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บทคดัย่อ 

 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ

ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเองและวิธีการเรียนแบบปกติ 2) เพื่อศึกษาเจตคติของ

นกัเรียนท่ีมีต่อวิธีการเรียนแบบนาํตนเองในการอ่านจบัใจความ 

วิธีการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา ตัวอย่างคือ นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร จาํนวน 2 หอ้ง 

เรียน ซ่ึงไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่ายโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี

คือ 1) แผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 5 แผน 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความแบบ

ปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 3) แบบบนัทึกการอ่านจบัใจความจาํนวน 6 ชุด 4) แบบ 

วดัเจตคติในการเรียนรู้แบบนาํตนเองจาํนวน 20 ขอ้ และ 5) แบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ (Reflection) 

จาํนวน 6 ชุด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบ

สมมติฐานโดยใช ้Independent Samples t-test 

ผลการวิจยัพบว่า  นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน และมีเจตคติในดา้นบวกต่อวิธีการเรียนแบบนาํตนเองโดยรวมอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 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.) 
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กติติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จไดด้ว้ยดีเพราะไดรั้บความกรุณาและช่วยเหลือตลอดจนได้

คาํปรึกษาแนะนาํอยา่งดีจาก ผศ.ดร.รสสุคนธ์ เสวตเวชากุล ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน

การให้คาํปรึกษา ตรวจสอบ เสนอแนะและแก้ไขข้อบกพร่องตลอดจนตรวจสอบเน้ือหาให้

ครอบคลุมสมบูรณ์ พร้อมดว้ยความเอาใจใส่ใกลชิ้ดเสมอมา รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณท่าน

คณะกรรมการ อนัประกอบดว้ย ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี 

ทองเอม และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.งามทิพย ์วิมลเกษม ท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือในการแกไ้ข

ปรับปรุงดา้นเน้ือหา อีกทั้งยงัใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อผูว้ิจยั ทาํใหง้านวิจยัในคร้ังน้ี

มีคุณค่ามากยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีกรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือวิทยานิพนธ์ ซ่ึง

ไดใ้หข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 

ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการและนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมธัยม

สาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ท่ีกรุณาอาํนวยความสะดวก และให้ความ

ร่วมมือเป็นอยา่งดีในการทดสอบเคร่ืองมือตลอดจนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยณ์ัฐธยาน์ การุญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียน มัธยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษา 

สนบัสนุนดา้นเอกสาร และเคร่ืองมือ และเป็นกาํลงัใจท่ีดียิง่แก่ผูว้ิจยัตลอดการดาํเนินการ  

คุณค่าและประโยชน์ท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเพื่อบูชาพระคุณบิดา 

มารดา ผูใ้ห้ความอนุเคราะห์ ห่วงใย ดูแลเป็นกาํลงัใจท่ีดียิ่ง ตลอดจนสนบัสนุนดา้นการศึกษาของ

ผูว้ิจยัเสมอมา อีกทั้งบูรพาจารยทุ์กท่านท่ีไดใ้หค้วามรู้เป็นพ้ืนฐานจนสามารถสาํเร็จการศึกษาขั้นน้ี

ได ้
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 แนว

การจดัการศึกษา 23(4) กล่าวถึง การจดัการศึกษาโดยให้ความสําคญัดา้นความรู้ และทกัษะดา้น

คณิตศาสตร์ ดา้นภาษาเน้นการใชภ้าษาไทยอย่างถูกตอ้งเหมือนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานพทุธศกัราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น.1) ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิด

ความชาํนาญในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อนาํไปใชใ้น

ชีวิตจริง เพราะในชีวิตประจาํวนัของเราตอ้งเก่ียวขอ้งกบัภาษาอยูเ่สมอ ภาษาจึงมีบทบาทสาํคญัต่อ

ความเจริญกา้วหนา้ของชีวิตและสงัคมมนุษยอ์ยา่งปฏิเสธไม่ได ้

ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารและเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํรงชีวิต เม่ือมนุษย์

อยูร่่วมกนัเป็นสังคมจาํเป็นตอ้งติดต่อส่ือสารและทาํกิจกรรมร่วมกนัอยูต่ลอดเวลา การส่ือสารจึง

เป็นปัจจยัสําคญัอย่างหน่ึงนอกเหนือจากปัจจยัพื้นฐานในการดาํรง ชีวิตของมนุษย ์การส่ือสารมี

บทบาทสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษยม์าก การส่ือสารมีความสาํคญัอยา่งยิ่งในปัจจุบนั ซ่ึงได้

ช่ือวา่เป็นยคุโลกาภิวตัน์ เป็นยคุของขอ้มูลข่าวสาร การส่ือสารมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและสังคม 

การส่ือสารทาํใหค้นมีความรู้และโลกทศัน์ท่ีกวา้งขวางข้ึน การส่ือสารเป็นกระบวน การท่ีทาํใหส้ังคม 

เจริญกา้วหนา้อยา่งไม่หยดุย ั้ง ทาํใหม้นุษยส์ามารถสืบทอดพฒันา เรียนรู้ และรับรู้ วฒันธรรมของ

