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ผลของการเรี ย นแบบน าตนเองที่ มี ต่ อ ความสามารถในการอ่ า นจั บ
ใจความกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
พิมพิศา เต่ารั้ง*
ผศ.ดร.รสสุคนธ์ เสวตเวชากุล**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจั บใจความของ
นักเรียนที่เรียนด้ วยวิธีการเรี ยนแบบนาตนเองและวิธีการเรียนแบบปกติ 2) เพื่อศึกษาเจตคติ
ของนักเรียนที่มีต่อวิธกี ารเรียนแบบนาตนเองในการอ่านจับใจความ
วิ ธีก ารวิ จั ยนี้ เป็ นการวิ จั ยเชิ ง พั ฒนา ตั ว อย่ า งคื อ นั ก เรี ยนชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จานวน
2 ห้ องเรี ยน ซึ่งได้ มาด้ วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ ในการ
วิจัยครั้งนี้คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้จานวน 5 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับ
ใจความ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้ อ 3) แบบบันทึกการอ่านจับ
ใจความจานวน 6 แผ่น 4) แบบวัดเจตคติในการเรียนรู้แบบนาตนเองจานวน 20 ข้ อ และ 5)
แบบบันทึกสะท้ อนการเรียนรู้ (Reflection ) จานวน 6 แผ่น สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
ค่ า ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ Independent
Samples t-test
ผลการวิจัยพบว่ า นั กเรี ยนที่เรี ยนด้ วยวิ ธีการเรี ยนแบบนาตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนสูงกว่ า นั ก เรี ยนที่เ รี ยนด้ ว ยวิ ธีก ารเรี ย นปกติ อย่ า งมี นั ยสาคั ญ ทางสถิ ติท่ีร ะดั บ 0.01 ซึ่ ง
สอดคล้ องกับสมมติฐาน และมีเจตคติในด้ านบวกต่อวิธีการเรียนแบบนาตนเองโดยรวมอยู่ใน
ระดับ “ดี” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58

* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to compare the reading comprehension
ability of the students learning through between the self-directed learning approach, and
the traditional approach and 2) to study the students’ attitude towards the self-directed
learning approach
This research took the form of Research and Development , and the subjects were
Mattayoumsuksa 2 students studying in the academic year 2015 at Wat Pra Srimahadhat
Secondary Demonstration School, Phranakhon Rajabhat University. Two classes were
selected by simple random sampling. The research instrument consisted of 1) five lesson
plans, 2) students’ achievement test of reading comprehension ability consisting of 30
items (four multiple choices), 3) six reading record sheets, 4) students’ attitude
questionnaire on self-directed learning approach consisting of 20 items and 5) six learning
reflection sheets. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation,
and the independent samples t-test was employed to test the hypothesis.
The research results were as follows:
1. The students’ learning achievement after learning through the self-directed
learning approach was significantly higher than that of the conventional approach at the
level of 0.01.
2. The students’ attitude after learning through the self-directed learning approach
was at at the level of “strongly” agree (mean = 4.50 , S.D. = 0.58.)

บทนา
ภาษาเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ติดต่อสื่อสารและเป็ นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิต เพราะ
ในยุ ค นี้ เป็ นยุ ค ของข้ อ มู ล ข่ า วสาร การสื่ อ สารจึ ง เป็ นปั จ จั ย ส าคั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ
สร้ า งสรรค์ความเจริ ญแก่ ชุมชน โดยเฉพาะเรื่ องการอ่า นซึ่งเป็ นเครื่ องมือสาคัญ ในการเรี ยน
สาหรับทุกระดับการศึกษา ทักษะการอ่านจับใจความเป็ นสิ่งสาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในการ
เรียนรู้ และการนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน ซึ่งสอดคล้ องกับ สุมาลี ศิริกุล (2554: 1) ที่กล่าวว่ า
การอ่ า นเป็ นทั ก ษะการใช้ ภ าษาที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการรั บ สารของมนุ ษ ย์ ท่ีช่ ว ยเสริ ม สร้ าง
สติปัญญาและการแก้ ปัญหา เพราะโลกปั จจุ บันเป็ นโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้ านวัตถุ
วิทยาการ เทคโนโลยี และความนึกคิด จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่มนุ ษย์ต้องรักการอ่านเพื่อให้ สามารถ
ติดตามความเคลื่อนไหว และความเปลี่ยนแปลงต่างๆให้ ทนั ต่อเหตุการณ์
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โดยปัจจุบันการสอนอ่านจับใจความรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ของโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ยังไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้ จากการที่ผ้ ูวิจัยสังเกตพบว่าปัญหาเกิดจากด้ านต่างๆ ได้ แก่
1. นักเรียน พบว่า นักเรียนไม่เข้ าใจจุดมุ่งหมายสาคัญของเรื่องที่อ่าน จับใจความสาคัญ
ตีความ วิ เ คราะห์ และประเมิ น ค่ า จากสารที่อ่ า นไม่ ได้ ซึ่งพบปั ญ หาจากการทาแบบฝึ กหั ด
แบบทดสอบ รวมไปถึงเวลาที่ครูซักถามโต้ ตอบความเข้ าใจจากเรื่องที่อ่าน นักเรียนก็ไม่สามารถ
ตอบคาถามได้ ตามจุ ดประสงค์ เพราะนักเรียนไม่สนใจการอ่าน เบื่อหน่ายในการอ่านในคาบ
เรียนจึงทาให้ ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ครู ผ้ ู สอน พบว่ า ครู ไม่ กล้ า ปล่ อยให้ นั กเรี ยนมีอิสระในการคิดวิ เคราะห์ ตีความ
ประเมินค่า หรือคิดต่อจากเรื่องที่อ่านเอง แต่ครูจะสรุปเนื้อหาและคาตอบให้ กับนักเรี ยน ด้ วย
ข้ อ จ ากั ด ในเรื่ อ งของเวลาในคาบเรี ย นที่ น้ อยและไม่ เ พี ย งพอ ครู จึ ง อยากรวบรั ด เนื้ อหา
แบบฝึ กหัดต่างๆให้ จบภายในคาบ เพราะฉะนั้นนักเรียนจึงไม่ ได้ รับการส่งเสริมให้ พัฒนาทักษะ
การคิด วิเคราะห์ จับใจความหรือตีความเรื่องที่อ่าน จึงใช้ วิธจี ดจาสิ่งที่ครูสรุปให้ เท่านั้น
3. สื่อ และวิ ธีสอน พบว่ า นั กเรี ยนยังคงทาตามในสิ่งที่ครู มอบหมายโดยครู ไม่ เน้ น ให้
นั ก เรี ย นมี อิ ส ระในการคิ ด สื่ อ และวิ ธี ก ารสอนขาดความน่ า สนใจดึ ง ดู ด ครู ยั ง คงเน้ น แต่
กระบวนการท่องจา ทาให้ ขาดกิจกรรมกระตุ้นความสนใจของนักเรียน
ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบนาตนเอง (self – Directed Learning) เป็ นวิธีการ
เรียนที่เปิ ดโอกาสให้ นักเรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ แสวงหา
แหล่งความรู้ รวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการประเมินตนเองด้ วยตัวของนักเรียนเอง
โดยครู จ ะเป็ นผู้ ท่ีคอยกระตุ้ น ส่ งเสริ มและให้ คาปรึ ก ษากับ นั กเรี ยน โดยจะร่ วมเรี ย นรู้ ไปกับ
นักเรียน และติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนัก เรียนด้ วย ดังที่ (ทองจันทร์ หงศ์ลดารมณ์,
2531) กล่าวไว้ ว่า การเรียนด้ วยวิธนี ้ ีจะช่วยให้ ผ้ ูเรียนเกิดแรงจูงใจภายใน กระตุ้นความต้ องการที่
จะเรียนรู้ ทาให้ นักเรียนเรียนรู้ในสิ่งที่อยากเรียน เรียนรู้ได้ มากและจาได้ นานขึ้น

