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ผลของการเรียนแบบน าตนเองท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจับ    

ใจความกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

พมิพศิา  เต่ารั้ง* 

ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ เสวตเวชากุล** 

บทคดัย่อ 

        การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทยีบความสามารถในการอ่านจับใจความของ

นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบน าตนเองและวิธีการเรียนแบบปกติ  2) เพ่ือศึกษาเจตคติ

ของนักเรียนที่มีต่อวิธกีารเรียนแบบน าตนเองในการอ่านจับใจความ 

           วิธีการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา ตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปี

การศึกษา 2558  โรงเรียนมัธยมสาธติวัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จ านวน 

2 ห้องเรียน ซ่ึงได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

วิจัยคร้ังน้ีคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 5 แผน  2) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์การอ่านจับ

ใจความ  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จ านวน 30 ข้อ  3) แบบบันทึกการอ่านจับ

ใจความจ านวน 6 แผ่น   4) แบบวัดเจตคติในการเรียนรู้แบบน าตนเองจ านวน 20 ข้อ  และ 5) 

แบบบันทกึสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection ) จ านวน 6 แผ่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  

ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้  Independent  

Samples  t-test 

         ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบน าตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึง

สอดคล้องกับสมมติฐาน และมีเจตคติในด้านบวกต่อวิธีการเรียนแบบน าตนเองโดยรวมอยู่ใน

ระดับ “ดี”  มีค่าเฉล่ียเทา่กบั 4.50  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั  0.58 
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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.) 

 

 บทน า 

        ภาษาเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ติดต่อสื่อสารและเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  เพราะ

ในยุคน้ีเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

สร้างสรรค์ความเจริญแก่ชุมชน  โดยเฉพาะเร่ืองการอ่านซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการเรียน

ส าหรับทุกระดับการศึกษา  ทกัษะการอ่านจับใจความเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเรจ็ในการ

เรียนรู้  และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ซ่ึงสอดคล้องกับ สุมาลี  ศิริกุล (2554: 1) ที่กล่าวว่า

การอ่านเป็นทักษะการใช้ภาษาที่ มีบทบาทส าคัญในการรับสารของมนุษย์ที่ ช่วยเสริมสร้าง

สติปัญญาและการแก้ปัญหา  เพราะโลกปัจจุบันเป็นโลกที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็  ทั้งด้านวัตถุ  

วิทยาการ  เทคโนโลยี  และความนึกคิด  จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่มนุษย์ต้องรักการอ่านเพ่ือให้สามารถ

ติดตามความเคล่ือนไหว   และความเปล่ียนแปลงต่างๆให้ทนัต่อเหตุการณ์ 
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                โดยปัจจุบันการสอนอ่านจับใจความรายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติมระดับช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 2 ของโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ยังไม่บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่ก  าหนดไว้  จากการที่ผู้วิจัยสงัเกตพบว่าปัญหาเกดิจากด้านต่างๆ  ได้แก่ 

        1.  นักเรียน  พบว่า  นักเรียนไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายส าคัญของเร่ืองที่อ่าน  จับใจความส าคัญ  

ตีความ  วิเคราะห์  และประเมินค่าจากสารที่อ่านไม่ได้  ซ่ึงพบปัญหาจากการท าแบบฝึกหัด  

แบบทดสอบ  รวมไปถึงเวลาที่ครูซักถามโต้ตอบความเข้าใจจากเร่ืองที่อ่าน  นักเรียนกไ็ม่สามารถ

ตอบค าถามได้ตามจุดประสงค์  เพราะนักเรียนไม่สนใจการอ่าน  เบ่ือหน่ายในการอ่านในคาบ

เรียนจึงท าให้ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

        2.  ครูผู้สอน  พบว่า  ครูไม่กล้าปล่อยให้นักเรียนมีอิสระในการคิดวิเคราะห์  ตีความ  

ประเมินค่า  หรือคิดต่อจากเร่ืองที่อ่านเอง  แต่ครูจะสรุปเน้ือหาและค าตอบให้กับนักเรียน  ด้วย

ข้อจ ากัดในเร่ืองของเวลาในคาบเรียนที่ น้อยและไม่เพียงพอ  ครูจึงอยากรวบรัดเน้ือหา  

แบบฝึกหัดต่างๆให้จบภายในคาบ  เพราะฉะน้ันนักเรียนจึงไม่ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาทักษะ

การคิด  วิเคราะห์  จับใจความหรือตีความเร่ืองที่อ่าน  จึงใช้วิธจีดจ าสิ่งที่ครูสรุปให้เทา่น้ัน 

        3.  สื่อและวิธีสอน  พบว่า นักเรียนยังคงท าตามในสิ่งที่ครูมอบหมายโดยครูไม่เน้นให้

นักเรียนมีอิสระในการคิด  สื่ อและวิธีการสอนขาดความน่าสนใจดึงดูด  ครูยังคงเน้นแต่

กระบวนการทอ่งจ า  ท าให้ขาดกจิกรรมกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 

        ผู้วิจัยจึงเหน็ว่า  การจัดการเรียนรู้แบบน าตนเอง (self – Directed Learning) เป็นวิธีการ

เรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถเลือกวิธีการเรียนรู้  แสวงหา

แหล่งความรู้  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  รวมทั้งการประเมินตนเองด้วยตัวของนักเรียนเอง  

โดยครูจะเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นส่งเสริมและให้ค าปรึกษากับนักเรียน  โดยจะร่วมเรียนรู้ไปกับ

นักเรียน  และติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย  ดังที่ (ทองจันทร์  หงศ์ลดารมณ์, 

2531) กล่าวไว้ว่า การเรียนด้วยวิธน้ีีจะช่วยให้ผู้เรียนเกดิแรงจูงใจภายใน  กระตุ้นความต้องการที่

จะเรียนรู้   ท าให้นักเรียนเรียนรู้ในสิ่งที่อยากเรียน  เรียนรู้ ได้มากและจ าได้นานขึ้น 

 

วตัถุประสงคก์ารศึกษา 

        1.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการ

เรียนแบบน าตนเองและวิธกีารเรียนแบบปกติ  

           2.  เพ่ือศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิธกีารเรียนแบบน าตนเองในการอ่านจับใจความ 

 

สมมติฐานการวิจยั 

             ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน ที่เรียนด้วยวิธกีารเรียนแบบน าตนเอง

จะสงูกว่าวิธกีารเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการศึกษา 

        1.   หากผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ ต้ังไว้ในด้านความสามารถในการอ่าน  ครู

