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บทคััดย่่อ

	การวิิจััยนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงทดลองเพื่่�อพััฒนาความสามารถด้้านการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์ ด้้วยวิิธีีสอนอ่่านแบบ
พาโนรามาร่่วมกัับหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) เปรีียบเทีียบความสามารถด้้านการอ่่านกัับเกณฑ์์
ร้้อยละ 70 2) เปรีียบเทีียบความสามารถด้้านการอ่่านก่่อนและหลัังการเรีียน และ 3) ศึึกษาความพึึงพอใจของนัักเรีียน
ที่่�มีีต่่อการเรีียน ประชากร คืือ นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ปีีการศึึกษา 2563 โรงเรีียนพุุทธมงคลวิิทยา จ.อุุทััยธานีี
กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6/1 จำำ�นวน 14 คน ได้้มาจากการสุ่่�มแบบกลุ่่�ม เครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั ได้้แก่่
แผนการจััดการเรีียนรู้้� แบบทดสอบวััดความสามารถด้้านการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์ 3) หนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ เรื่่�อง การอ่่าน
เชิิงวิิเคราะห์์ และ 4) แบบสอบถามความพึึงพอใจ สถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล ได้้แก่่ ค่่าเฉลี่่�ย (X) ค่่าร้้อยละ
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่่า t-test
ผลการวิิจััยพบว่่า 1) ความสามารถด้้านการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์หลัังการจััดการเรีียนรู้้�สููงกว่่าเกณฑ์์ร้้อยละ 70
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05 2) ความสามารถด้้านการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์ หลัังการเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05 และ 3) ความพึึงพอใจของนัักเรีียนที่่�มีีต่่อการสอนอ่่านแบบพาโนรามาร่่วมกัับหนัังสืือ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์มีีค่่าเฉลี่่�ย อยู่่�ในระดัับมาก
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ABSTRACT

This study was the pre-experimental research for the development of analytical reading skills using
PANORAMA teaching method with electronic books. The objectives were: 1) To compare the of students’
analytical reading ability before and after with 70 percent criteria; 2) To compare the students’ analytical
reading ability before and after applying PANORAMA Method with electronic books; and 3) To study students’
satisfaction after learning. The population used in the research was Matthayomsuksa 6 students, academic
year 2020, Phuttamongkonwittaya School, Uthai Thani Province. The sample was 14 Matthayomsuksa
6/1 students obtained from cluster random sampling. The research tools were lesson plans, analytical reading
ability test, the electronic book, and a satisfaction questionnaire. Data were analyzed by mean (X), percentage,
standard deviation (S.D.), and t-test.
The results of this research were found that: 1) The students’ analytical reading ability after studying
were higher than 70 percent criteria with statistical significance at the .05 level; 2) The students’ analytical
reading ability after applying PANORAMA Method with electronic books were higher than before with
statistical significance at the .05 level; and 3) The students’ satisfaction on PANORAMA Method with
electronic books was at a high level.
Keywords: Analytical reading ability, PANORAMA Method, Electronic books

บทนำำ�

	การอ่่านเป็็นทัักษะสำำ�คััญในการสื่่�อสาร มนุุษย์์ใช้้
การอ่่านเป็็นเครื่่�องมืือแสวงหาความรู้้�แต่่ความสามารถ
ในการอ่่านของแต่่ละคนย่่อมมีีความต่่างกััน ดัังนั้้�น หลัักสูตู ร
การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พุุทธศัักราช 2551 จึึงได้้จััดสาระ
การอ่่านที่่เ� ป็็นองค์์ความรู้้�ของกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาไทย
ที่่�มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนวิิเคราะห์์และวิิจารณ์์เรื่่�องที่่�อ่่านในทุุก ๆ
ด้้ า นอย่่ า งมีีเหตุุ ผ ล วัั ช รีี บูู ร ณสิิ ง ห์์ และนิิ ร มล ศตวุุ ฒิิ
(2547, น. 31-47) ได้้แบ่่งการอ่่านแบ่่งออกเป็็น 4 ประเภท
ได้้แก่่ การอ่่านจัับใจความ การอ่่านแปลความ การอ่่าน
ตีีความ และการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์ ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นการอ่่าน
ขั้้�นสููงด้้วยการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์ เป็็นการอ่่านอย่่างละเอีียด
รอบคอบโดยพิิจารณาเรื่่อ� งที่่อ่� า่ นอย่่างถี่่ถ้� ว้ น แล้้วนำำ�มาคิิด
แยกแยะเพื่่�อหาคำำ�ตอบที่่�ต้้องการ ผู้้�อ่่านต้้องอ่่านอย่่าง
ละเอีียดรอบคอบ และทำำ�ความเข้้าใจเนื้้�อเรื่่�องหรืือเนื้้�อหา
สาระของเรื่่�องเป็็นอย่่างดีี