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่ อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยวิธีการ
เรียนแบบนาตนเองและวิธกี ารเรียนแบบปกติ
2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิธกี ารเรียนแบบนาตนเองในการอ่านจับใจความ

สมมติฐานการวิจยั
ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน ที่เรียนด้ วยวิธกี ารเรียนแบบนาตนเอง
จะสูงกว่าวิธกี ารเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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ประโยชน์ทีไ่ ด้รบั จากการศึกษา
1. หากผลการวิ จัยเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ต้ังไว้ ในด้ า นความสามารถในการอ่า น ครู
สามารถนาวิธกี ารเรียนแบบนาตนเองเสนอต่อผู้บริหารเพื่อมาปรับใช้ ในกระบวนการเรียนการสอน
ได้
2. หากผลการวิจัยไม่เป็ นไปตามสมมติฐานข้ างต้ น ครู ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องก็
จะได้ แ นวทางในการพั ฒนาการเรี ยนการสอนที่ป ระยุ ก ต์ ใช้ วิ ธีก ารเรี ยนรู้ แ บบน าตนเองอย่ า ง
เหมาะสมยิ่งขึ้น
3. ครู ได้ พัฒนาวิธีการสอนด้ วยวิธีการเรี ยนแบบนาตนเอง เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้ เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
4. ผลการวิจัยด้ านเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิธีเรี ยนรู้แบบนาตนเอง จะช่ วยสร้ างความ
ตระหนักให้ แก่ครูถึงความพร้ อมและระดับความสามารถในการเรียนแบบนาตนเองของนักเรียน
ซึ่งครูจะมีแนวทางในการปรับบทบาทของตนเองให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้ วิธีการเรียนรู้แบบนา
ตนเองส่งผลดีและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและตัวอย่าง
1. ประชากร คือ นักเรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จานวน 4 ห้ องเรียน รวม
160 คน ซึ่งทางโรงเรียนจัดนักเรียนแต่ละห้ องในลักษณะคละความสามารถ
2. ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ย น จ านวน 2 ห้ อ งเรี ย น ได้ ม าด้ ว ยวิ ธีก ารสุ่ม อย่ า งง่ า ยโดยใช้
ห้ องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ม จากนั้นสุ่มจับสลากได้ ม. 2/1 มีนักเรียนจานวน 40 คน เป็ นกลุ่ม
ทดลองการอ่านจับใจความด้ วยวิธีก ารเรียนแบบนาตนเอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/3
มีนักเรียนจานวน 40 คน เป็ นกลุ่มควบคุมการอ่านจับใจความด้ วยวิธกี ารเรียนปกติ
เครือ่ งมือการวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความด้ วยวิธีการเรียนแบบนาตนเอง สาหรับกลุ่ม
ทดลองจานวน 5 แผน ใช้ เวลาสอน 10 คาบ มีค่า IOC เฉลี่ยทั้งชุดเท่ากับ 0.90 การสร้ าง
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้ วยขั้นตอนดังนี้
1.1 ขั้นนาเข้ าสู่บทเรียน ครูจัดกิจกรรมกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อเชื่อมโยง
เข้ าสู่เรื่องที่จะอ่าน เช่น การตั้งคาถาม พร้ อมทั้งแจกและอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ
นาตนเองและชี้แจงการดาเนินกิจกรรม
1.2 ขั้นกิจกรรมการอ่านจับใจความโดยวิธีการเรียนแบบนาตนเอง มีข้ันตอนดังนี้
(ปรับมาจากงานของ คณาพร คมสัน, 2540: 90)
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ขั้นที่ 1 ขั้นสร้ างบรรยากาศการเรียนรู้ท่พี อใจ คือ ครูใช้ คาถามกระตุ้น
ให้ นักเรียนนึกถึงสิ่งที่นักเรียนสนใจและอยากอ่าน
ขั้นที่ 2 ขั้นวินิจฉัยความต้ องการ คือ ครูอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้
แบบนาตนเอง โดยนักเรียนจะมีอิสระในการเลือกเนื้อเรื่องที่จะอ่านได้ ตามความต้ องการเพียงแต่
ต้ องอยู่ในกรอบหัวข้ อที่ครูกาหนดไว้ ซึ่งจะแตกต่างจากการเรียนด้ วยวิธีธรรมดาที่ครูจะกาหนด
เรื่องมาให้ โดยที่นักเรียนไม่มีโอกาสได้ เลือกเรื่องที่ตนเองถนัดหรือสนใจ
ขั้นที่ 3 ขั้นกาหนดเป้ าหมายในการอ่าน คือ ครูเป็ นผู้ช้ ีแนะแนวทางให้
นั ก เรี ย น ตั้งเป้ าหมายในการอ่ า นที่เ หมาะสม ตลอดจนให้ ก ารเสริ มแรงเพื่ อ นั กเรี ย นจะได้ มี
กาลังใจในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของตนและพัฒนาเป้ าหมายการเรียนให้ สงู ขึ้น
ขั้นที่ 4 ขั้นวางแผนการอ่าน คือ ครูแจกแบบบันทึกการอ่านจับใจความ
ด้ วยหลัก 5W1H ให้ กบั นักเรียนเพื่อบันทึกใจความสาคัญจากเรื่อง
ขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติตามแผน คือ นักเรียนอ่านเรื่องที่ตนเองสนใจโดยใช้
ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่องการอ่านจับใจความด้ วยหลัก 5W1H และบันทึกลงในแบบบันทึกการ
อ่านจับใจความที่ครูแจกให้ บันทึกลงตามลาดับขั้นตอนของแบบบันทึก
ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผลการปฏิบัติ คือ ครูตรวจแบบบันทึกการอ่านที่
นั กเรี ยนสรุ ปความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่ านว่ ามี ความตรงกับเนื้ อเรื่ อ งและสอดคล้ อ งกับ หลั ก
5W1H
ขั้นที่ 7 ขั้นการรับรู้เสริมการอ่าน คือ ครูแจกแบบบันทึกสะท้ อนการ
เรียนรู้ให้ นักเรียนบันทึกถึงปั ญหาที่พบระหว่างการอ่านเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการอ่านใน
ครั้งต่อไป
2. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความด้ วยวิธกี ารเรียนแบบปกติ สาหรับกลุ่ม
ควบคุมจานวน 5 แผน ใช้ เวลาสอน 10 คาบ มีค่า IOC เฉลี่ยทั้งชุดเท่ากับ 0.90 การสร้ าง
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้ วยขั้นตอนดังนี้
1.1 ขั้นนาเข้ าสู่บทเรี ยน ครูกระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความพร้ อม และความสนใจใน
การเรียนด้ วยการสนทนาซักถาม และแจ้ งจุดประสงค์การเรียนรู้
1.2 ขั้นสอน ครูสอนเนื้อหาให้ นักเรียนด้ วยวิธีการบรรยาย สนทนาซักถาม โดยมี
สื่อประกอบการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบงาน หรือหนังสือแบบเรี ยน และนักเรียนลง
มือปฏิบัติกจิ กรรมโดยใช้ หลัก 5W1H
1.3 ขั้น สรุ ป ครู แ ละนั กเรี ยนร่ วมกัน สรุ ป เนื้ อหาด้ วยการซั ก ถามหรื อ ตรวจเฉลย
แบบฝึ กหัดร่วมกัน
3. แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ก ารอ่านจั บ ใจความเป็ นข้ อสอบปรนั ยชนิ ดเลื อกตอบ 4
ตัวเลือก ทั้งหมด 30 ข้ อ ใช้ ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ แบบทดสอบฉบับเดียวกัน
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.87
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4. แบบบันทึกการอ่านจับใจความด้ วยหลัก 5W1H ค่าเฉลี่ย IOC ของแบบบันทึกการ
อ่านจับใจความเท่ากับ 1.00
5. แบบวัดเจตคติในการเรียนรู้แบบนาตนเอง สาหรับกลุ่มทดลองที่มีต่อวิธีการเรียนแบบ
นาตนเองในการอ่า นจั บใจความ จานวน 20 ข้ อ ซึ่ งมีลักษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่ า
(Rating- Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) ชนิด 5 ระดับ มีค่า IOC เฉลี่ยทั้งชุดเท่ากับ 0.89