สามารถน าวิธกีารเรียนแบบน าตนเองเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือมาปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอน

ได้ 

        2.  หากผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้างต้น  ครู  ผู้บริหาร  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องก็

จะได้แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้วิธีการเรียนรู้แบบน าตนเองอย่าง

เหมาะสมย่ิงขึ้น 

        3.  ครูได้พัฒนาวิธีการสอนด้วยวิธีการเรียนแบบน าตนเอง  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้เกดิประโยชน์อย่างเหมาะสมย่ิงขึ้น   

        4.  ผลการวิจัยด้านเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิธีเรียนรู้แบบน าตนเอง  จะช่วยสร้างความ

ตระหนักให้แก่ครูถึงความพร้อมและระดับความสามารถในการเรียนแบบน าตนเองของนักเรียน  

ซ่ึงครูจะมีแนวทางในการปรับบทบาทของตนเองให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  เพ่ือให้วิธีการเรียนรู้แบบน า

ตนเองส่งผลดีและเกดิประโยชน์สงูสดุต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

ประชากรและตวัอย่าง 

        1. ประชากร  คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  

โรงเรียนมัธยมสาธติวัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จ านวน 4 ห้องเรียน  รวม 

160 คน ซ่ึงทางโรงเรียนจัดนักเรียนแต่ละห้องในลักษณะคละความสามารถ 

        2. ตัวอย่าง  คือ นักเรียน  จ านวน 2 ห้องเรียน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้

ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  จากน้ันสุ่มจับสลากได้ ม. 2/1 มีนักเรียนจ านวน  40 คน  เป็นกลุ่ม

ทดลองการอ่านจับใจความด้วยวิธีการเรียนแบบน าตนเอง  และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3  

มีนักเรียนจ านวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุมการอ่านจับใจความด้วยวิธกีารเรียนปกติ 

 เครือ่งมือการวิจยั 

        1.  แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความด้วยวิธีการเรียนแบบน าตนเอง  ส าหรับกลุ่ม

ทดลองจ านวน 5 แผน ใช้เวลาสอน 10  คาบ มีค่า IOC เฉล่ียทั้งชุดเท่ากับ  0.90   การสร้าง

แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี  

              1.1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  ครูจัดกิจกรรมกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพ่ือเช่ือมโยง

เข้าสู่เร่ืองที่จะอ่าน  เช่น  การต้ังค าถาม  พร้อมทั้งแจกและอธิบายเน้ือหาเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ

น าตนเองและช้ีแจงการด าเนินกจิกรรม 

     1.2   ขั้นกิจกรรมการอ่านจับใจความโดยวิธีการเรียนแบบน าตนเอง  มีขั้นตอนดังน้ี   

(ปรับมาจากงานของ คณาพร  คมสนั, 2540: 90) 
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   ข้ันที่ 1 ขั้นสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่พอใจ  คือ ครูใช้ค าถามกระตุ้น

ให้นักเรียนนึกถึงสิ่งที่นักเรียนสนใจและอยากอ่าน 

   ข้ันที่ 2 ข้ันวินิจฉัยความต้องการ  คือ  ครูอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้

แบบน าตนเอง โดยนักเรียนจะมีอิสระในการเลือกเน้ือเร่ืองที่จะอ่านได้ตามความต้องการเพียงแต่

ต้องอยู่ในกรอบหัวข้อที่ครูก าหนดไว้  ซ่ึงจะแตกต่างจากการเรียนด้วยวิธีธรรมดาที่ครูจะก าหนด

เร่ืองมาให้โดยที่นักเรียนไม่มีโอกาสได้เลือกเร่ืองที่ตนเองถนัดหรือสนใจ 

   ข้ันที่ 3 ขั้นก าหนดเป้าหมายในการอ่าน  คือ ครูเป็นผู้ช้ีแนะแนวทางให้

นักเรียน ตั้งเป้าหมายในการอ่านที่เหมาะสม  ตลอดจนให้การเสริมแรงเพ่ือนักเรียนจะได้มี

ก าลังใจในการด าเนินกจิกรรมการเรียนรู้ของตนและพัฒนาเป้าหมายการเรียนให้สงูขึ้น 

   ข้ันที่ 4 ขั้นวางแผนการอ่าน  คือ  ครูแจกแบบบันทกึการอ่านจับใจความ

ด้วยหลัก 5W1H ให้กบันักเรียนเพ่ือบันทกึใจความส าคัญจากเร่ือง 

   ข้ันที่ 5 ขั้นปฏบัิติตามแผน  คือ  นักเรียนอ่านเร่ืองที่ตนเองสนใจโดยใช้

ความรู้  ความเข้าใจในเร่ืองการอ่านจับใจความด้วยหลัก 5W1H  และบันทกึลงในแบบบันทกึการ

อ่านจับใจความที่ครูแจกให้  บันทกึลงตามล าดับขั้นตอนของแบบบันทกึ 

   ข้ันที่ 6 ข้ันประเมินผลการปฏิบัติ  คือ  ครูตรวจแบบบันทึกการอ่านที่

นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองที่อ่านว่ามีความตรงกับเน้ือเร่ืองและสอดคล้องกับหลัก 

5W1H 

   ข้ันที่ 7 ขั้นการรับรู้เสริมการอ่าน  คือ  ครูแจกแบบบันทึกสะท้อนการ

เรียนรู้ให้นักเรียนบันทกึถึงปัญหาที่พบระหว่างการอ่านเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการอ่านใน

คร้ังต่อไป   

        2.  แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความด้วยวิธกีารเรียนแบบปกติ  ส าหรับกลุ่ม 

ควบคุมจ านวน 5 แผน ใช้เวลาสอน 10  คาบ มีค่า IOC เฉล่ียทั้งชุดเท่ากับ  0.90   การสร้าง

แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี 

             1.1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความพร้อม  และความสนใจใน

การเรียนด้วยการสนทนาซักถาม และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

    1.2  ขั้นสอน   ครูสอนเน้ือหาให้นักเรียนด้วยวิธีการบรรยาย  สนทนาซักถาม  โดยมี

สื่อประกอบการเรียนการสอน  เช่น  ใบความรู้  ใบงาน  หรือหนังสือแบบเรียน  และนักเรียนลง

มือปฏบัิติกจิกรรมโดยใช้หลัก 5W1H  

    1.3  ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเน้ือหาด้วยการซักถามหรือตรวจเฉลย

แบบฝึกหัดร่วมกนั 

        3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความเป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  

