเชื่อถือของเรื่ องที่อ่านเข้า
มาร่ วมด้วย นอกจากนี้ ผังกราฟิ กช่วยให้นกั เรี ยนได้แสดงถึงความคิดรวบยอดที่แสดงออกมาเป็ นรู ปภาพ ทําให้มองเห็น
ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงในประเด็นต่างๆ ของเรื่ องที่อ่านได้อย่างชัดเจน แสดงออกถึงความเข้าใจและสามารถ
วิเคราะห์เรื่ องที่อ่านได้ เนื่องจาก เป็ นการนําเสนอข้อมูลหรื อเรื่ องราวเป็ นภาพ โดยใช้ความคิดจัดข้อมูลให้เป็ นระบบ
เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ การจดจํา และการนําออกมาใช้ ข้อมูลที่บนั ทึกในแผนภาพ แสดงความสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ
เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหลัก และข้อมูลรอง การเปรี ยบเทียบ ความเหมือน และความต่าง ข้อมูลที่มีลาํ ดับ
ข้อมูลที่แสดงเหตุและผล [15] สอดคล้องกับ ทิศนา [9] ที่กล่าวว่า การใช้ผงั กราฟิ กเป็ นทักษะที่นกั เรี ยนสามารถนําไปใช้
ในการเรี ยนรู ้เนื้อหาสาระต่างๆ จํานวนมาก เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นได้ง่ายขึ้นเร็ วขึ้นและจดจําได้
นาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรพิศ [16] ทําการวิจยั เรื่ อง การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิ ก เพื่อ
เสริ ม สร้ า งความสามารถในการอ่ า นภาษาไทยเชิ ง วิ เ คราะห์ ข องนัก เรี ย น ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ผลการวิ จัย พบว่ า
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิตติกานต์ [8] ที่ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ5R ผ่านสื่ อหนังสื อพิมพ์ ผลการวิจยั พบว่าคะแนนสอบหลังเรี ยนของ
นักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยสู งกว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มัทธิ รา [17]
ที่ทาํ การวิจยั เรื่ อง การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จากการจัดการเรี ยนรู ้
แบบ SQ4R ร่ วมกับแผนผังความคิด ผลการวิจยั พบว่าความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ4R ร่ วมกับแผนผังความคิดหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จรรยา [18] ที่ทาํ การวิจยั เรื่ อง การศึกษาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 จากการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบ SQ4R ร่ ว มกับ แผนผัง ความคิ ด ผลการวิ จัย พบว่ า
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ4R ร่ วมกับแผนผัง
ความคิด หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้การนํากระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Differentiated Instruction) มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ช่วยส่งเสริ ม
ศัก ยภาพ และความสามารถของนัก เรี ย นเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากเป็ นการจัด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความก้าวหน้า และพัฒนาการของนักเรี ยนที่มีความแตกต่างกัน เริ่ มจากการวิเคราะห์ผูเ้ รี ยนโดยแบ่งกลุ่มตามความ
แตกต่างทางสติปัญญา จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละกลุ่ม การเลือกบทอ่านที่เป็ นเรื่ องจาก
ง่ายไปยาก และเรี ยงจากเรื่ องใกล้ตวั ไปไกลตัว การมอบหมายชิ้นงาน ภาระงาน รวมถึงการกําหนดเกณฑ์การประเมินผล
งานให้เหมาะสม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ สอดคล้องกับ อติยศและศศิณัฏฐ์ [19]
กล่าวไว้ว่า การเรี ยนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลคือการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผูเ้ รี ยนแต่ละคนเป็ นการจัดประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
ผูส้ อนในฐานะผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ และช่วยให้ผเู ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ในการเรี ยนรู ้
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2. การอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 หลังการจัดเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบ SQ5R ร่ วมกับ
การใช้ผ งั กราฟิ ก ที่ เ น้นความแตกต่ างระหว่ า งบุคคล กับ เกณฑ์ร้อ ยละ 70 พบว่ า นัก เรี ย นกลุ่ ม สติ ปัญญาระดับสู ง
มีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจมาเนื่องจาก การจัดการเรี ยนรู ้
ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ครู ผสู ้ อนสร้างบรรยากาศที่ทา้ ทายการเรี ยนรู ้ คัดเลือกเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพ รวมถึงจัดกิจกรรมให้ผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้คิดและเลือกตัดสิ นใจเกี่ยวกับการทํางานของตนเอง เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้เลือกสร้างผังกราฟิ กตามความสามารถของตนเอง ทําให้นกั เรี ยนได้พฒั นาศักยภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น
อีกทั้งประสบการณ์และพื้นฐานความรู ้เดิมของนักเรี ยน ก็เป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งเสริ มให้นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ นอกจากนี้ยงั พบว่า นักเรี ยนกลุ่มสติปัญญาระดับสู ง สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็ ว และ
เขียนผังกราฟิ กที่มีรูปแบบที่หลากหลายใน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นบันทึก (Record) และขั้นทบทวน (Review) นับได้ว่าผัง
กราฟิ กเป็ นตัวช่ วยสรุ ปเรื่ องในการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ยนได้สรุ ปความรู ้ ความเข้าใจได้ดีข้ ึน สอดคล้องกับ บุญยฤทธิ์ [9]
ที่กล่าวว่าผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความรู ้หรื อประสบการณ์ต่างกัน ถึงแม้จะผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์เดียวกัน
ทั้งนี้เนื่องจาก การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวของผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีธรรมชาติและศักยภาพในการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกันสิ่ ง
เหล่านี้เป็ นพื้นฐานซึ่ งมีผลต่อการเรี ยนรู ้ใหม่ แต่จากผลการวิจยั พบว่า คะแนนหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มปกติ และใน
ภาพรวมของนักเรี ยนทั้งหมด ไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั
ไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก การอ่านเชิ งวิเคราะห์เป็ นการอ่านระดับสู งซึ่ งต้องใช้ทกั ษะในการวิเคราะห์ แยกแยะ และ
พิจารณาเรื่ องราวที่อ่านอย่างละเอียดถี่ถว้ น เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจอย่างแท้จริ ง จึงจําเป็ นที่จะต้องใช้เวลาฝึ กฝน
และพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งประสบการณ์และพื้นฐานความรู ้เดิมของนักเรี ยนกลุ่มปกติ ยังต้องได้รับ
การพัฒนาและส่ งกระตุน้ ให้มีความพร้อมต่อการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ให้มากขึ้น แม้ว่านักเรี ยนบางส่ วนยังไม่ผา่ นเกณฑ์ต้งั ไว้
แต่นกั เรี ยนทุกคนก็มีคะแนนความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นจากเดิม นอกจากนี้นกั เรี ยนกลุ่มปกติมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย
มากกว่านักเรี ยนกลุ่มสติปัญญาระดับสู ง แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มี
แนวโน้มไปในทางที่ดีข้ ึน ซึ่ งเป็ นไปตามเป้าหมายของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ
การพัฒนาและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้มีความก้าวหน้าตามศักยภาพ และสิ่ งที่พบจากกิจกรรมการเรี ยนของ
นักเรี ยนคือ นักเรี ยนมี ความพยายามที่ จะทําชิ้ นงานจนประสบความสําเร็ จ และมี เจคติ ที่ดีต่อการเรี ยน เห็ นได้จาก
พฤติกรรมการทํากิจกรรมในชั้นเรี ยนที่แสดงถึงความสนุกสนาน และความมุ่งมัน่ ในการทํางาน