6. แบบบันทึกสะท้ อนการเรียนรู้ (Reflection) เป็ นเครื่ องมือที่สร้ างขึ้นเพื่ อให้ นักเรี ยน
ทบทวนและสะท้อนกระบวนการคิดให้ เกิดความเข้ าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ นาไปสู่
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ค่าเฉลี่ย IOC ของแบบบันทึกสะท้อนการเรียนรู้เท่ากับ 1.00
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) แบบ Pretest –
Post test Design โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. กาหนดตัวอย่าง
2. Pretest กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง เป็ นข้ อสอบชุดเดียวกัน
3. เตรียมความพร้ อมนักเรียน
3.1 เตรียมความพร้ อมนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้ วยหลัก 5W1H
เตรียมความพร้ อมนักเรียนด้ วยใบกิจกรรมด้ านวิธีการอ่านจับใจความให้ กับนักเรียน
ซึ่งทั้งหมดใช้ หลักการอ่านจับใจความแบบ 5W1H ได้ แก่ Who = ใคร , What = เกิดอะไรขึ้น ,
Where = เกิดขึ้นที่ไหน , When = วันเวลาใด,Why = ทาไมจึงเกิดขึ้น , How = เกิดขึ้นได้ อย่างไร
3.2 การเตรียมความพร้ อมนักเรี ยนกลุ่มทดลองเชิงจิตวิทยาในวิธีการเรี ยนแบบนา
ตนเองด้ วยใบกิจกรรม ในกระบวนการนี้สรุปไว้ 3 ข้ อดังนี้ 1. การเปลี่ยนทัศนคติ โน้ มน้ าวใจให้
นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 2. การสร้ างความมั่นใจ นักเรียน
ต้ องรู้สึกมีความมั่นใจว่าจะสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเองได้ 3. การนับถือตนเอง นักเรียนต้ องมี
ความเชื่อมั่นและนับถือในความสามารถของตนเองว่าเป็ นผู้เรียนแบบนาตนเองที่ดีได้ ต้ องเชื่อว่า
การล้ มเหลวเป็ นผลมาจากความพยายามที่น้อยเกินไป
4. กลุ่มควบคุมเรี ยนด้ วยวิธีการเรี ยนแบบปกติ และกลุ่มทดลองเรียนด้ วยวิธีการเรี ยน
แบบนาตนเองรวมทั้งสิ้น 10 คาบเรียน
การดาเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มควบคุมมีข้ นั ตอนดังนี้
คาบเรียนที่ 1 ครูช้ ีแจงรายละเอียดการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความแก่นักเรียน เพื่อให้
เข้ าใจจุดประสงค์ของการเรียนรู้อย่างถูกต้ อง จากนั้นครูให้ นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (Pretest) จานวน 1 คาบ
คาบเรี ยนที่ 2 ครูสนทนากับนักเรี ยนเกี่ยวกับสารแต่ละประเภท ได้ แก่ ข่าว เรื่องสั้น
และบทความ และแจกใบความรู้ให้ นักเรียนศึกษาเนื้อหาประกอบการอธิบาย
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คาบเรียนที่ 3 ครูแจกใบงานเนื้อหาความรู้เรื่องข่าว เรื่องสั้น และบทความให้ นักเรียนทา
ลงในสมุดภายในเวลาที่กาหนด หลังจากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยใบงานเรื่องข่าว เรื่องสั้น
และบทความ ครูอธิบายเพิ่มเติมและช่วยกันสรุปเนื้อหาเรื่องข่าว เรื่องสั้น และบทความ สรุป
และบันทึกลงในสมุดเพื่อเน้ นยา้ ความเข้ าใจของนักเรียน
คาบเรียนที่ 4 การเตรียมความพร้ อมด้ านวิธีการอ่าน5W1H ครูแจกใบความรู้เรื่องการ
อ่านจับใจความสาคัญประกอบการอธิบายให้ นักเรียนศึกษาเนื้อหาในหัวข้ อต่อไปนี้ 1.ความหมาย
ของการอ่านจับใจความสาคัญ 2. จุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความสาคัญ 3. หลักและวิธีใน
การอ่านจับใจความสาคัญ (5W1H) 4. ประโยชน์ท่ไี ด้ จากการอ่านจับใจความสาคัญ หลังจาก
นั้นครูแจกใบงานเรื่องการอ่านจับใจความสาคัญให้ นักเรียนศึกษาจากใบความรู้และตอบคาถามลง
ในสมุดภายในเวลาที่กาหนด
คาบเรียนที่ 5 ครูให้ นักเรียนจัดกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน นักเรียนทุกกลุ่มเลือกสมาชิกใน
กลุ่ม 1 คน ที่เข้ าใจในเนื้อหามากที่สดุ เป็ นตัวแทนสลับไปอยู่กบั กลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มเดิมของตัวเอง
จากนั้ นตัวแทนกลุ่ มที่ถู กเลื อ กต้ อ งอธิบ ายเนื้ อหาที่ตนเองเข้ าใจให้ เ พื่ อนกลุ่ มใหม่ ฟัง ใช้ เวลา
อธิบายกลุ่มละไม่เกิน 3 นาที เวียนสลับกันจนครบทุกกลุ่ม สุดท้ ายให้ ส่งตัวแทนห้ อง 1 คน
ออกมาสรุปให้ ครูและเพื่อนฟังหน้ าชั้นเรียน หลังจากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยใบงานเรื่อง
การอ่านจับใจความสาคัญ ครูอธิบายเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่เฉลย จากนั้นนักเรียนและครูช่วยกัน
สรุปเนื้อหาเรื่องการอ่านจับใจความสาคัญ สรุปและบันทึกลงในสมุดเพื่อเน้ นยา้ ความเข้ าใจของ
นักเรียน
คาบเรียน 6 ครูกระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความพร้ อม โดยซักถามทบทวนเนื้อหาที่เรี ยน
เรื่องข่าวจากคาบเรียนที่ผ่านมา จากนั้นครูแจกข่าวเรื่องที่ 1 ให้ นักเรียนอ่านคนละ 1 ข่าว โดย
เป็ นข่าวที่ครูกาหนดให้ อ่านเหมือนกันทั้งห้ อง ครูแจกแบบบันทึกการอ่านจับใจความให้ นักเรียน
คนละ 1 ชุด ครูอธิบายวิธีการบันทึก จากนั้นนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอ่านจับใจความจากข่าวที่
กาหนด และเมื่อครบเวลาครูและนักเรียนในห้ องร่วมกันเฉลย สรุปเนื้อหาด้ วยการซักถาม และ
ตรวจเฉลยความถูกต้ องของข่าวที่มอบหมายให้ อ่านพร้ อมกันในคาบเรียน
คาบเรียนที่ 7 ครูแจกข่าวเรื่องที่ 2 ให้ นักเรียนอ่าน (ปฏิบัติกิจกรรมเหมือนในคาบเรียนที่
6)
คาบเรียนที่ 8 ครูกระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความพร้ อม ความสนใจในการเรียนการสอนด้ วย
การซักถาม ทบทวนเนื้อหาที่เรี ยนเรื่ องเรื่ องสั้นจากคาบเรี ยนที่ผ่านมา จากนั้นครูแจกเรื่ องสั้น
เรื่องที่ 1 ให้ นักเรียนอ่านคนละ 1 เรื่อง โดยเป็ นเรื่องสั้นที่ครูกาหนดให้ อ่านเหมือนกันทั้งห้ อง
ครูแจกแบบบันทึกการอ่านจับใจความ ให้ นักเรียนคนละ 1 ชุด อธิบายวิธีการบันทึก จากนั้น
นักเรี ยนปฏิบัติกิจกรรมอ่านจั บใจความสาคัญตามเวลาที่ครู กาหนด และเมื่อครบเวลาครูและ
นักเรียนในห้ องร่ วมกันเฉลย สรุปเนื้อหาด้ วยการซักถาม และตรวจเฉลยความถูกต้ องของเรื่อง
สั้นที่มอบหมายให้ อ่านพร้ อมกันในคาบเรียน
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คาบเรียนที่ 9 ครูแจกเรื่องสั้นเรื่องที่ 2 ให้ นักเรียนอ่าน (ปฏิบัติกิจกรรมเหมือนในคาบ
เรียนที่ 8)
คาบเรียนที่ 10 ครูกระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความพร้ อม ความสนใจในการเรียนการสอน
ด้ ว ยการซั ก ถาม ทบทวนเนื้ อหาที่เรี ยนเรื่ องบทความจากคาบเรี ยนที่ผ่านมา จากนั้ นครู แ จก
บทความเรื่ องที่ 1 ให้ นักเรี ยนอ่านคนละ 1
เรื่ อง โดยเป็ นบทความที่ครูกาหนดให้ อ่าน
เหมือนกันทั้งห้ อง ครูแจกแบบบันทึกการอ่านจับใจความให้ นักเรียนคนละ 1 ชุด อธิบาย
วิธีการบันทึก จากนั้นนักเรี ยนปฏิบัติกิจกรรมอ่านจับใจความสาคัญตามเวลาที่ครูกาหนด และ
เมื่อครบเวลาครูและนักเรียนในห้ องร่ วมกันเฉลย สรุปเนื้อหาด้ วยการซักถาม และตรวจเฉลย
ความถูกต้ องของบทความที่มอบหมายให้ อ่านพร้ อมกันในคาบเรียน