ตัวเลือก  ทั้งหมด  30  ข้อ  ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกัน 

ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทา่กบั 0.87  
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        4.  แบบบันทกึการอ่านจับใจความด้วยหลัก  5W1H  ค่าเฉล่ีย IOC  ของแบบบันทกึการ

อ่านจับใจความเทา่กบั  1.00 

        5.  แบบวัดเจตคติในการเรียนรู้แบบน าตนเอง  ส าหรับกลุ่มทดลองที่มีต่อวิธีการเรียนแบบ

น าตนเองในการอ่านจับใจความ  จ านวน 20 ข้อ ซ่ึงมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating- Scale) ของลิเคอร์ท (Likert)   ชนิด 5 ระดับ มีค่า IOC เฉล่ียทั้งชุดเทา่กบั  0.89  

        6.   แบบบันทกึสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection)  เป็นเคร่ืองมือที่สร้างข้ึนเพ่ือให้นักเรียน

ทบทวนและสะท้อนกระบวนการคิดให้เกดิความเข้าใจและเกดิการเรียนรู้จากประสบการณ์ น าไปสู่

การพัฒนาปรับปรุงตนเอง  ค่าเฉล่ีย IOC  ของแบบบันทกึสะท้อนการเรียนรู้ เทา่กบั 1.00 

 

        การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

        การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development)  แบบ  Pretest – 

Post test Design  โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

        1.  ก าหนดตัวอย่าง 

          2.  Pretest  กลุ่มควบคุม  และกลุ่มทดลอง เป็นข้อสอบชุดเดียวกนั 

          3.  เตรียมความพร้อมนักเรียน  

              3.1  เตรียมความพร้อมนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วยหลัก 5W1H 

              เตรียมความพร้อมนักเรียนด้วยใบกิจกรรมด้านวิธีการอ่านจับใจความให้กับนักเรียน  

ซ่ึงทั้งหมดใช้หลักการอ่านจับใจความแบบ 5W1H ได้แก่ Who = ใคร , What = เกิดอะไรขึ้น  , 

Where = เกดิข้ึนที่ไหน , When = วันเวลาใด,Why = ท าไมจึงเกดิขึ้น , How = เกดิขึ้นได้อย่างไร  

              3.2  การเตรียมความพร้อมนักเรียนกลุ่มทดลองเชิงจิตวิทยาในวิธีการเรียนแบบน า

ตนเองด้วยใบกจิกรรม ในกระบวนการน้ีสรุปไว้ 3 ข้อดังน้ี  1.  การเปล่ียนทศันคติ  โน้มน้าวใจให้

นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้  2.  การสร้างความมั่นใจ  นักเรียน

ต้องรู้สึกมีความมั่นใจว่าจะสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้  3. การนับถือตนเอง  นักเรียนต้องมี

ความเช่ือม่ันและนับถือในความสามารถของตนเองว่าเป็นผู้เรียนแบบน าตนเองที่ดีได้  ต้องเช่ือว่า

การล้มเหลวเป็นผลมาจากความพยายามที่น้อยเกนิไป  

        4.  กลุ่มควบคุมเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ  และกลุ่มทดลองเรียนด้วยวิธีการเรียน

แบบน าตนเองรวมทั้งสิ้น 10 คาบเรียน 

        การด าเนนิการเก็บขอ้มูลในกลุ่มควบคุมมีขั้นตอนดงันี้  

        คาบเรียนที่ 1 ครูช้ีแจงรายละเอียดการเรียนเร่ืองการอ่านจับใจความแก่นักเรียน  เพ่ือให้

เข้าใจจุดประสงค์ของการเรียนรู้อย่างถูกต้อง  จากน้ันครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน (Pretest)  จ านวน 1 คาบ   

        คาบเรียนที่ 2 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสารแต่ละประเภท  ได้แก่  ข่าว  เร่ืองสั้น  

และบทความ   และแจกใบความรู้ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาประกอบการอธบิาย 

909



7 
 

        คาบเรียนที่ 3 ครูแจกใบงานเน้ือหาความรู้เร่ืองข่าว  เร่ืองสั้น  และบทความให้นักเรียนท า

ลงในสมุดภายในเวลาที่ก  าหนด  หลังจากน้ันครูและนักเรียนช่วยกนัเฉลยใบงานเร่ืองข่าว  เร่ืองสั้น  

และบทความ  ครูอธิบายเพ่ิมเติมและช่วยกันสรุปเน้ือหาเร่ืองข่าว  เร่ืองสั้น  และบทความ  สรุป

และบันทกึลงในสมุดเพ่ือเน้นย า้ความเข้าใจของนักเรียน 

        คาบเรียนที่ 4  การเตรียมความพร้อมด้านวิธีการอ่าน5W1H   ครูแจกใบความรู้เร่ืองการ

อ่านจับใจความส าคัญประกอบการอธบิายให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในหัวข้อต่อไปน้ี  1.ความหมาย

ของการอ่านจับใจความส าคัญ  2.  จุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ   3.  หลักและวิธีใน

การอ่านจับใจความส าคัญ (5W1H)  4.  ประโยชน์ที่ได้จากการอ่านจับใจความส าคัญ  หลังจาก

น้ันครูแจกใบงานเร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้และตอบค าถามลง

ในสมุดภายในเวลาที่ก  าหนด 

        คาบเรียนที่ 5  ครูให้นักเรียนจัดกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน  นักเรียนทุกกลุ่มเลือกสมาชิกใน

กลุ่ม 1 คน ที่เข้าใจในเน้ือหามากที่สดุเป็นตัวแทนสลับไปอยู่กบักลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มเดิมของตัวเอง  

จากน้ันตัวแทนกลุ่มที่ถูกเลือกต้องอธิบายเน้ือหาที่ตนเองเข้าใจให้เพ่ือนกลุ่มใหม่ฟัง  ใช้เวลา

อธิบายกลุ่มละไม่เกิน  3  นาท ี เวียนสลับกันจนครบทุกกลุ่ม  สุดท้ายให้ส่งตัวแทนห้อง  1  คน

ออกมาสรุปให้ครูและเพ่ือนฟังหน้าช้ันเรียน หลังจากน้ันครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยใบงานเร่ือง

การอ่านจับใจความส าคัญ  ครูอธิบายเพ่ิมเติมจากเน้ือหาที่เฉลย  จากน้ันนักเรียนและครูช่วยกัน

สรุปเน้ือหาเร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญ  สรุปและบันทกึลงในสมุดเพ่ือเน้นย า้ความเข้าใจของ