ข้ อเสนอแนะ

จากการศึกษาผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R
ร่ วมกับการใช้ผงั กราฟิ ก ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
1.1 การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบ SQ5R ร่ ว มกับ การใช้ผ งั กราฟิ กที่ เ น้น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล เป็ น
การจัดการเรี ยนรู ้ ที่นาํ หลักการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล มาใช้ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่ ง
ครู ผสู ้ อนแบ่งกลุ่มนักเรี ยนโดยใช้เกณฑ์ความแตกต่างทางสติปัญญา ซึ่ งอาจจะต้องใช้เกณฑ์อื่นๆ มาแบ่งกลุ่มร่ วมด้วย
เช่น การจําแนกตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ (Learning style)
1.2 ครู ผูส้ อนแบ่งกลุ่มนักเรี ยนโดยใช้เกณฑ์ความแตกต่างทางสติ ปัญญา โดยจําแนกกลุ่มสติ ปัญ ญา
ระดับสู งให้ใช้เกณฑ์ผา่ นร้อยละ 70 ซึ่งอาจจะต้องปรับเกณฑ์ให้ลดลงตามความเหมาะสมของการจําแนกกลุ่ม

วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปที่ 8 ฉบับที่ 3: กันยายน-ธันวาคม 2563

124

KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Graduate Studies) Vol. 8 No.: 3 September-December 2020

1.3 เนื่ องจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R มีข้ นั ตอนในการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 7 ขั้นตอน อาจทําให้
นักเรี ยนเกิดความเบื่อหน่ายได้ ครู ผสู ้ อนจึงควรมีการกระตุน้ ความสนใจให้นกั เรี ยนตื่นตัวในการปฏิบตั ิกรรมอยูเ่ สมอ
1.4 ครู ผสู ้ อนต้องติดตามและอํานวยความสะดวกในกระบวนการเรี ยนรู ้ อย่างละเอียดและทัว่ ถึง ซึ่ งจาก
การจัดกิจกรรมจะพบว่า สมาชิกในห้องมีหลายกลุ่มทําให้ใช้เวลาในการให้คาํ ชี้แนะอย่างไม่ทว่ั ถึง ส่งผลให้นกั เรี ยนบาง
กลุม่ เกิดความสับสนในการปฏิบตั ิกิจกรรมบางขั้นตอน
2. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R ร่ วมกับการใช้ผงั กราฟิ กที่เน้นความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคล ร่ วมกับทักษะอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม เช่น การเขียน การฟัง ดู และพูด
2.2 ควรนําการจัดการจัดการเรี ยนรู ้แบบ SQ5R ที่ เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ไปร่ วมกับเทคนิ ค
การสอนอื่นๆ ที่สามารถช่วยพัฒนาการอ่านเชิ งวิเคราะห์ให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
ร่ วมมือ
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