จากความสำำ�คััญของการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์ข้้างต้้น
แสดงให้้ เ ห็็ น ว่่ า เป็็ น การอ่่ า นที่่� ค่่ อ นข้้ า งยากและมีี
กระบวนการหลายขั้้�นตอนส่่ ง ผลให้้ นัั ก เรีียนมีีปัั ญ หา
ด้้ า นการอ่่ า น เห็็ น ได้้ จากผลการทดสอบทางการศึึ ก ษา
ระดัับชาติิขั้้�นพื้้�นฐาน (O-NET) พบว่่า คะแนนเฉลี่่�ยวิิชา
ภาษาไทยของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ปีีการศึึกษา
2562 โรงเรีียนพุุทธมงคลวิิทยา มีีคะแนนเฉลี่่�ย 39.61
เมื่่� อพิิ จารณาสาระการอ่่ า นพบว่่ า ต่ำำ��กว่่ า คะแนนเฉลี่่� ย
ระดัับประเทศ ซึ่่ง� มีีคะแนนเฉลี่่ย� 43.65 (โรงเรีียนพุุทธมงคล
วิิทยา, 2563, น. 10) ด้้วยเหตุุนี้้�จึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้อง
ฝึึ กฝ นและพัั ฒ นาการอ่่ า นเชิิ ง วิิ เ คราะห์์ ใ ห้้ กัั บผู้้� เรีียน
เพราะการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์เป็็นการอ่่านที่่�ฝึึกให้้ผู้้�อ่่านรู้้�จััก
ใช้้ ค วามคิิ ด สติิ ปัั ญ ญา และความรอบรู้้�ต่่ อ สิ่่� ง ที่่� อ่่ า น
(กรมวิิชาการ, 2546, น. 10)
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	ผู้้�วิิจััยได้้ศึึกษาการพััฒนาความสามารถด้้านการ
อ่่ า นเชิิ ง วิิ เ คราะห์์ พบว่่ า วิิ ธีี สอนอ่่ า นแบบพาโนรามา
(PANORAMA) เป็็นวิิธีีสอนที่่�มีีกระบวนการและขั้้�นตอน
ที่่�ชััดเจนในการฝึึกอ่่าน เพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้�จากการอ่่าน
โดยผู้้�สอนเป็็นเพีียงผู้้�จััดกิจิ กรรมการอ่่าน และให้้คำำ�แนะนำำ�
รายละเอีียดทุุกขั้้�นตอน หลัังจากนั้้�นนัักเรีียนจะฝึึกด้้วย
ตนเอง (ชััยวััฒน์์ สุุทธิิรััตน์์, 2558, น. 304)ซึ่่�งวิิธีีการสอนนี้้�
เป็็นแนวคิิดของเอ็็ดเวิิร์ด์ (Peter Edwards) ที่่พั� ฒ
ั นามาจาก
วิิธีีการสอนที่่�หลากหลาย และอาศััยการแสวงหาความรู้้�
ด้้วยตััวเองเป็็นส่่วนใหญ่่ (Edwards, 1973, pp. 132-135)
และเป็็นกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�สอดคล้้องกัับการจััดการเรีียน
การสอนในศตวรรษที่่� 21 อีีกทั้้�งในปััจจุุบัันเป็็นยุุคแห่่ง
เทคโนโลยีีสารสนเทศ มีีการนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาสนัับสนุุน
การจััดการเรีียนรู้้� และเอื้้�อประโยชน์์การพััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีี
ประสิิทธิิภาพ สอดคล้้องกัับ กิิดานัันท์์ มลิิทอง (2548,
น. 41) ที่่�กล่่าวว่่า ปััจจุุบัันเป็็นโลกแห่่งเทคโนโลยีี สัังคม
แห่่งการเรีียนรู้้�จึึงต้้องนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศเข้้ามาใช้้
ในการจััดการเรีียนรู้้�ให้้สอดคล้้องกัับบทบาทของผู้้�เรีียน
โดยหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Electronic book) เป็็นสื่่�อที่่�
น่่าสนใจ นำำ�เสนอข้้อมููลหลากหลาย สามารถเชื่่�อมโยง
เนื้้�อหาข้้อมููลที่่�สััมพัันธ์์กัันได้้อย่่างรวดเร็็ว มีีปฏิิสััมพัันธ์์
กัับผู้้�ใช้้และสามารถอ่่านได้้ทั้้�งจากคอมพิิวเตอร์์ โทรศััพท์์
ใช้้ ไ ด้้ ทั้้� งระบบออฟไลน์์ แ ละออนไลน์์ ผ่่ า นเครืื อ ข่่ า ย
อิินเทอร์์เน็็ต (แวววิิไล จำำ�ปาศัักดิ์์�, 2560, น. 35) นัับเป็็น
เทคโนโลยีีทางการศึึกษาซึ่่�งเป็็นการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียน
ได้้มีีโอกาสศึึกษาสิ่่�งใหม่่ ๆ ผู้้�เรีียนสามารถเลืือกเรีียนได้้ตาม
ความถนััดและความสนใจของผู้้�เรีียนแล้้วยัังสามารถเห็็น
ความก้้าวหน้้า โดยมีีการประเมิินหลัังบทเรีียน ทำำ�ให้้เกิิดการ
เรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง สามารถช่่วยนัักเรีียนหาความรู้้�โดย
ไม่่จำำ�กััดเวลาเรีียน เวลาใดก็็ได้้ที่พ่� ร้้อมจะเรีียน และทบทวน
บทเรีียนได้้หลายครั้้�งในกรณีีที่่�ไม่่เข้้าใจในบทเรีียน (ศิิริิพร
บุุญเรืือง, 2556, น. 774) จากความสำำ�คััญและความเป็็นมา
ของปััญหาดัังกล่่าว ผู้้�วิิจัยั จึึงสนใจที่่จ� ะพััฒนาความสามารถ
ด้้ า นการอ่่ า นเชิิ ง วิิ เ คราะห์์ ด้้ ว ยวิิ ธีีก ารสอนอ่่ า นแบบ
พาโนรามา (PANORAMA) ร่่ว มกัับหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์
สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 เพื่่�อเป็็นการพััฒนา
ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�ได้้เต็็มศัักยภาพ