ตนเองและสังคมได ้ การส่ือสารเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาประเทศ สร้างสรรคค์วามเจริญ 

กา้วหนา้แก่ชุมชน และสังคมในทุกดา้นดว้ยเคร่ืองหมาย รหสั หรือสัญลกัษณ์ต่างๆโดยเรียกรวมว่า 

ภาษา         

ชีวิตของแต่ละคนย่อมตอ้งเก่ียวขอ้งผูกพนักบัสังคม คือ กลุ่มคนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้

ไม่มีใครท่ีจะอยูไ่ดโ้ดยปราศจากสังคมและการอยูร่่วมกบัคนอ่ืน ซ่ึงจะตอ้งมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและ

กนั มีการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด ความสนใจ เพ่ือให้สังคมเกิดความสงบสุขและพฒันาไป

ขา้ง หน้าอย่างแทจ้ริง ดงันั้นการติดต่อส่ือสารจึงเขา้มาเป็นส่วนสําคญัในการเช่ือมโยงมนุษยทุ์ก

คน เขา้ดว้ยกนั สามารถทาํทั้งการพบปะส่ือสารกนัดว้ยการสนทนาและอ่านขอ้เขียนของกนัและกนั 

สาํหรับสังคมปัจจุบนัซ่ึงเป็นสังคมใหญ่ท่ีเจริญเติบโตและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การติดต่อกนั
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โดยวิธีพบปะสนทนายอ่มเป็นไปไดใ้นวงจาํกดั ดงันั้นการส่ือสารกนัโดยการอ่านจึงมีความสาํคญั

มาก นอกจากนั้นผูอ่้านจาํนวนมากยงัตอ้งการอ่านเพื่อแสวงหาความรู้และความบนัเทิง จากหนงัสือ

อีกดว้ย 

พจนานุกรมออนไลน์เมอเรียม-เวบ็สเตอร์ (Merriam–Webster Online Dictionary) 

นิยามว่า การส่ือสาร หมายถึงกระบวนการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างบุคคล โดยผ่านระบบ

สัญลกัษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมท่ีเขา้ใจกนั (www.m-w.com, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2553) 

เดนนิส แมคเควล (McQuail, 2005) กล่าวว่า การส่ือสารหมายถึงการใหแ้ละการรับความหมาย การ

ถ่ายทอดและการรับสาร ซ่ึงรวมถึงแนวคิดของการโตต้อบ แบ่งปัน และมีปฏิสัมพนัธ์กนัดว้ย ดงันั้น 

คาํวา่ “การส่ือสาร” จึงมีความหมายท่ีกวา้งขวางและเล่ือนไหลได ้จึงออกจะเป็นการยากท่ีจะกาํหนด

คาํนิยามถึง “การส่ือสาร” โดยให้เป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป อย่างไรก็ตาม หน่ึงในนิยามเชิง

ปฏิบติัการ (working definition) ท่ีนกัวิชาการดา้นการส่ือสารทั้งหลายใชก้นัมากคือ “การส่ือสารคือ

การส่ง (transmitting) ขอ้มูล (information) จากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึง” ซ่ึงเป็นนิยามท่ีทาํให้

มองเห็นภาพง่ายๆของการส่ือสารได ้

ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะหน่ึงในการส่ือสารซ่ึงจะประสบผลสําเร็จไดจ้ะตอ้งมีภาษา

เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญั เน้ือหาของสารจะไม่สามารถถ่ายทอดไดถ้า้ไม่มีภาษา จึงอาจกล่าวไดว้่า

ภาษาคือตวันาํสาร ภาษาท่ีผูส่้งสารและผูรั้บสารใชจ้ะดีหรือไม่ดีข้ึนอยูก่บัทกัษะในการส่ือสาร ถา้ผู ้

ส่งสารเลือกใชภ้าษาในการเสนอสารท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บสาร ในดา้นความรู้และทกัษะการใชภ้าษา 

จะทาํใหเ้กิดการรับรู้และเขา้ใจตรงกนั สุมาลี ศิริกลุ (2554, น.1) กล่าววา่ การอ่านทาํใหมี้ความรู้เป็น

สากล รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการ มีทกัษะและศกัยภาพในการ

จดัการส่ือสาร การปรับวิธีคิด วิธีการทาํงานไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ การอ่าน คือ ทกัษะ

การใชภ้าษาท่ีมีบทบาทสาํคญัในการรับสารของมนุษยท่ี์ช่วยเสริมสร้างองคค์วามรู้ สติปัญญาและ

การแกปั้ญหา ปัจจุบนัการอ่านมีความจาํเป็นต่อชีวิตยิง่กวา่ยคุท่ีผา่นมา เพราะโลกปัจจุบนัเป็นโลกท่ี

เปล่ียนแปลงรวดเร็ว ทั้งดา้นวตัถุ วิทยาการ เทคโนโลยี และความนึกคิด จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีมนุษย์

ตอ้งรักการอ่านเพื่อใหส้ามารถติดตามความเคล่ือนไหว ความกา้วหนา้ และความเปล่ียนแปลงต่างๆ