นักเรียน 

        คาบเรียน  6  ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความพร้อม  โดยซักถามทบทวนเน้ือหาที่เรียน

เร่ืองข่าวจากคาบเรียนที่ผ่านมา  จากน้ันครูแจกข่าวเร่ืองที่ 1 ให้นักเรียนอ่านคนละ  1  ข่าว  โดย

เป็นข่าวที่ครูก าหนดให้อ่านเหมือนกันทั้งห้อง  ครูแจกแบบบันทกึการอ่านจับใจความให้นักเรียน

คนละ 1  ชุด  ครูอธิบายวิธีการบันทกึ  จากน้ันนักเรียนปฏบัิติกิจกรรมอ่านจับใจความจากข่าวที่

ก  าหนด  และเมื่อครบเวลาครูและนักเรียนในห้องร่วมกันเฉลย  สรุปเน้ือหาด้วยการซักถาม  และ

ตรวจเฉลยความถูกต้องของข่าวที่มอบหมายให้อ่านพร้อมกนัในคาบเรียน 

        คาบเรียนที่ 7  ครูแจกข่าวเร่ืองที่ 2 ให้นักเรียนอ่าน (ปฏบัิติกิจกรรมเหมือนในคาบเรียนที่ 

6) 

        คาบเรียนที่ 8  ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกดิความพร้อม  ความสนใจในการเรียนการสอนด้วย

การซักถาม  ทบทวนเน้ือหาที่เรียนเร่ืองเร่ืองสั้นจากคาบเรียนที่ผ่านมา  จากน้ันครูแจกเร่ืองสั้น

เร่ืองที่ 1 ให้นักเรียนอ่านคนละ  1  เร่ือง  โดยเป็นเร่ืองสั้นที่ครูก าหนดให้อ่านเหมือนกันทั้งห้อง  

ครูแจกแบบบันทกึการอ่านจับใจความ ให้นักเรียนคนละ  1  ชุด  อธิบายวิธีการบันทกึ  จากน้ัน

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอ่านจับใจความส าคัญตามเวลาที่ครูก าหนด  และเมื่อครบเวลาครูและ

นักเรียนในห้องร่วมกันเฉลย  สรุปเน้ือหาด้วยการซักถาม  และตรวจเฉลยความถูกต้องของเร่ือง

สั้นที่มอบหมายให้อ่านพร้อมกนัในคาบเรียน 
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        คาบเรียนที่ 9  ครูแจกเร่ืองสั้นเร่ืองที่ 2 ให้นักเรียนอ่าน (ปฏบัิติกิจกรรมเหมือนในคาบ

เรียนที่ 8) 

        คาบเรียนที่ 10  ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความพร้อม  ความสนใจในการเรียนการสอน

ด้วยการซักถาม  ทบทวนเน้ือหาที่เรียนเร่ืองบทความจากคาบเรียนที่ผ่านมา  จากน้ันครูแจก

บทความเร่ืองที่ 1 ให้นักเรียนอ่านคนละ  1  เร่ือง  โดยเป็นบทความที่ครูก าหนดให้อ่าน

เหมือนกันทั้งห้อง  ครูแจกแบบบันทึกการอ่านจับใจความให้นักเรียนคนละ  1  ชุด  อธิบาย

วิธีการบันทึก  จากน้ันนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอ่านจับใจความส าคัญตามเวลาที่ครูก าหนด  และ

เมื่อครบเวลาครูและนักเรียนในห้องร่วมกันเฉลย  สรุปเน้ือหาด้วยการซักถาม  และตรวจเฉลย

ความถูกต้องของบทความที่มอบหมายให้อ่านพร้อมกนัในคาบเรียน 

        คาบเรียนที่ 11  ครูแจกบทความเร่ืองที่ 2 ให้นักเรียนอ่าน (ปฏบัิติกิจกรรมเหมือนในคาบ

เรียนที่ 10) 

       ในคาบเรียนที่ 12  ครูให้นักเรียนท าแบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

(Posttest)  ซ่ึงเป็นข้อสอบชุดเดียวกบัแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest)   

        เม่ือตรวจคะแนนแบบทดสอบทั้งหมดแล้ว  จึงน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบมา

วิเคราะห์ด้วยวิธทีางสถิติ  เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 

การด าเนนิการเก็บขอ้มูลในกลุ่มทดลองมีขั้นตอนดงันี้  

        คาบเรียนที่ 1 ครูช้ีแจงและอธบิายรายละเอยีดการเรียนเร่ืองการอ่านจับใจความแก่นักเรียน  

เพ่ือให้เข้าใจจุดประสงค์ของการเรียนรู้อย่างถูกต้อง  จากน้ันครูให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผล

สมัฤทธิ์ทางการเรียน (Pretest)  จ านวน 1 คาบ   

        คาบเรียนที่ 2  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสารแต่ละประเภท  ได้แก่  ข่าว  เร่ืองสั้น  

และบทความ  และแจกใบความรู้ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาประกอบการอธบิาย 

        คาบเรียนที่ 3 นักเรียนเข้ากลุ่มกลุ่มละ  5-6 คน ครูแจกใบความรู้เร่ืองข่าว  เร่ืองสั้น  และ

บทความให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันอ่านเน้ือหาที่ได้รับ  สมาชิกใน

กลุ่มช่วยกันระดมความคิดสรุปเร่ืองที่อ่านและเขียนลงในกระดาษปรุ๊ฟด้วยปากกา  นักเรียนส่ง

ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอเน้ือหาที่ครูแจกหน้าช้ันเรียน  เวียนกันจนครบทุกกลุ่ม  หลังจากน้ัน

ครูแจกใบงานให้นักเรียนท าลงในสมุดโดยนักเรียนจะต้องท างานที่ครูมอบหมายภายในเวลาที่

ก  าหนด  และในท้ายคาบเรียนครูและนักเรียนช่วยกนัเฉลยใบงาน  

        คาบเรียนที่ 4  การเตรียมความพร้อมด้านวิธีการอ่าน 5W1H ครูแจกใบความรู้เร่ืองการ

อ่านจับใจความส าคัญประกอบการอธบิายให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในหัวข้อต่อไปน้ี  1.ความหมาย

ของการอ่านจับใจความส าคัญ  2.  จุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ   3.  หลักและวิธีใน

การอ่านจับใจความส าคัญ (5W1H)  4.  ประโยชน์ที่ได้จากการอ่านจับใจความส าคัญ  หลังจาก

น้ันครูแจกใบงานเร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้และตอบค าถามลง