คาบเรียนที่ 11 ครูแจกบทความเรื่องที่ 2 ให้ นักเรียนอ่าน (ปฏิบัติกิจกรรมเหมือนในคาบ
เรียนที่ 10)
ในคาบเรี ยนที่ 12 ครู ให้ นัก เรี ยนทาแบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลั งเรี ยน
(Posttest) ซึ่งเป็ นข้ อสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest)
เมื่อตรวจคะแนนแบบทดสอบทั้งหมดแล้ ว จึงนาคะแนนที่ได้ จากการทาแบบทดสอบมา
วิเคราะห์ด้วยวิธที างสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป
การดาเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มทดลองมีข้ นั ตอนดังนี้
คาบเรียนที่ 1 ครูช้ ีแจงและอธิบายรายละเอียดการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความแก่นักเรียน
เพื่อให้ เข้ าใจจุ ดประสงค์ ของการเรียนรู้อย่างถูกต้ อง จากนั้นครูให้ ผ้ ูเรียนทาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pretest) จานวน 1 คาบ
คาบเรี ยนที่ 2 ครูสนทนากับนักเรี ยนเกี่ยวกับสารแต่ละประเภท ได้ แก่ ข่าว เรื่องสั้น
และบทความ และแจกใบความรู้ให้ นักเรียนศึกษาเนื้อหาประกอบการอธิบาย
คาบเรียนที่ 3 นักเรียนเข้ ากลุ่มกลุ่มละ 5-6 คน ครูแจกใบความรู้เรื่องข่าว เรื่องสั้น และ
บทความให้ นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา นักเรียนแต่ละกลุ่ มช่วยกันอ่านเนื้อหาที่ได้ รับ สมาชิกใน
กลุ่มช่ วยกันระดมความคิดสรุปเรื่ องที่อ่านและเขียนลงในกระดาษปรุ๊ฟด้ วยปากกา นักเรี ยนส่ง
ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอเนื้อหาที่ครูแจกหน้ าชั้นเรียน เวียนกันจนครบทุกกลุ่ม หลังจากนั้น
ครูแจกใบงานให้ นักเรี ยนทาลงในสมุดโดยนักเรี ยนจะต้ องทางานที่ครู มอบหมายภายในเวลาที่
กาหนด และในท้ายคาบเรียนครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยใบงาน
คาบเรียนที่ 4 การเตรียมความพร้ อมด้ านวิธีการอ่าน 5W1H ครูแจกใบความรู้เรื่องการ
อ่านจับใจความสาคัญประกอบการอธิบายให้ นักเรียนศึกษาเนื้อหาในหัวข้ อต่อไปนี้ 1.ความหมาย
ของการอ่านจับใจความสาคัญ 2. จุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความสาคัญ 3. หลักและวิธีใน
การอ่านจับใจความสาคัญ (5W1H) 4. ประโยชน์ท่ไี ด้ จากการอ่านจับใจความสาคัญ หลังจาก
นั้นครูแจกใบงานเรื่องการอ่านจับใจความสาคัญให้ นักเรียนศึกษาจากใบความรู้และตอบคาถามลง
ในสมุดภายในเวลาที่กาหนด
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คาบเรียนที่ 5 การเตรียมความพร้ อมในการเรียนรู้แบบนาตนเอง , กิจกรรมเชิงจิตวิทยา
ครู สนทนากับนั กเรี ยน แลกเปลี่ ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิ ธีการเรี ยนแบบนาตนเอง รู ปแบบ
ความสาคัญ บทบาทของครู ตลอดจนบทบาทของนักเรียนต่อการเรียนรู้แบบนาตนเอง ครูแจก
ใบความรู้ประกอบการอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบนาตนเอง จากนั้นครูแจกใบกิจกรรม
เชิงจิตวิทยาเรื่องการเรียนรู้แบบนาตนเองให้ นักเรียนลองฝึ กทาเพื่อปรับทัศนคติให้ กับนักเรียนว่า
นักเรี ยนเป็ นผู้ท่ีมีความสามารถเรี ยนรู้ ด้วยตนเองได้ ในท้ ายคาบเรี ยนครูและนักเรี ยนช่ วยกัน
เฉลยใบกิจกรรมเรื่ องการอ่านจับใจความสาคัญ และใบกิจกรรมเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการเรี ยนรู้
แบบนาตนเอง ครูอธิบายเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่เฉลย
คาบเรี ยนที่ 6 ครูช้ ีแจง อธิบายการดาเนินกิจกรรมการอ่านจับใจความของนักเรียน
ตามลาดับขั้นดังนี้
1.ขั้นสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ท่พี อใจ ครูใช้ คาถามกระตุ้นให้ นักเรียนนึกถึง
ข่าวที่นักเรียนสนใจและอยากอ่าน
2. ขั้นวินิจฉัยความต้ องการ นักเรียนแต่ละคนทราบความต้ องการในการอ่าน
ข่าวของตนเองว่าจะเลือกอ่านข่าวประเภทใด โดยนักเรียนจะมีอสิ ระในการเลือกเนื้อเรื่องที่จะอ่าน
ได้ ตามความต้ องการ เพียงแต่ต้องอยู่ในกรอบหัวข้ อที่ครูได้ สารวจเสียงส่วนมาก
3. ขั้นกาหนดเป้ าหมายในการอ่าน
3.1 นักเรียนแต่ละคนเลือกข่าวที่ตนเองสนใจอ่าน
3.2 ครูช้ ีแจงถึงแหล่งเรียนรู้ท่นี ักเรียนสามารถไปแสวงหาความรู้อย่างอิสระ
3.3 ครูอธิบายวิธกี าร ขั้นตอนในการอ่าน และระยะเวลาในการทากิจกรรม
ให้ นักเรียนทุกคนเข้ าใจตรงกัน
4. ขั้นวางแผนการอ่าน ครูแจกแบบบันทึกการอ่านจับใจความให้ แก่นักเรียนเพื่ อ
นาไปบันทึกความเข้ าใจของเนื้อเรื่ องข่าวที่เลือกอ่าน โดยในแบบบันทึกการอ่านจับความจะเป็ น
หัวข้ อให้ นักเรียนสรุปเนื้อเรื่องตามหลัก 5W1H พร้ อมเขียนเรียบเรียงเนื้อเรื่องโดยสรุปอีกครั้ง
ตามรูปแบบใบงาน
5. ขั้นปฏิบัติตามแผน (นอกห้ องเรียน) นักเรียนเลือกอ่านข่าวเรื่ องที่ 1 ที่ตนเอง
สนใจโดยใช้ ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการอ่านจับใจความ จับ ประเด็นสาคัญของเรื่อง และ
บันทึกลงในแบบบันทึกการอ่านจับใจความที่ครูแจกให้ บันทึกลงตามลาดับขั้นตอนของใบงาน
โดยนักเรียนจะต้ องถ่ายเอกสารสาเนาเนื้อเรื่องข่าวที่อ่านแนบมากับแบบบันทึกการอ่านจับใจความ
ด้ วย
6. ขั้น ประเมิน ผลการปฏิบัติ ครู ตรวจแบบบั น ทึกการอ่านจั บ ใจความจากข่ า วที่
นักเรียนสรุปความเข้ าใจว่ามีความตรงกับเนื้อเรื่องต้ นฉบับที่แนบมาว่าสอดคล้ องกับหลัก 5W1H
หรือไม่
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7. ขั้นการรับรู้เสริมการอ่าน ครูแจกแบบบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ให้ นักเรียนบันทึก
ถึงปัญหาที่พบระหว่างการอ่านเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการอ่านในครั้งต่อไป
คาบเรียนที่ 7 นักเรียนดาเนินกิจกรรมการอ่านจับใจความจากข่าวเรื่องที่ 2 (ปฏิบัติ
กิจกรรมเหมือนในคาบเรียนที่ 6)
คาบเรียนที่ 8 นักเรียนดาเนินกิจกรรมการอ่านจับใจความจากเรื่องสั้นเรื่องที่ 1 (ปฏิบัติ
กิจกรรมเหมือนในคาบเรียนที่ 6)
คาบเรียนที่ 9 นักเรียนดาเนินกิจกรรมการอ่านจับใจความจากเรื่องสั้นเรื่องที่ 2 (ปฏิบัติ
กิจกรรมเหมือนในคาบเรียนที่ 6)
คาบเรี ยนที่ 10 นั ก เรี ยนดาเนิ นกิจกรรมการอ่ า นจั บใจความจากบทความเรื่ อ งที่ 1
(ปฏิบัติกจิ กรรมเหมือนในคาบเรียนที่ 6)
คาบเรี ยนที่ 11 นั ก เรี ยนดาเนิ นกิจกรรมการอ่ า นจั บใจความจากบทความเรื่ อ งที่ 2
(ปฏิบัติกจิ กรรมเหมือนในคาบเรียนที่ 6)
คาบเรี ยนที่ 12 ครู ใ ห้ นั ก เรี ยนทาแบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนหลั งเรี ย น
(Posttest) เรื่ อ งการอ่ า นจั บ ใจความ ซึ่ ง เป็ นข้ อสอบชุ ด เดี ย วกับ แบบทดสอบวั ดผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) และบันทึกผลการทดสอบให้ เป็ นคะแนนหลังเรียน (Posttest)
เมื่อตรวจคะแนนแบบทดสอบทั้งหมดแล้ ว จึงนาคะแนนที่ได้ จากการทาแบบทดสอบมา
วิเคราะห์ด้วยวิธที างสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป
5. วั ด เจตคติ ก ลุ่ มทดลองที่เ รี ยนด้ ว ยวิ ธี ก ารเรี ยนแบบน าตนเองภายหลั งเสร็จ สิ้น การ
ทดลอง
6. เก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผล

ผลการวิจยั
ผลของการเรียนแบบนาตนเองที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จากการศึกษาค้ นพบว่า
1. นั กเรี ยนที่เ รี ยนด้ วยวิ ธีการเรี ยนแบบนาตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่ า
นักเรียนที่เรียนด้ วยวิธกี ารเรียนปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 (p = 0.00 )
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2 ที่เรียนด้ วยวิธกี ารเรียนแบบนาตนเองและวิธกี ารเรียนแบบปกติ
คะแนน

N

กลุ่มทดลองหลังเรียน 40
กลุ่มควบคุมหลังเรียน 40
*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01

26.43
25.23
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df

t

p

1.50
1.14
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2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีเจตคติในด้ านบวกต่อวิธกี ารเรียนแบบนาตนเองโดย
รวมอยู่ในระดับดี ( = 4.50 , S.D. = 0.58 )
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิธีการเรี ยน
แบบนาตนเองในการอ่านจับใจความ
S.D.
รายการประเมิน
ส่วนที่ 1 : ความพร้อมในการเรี ยนแบบนา
ตนเอง
1. ด้ านการเปิ ดโอกาสต่อการเรียนรู้
รวม
2. ด้ านมโนคติของตนในด้ านการเป็ นผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ
รวม
3. ด้ านความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง
รวม
4. ด้ านความสามารถใช้ ทกั ษะการศึกษาหาความรู้
และแก้ ปัญหา
รวม
ส่วนที่ 2 : วิธีการเรียนรู ้
วิธกี ารเรียนรู้ในการอ่านจับใจความ
รวม
โดยรวม

ระดับ
เจตคติ

4.39 0.63

ดี

4.52 0.57

ดี

4.47 0.59

ดี

4.56 0.57

ดีอย่างมาก

4.56 0.54
4.50 0.58

ดีอย่างมาก
ดี

จากตารางที่ 2 พบว่า เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบนาตนเองโดยภาพรวมอยู่
ในระดับที่ดีต่อการเรี ยนรู้แบบนาตนเอง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58