3

วััตถุุประสงค์์

1. เพื่่�อเปรีียบเทีียบความสามารถด้้านการอ่่าน
เชิิงวิิเคราะห์์ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 หลัังการ
จััดการเรีียนรู้้�การสอนอ่่านแบบพาโนรามา (PANORAMA)
ร่่วมกัับหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์กัับเกณฑ์์ร้้อยละ 70
2. เพื่่�อเปรีียบเทีียบความสามารถด้้านการอ่่าน
เชิิงวิิเคราะห์์ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ก่่อนและ
หลัั ง การจัั ดก ารเรีียนรู้้�การสอนอ่่ า นแบบพาโนรามา
(PANORAMA) ร่่วมกัับหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์
3. เพื่่� อ ศึึ ก ษาความพึึ ง พอใจของนัั ก เรีียนชั้้�น
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ที่่มีีต่
� อ่ การจััดการเรีียนรู้้�การสอนอ่่านแบบ
พาโนรามา (PANORAMA) ร่่วมกัับหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์

สมมติิฐานการวิิจััย

1.	นัักเรีียนมีีความสามารถด้้านการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์
หลัังการจััดการเรีียนรู้้�ด้้วยการสอนอ่่านแบบพาโนรามา
(PANORAMA) ร่่วมกัับหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ สููงกว่่าเกณฑ์์
ร้้อยละ 70
2. 	นัักเรีียนมีีความสามารถด้้านการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์
หลัังการจััดการเรีียนรู้้�สููงกว่่าก่่อนการจััดการเรีียนรู้้�ด้้วยการ
สอนอ่่านแบบพาโนรามา (PANORAMA) ร่่วมกัับหนัังสืือ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์

กรอบแนวคิิดในการวิิจััย

	การวิิจััยครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยนำำ�วิิธีีสอนอ่่านแบบพาโนรามา
ของเอ็็ดเวิิร์์ด (Peter Edwards) ซึ่่�งเป็็นวิิธีีการสอนอ่่าน
ที่่� พัั ฒ นามาจากหลากหลายวิิ ธีีก ารสอน ประกอบด้้ ว ย
3 ขั้้�นตอนใหญ่่ และ8 ขั้้�นตอนย่่อย โดยผู้้�เรีียนฝึึกฝนและ
อ่่ า นด้้ ว ยตนเอง โดยมีีครูู เ ป็็ น ผู้้�ให้้ คำำ� แนะนำำ� (ชัั ย วัั ฒ น์์
สุุทธิิรััตน์์, 2558, น. 305) และใช้้หนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์
เป็็นสื่่�อช่่วยให้้นัักเรีียนเข้้าใจบทอ่่านได้้ง่่ายและสามารถ
เรีียนรู้้�และทบทวนได้้ตลอดเวลา กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
ดัังภาพที่่� 1
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ตััวแปรต้้น	ตััวแปรตาม
การจััดการเรีียนรู้้�การสอนอ่่านแบบ
พาโนรามา (PANORAMA) ร่่วมกัับหนัังสืือ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ มีีขั้้�นตอน ดัังนี้้�
1. ขั้้�นเตรีียม (Preparation)
1.1 	การกำำ�หนดจุุดมุ่่�งหมาย (Purpose)
1.2 	การปรัับความเร็็ว (Adaptation rate
to material)
1.3 ความจำำ�เป็็นในการตั้้�งคำำ�ถาม (Need to
pose question)
2. ขั้้�นอ่่าน (Intermediate stage)
2.1	การสำำ�รวจ (Overview)
2.2 การคิิดตาม (Read and relate)
2.3 	การจดบัันทึึก (Annotate)
3. ขั้้�นสรุุป (Concluding stage)
3.1 การทบทวนความจำำ� (Memorize)
3.2 การประเมิินผล (Assess)

1. ความสามารถด้้านการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์
	ด้้านรููปแบบโครงสร้้าง เนื้้�อหา ภาษา
และสำำ�นวนโวหาร คุุณค่่า และการตีีความหมาย
2. ความพึึงพอใจของนัักเรีียน

ภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดในการวิิจััย

วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย

1. ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
		 1.1	ประชากร ได้้แก่่ นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษา
ปีีที่่� 6 โรงเรีียนพุุทธมงคลวิิทยาอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดอุทัุ ยั ธานีี
ภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2563 จำำ�นวน 2 ห้้อง จำำ�นวน
25 คน
		 1.2 	กลุ่่�มตััวอย่่าง ได้้แก่่ นัักเรีียนชั้้�นมััธยม
ศึึกษาปีีที่่� 6/1 โรงเรีียนพุุทธมงคลวิิทยา จัังหวััดอุุทััยธานีี
ภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2563 จำำ�นวน 1 ห้้อง จำำ�นวน
14 คน ได้้ ม าโดยการสุ่่�มตัั ว อย่่ า งแบบกลุ่่�ม (Cluster
random sampling)

2. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
		 เครื่่� องมืื อที่่� ใ ช้้ ใ นการวิิ จัั ยครั้้� ง นี้้�ประกอบด้้ ว ย
เครื่่� อ งมืื อ ที่่� ใ ช้้ ใ นการทดลอง คืื อ แผนการจัั ดก ารเรีียนรู้้�
การสอนอ่่ า นแบบพาโนรามา (PANORAMA) ร่่ ว มกัั บ
หนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ และหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ เรื่่�อง
การอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์ เครื่่�องมืือที่่�ใช้้เก็็บรวบรวมข้้อมููล
คืือ แบบทดสอบวััดความสามารถด้้านการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์
และแบบสอบถามความพึึ ง พอใจของนัั ก เรีียน ซึ่่� ง มีี
รายละเอีียดดัังนี้้�
		 2.1 แผนการจััดการเรีียนรู้้�การสอนอ่่านแบบ
พาโนรามา (PANORAMA) ร่่วมกัับหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์
มีีจำำ�นวน 4 แผน ใช้้เวลาแผนละ 2 ชั่่�วโมง รวม 8 ชั่่�วโมง
ประกอบด้้ ว ย เรื่่� อ ง การอ่่ า นเชิิ ง วิิ เ คราะห์์ จ ากบทเพลง
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บทร้้อยกรอง สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ประเภทข่่าว และบทความทาง
วิิ ช าการ ซึ่่� ง ผู้้�วิิ จัั ย ได้้ ศึึ ก ษาข้้ อ มูู ล และดำำ�เนิิ น การสร้้ า ง
แผนการจััดการเรีียนรู้้� จากนั้้�นเสนอผู้้�เชี่่�ยวชาญ 5 ท่่าน
เพื่่�อตรวจสอบคุุณภาพและความเหมาะสมขององค์์ประกอบ
ต่่าง ๆ พบว่่า มีีความเหมาะสมมากที่่�สุุด (X = 4.64,
S.D. = 0.49) และนำำ�แผนการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�แก้้ไขแล้้ว
ไปทดลองใช้้กัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ที่่�ไม่่ใช่่กลุ่่�ม
ตััวอย่่าง จำำ�นวน 11 คน จากนั้้�นปรัับปรุุงแก้้ไขให้้เหมาะสม
แล้้วนำำ�ไปใช้้กัับกลุ่่�มตััวอย่่างต่่อไป
		 2.2 หนัั ง สืื อ อิิ เ ล็็ กท รอนิิ กส์์ เรื่่� อ ง การอ่่ า น
เชิิงวิิเคราะห์์ มีีจำำ�นวน 4 เรื่่�อง ซึ่่�งผู้้�วิิจััยได้้ศึึกษาข้้อมููล
และใช้้กระบวนการออกแบบ ADDIE MODEL (พิิสุุทธา
อารีีราษฏร์์, 2551, น. 64) มีี 5 ขั้้�นตอน ดัังนี้้� 1) การวิิเคราะห์์
(Analysis) 2) การออกแบบ (Design) 3) การพััฒนา
(Development) 4) การประเมิินผล (Evaluation) 5) การนำำ�
ไปใช้้ (Implementation) และหาคุุณภาพจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ
จำำ�นวน 5 ท่่าน ใช้้แบบประเมิินความเหมาะสมเป็็นแบบ
มาตราส่่วนประมาณค่่า (Rating scale) 5 ระดัับ คืือ
มากที่่� สุุ ด มาก ปานกลาง น้้ อ ย น้้ อ ยที่่� สุุ ด ประเมิิ น
องค์์ประกอบของหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์ด้์ า้ นคุุณภาพเนื้้�อหา
และคุุณภาพสื่่�อ ผลการประเมิินพบว่่าเครื่่�องมืือมีีคุุณภาพ
และถูู กต้้ อ งเหมาะสมอยู่่�ในระดัั บ มาก (X = 4.41,
S.D. = 0.43) และปรัั บปรุุ ง แก้้ ไ ขตามคำำ�แนะนำำ�ของ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ จากนั้้�นนำำ�ไปใช้้ร่่วมกัับแผนการจััดการเรีียนรู้้�
กัับกลุ่่�มตััวอย่่าง
		 2.3 แบบทดสอบวััดความสามารถด้้านการ
อ่่ า นเชิิ ง วิิ เ คราะห์์ ก่่ อ นและหลัั ง การจัั ดก ารเรีียนรู้้�
(Pretest-Posttest) เป็็ น แบบทดสอบแบบปรนัั ย ชนิิ ด
เลืือกตอบ 5 ตััวเลืือก จำำ�นวน 30 ข้้อ ผู้้�วิิจััยได้้ดำำ�เนิินการ
สร้้ า ง 40 ข้้ อ และทำำ�ตารางวิิ เ คราะห์์ แ บบทดสอบ
โดยแบ่่งระดัับการวิิเคราะห์์ 3 ด้้าน คืือ การวิิเคราะห์์ความ
สำำ�คัั ญ การวิิ เ คราะห์์ ค วามสัั ม พัั น ธ์์ และการวิิ เ คราะห์์
หลัักการนำำ�เสนอต่่อผู้้�เชี่่�ยวชาญ 5ท่่านเพื่่�อตรวจสอบความ
เที่่� ย งตรงเชิิ ง เนื้้�อหา ปรัั บ แก้้ แ ล้้ ว นำำ�ไปทดลองใช้้ กัั บ
นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 โรงเรีียนสามง่่ามชนููปถััมภ์์
จำำ�นวน 33 คน ซึ่่�งเคยเรีียนเกี่่�ยวกัับการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์
แล้้ ว นำำ�มาวิิ เ คราะห์์ ห าค่่ า ความยากง่่ า ย (p) (ปกรณ์์