ในสมุดภายในเวลาที่ก  าหนด 
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        คาบเรียนที่ 5  การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้แบบน าตนเอง , กิจกรรมเชิงจิตวิทยา  

ครูสนทนากับนักเรียน  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเรียนแบบน าตนเอง  รูปแบบ  

ความส าคัญ  บทบาทของครู  ตลอดจนบทบาทของนักเรียนต่อการเรียนรู้แบบน าตนเอง  ครูแจก

ใบความรู้ประกอบการอธบิายเกี่ยวกบัทฤษฎีการเรียนรู้แบบน าตนเอง  จากน้ันครูแจกใบกิจกรรม

เชิงจิตวิทยาเร่ืองการเรียนรู้แบบน าตนเองให้นักเรียนลองฝึกท าเพ่ือปรับทศันคติให้กับนักเรียนว่า

นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้  ในท้ายคาบเรียนครูและนักเรียนช่วยกัน

เฉลยใบกิจกรรมเร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญ  และใบกิจกรรมเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนรู้

แบบน าตนเอง  ครูอธบิายเพ่ิมเติมจากเน้ือหาที่เฉลย 

        คาบเรียนที่ 6  ครูช้ีแจง  อธิบายการด าเนินกิจกรรมการอ่านจับใจความของนักเรียน

ตามล าดับขั้นดังน้ี   

  1.ขั้นสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่พอใจ  ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนนึกถึง

ข่าวที่นักเรียนสนใจและอยากอ่าน 

      2. ขั้นวินิจฉัยความต้องการ  นักเรียนแต่ละคนทราบความต้องการในการอ่าน

ข่าวของตนเองว่าจะเลือกอ่านข่าวประเภทใด  โดยนักเรียนจะมีอสิระในการเลือกเน้ือเร่ืองที่จะอ่าน

ได้ตามความต้องการ  เพียงแต่ต้องอยู่ในกรอบหัวข้อที่ครูได้ส ารวจเสยีงส่วนมาก 

      3. ขั้นก าหนดเป้าหมายในการอ่าน 

           3.1  นักเรียนแต่ละคนเลือกข่าวที่ตนเองสนใจอ่าน 

          3.2  ครูช้ีแจงถึงแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถไปแสวงหาความรู้อย่างอสิระ 

          3.3  ครูอธบิายวิธกีาร  ขั้นตอนในการอ่าน  และระยะเวลาในการท ากิจกรรม

ให้นักเรียนทุกคนเข้าใจตรงกนั 

 4.  ขั้นวางแผนการอ่าน  ครูแจกแบบบันทึกการอ่านจับใจความให้แก่นักเรียนเพ่ือ

น าไปบันทึกความเข้าใจของเน้ือเร่ืองข่าวที่เลือกอ่าน โดยในแบบบันทึกการอ่านจับความจะเป็น

หัวข้อให้นักเรียนสรุปเน้ือเร่ืองตามหลัก  5W1H  พร้อมเขียนเรียบเรียงเน้ือเร่ืองโดยสรุปอีกคร้ัง

ตามรูปแบบใบงาน  

 5.  ขั้นปฏบัิติตามแผน (นอกห้องเรียน)  นักเรียนเลือกอ่านข่าวเร่ืองที่ 1 ที่ตนเอง

สนใจโดยใช้ความรู้  ความเข้าใจในเร่ืองการอ่านจับใจความ  จับประเดน็ส าคัญของเร่ือง  และ

บันทึกลงในแบบบันทึกการอ่านจับใจความที่ครูแจกให้  บันทึกลงตามล าดับข้ันตอนของใบงาน  

โดยนักเรียนจะต้องถ่ายเอกสารส าเนาเน้ือเร่ืองข่าวที่อ่านแนบมากบัแบบบันทกึการอ่านจับใจความ

ด้วย 

 6.  ขั้นประเมินผลการปฏิบัติ  ครูตรวจแบบบันทึกการอ่านจับใจความจากข่าวที่

นักเรียนสรุปความเข้าใจว่ามีความตรงกบัเน้ือเร่ืองต้นฉบับที่แนบมาว่าสอดคล้องกับหลัก  5W1H 

หรือไม่ 
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 7.  ขั้นการรับรู้เสริมการอ่าน  ครูแจกแบบบันทกึสะท้อนการเรียนรู้ให้นักเรียนบันทกึ

ถึงปัญหาที่พบระหว่างการอ่านเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการอ่านในคร้ังต่อไป  

          คาบเรียนที่ 7  นักเรียนด าเนินกิจกรรมการอ่านจับใจความจากข่าวเร่ืองที่ 2  (ปฏบัิติ

กจิกรรมเหมือนในคาบเรียนที่ 6) 

          คาบเรียนที่ 8  นักเรียนด าเนินกิจกรรมการอ่านจับใจความจากเร่ืองสั้นเร่ืองที่ 1 (ปฏบัิติ

กจิกรรมเหมือนในคาบเรียนที่ 6) 

          คาบเรียนที่ 9  นักเรียนด าเนินกจิกรรมการอ่านจับใจความจากเร่ืองสั้นเร่ืองที่ 2  (ปฏบัิติ

กจิกรรมเหมือนในคาบเรียนที่ 6)  

          คาบเรียนที่ 10 นักเรียนด าเนินกิจกรรมการอ่านจับใจความจากบทความเร่ืองที่ 1  

(ปฏบัิติกจิกรรมเหมือนในคาบเรียนที่ 6) 

          คาบเรียนที่ 11 นักเรียนด าเนินกิจกรรมการอ่านจับใจความจากบทความเร่ืองที่ 2  

(ปฏบัิติกจิกรรมเหมือนในคาบเรียนที่ 6) 

          คาบเรียนที่ 12 ครูให้นักเรียนท าแบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

(Posttest)  เร่ืองการอ่านจับใจความ  ซ่ึงเป็นข้อสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest)  และบันทกึผลการทดสอบให้เป็นคะแนนหลังเรียน  (Posttest) 

        เม่ือตรวจคะแนนแบบทดสอบทั้งหมดแล้ว  จึงน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบมา

วิเคราะห์ด้วยวิธทีางสถิติ  เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 

        5.  วัดเจตคติกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบน าตนเองภายหลังเสร็จสิ้ นการ

ทดลอง 

        6.  เกบ็รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  สรุป และอภิปรายผล       

 

ผลการวิจยั 

        ผลของการเรียนแบบน าตนเองที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการศึกษาค้นพบว่า   

            1.  นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบน าตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า

นักเรียนที่เรียนด้วยวิธกีารเรียนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  (p = 0.00 ) 