อภิปรายผลการศึกษา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนที่ได้ รับการเรียนแบบนาตนเองสูงกว่า
วิธีการเรียนแบบปกติโดยมีผลคะแนนหลังการเรียนเท่ากับ 26.43 คะแนน และกลุ่มควบคุม
เท่ากับ 25.23 คะแนน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของคณาพร คม
สัน (2540) , รจนา คานึงผล (2542) และลาวัณย์ ทองมนต์ (2550) มีประเด็นอภิปรายดังนี้
1.1 การเตรี ยมความพร้ อมก่อนเรี ยนทั้งด้ านจิตวิทยาและวิ ธีการอ่านด้ วยหลั ก
5W1H
การเตรียมความพร้ อมก่อนเรียนด้ านจิตวิทยา ครูจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ทาความเข้ าใจกับนักเรี ยนในทฤษฎีการเรียนรู้แบบนาตนเองให้ นักเรียนมีความพร้ อมก่อนลงมือ
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ปฏิบัติจริ ง เบื้อ งต้ นแล้ วพบว่ า นั กเรี ยนให้ ความสนใจในการเรี ยนรู้ โดยสังเกตเห็นได้ จาก
ปฏิกิริยา พฤติ กรรมที่แสดงความสนใจในวิ ธีการเรี ยนแบบใหม่แ ละการทาใบกิจกรรม การ
เตรียมความพร้ อมแสดงถึงความใส่ใจและตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้ สอดคล้ องกับแนวคิดของโกรว์
(Grow, 1991) ที่กล่ าวว่ า “การนาตนเองเริ่ มตั้งแต่ ระดับที่ครู เป็ นผู้นาจนกระทั่งถึงระดับที่
นักเรียนนาตนเองได้ ”
การเตรียมความพร้ อมด้ านวิธกี ารอ่านโดยใช้ หลัก 5W1H พบว่า นักเรียนทั้ง 2
กลุ่มสามารถอ่านจับใจความตามหลัก 5W1H ได้ ถูกต้ อง ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะการเตรียมความ
พร้ อมด้ านวิธกี ารอ่านโดยใช้ หลัก 5W1H เป็ นวิธกี ารที่นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มได้ เรียนรู้เหมือนกัน วิธี
เรียนที่ไม่แตกต่าง ยังไม่มีตัวแปรใดๆมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม
โดยผลการอ่านจับใจความจะแตกต่างกันในตอนที่นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มแยกไปเรียนในวิธีการเรียน
แบบนาตนเอง และแบบปกติ ซึ่งพบว่า นักเรียนที่เรี ยนด้ วยวิธีการเรียนแบบนาตนเองอ่านจับ
ใจความได้ ดีกว่านักเรียนที่เรียนด้ วยวิธีการเรียนแบบปกติ อาจเป็ นเพราะความน่าสนใจของเนื้อ
เรื่ อ งที่นั ก เรี ย นเลื อ กอ่ า นระหว่ า งมี อิ ส ระในการเลื อ กอ่ า น และไม่ มี อิ ส ระในการเลื อ กอ่ า น
สอดคล้ องกับคณาพร คมสัน (2540) ได้ ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยการนา
ตนเองในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผล
การทดลองพบว่า ลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองหลังการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อน
การเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01
1.2 บทบาทเชิงรุกของนักเรียนในกระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง
วิธีการเรียนของนัก เรี ยนที่เรี ยนด้ วยวิ ธีการเรี ยนแบบนาตนเอง เน้ นกระบวนการ
ปฏิบัติ ไม่เน้ น เนื้อ หา เปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนได้ เลื อกที่จ ะเรี ยนด้ วยตนเอง นั กเรี ยนจะได้ รั บ
ประสบการณ์ ใหม่ๆจากการเรี ยน ความรู้ และทักษะในการทาความเข้ า ใจสิ่งใหม่ ตามความ
ต้ องการของตน โดยไม่มีแรงกดดับบังคับ ขู่เข็ญจากครู ทาให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียน
แตกต่างจากนักเรียนที่เรียนด้ วยวิธกี ารเรียนแบบปกติ กล่าวคือ บทบาทของนักเรียนที่เรียนด้ วย
วิ ธีการเรี ยนแบบปกติ ยังเป็ นแค่ ผ้ ู ตามที่ดี ไม่ ได้ เ ป็ นผู้ น าในการเรี ยนรู้ อย่ างเต็มที่เ พราะมี ครู
วางแผนและแนวทางในการเรี ย นให้ ตั้ ง แต่ ต้ น จนจบคาบเรี ย น ดั ง นั้ น นั ก เรี ย นจึ ง ไม่ เ กิ ด
กระบวนการคิดที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนเมื่อหาคาตอบจากเรื่องที่อ่านไม่ได้ กจ็ ะรอคาตอบ
จากครู จึงน่าชี้ชัดได้ ว่านักเรี ยนที่เรียนด้ วยวิธีการเรี ยนแบบนาตนเองเป็ นผู้เรี ยนเชิงรุก นั่นคือ
ลงมือ ปฏิบั ติ แ ละมีส่ว นร่ วมในกระบวนการเรี ยนซึ่ ง น่ า จะน าไปสู่ความสามารถในการอ่า นจั บ
ใจความได้ ดีกว่านักเรียนที่เรียนด้ วยวิธกี ารเรียนแบบปกติ
1.3 การสร้ างพฤติกรรมการเรียนในลักษณะพุทธิปัญญา (Cognitive)
นั กเรี ยนที่เรี ยนด้ วยวิ ธีก ารเรี ยนแบบนาตนเอง (Self – Directed Learning) มี
คุณลักษณะการเรียนแบบพุทธิปัญญาที่เน้ นกระบวนการคิด การให้ เหตุผลของนักเรียน โดยจะ
พบได้ จากแบบบั นทึกการอ่านจับใจความที่นักเรียนต้ องคิดอย่างมีเหตุผล วางแผน ใส่ใจ และ
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แก้ ปัญหา ซึ่ งเหล่ านี้เป็ นกระบวนการที่นาไปสู่กระบวนการคิดที่เรี ยกว่ า เมตาคอกนิชัน ซึ่งเป็ น
กระบวนการควบคุมความคิดของตนเองเพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหา สอดคล้ องกับทิศนา แขมมณี
และคณะ (2544: 104) ที่กล่ าวว่ า “เมตาคอกนิชันเป็ นการควบคุมและประเมินการคิดของ
ตนเอง การควบคุมการรู้คิดของตนเองหรือการประเมินการคิดของตนเอง ซึ่งครอบคลุมการ
วางแผน การควบคุ ม ก ากั บ การกระท าของตนเอง การตรวจสอบความก้ า วหน้ า และการ
ประเมินผล” ควบคุมการเรียนรู้ของตนเองให้ สาเร็จตามที่ได้ รับมอบหมาย ในขณะที่วิธีการเรียน
แบบปกติครูเป็ นผู้วางแผนกาหนดเรื่องให้ นักเรียนอ่าน นักเรียนจึงอาจจะขาดความรู้สึกอยาก
แสวงหา ขาดแรงกระตุ้นในความรับผิดชอบ ควบคุมการเรียนรู้ของตนเองให้ สาเร็จ
1.4 การสร้ างพฤติกรรมการเรียนในลักษณะจิตพิสยั
นักเรียนมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นในการเรียนเพราะนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน นักเรียนมี
ความสุขที่ได้ ค้นหาเรื่องที่อยากอ่าน โดยมีครูเป็ นผู้สร้ างความเชื่อมั่น เปลี่ยนทัศนคติ ตลอดจน
สร้ างความมั่นใจให้ แก่นักเรียน สอดคล้ องกับไมเคิล ดอมแจน (Domjan 1996) ที่กล่ าวไว้ ว่า
“การจูงใจเป็ นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม การกระทากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจ กระทา
พฤติกรรมนั้นเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายที่ต้องการ” จึงกล่าวได้ ว่า การเปลี่ยนพฤติกรรมให้ นักเรียน
มีโอกาสได้ ทาในสิ่งที่ตนเองคิดว่ามีความสุข มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นด้ วยเช่นกัน
2. เจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการเรียนแบบนาตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีต่อการ
เรียนรู้แบบนาตนเอง มีประเด็นอภิปรายดังนี้
2.1 การเตรียมความพร้ อมนักเรียนเชิงจิตวิทยา
ครูมีบทบาทสาคัญในการปรับทัศนคติ สร้ างความมั่นใจ และนับถือความสามารถของ
ตนเอง และเชื่อมั่นว่ าจะเป็ นผู้เรี ยนแบบนาตนเองที่ดีได้ เมื่อนักเรียนมีความพร้ อมด้ านจิตใจ
ย่อมส่งผลทางบวกต่อการเรียนที่ดีข้ นึ ได้ ตามที่โกรว์ (Grow, 1991) กล่าวไว้ ว่า “การนาตนเอง
เริ่ ม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ที่ค รู เ ป็ นผู้ น าจนกระทั่ง ถึ ง ระดั บ ที่นั ก เรี ยนน าตนเองได้ ” และสอดคล้ อ งกับ
รสสุคนธ์ เสวตเวชากุล (Swatevacharkul, 2014) ที่ระบุ ว่า “การเตรี ยมความพร้ อมให้ กับ
ผู้เรียนทั้งด้ านจิตวิทยาและวิธกี ารเรียนเป็ นประตูส่คู วามสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง”
2.2 แรงจูงใจต่อวิธกี ารเรียน
นักเรียนมีความกระตือรื อร้ น สนุ กสนาน มีความรั บผิดชอบที่จะปฏิบัติงานให้ สาเร็จ
ลุล่วง สนใจในวิธีการเรียนที่ได้ ออกไปหาคาตอบนอกห้ องเรียน อีกทั้งการได้ ออกไปแหล่งเรียนรู้
ใหม่ๆทาให้ นักเรียนไม่เบื่อหน่าย ส่งผลให้ นักเรียนมีความเต็มใจที่จะเรียนรู้ ทาให้ ได้ รับความรู้
ซึ่งนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนไปในทางที่ดีข้ นึ ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
2.3 แรงเสริมทางบวกจากครู
ครู เสริ มแรงจากการตรวจแบบบั นทึกสะท้ อนการเรี ยนรู้ (Reflection) โดยการเขียน
ตอบกลับนักเรียนในคาพูดเชิงบวก การเขียนกล่าวชม และรวมไปถึงการกล่าวชมด้ วยวาจากับ
นั ก เรี ย นที่ มี ค วามตั้ ง ใจอ่ า นเรื่ อ งและท างานออกมาได้ ดี การท างานงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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เรียบร้ อย สะอาด ตลอดจนให้ ข้อเสนอแนะในการอ่านครั้ งต่อไปเพื่ อที่จะให้ นักเรี ยนมีกาลังใจ
มีแรงจูงใจในการอ่าน ซึ่งการกล่าวชมนักเรียนทาให้ นักเรียนมีกาลังใจที่จะอ่านเรื่องในครั้งต่อไป
ให้ ดีข้ นึ กว่าเดิม อีกทั้งยังเป็ นการเสริมความมั่นใจของนักเรียนอีกทางหนึ่งว่าเรื่องที่นักเรียนเลือก
อ่า นนั้ น น่ า สนใจและถู ก ต้ อ ง ซึ่ งในขณะเดียวกัน ถ้ า นั กเรี ยนมีข้อบกพร่ อง ครู กจ็ ะไม่ ตาหนิ
ข้ อ ผิ ดพลาดของนั ก เรี ย นต่ อ หน้ า เพื่ อ นร่ วมชั้ น แต่ จ ะให้ กาลั ง ใจและแนะน าแนวทางในการ
แก้ ปัญหาให้ กบั นักเรียน การใช้ วิธนี ้ ีนอกจากนักเรียนจะไม่เสียกาลังใจในความพยายามจะอ่านให้
ดีข้ นึ แล้ วยังเสริมแรงให้ นักเรียนอยากพัฒนาตนเองให้ ครูเห็นความตั้งใจของตนเองด้ วย
2.4 ประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้ และวิธกี ารเรียนแบบใหม่
วิธีการเรียนแบบนาตนเองเป็ นวิธีการเรียนวิธีใหม่ซ่ึงนักเรียนไม่เคยได้ เรี ยนรู้มาก่อน
อีกทั้งนักเรียนยังมีอิสระในการเรียนรู้ สามารถทากิจกรรมได้ ตามความสะดวก ความเหมาะสม
ของเวลา นักเรียนไม่เบื่อหน่าย สนุกสนาน มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติงานให้ สาเร็จลุล่วง ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ส่งผลด้ านบวกให้ นักเรี ยนมีเจตคติท่ดี ีต่อวิธีการเรี ยนแบบนาตนเอง โดยไปสอดคล้ อง
กับ คณาพร คมสัน (2540: 146) ได้ ทาวิจั ยเรื่ อง การพั ฒนารู ป แบบการเรี ยนรู้ ด้วยการน า
ตนเองในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผล
การทดลองพบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลองมากกว่าร้ อยละ 80 เห็นด้ วยกับการเรียนตามรูปแบบ
การเรียนรู้ด้วยการนาตนเองในการอ่านภาษาอังกฤษ
นอกจากเจตคติ ของนั ก เรี ยนที่มีผลต่ อ การเรี ยนแบบน าตนเองจะอยู่ ในระดั บ ที่ดีแ ล้ ว
แบบบันทึกสะท้ อนการเรียนรู้ในการเรียนแบบนาตนเองก็เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่สนับสนุ นผลของเจตคติ
ของนักเรียน โดยการสะท้อนการเรียนรู้ในการเรียนแบบนาตนเองของนักเรียน แบ่งออกเป็ น 7
ด้ านได้ แก่ การอ่านจับใจความ
ด้ านที่ 1 จุดมุ่งหมายในการอ่าน นักเรียนสะท้ อนความคิดเห็นในการอ่านเพื่อความรู้มาก
ที่สุดคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 50 ซึ่งนักเรี ยนสะท้ อนความคิดเห็น ดังนี้ “เพื่ อให้ มีความรู้เพิ่ มเติม ”
“เพื่อให้ มีความรู้รอบตัวเพิ่มเติม ” “อ่านเพื่ อหาความรู้รอบตัวเพิ่ มเติม” “เพื่อให้ มีความรู้
เพิ่มขึ้น”
ด้ านที่ 2 ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการอ่าน นักเรียนได้ รับความรู้เพิ่มเติมคิดเป็ นร้ อยละ 35
ซึ่งนักเรียนสะท้ อนความคิดเห็นดังนี้ “ได้ ความรู้เพิ่มเติมถึงสาเหตุของอาการปากแห้ ง ” “ได้
ความรู้เพิ่มเติมและนาประโยชน์ท่ไี ด้ รับไปใช้ ในชีวิตประจาวัน” “ได้ รับความรู้เพิ่มเติมจากข่าว”
“ได้ ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการสมองมึนงงในบทความ”
ด้ านที่ 3 ปัญหา อุปสรรคระหว่างทากิจกรรม นักเรียนไม่ม่ันใจในการเลือกเรื่องอ่านคิด
เป็ นร้ อยละ 30 โดยเป็ นคาตอบที่นักเรียนตอบมากที่สุดเป็ นลาดับที่ 1 ซึ่งนักเรียนสะท้ อนความ
คิดเห็นดังนี้ “ไม่ม่ันใจในการเลือกข่าว ตัดสินใจไม่ถูก ” “รู้สึกไม่ม่ันใจในการหาข้ อมูล ว่ า
เรื่ องที่หามานั้ น ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ” “ไม่ ค่อ ยมั่ น ใจว่ าสิ่งที่อ่ านและจะน ามาบั น ทึกนี้ ใช่ บ ทความ
หรือไม่” “ไม่ม่นั ใจในการเลือกและพิจารณาบทความว่าถูกต้ องแน่หรือเปล่า”
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ด้ านที่ 4 วิธีการแก้ ไขปั ญหา นักเรียนเลือกที่จะปรึกษาอาจารย์ประจาวิชาคิดเป็ นร้ อยละ
40 ซึ่ งสะท้ อนจากพฤติกรรมของนั กเรี ยนที่เข้ ามาปรึ กษาอาจารย์ ประจาวิ ชาเมื่อมีปัญหาหรื อ
ประเด็นใดที่ไม่เข้ าใจ
ด้ านที่ 5 นักเรียนได้ รับความรู้ในระดับ (ระดับ 6–9) ซึ่งอยู่ในระดับมากคิดเป็ นร้ อยละ
60
ด้ านที่ 6 พัฒนาการอ่านของนักเรียนอยู่ในระดับ (ระดับ 5) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดคิด
เป็ นร้ อยละ50 และด้ านที่ 7 สิ่งที่นักเรียนตั้งใจทาเป็ นลาดับต่อไปคือการเล่าต่อให้ ผ้ ูอ่ นื ฟั งคิดเป็ น
ร้ อยละ 6