5

ประจัันบาน, 2552, น. 166) ซึ่่�งมีีค่่าตั้้�งแต่่ 0.24-0.79
หาค่่าอำำ�นาจจำำ�แนก (r) (ปกรณ์์ ประจัันบาน, 2552,
น. 171) มีีค่่าตั้้�งแต่่ 0.22-0.72 คััดเลืือกแบบทดสอบ จำำ�นวน
30 ข้้อ ที่่�ผ่่านเกณฑ์์กำำ�หนด เพื่่�อหาค่่าความเชื่่�อมั่่�นทั้้�งฉบัับ
โดยใช้้ สูู ต ร KR-20 ของคูู เ ดอร์์ - ริิ ช าร์์ ดสัั น (KuderRichardson) มีีค่่าเท่่ากัับ 0.81
		 2.4 แบบสอบถามความพึึงพอใจ มีีลัักษณะ
เป็็นมาตราส่่วนประมาณค่่า (Rating scale) 5 ระดัับ ซึ่่�ง
ผู้้�วิิจัยั ได้้สร้้างข้้อคำำ�ถามแบ่่งเป็็น 3 ด้้าน คืือ ด้้านบรรยากาศ
ในการเรีียนด้้านการจััดการเรีียนการสอน และด้้านประโยชน์์
ที่่�ได้้รัับ ด้้านละ 5 รายการรวม 15 ข้้อ เสนอต่่อผู้้�เชี่่�ยวชาญ
5 ท่่าน เพื่่�อตรวจสอบความถููกต้้อง และความเที่่�ยงตรง
เชิิ ง เนื้้�อหากัั บนิิ ย ามศัั พ ท์์ เ ฉพาะจากนั้้�นปรัั บ แก้้ ต ามคำำ�
แนะนำำ� และคััดเลืือกเหลืือ 12 ข้้อ แล้้วนำำ�ไปใช้้กัับกลุ่่�ม
ตััวอย่่าง
3. การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
		 3.1	ทดสอบก่่อนเรีียน โดยใช้้แบบทดสอบ
วััดความสามารถด้้านการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์
		 3.2 	จััดการเรีียนรู้้�การสอนอ่่านแบบพาโนรามา
(PANORAMA) ร่่ ว มกัั บ หนัั ง สืื อ อิิ เ ล็็ กท รอนิิ กส์์ สำำ�หรัั บ
นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 จำำ�นวน 4 แผน รวม 8 ชั่่�วโมง
		 3.3	ทดสอบหลัั ง เรีียน โดยใช้้ แ บบทดสอบ
วััดความสามารถด้้านการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์
		 3.4 	ประเมิินความพึึงพอใจนัักเรีียนที่่มีีต่
� อ่ การ
จััดการเรีียนรู้้�การสอนอ่่านแบบ PANORAMA ร่่วมกัับ
หนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6
โดยใช้้แบบสอบถาม
		 3.5 	นำำ�ข้้ อ มูู ล ที่่� ไ ด้้ ม าวิิ เ คราะห์์ ด้้ ว ยวิิ ธีีก าร
ทางสถิิติิ เพื่่�อทดสอบสมมุุติิฐาน สรุุป และอภิิปรายผล
4. สถิิติิและการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
		ผู้้�วิิ จัั ย ดำำ�เนิิ น การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ล จากการใช้้
แผนการจััดการเรีียนรู้้� แบบทดสอบวััดความสามารถด้้าน
การอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์ และแบบสอบถามความพึึงพอใจ
โดยการหาค่่าร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
วิิเคราะห์์ข้้อมููลเปรีียบเทีียบโดยการทดสอบค่่าทีี t-test
dependent และ t-test One Sample
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ผลการวิิจััย

ในการวิิจััยครั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััยได้้ดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเป็็น 3 ตอน คืือ

ตารางที่่� 1 ความสามารถด้้านการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์ หลัังการจััดการเรีียนรู้้�การสอนอ่่านแบบพาโนรามา (PANORAMA)
		ร่่วมกัับหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 กัับเกณฑ์์ร้้อยละ 70
การทดสอบ	

n

คะแนนเต็็ม

เกณฑ์์

X

S.D.

% of Mean

t

Sig. (1-tailed)

หลัังเรีียน

14

30

21

24.36

2.13

81.19

5.89*

0.0000

* มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
จากตารางที่่� 1 พบว่่า ความสามารถด้้านการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์ของนัักเรีียน ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 หลัังการจััดการ
เรีียนรู้้�การสอนอ่่านแบบพาโนรามา (PANORAMA) ร่่วมกัับหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ กัับเกณฑ์์ร้้อยละ 70 พบว่่า นัักเรีียน
มีีคะแนนเฉลี่่�ย เท่่ากัับ 24.36 คะแนน คิิดเป็็นร้้อยละ 81.19 และเมื่่�อเปรีียบเทีียบระหว่่างเกณฑ์์กัับคะแนนสอบหลัังการ
จััดการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียน พบว่่า คะแนนสอบหลัังการจััดการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 สููงกว่่าเกณฑ์์อย่่างมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
ตารางที่่� 2 ผลการเปรีียบเทีียบความสามารถด้้านการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์ ก่่อนและหลัังการจััดการเรีียนรู้้�การสอนอ่่าน
		 แบบพาโนรามา (PANORAMA) ร่่วมกัับหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6
การทดสอบ	

n

คะแนนเต็็ม

X

S.D.

ก่่อนเรีียน

14

30

17.07

2.34

หลัังเรีียน

14

30

24.36

t

15.01*
2.13		

Sig. (1-tailed)
0.0000

* มีีนััยความสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
จากตารางที่่� 2 พบว่่า การทดสอบก่่อนและหลัังการจััดการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 มีีคะแนนเฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 17.07 คะแนน และ 24.36 คะแนน ตามลำำ�ดัับ และเมื่่�อเปรีียบเทีียบระหว่่างคะแนนก่่อนและหลัังการจััดการ
เรีียนรู้้� พบว่่า คะแนนสอบหลัังการจััดการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนสููงกว่่าก่่อนการจััดการเรีียนรู้้�อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
ที่่�ระดัับ .05
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ตารางที่่� 3 ผลความพึึงพอใจที่่�มีีต่่อการจััดการเรีียนรู้้�การสอนอ่่านแบบพาโนรามา (PANORAMA) ร่่วมกัับหนัังสืือ
		อิิเล็็กทรอนิิกส์์ สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6
		