ตารางที่ 1  การเปรียบเทยีบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

2 ที่เรียนด้วยวิธกีารเรียนแบบน าตนเองและวิธกีารเรียนแบบปกติ   

คะแนน N  

          

S.D df t p 

กลุ่มทดลองหลังเรียน 40 26.43 1.50 78 4.02 0.00* 

กลุ่มควบคุมหลังเรียน 40 25.23 1.14 

*มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 
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            2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติในด้านบวกต่อวิธกีารเรียนแบบน าตนเองโดย

รวมอยู่ในระดับดี  (  = 4.50 , S.D. = 0.58 ) 

ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิธีการเรียน

แบบน าตนเองในการอ่านจับใจความ 

 

รายการประเมิน 

 

   

S.D. ระดบั 

เจตคติ 

ส่วนท่ี 1 :  ความพรอ้มในการเรียนแบบน า

ตนเอง 

1. ด้านการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 

รวม 

 

 

4.39 

 

 

0.63 

 

 

ดี 

2. ด้านมโนคติของตนในด้านการเป็นผู้เรียนที่มี

ประสทิธภิาพ 

รวม 

 

 

4.52 

 

 

0.57 

 

 

ดี 

3. ด้านความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง 

รวม 

 

4.47 

 

0.59 

 

ดี 

4. ด้านความสามารถใช้ทกัษะการศึกษาหาความรู้

และแก้ปัญหา 

รวม 

 

 

4.56 

 

 

0.57 

 

 

ดีอย่างมาก 

ส่วนท่ี 2 :  วิธีการเรียนรู ้

วิธกีารเรียนรู้ในการอ่านจับใจความ 

รวม 

 

 

4.56 

 

 

0.54 

 

 

ดีอย่างมาก 

โดยรวม 4.50 0.58 ดี 

         จากตารางที่ 2  พบว่า  เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบน าตนเองโดยภาพรวมอยู่

ในระดับที่ดีต่อการเรียนรู้แบบน าตนเอง  มีค่าเฉล่ีย ( )  เท่ากับ 4.50  และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั 0.58   

 

อภิปรายผลการศึกษา 

1.  ผลสมัฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนที่ได้รับการเรียนแบบน าตนเองสูงกว่า

วิธีการเรียนแบบปกติโดยมีผลคะแนนหลังการเรียนเท่ากับ 26.43  คะแนน  และกลุ่มควบคุม

เทา่กบั  25.23  คะแนน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยของคณาพร  คม

สนั  (2540) , รจนา  ค านึงผล (2542) และลาวัณย์ ทองมนต์ (2550) มีประเดน็อภิปรายดังน้ี 

                1.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนทั้งด้านจิตวิทยาและวิธีการอ่านด้วยหลัก 

5W1H 

   การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนด้านจิตวิทยา  ครูจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนทศันคติ  

ท าความเข้าใจกับนักเรียนในทฤษฎีการเรียนรู้แบบน าตนเองให้นักเรียนมีความพร้อมก่อนลงมือ
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ปฏิบัติจริง  เบ้ืองต้นแล้วพบว่า  นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนรู้  โดยสังเกตเห็นได้จาก

ปฏิกิริยา  พฤติกรรมที่แสดงความสนใจในวิธีการเรียนแบบใหม่และการท าใบกิจกรรม  การ

เตรียมความพร้อมแสดงถึงความใส่ใจและต้ังใจที่อยากจะเรียนรู้  สอดคล้องกับแนวคิดของโกรว์  

(Grow, 1991) ที่กล่าวว่า  “การน าตนเองเร่ิมต้ังแต่ระดับที่ครูเป็นผู้น าจนกระทั่งถึงระดับที่

นักเรียนน าตนเองได้”      

                      การเตรียมความพร้อมด้านวิธกีารอ่านโดยใช้หลัก  5W1H พบว่า นักเรียนทั้ง 2 

กลุ่มสามารถอ่านจับใจความตามหลัก 5W1H ได้ถูกต้อง  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการเตรียมความ

พร้อมด้านวิธกีารอ่านโดยใช้หลัก 5W1H เป็นวิธกีารที่นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มได้เรียนรู้เหมือนกัน  วิธี

เรียนที่ไม่แตกต่าง  ยังไม่มีตัวแปรใดๆมาเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม  

โดยผลการอ่านจับใจความจะแตกต่างกันในตอนที่นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มแยกไปเรียนในวิธีการเรียน

แบบน าตนเอง  และแบบปกติ  ซ่ึงพบว่า  นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบน าตนเองอ่านจับ

ใจความได้ดีกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ  อาจเป็นเพราะความน่าสนใจของเน้ือ

เร่ืองที่นักเรียนเลือกอ่านระหว่างมีอิสระในการเลือกอ่าน  และไม่มีอิสระในการเลือกอ่าน  

สอดคล้องกับคณาพร  คมสัน (2540) ได้ศึกษาเร่ือง  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยการน า

ตนเองในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผล

การทดลองพบว่า  ลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองหลังการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อน

การเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 

                1.2 บทบาทเชิงรุกของนักเรียนในกระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

                 วิธีการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบน าตนเอง  เน้นกระบวนการ

ปฏิบัติ  ไม่เน้นเน้ือหา เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกที่จะเรียนด้วยตนเอง  นักเรียนจะได้รับ

ประสบการณ์ใหม่ๆจากการเรียน  ความรู้  และทักษะในการท าความเข้าใจสิ่งใหม่ตามความ

ต้องการของตน  โดยไม่มีแรงกดดับบังคับขู่เขญ็จากครู  ท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียน 

แตกต่างจากนักเรียนที่เรียนด้วยวิธกีารเรียนแบบปกติ  กล่าวคือ  บทบาทของนักเรียนที่เรียนด้วย

วิธีการเรียนแบบปกติยังเป็นแค่ผู้ตามที่ดี  ไม่ได้เป็นผู้น าในการเรียนรู้อย่างเตม็ที่เพราะมีครู

วางแผนและแนวทางในการเรียนให้ตั้ งแต่ต้นจนจบคาบเรียน  ดังน้ันนักเรียนจึงไม่เกิด

กระบวนการคิดที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง  ตลอดจนเม่ือหาค าตอบจากเร่ืองที่อ่านไม่ได้กจ็ะรอค าตอบ

จากครู  จึงน่าช้ีชัดได้ว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบน าตนเองเป็นผู้เรียนเชิงรุก  น่ันคือ  

ลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนซ่ึงน่าจะน าไปสู่ความสามารถในการอ่านจับ