ข้อเสนอแนะ
1. ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับการพั ฒนาทักษะทางภาษาในด้ านการเขียน และหลักการใช้
ภาษา ควบคู่กันไปกับผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องผลของการเรียนแบบนาตนเองที่มีต่อ
ความสามารถในการอ่านจับใจความ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เพราะทักษะทั้งหมดที่กล่าวมา
ข้ างต้ นมีความสัมพันธ์กนั เป็ นอย่างยิ่ง
2. ควรให้ นักเรียนมีโอกาสเรียนด้ วยการเรียนแบบนาตนเองในลักษณะของกิจกรรมกลุ่ม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้ านลักษณะนาตนเองในการเรียนรู้รูปแบบของงานกลุ่มและ
เพื่อเสริมสร้ างทักษะปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลให้ แก่นักเรียน
3. ควรมี การศึ กษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับ การจั ดกิจ กรรมการเรี ยนรู้ ด้วยวิ ธีก ารเรี ยนแบบน า
ตนเองโดยใช้ เวลามากขึ้นคือ 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้ เห็นพัฒนาการของนักเรียนทั้งในด้ าน
ความสามารถในการอ่านจับใจความ และในด้ านลักษณะการนาตนเองในการเรียนรู้ชัดเจนมาก
ขึ้น
4. ควรมีการศึกษาวิจัยการนาการเรียนรู้แบบนาตนเองไปใช้ จัดการเรียนรู้ให้ กับนักเรียน
ระดับชั้นอื่นๆเพื่อฝึ กให้ นักเรียนพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคาถามซึ่งจะทาให้ การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ควรทาการทดลองซา้ โดยศึกษาตัวแปรอื่นๆ เช่น เพศ ความสามารถในการเรียนว่า
จะมีผลต่อวิธกี ารเรียนแบบนาตนเองหรือไม่ อย่างไร
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