รายการประเมิิน
X
1. ด้้านบรรยากาศในการเรีียน			
1.1 ครููเปิิดโอกาสให้้นัักเรีียนมีีส่่วนร่่วมในการทำำ�กิิจกรรม
4.57
1.2 ครููสร้้างบรรยากาศในการเรีียนทำำ�ให้้นัักเรีียนมีีความ
4.5
		กระตืือรืือร้้น ใฝ่่เรีียนรู้้�		
1.3 บรรยากาศของการเรีียนทำำ�ให้้นัักเรีียนเกิิดความสามารถ
4.5
		 ในการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์สููงขึ้้�น
1.4 ครููผู้้�สอนให้้คำำ�แนะนำำ�และให้้ความช่่วยเหลืือได้้อย่่างทั่่�วถึึง 4.43
			
รวม
4.50
2. ด้้านการจััดการเรีียนการสอน			
2.1 ขั้้�นตอนการสอนอ่่านแบบพาโนรามาส่่งเสริิมให้้นัักเรีียน
4.36
		 เข้้าใจเนื้้�อหาของบทอ่่านได้้ดีี	
2.2 หนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ทำำ�ให้้นัักเรีียนสนใจ
4.36
		 และอยากเรีียนรู้้�มากขึ้้�น		
2.3 เป็็นการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�ช่่วยให้้นัักเรีียนฝึึกตั้้�งคำำ�ถาม
4.57
		ค้้นคว้้าความรู้้� และคำำ�ตอบด้้วยตนเอง
2.4 เป็็นกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนมีีทัักษะ
4.36
		การคิิดวิิเคราะห์์อย่่างเป็็นระบบ	
		
รวม
4.41
3. ด้้านประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ			
3.1 นัักเรีียนเข้้าใจเนื้้�อหาสาระสำำ�คััญของบทอ่่านเรื่่�องต่่าง ๆ
4.43
		 ได้้ดีีขึ้้�น		
3.2 นัักเรีียนได้้พััฒนาความสามารถด้้านการอ่่าน
4.5
		 เชิิงวิิเคราะห์์ที่่�สููงขึ้้�น		
3.3 นัักเรีียนสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจได้้ด้้วยตนเอง
4.5
3.4	นัั	กเรีียนรู้้�ขั้้�นตอนการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์ และนำำ�ไปใช้้
4.64
		 ได้้อย่่างถููกต้้อง		
		
รวม
4.51
			
รวมเฉลี่่�ย
4.48

S.D.

ระดัับความพึึงใจ

0.51

มากที่่�สุุด

0.76

มาก

0.60

มากที่่�สุุด

0.65
0.64

มาก
มากที่่�สุุด

0.63

มาก

0.63

มาก

0.51

มากที่่�สุุด

0.63

มาก

0.60

มาก

0.51

มาก

0.65

มาก

0.52

มาก

0.49

มากที่่�สุุด

0.55
0.60

มากที่่�สุุด
มาก

จากตารางที่่� 3 พบว่่ า ความพึึ ง พอใจของนัั ก เรีียนที่่� มีีต่่ อ การจัั ดก ารเรีียนรู้้�การสอนอ่่ า นแบบพาโนรามา
(PANORAMA) ร่่วมกัับหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ สำำ�หรัับนักั เรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ในภาพรวมมีีความพึึงพอใจอยู่่�ในระดัับ
มาก (X = 4.48, S.D. = 0.60) โดยเมื่่�อพิิจารณารายด้้านพบว่่าด้้านที่่�มีีนัักเรีียนพึึงพอใจสููงสุุดคืือด้้านประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ
(X = 4.51, S.D. = 0.55) ด้้านบรรยากาศในห้้องเรีียน (X = 4.50, S.D. = 0.64) และด้้านการจััดการเรีียนการสอน
(X = 4.41, S.D. = 0.60)
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จากผลการวิิจััย มีีประเด็็นนำำ�มาอธิิบายผล ดัังนี้้�
1. ความสามารถด้้านการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์ของ
นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 หลัังการจััดการเรีียนรู้้�การ
สอนอ่่านแบบพาโนรามา (PANORAMA) ร่่วมกัับหนัังสืือ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ กัับเกณฑ์์ร้อ้ ยละ 70 พบว่่า นัักเรีียนมีีคะแนน
เฉลี่่�ย เท่่ากัับ 24.36 คะแนน คิิดเป็็นร้้อยละ 81.19 และ
เมื่่�อเปรีียบเทีียบระหว่่างเกณฑ์์กัับคะแนนสอบหลัังการ
จััดการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียน พบว่่า คะแนนสอบหลัังการ
จััดการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 สููงกว่่า
เกณฑ์์อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05 ทั้้�งนี้้�เนื่่�อง
มาจากการจัั ดก ารเรีียนรู้้�การสอนอ่่ า นแบบพาโนรามา
(PANORAMA) ร่่วมกัับหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ เป็็นวิิธีีการ
สอนอ่่านที่่�มีีลำำ�ดัับขั้้�นตอน สามารถเรีียนรู้้�ได้้ด้้วยตนเอง
ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�ที่่�ดีีขึ้้�น รวมถึึงทบทวน
บทเรีียนได้้ตลอดเวลา ซึ่่�งนัักเรีียนทุุกคนมีีความสามารถ
ด้้านการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์ สููงกว่่าเกณฑ์์ร้อ้ ยละ 70 สอดคล้้อง
กัับงานวิิจััยของอััญชลีี โยธาทิิพย์์ และปริิณ ทนัันชััยบุุตร
(2560) ที่่พ� บว่่า นัักเรีียนมีีคะแนนความสามารถในการอ่่าน
เชิิงวิิเคราะห์์เฉลี่่�ยเท่่ากัับ 24.40 คิิดเป็็นร้้อยละ 81.33 ของ
คะแนนเต็็ม และมีีนัักเรีียนที่่�ผ่่านเกณฑ์์ จำำ�นวน 29 คน
คิิ ด เป็็ น ร้้ อ ยละ 82.86 ของจำำ�นวนนัั ก เรีียนทั้้�งหมด
ซึ่่�งสููงกว่่าเกณฑ์์ร้้อยละ 70 ที่่�กำำ�หนดไว้้
2. ผลเปรีียบเทีียบความสามารถด้้ า นการอ่่ า น
เชิิงวิิเคราะห์์ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ด้้วยการ
จััดการเรีียนรู้้�การสอนอ่่านแบบพาโนรามา (PANORAMA)
ร่่วมกัับหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ หลัังการจััดการเรีียนรู้้�สููงกว่่า
ก่่อนการจััดการเรีียนรู้้� อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติที่ิ ร่� ะดัับ .05
สอดคล้้องกัับสมมติิฐานการวิิจััยที่่�ตั้้�งไว้้ ทั้้�งนี้้�เป็็นเพราะว่่า
นัั ก เรีียนได้้ รัั บก ารพัั ฒ นาความสามารถด้้ า นการอ่่ า น
เชิิงวิิเคราะห์์ต่่าง ๆ จำำ�นวน 4 เรื่่�อง ได้้แก่่ การอ่่านเชิิง
วิิเคราะห์์บทเพลง บทร้้อยกรอง สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ประเภทข่่าว
และบทความทางวิิชาการ การจััดการเรีียนรู้้�นี้้�ประกอบด้้วย
3 ขั้้�นตอนใหญ่่ และ 8 ขั้้�นตอนย่่อย คืือ 1. ขั้้�นเตรีียม
เริ่่�มจาก 1) การกำำ�หนดจุุดมุ่่�งหมายในการอ่่าน 2) การปรัับ
ความเร็็วในการอ่่าน และ 3) การตั้้�งคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับเรื่่�อง