ใจความได้ดีกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธกีารเรียนแบบปกติ 

                1.3  การสร้างพฤติกรรมการเรียนในลักษณะพุทธปัิญญา (Cognitive) 

   นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบน าตนเอง (Self – Directed Learning) มี

คุณลักษณะการเรียนแบบพุทธิปัญญาที่เน้นกระบวนการคิด  การให้เหตุผลของนักเรียน  โดยจะ

พบได้จากแบบบันทกึการอ่านจับใจความที่นักเรียนต้องคิดอย่างมีเหตุผล  วางแผน  ใส่ใจ  และ

915



13 
 

แก้ปัญหา ซ่ึงเหล่าน้ีเป็นกระบวนการที่น าไปสู่กระบวนการคิดที่เรียกว่า เมตาคอกนิชัน ซ่ึงเป็น

กระบวนการควบคุมความคิดของตนเองเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา  สอดคล้องกับทิศนา  แขมมณี

และคณะ (2544: 104)  ที่กล่าวว่า  “เมตาคอกนิชันเป็นการควบคุมและประเมินการคิดของ

ตนเอง  การควบคุมการรู้คิดของตนเองหรือการประเมินการคิดของตนเอง  ซ่ึงครอบคลุมการ

วางแผน  การควบคุมก ากับการกระท าของตนเอง การตรวจสอบความก้าวหน้า  และการ

ประเมินผล” ควบคุมการเรียนรู้ของตนเองให้ส าเรจ็ตามที่ได้รับมอบหมาย ในขณะที่วิธีการเรียน

แบบปกติครูเป็นผู้วางแผนก าหนดเร่ืองให้นักเรียนอ่าน  นักเรียนจึงอาจจะขาดความรู้สึกอยาก

แสวงหา  ขาดแรงกระตุ้นในความรับผิดชอบ  ควบคุมการเรียนรู้ของตนเองให้ส าเรจ็ 

                1.4  การสร้างพฤติกรรมการเรียนในลักษณะจิตพิสยั   

  นักเรียนมีแรงจูงใจเพ่ิมข้ึนในการเรียนเพราะนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน  นักเรียนมี

ความสุขที่ได้ค้นหาเร่ืองที่อยากอ่าน โดยมีครูเป็นผู้สร้างความเช่ือม่ัน  เปล่ียนทศันคติ  ตลอดจน

สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน สอดคล้องกับไมเคิล  ดอมแจน (Domjan 1996) ที่กล่าวไว้ว่า 

“การจูงใจเป็นภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรม  การกระท ากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจ  กระท า

พฤติกรรมน้ันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ”  จึงกล่าวได้ว่า  การเปล่ียนพฤติกรรมให้นักเรียน

มีโอกาสได้ท าในสิ่งที่ตนเองคิดว่ามีความสขุ  มีผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกนั 

        2.  เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบน าตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีต่อการ

เรียนรู้แบบน าตนเอง  มีประเดน็อภิปรายดังน้ี 

              2.1  การเตรียมความพร้อมนักเรียนเชิงจิตวิทยา 

  ครูมีบทบาทส าคัญในการปรับทศันคติ  สร้างความมั่นใจ  และนับถือความสามารถของ

ตนเอง  และเช่ือม่ันว่าจะเป็นผู้เรียนแบบน าตนเองที่ดีได้  เมื่อนักเรียนมีความพร้อมด้านจิตใจ

ย่อมส่งผลทางบวกต่อการเรียนที่ดีข้ึนได้  ตามที่โกรว์ (Grow, 1991) กล่าวไว้ว่า  “การน าตนเอง

เร่ิมต้ังแต่ระดับที่ครูเป็นผู้น าจนกระทั่งถึงระดับที่นักเรียนน าตนเองได้” และสอดคล้องกับ

รสสุคนธ์ เสวตเวชากุล  (Swatevacharkul, 2014) ที่ระบุว่า  “การเตรียมความพร้อมให้กับ

ผู้เรียนทั้งด้านจิตวิทยาและวิธกีารเรียนเป็นประตูสู่ความสามารถในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง” 

                2.2  แรงจูงใจต่อวิธกีารเรียน 

            นักเรียนมีความกระตือรือร้น  สนุกสนาน  มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ

ลุล่วง สนใจในวิธีการเรียนที่ได้ออกไปหาค าตอบนอกห้องเรียน อีกทั้งการได้ออกไปแหล่งเรียนรู้

ใหม่ๆท าให้นักเรียนไม่เบ่ือหน่าย  ส่งผลให้นักเรียนมีความเตม็ใจที่จะเรียนรู้  ท าให้ได้รับความรู้

ซ่ึงน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนไปในทางที่ดีข้ึนในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้   

                2.3  แรงเสริมทางบวกจากครู 

  ครูเสริมแรงจากการตรวจแบบบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) โดยการเขียน

ตอบกลับนักเรียนในค าพูดเชิงบวก  การเขียนกล่าวชม และรวมไปถึงการกล่าวชมด้วยวาจากับ

นักเรียนที่ มีความต้ังใจอ่านเร่ืองและท างานออกมาได้ดี  การท างานงานที่ มีประสิทธิภาพ  
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เรียบร้อย  สะอาด  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการอ่านคร้ังต่อไปเพ่ือที่จะให้นักเรียนมีก าลังใจ  

มีแรงจูงใจในการอ่าน  ซ่ึงการกล่าวชมนักเรียนท าให้นักเรียนมีก าลังใจที่จะอ่านเร่ืองในคร้ังต่อไป

ให้ดีข้ึนกว่าเดิม  อกีทั้งยังเป็นการเสริมความม่ันใจของนักเรียนอีกทางหน่ึงว่าเร่ืองที่นักเรียนเลือก

อ่านน้ันน่าสนใจและถูกต้อง ซ่ึงในขณะเดียวกัน  ถ้านักเรียนมีข้อบกพร่อง  ครูกจ็ะไม่ต าหนิ

ข้อผิดพลาดของนักเรียนต่อหน้าเพ่ือนร่วมช้ัน  แต่จะให้ก าลังใจและแนะน าแนวทางในการ

แก้ปัญหาให้กบันักเรียน  การใช้วิธน้ีีนอกจากนักเรียนจะไม่เสยีก าลังใจในความพยายามจะอ่านให้

ดีขึ้นแล้วยังเสริมแรงให้นักเรียนอยากพัฒนาตนเองให้ครูเหน็ความต้ังใจของตนเองด้วย  

            2.4  ประสบการณ์  แหล่งเรียนรู้   และวิธกีารเรียนแบบใหม่ 

            วิธีการเรียนแบบน าตนเองเป็นวิธีการเรียนวิธีใหม่ซ่ึงนักเรียนไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน  