2. ขั้้�นอ่่าน มีีขั้้�นตอนย่่อย คืือ 1) การสำำ�รวจเนื้้�อหาของเรื่่�อง
ที่่�อ่่าน 2) การคิิดตามโดยจัับความคิิดหลัักเชื่่�อมโยงกัับ
ประสบการณ์์ของตััวเอง และ 3)การจดบัันทึึกเพื่่�อช่่วยจำำ�
และ 3. ขั้้�นสรุุ ป มีีขั้้�นตอน คืื อ 1) การจำำ�เพื่่� อ ทบทวน
ความจำำ�โดยแยกแยะจุุ ดสำำ�คัั ญ ของเรื่่� อ งให้้ เ ป็็ น ระบบ
และ 2) การประเมิินผลเพื่่�อประเมิินว่่านัักเรีียนได้้อ่่าน
ตรงตามจุุดประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้หรืือไม่่ สอดคล้้องกัับงานวิิจััย
ของปิิยตา พงศ์์สุุชาติิ (2556) ที่่�พบว่่า นัักเรีียนมีีความ
สามารถในการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์ หลัังจากจััดการเรีียนรู้้�
สููงกว่่าก่่อนการจััดการเรีียนรู้้� อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
ที่่ร� ะดัับ .05 โดยแต่่ละขั้้�นตอนการสอนอ่่านแบบพาโนรามา
จะใช้้ควบคู่่�กัับหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยภายในหนัังสืือ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์นี้้�ประกอบด้้วย คำำ�ชี้้�แจงสำำ�หรัับครููผู้้�สอน
คำำ�ชี้้�แจงสำำ�หรัับนักั เรีียน ขั้้�นตอนการอ่่านพาโนรามา เนื้้�อหา
การอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์แต่่ละเรื่่�อง ใบกิิจกรรม ทั้้�ง 8 ขั้้�นตอน
เป็็นสื่่�อที่่�มีีการออกแบบน่่าสนใจ มีีรููปภาพ สีีสััน ขนาด
ตัั ว อัั ก ษรเหมาะสมต่่ อ การเรีียนรู้้� มีีเนื้้�อหาไม่่ ซัั บซ้้ อ น
มีีบทเพลงที่่�สอดคล้้องกัับเนื้้�อหา และมีีการจััดเรีียงข้้อมููล
อย่่างเป็็นระบบ รวมถึึงมีีการเชื่่�อมโยงข้้อมููลที่่�สััมพัันธ์์กััน
ซึ่่ง� ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความสนใจ เข้้าใจเนื้้�อหาได้้อย่่างชััดเจน
รวมถึึ ง สามารถเรีียนรู้้�ได้้ ต ลอดเวลาซึ่่� ง สอดคล้้ อ งกัั บ
ศิิ ริิ พ ร บุุ ญ เรืื อ ง (2556, น. 774) ที่่� กล่่ า วว่่ า หนัั ง สืื อ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์นัับเป็็นเทคโนโลยีีทางการศึึกษาซึ่่�งเป็็นการ
เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีโอกาสศึึกษาสิ่่�งใหม่่ ๆ สามารถ
ช่่วยนัักเรีียนหาความรู้้�โดยไม่่จำำ�กััดเวลาเรีียน เวลาใดก็็ได้้ที่่�
พร้้อมจะเรีียน และทบทวนบทเรีียนได้้หลายครั้้�งในกรณีี
ที่่ไ� ม่่เข้้าใจในบทเรีียนจากอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์ต่์ า่ ง ๆ เช่่น
คอมพิิวเตอร์์ โทรศััพท์์มืือถืือ รวมถึึงสามารถใช้้ในระบบ
ออฟไลน์์ได้้อีีกด้้วย เป็็นสื่่�อการสอนที่่�อำำ�นวยความสะดวก
ให้้ผู้้�เรีียนได้้ศึึกษาข้้อมููลล่่วงหน้้า หรืือทบทวนบทเรีียนได้้
ทำำ�ให้้นักั เรีียนมีีเข้้าใจเนื้้�อหาความรู้้�ได้้ชัดั เจน สอดคล้้องกัับ
แวววิิไล จำำ�ปาศัักดิ์์� (2560, น. 40) ที่่�กล่่าวถึึงจุุดประสงค์์
และประโยชน์์ของหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ว่่าช่่วยทบทวน
ความรู้้�ที่่�ได้้เรีียนในชั้้�นเรีียน และช่่วยแก้้ปััญหาในการเรีียน
การสอน สามารถตอบสนองได้้อย่่างรวดเร็็ว ให้้ความตื่่�นเต้้น
และเร้้าความสนใจ เพราะมีีทั้้�งภาพ เสีียง วิิดีีโอ ภาพ
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เคลื่่�อนไหว และหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์สามารถเชื่่�อมโยง
เนื้้�อหาของแต่่ละเนื้้�อหาส่่งผลให้้ย้้อนกลัับไปอ่่านเนื้้�อหา
ต่่ า ง ๆ ในเอกสารได้้ ทัั น ทีี และผู้้�เรีียนสามารถศึึ ก ษา
เนื้้�อหาต่่าง ๆ ได้้อย่่างอิิสระตามที่่�ต้้องการในทุุก ๆ เวลา
ทุุก ๆ สถานที่่�
3. ความพึึ ง พอใจของนัั ก เรีียนนัั ก เรีียนชั้้�น
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ที่่�มีีต่่อการจััดการเรีียนรู้้�การสอนอ่่าน
แบบพาโนรามา (PANORAMA) ร่่ ว มกัั บ หนัั ง สืื อ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ผู้้�วิิจััยได้้จััดทำำ�แบบประเมิินความพึึงพอใจ
แบ่่งออกเป็็น 3 ด้้าน ประกอบด้้วย ด้้านบรรยากาศในการ
เรีียน ด้้านการจััดการเรีียนการสอน และด้้านประโยชน์์ที่่�
ได้้รัับ พบว่่า นัักเรีียนมีีความพึึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่่�ใน
ระดัับมาก (X = 4.48, S.D. = 0.60) เนื่่�องจากวิิธีีการสอนนี้้�
เป็็นวิิธีีการที่่นั� กั เรีียนไม่่เคยได้้เรีียนรู้้�มาก่่อนทำำ�ให้้เกิิดความ
ใฝ่่ รู้้� ใฝ่่ เ รีียน ตลอดจนการทำำ�กิิ จ กรรมที่่� ผู้้� สอนสร้้ า ง
บรรยากาศในห้้องเรีียนให้้ผ่อ่ นคลาย และคอยให้้คำำ�แนะนำำ�
สม่ำำ��เสมอ สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ ปิิยตา พงศ์์สุุชาติิ
(2556) ที่่�พบว่่า นัักเรีียนมีีความพึึงพอใจอยู่่�ในระดัับมาก

ข้้อเสนอแนะ

1.	ข้้อเสนอแนะจากการวิิจััยในครั้้�งนี้้�
		 1.1 ครูู ผู้้� สอนต้้ อ งมีีความเข้้ า ใจการจัั ดก าร
เรีียนรู้้�การสอนอ่่านแบบพาโนรามา (PANORAMA) การใช้้
หนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ และเนื้้�อหาของบทอ่่านที่่�นำำ�มาใช้้
ในการจัั ดก ารเรีียนการสอน เพื่่� อ พัั ฒ นาความสามารถ
ด้้านการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์ของนัักเรีียนได้้อย่่างแท้้จริิง
		 1.2 ครููผู้้�สอนควรจััดเตรีียมห้้องเรีียน อุุปกรณ์์
คอมพิิวเตอร์์ให้้เพีียงพอต่่อจำำ�นวนนัักเรีียน และควรตรวจ
สอบความพร้้อมของอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ก่่อนเริ่่�มเรีียน
เพื่่�อประหยััดเวลา
2. 	ข้้อเสนอแนะสำำ�หรัับการทำำ�วิิจัยั ในครั้้�งต่่อไป
		 2.1 ควรนำำ�วิิธีีการสอนอ่่านแบบพาโนรามา
(PANORAMA) ร่่วมกัับหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ มาทดลองกัับ
นัักเรีียนในระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
ภาษาไทย เพื่่�อพััฒนาความสามารถด้้านการอ่่าน
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		 2.2 ควรนำำ�วิิธีีการสอนอ่่านแบบพาโนรามา
(PANORAMA) ร่่วมกัับหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ไปศึึกษา
กัับตััวแปรอื่่�น ๆ เช่่น ความสามารถด้้านการอ่่านอย่่างมีี
วิิจารณญาณ การอ่่านตีีความ
		 2.3 ควรศึึ ก ษาเปรีียบเทีียบผลการเรีียนรู้้�
ความสามารถด้้านการอ่่านเชิิงวิิเคราะห์์ครั้้�งนี้้� กัับการสอน
อ่่านแบบพาโนรามา (PANORAMA) ว่่าแตกต่่างกัันหรืือไม่่
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