อีกทั้งนักเรียนยังมีอิสระในการเรียนรู้  สามารถท ากิจกรรมได้ตามความสะดวก  ความเหมาะสม

ของเวลา  นักเรียนไม่เบ่ือหน่าย  สนุกสนาน  มีความรับผิดชอบที่จะปฏบัิติงานให้ส าเรจ็ลุล่วง  ซ่ึง

ทั้งหมดน้ีส่งผลด้านบวกให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิธีการเรียนแบบน าตนเอง โดยไปสอดคล้อง

กับ คณาพร  คมสัน (2540: 146) ได้ท าวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยการน า

ตนเองในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผล

การทดลองพบว่า  นักเรียนในกลุ่มทดลองมากกว่าร้อยละ 80  เหน็ด้วยกับการเรียนตามรูปแบบ

การเรียนรู้ ด้วยการน าตนเองในการอ่านภาษาองักฤษ 

นอกจากเจตคติของนักเรียนที่มีผลต่อการเรียนแบบน าตนเองจะอยู่ในระดับที่ดีแล้ว  

แบบบันทกึสะท้อนการเรียนรู้ในการเรียนแบบน าตนเองกเ็ป็นอีกสิ่งหน่ึงที่สนับสนุนผลของเจตคติ

ของนักเรียน  โดยการสะท้อนการเรียนรู้ ในการเรียนแบบน าตนเองของนักเรียน  แบ่งออกเป็น  7  

ด้านได้แก่ การอ่านจับใจความ 

ด้านที่ 1 จุดมุ่งหมายในการอ่าน นักเรียนสะท้อนความคิดเหน็ในการอ่านเพ่ือความรู้มาก

ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50  ซ่ึงนักเรียนสะท้อนความคิดเห็นดังน้ี  “เพ่ือให้มีความรู้เพ่ิมเติม”   

“เพ่ือให้มีความรู้รอบตัวเพ่ิมเติม”    “อ่านเพ่ือหาความรู้รอบตัวเพ่ิมเติม”   “เพ่ือให้มีความรู้

เพ่ิมข้ึน” 

 ด้านที่ 2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน  นักเรียนได้รับความรู้เพ่ิมเติมคิดเป็นร้อยละ 35  

ซ่ึงนักเรียนสะท้อนความคิดเหน็ดังน้ี  “ได้ความรู้เพ่ิมเติมถึงสาเหตุของอาการปากแห้ง”   “ได้

ความรู้เพ่ิมเติมและน าประโยชน์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน”   “ได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากข่าว”   

“ได้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกบัอาการสมองมึนงงในบทความ”   

 ด้านที่ 3 ปัญหา อุปสรรคระหว่างท ากิจกรรม นักเรียนไม่มั่นใจในการเลือกเร่ืองอ่านคิด

เป็นร้อยละ 30 โดยเป็นค าตอบที่นักเรียนตอบมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 ซ่ึงนักเรียนสะท้อนความ

คิดเห็นดังน้ี  “ไม่มั่นใจในการเลือกข่าว  ตัดสินใจไม่ถูก”   “รู้สึกไม่มั่นใจในการหาข้อมูล  ว่า

เร่ืองที่หามาน้ันถูกต้องหรือไม่”   “ไม่ค่อยม่ันใจว่าสิ่งที่อ่านและจะน ามาบันทึกน้ีใช่บทความ

หรือไม่”  “ไม่มั่นใจในการเลือกและพิจารณาบทความว่าถูกต้องแน่หรือเปล่า” 
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 ด้านที่ 4 วิธีการแก้ไขปัญหา  นักเรียนเลือกที่จะปรึกษาอาจารย์ประจ าวิชาคิดเป็นร้อยละ 

40  ซ่ึงสะท้อนจากพฤติกรรมของนักเรียนที่เข้ามาปรึกษาอาจารย์ประจ าวิชาเม่ือมีปัญหาหรือ

ประเดน็ใดที่ไม่เข้าใจ 

 ด้านที่ 5 นักเรียนได้รับความรู้ในระดับ (ระดับ 6–9) ซ่ึงอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 

60   

 ด้านที่ 6 พัฒนาการอ่านของนักเรียนอยู่ในระดับ (ระดับ 5) ซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุดคิด

เป็นร้อยละ50  และด้านที่ 7 สิ่งที่นักเรียนต้ังใจท าเป็นล าดับต่อไปคือการเล่าต่อให้ผู้อื่นฟังคิดเป็น

ร้อยละ  6 

 

ขอ้เสนอแนะ 

        1.  ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทกัษะทางภาษาในด้านการเขียน  และหลักการใช้

ภาษา  ควบคู่กันไปกับผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ืองผลของการเรียนแบบน าตนเองที่มีต่อ

ความสามารถในการอ่านจับใจความ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพราะทกัษะทั้งหมดที่กล่าวมา

ข้างต้นมีความสมัพันธก์นัเป็นอย่างย่ิง   

        2.  ควรให้นักเรียนมีโอกาสเรียนด้วยการเรียนแบบน าตนเองในลักษณะของกิจกรรมกลุ่ม  

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านลักษณะน าตนเองในการเรียนรู้รูปแบบของงานกลุ่มและ

เพ่ือเสริมสร้างทกัษะปฏสิมัพันธร์ะหว่างบุคคลให้แก่นักเรียน   

        3.  ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนแบบน า

ตนเองโดยใช้เวลามากขึ้ นคือ 1 ภาคการศึกษา   เพ่ือให้เหน็พัฒนาการของนักเรียนทั้งในด้าน

ความสามารถในการอ่านจับใจความ  และในด้านลักษณะการน าตนเองในการเรียนรู้ชัดเจนมาก

ขึ้น 

        4.  ควรมีการศึกษาวิจัยการน าการเรียนรู้แบบน าตนเองไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

ระดับช้ันอื่นๆเพ่ือฝึกให้นักเรียนพัฒนาทกัษะการคิด  การตั้งค าถามซ่ึงจะท าให้การเรียนการสอน

มีประสทิธภิาพมากขึ้น 

        5.  ควรท าการทดลองซ า้โดยศึกษาตัวแปรอื่นๆ  เช่น  เพศ  ความสามารถในการเรียนว่า

จะมีผลต่อวิธกีารเรียนแบบน าตนเองหรือไม่  อย่างไร   
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