ใหท้นัต่อเหตุการณ์ 

การอ่านเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการเสาะแสวงหาความรู้ สร้างสติปัญญาในการพฒันา

ชีวิต สร้างความบนัเทิงใจตลอดจนความจรรโลงใจท่ีเกิดข้ึน การรู้จกัฝึกฝนอยา่งสมํ่าเสมอจะทาํให้

ผูอ่้านมีพื้นฐานในการอ่านท่ีดี ส่งผลต่อกระบวนการคิดทั้งความคิดแบบวิจารณญาณ การแสดง

ความคิดเห็น การตีความ และการสังเคราะห์ ทาํให้เกิดความชาํนาญและมีความรู้กวา้งขวาง ประเทิน 

มหาขนัธ์ (2530, น.13) กล่าววา่ การอ่านเป็นส่วนหน่ึงของภาษาซ่ึงประกอบดว้ยการฟัง การพูด การ
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อ่าน และการเขียน การอ่านจะเกิดข้ึนไดย้่อมตอ้งมีการฟัง การดูและการพูด ดงันั้นการอ่านจึงมี

ลักษณะขอบข่ายท่ีกวา้งขวาง ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน เช่น การใช้การรับรู้ การเรียนรู้ 

พฒันาการ ความสนใจ การตอบสนอง การตดัสิน การสังเคราะห์ การแกปั้ญหา การจดัลาํดบั การ

อนุมาน ความตั้ งใจ การเช่ือมโยง การสรุป การเปรียบเทียบขอ้มูล การประเมินค่าอย่างพินิจ

พิเคราะห์ การใชส้มาธิ การเลือก จินตนาการ การรําลึก การแสดงความคิดเห็น และความคิดแบบ

วิจารณญาณทาํใหก้ารอ่านเกิดการตอบสนองทางร่างกาย และทางอารมณ์ ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นเจตคติ บุคลิกภาพ อุปนิสัย ตลอดจนแนวการประพฤติปฏิบติัของผูอ่้านได ้ฉวีวรรณ คู

หาภินนัท ์(2542, น.3) ไดก้ล่าวว่า การอ่านมีความสาํคญัต่อชีวิตมนุษยต์ั้งแต่เลก็จนโต การอ่านมี

ความสาํคญัต่อการพฒันาอาชีพและการศึกษา การอ่านเป็นหวัใจสาํคญัในการเรียนการสอน 

การอ่านถือวา่เป็นทกัษะทางภาษาท่ีสาํคญัและจาํเป็นมากในการดาํรงชีวิตของมนุษยใ์น

ปัจจุบนั เพราะปัจจุบนัวิทยาการและเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทสาํคญัในชีวิตประจาํวนั เทคโนโลยี

ต่างๆไดเ้จริญไปมากการติดต่อส่ือสารยิง่เพิ่มบทบาทสาํคญัในทางธุรกิจมากข้ึน สังคมถูกเช่ือมโยง

ใหเ้ป็นสังคมแห่งขอ้มูลข่าวสาร ทุกคนจึงจาํเป็นตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านจึงจะเขา้ใจและส่ือสารกนั

ไดอ้ยา่งตรงตามจุดประสงค ์วรรณี โสมประยรู (2542, น.120) สรุปไวว้่า ประชาชนท่ีมีประสบการณ์ใน

การอ่านย่อมจะมีความฉลาดรอบรู้ ซ่ึงจะทาํให้เป็นบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพในการทาํงาน มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม ผูท่ี้มีคุณภาพเช่นน้ีย่อมเป็นทรัพยากรอนัมีค่ายิ่ง และเป็นปัจจยัในการพฒันา

ประเทศต่อไป 

สุมาลี ศิริกุล (2554, น.2) ไดส้รุปความสาํคญัของการอ่านว่า การอ่านเป็นปัจจยัสาํคญั

ในการพฒันาคุณภาพชีวิตมนุษยใ์ห้ดีข้ึน เพราะนอกจากการอ่านจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชา

ต่างๆแลว้ การอ่านยงัเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้วิทยาการต่างๆท่ีกา้วหนา้และเปล่ียนแปลง

ไปอย่างรวดเร็วและทาํให้ผูอ่้านมีขอ้มูลประกอบการคิด การตดัสินใจอย่างกวา้งขวาง ทาํให้รู้ข่าว

ความเคล่ือนไหว การเปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่างดี ผูมี้ทกัษะในการอ่านท่ีดีย่อม

ไดรั้บประสบการณ์มากสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการศึกษาเล่า

เรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน ผูท่ี้จะประสบความสาํเร็จในการอ่านไดจ้ะตอ้งมีองคป์ระกอบต่างๆ กล่าวคือ 

มีความพร้อมในการอ่าน สามารถใชส้ติปัญญาแปลความส่ิงท่ีอ่านและเช่ือมโยงประสบการณ์ของ

ตนกบัส่ิงท่ีอ่านได ้ดงันั้นผูท่ี้อ่านเป็นไม่ใช่เพียงแต่อ่านรู้เร่ืองเท่านั้น แต่ตอ้งอ่านจบัใจความสาํคญั

และอ่านไดเ้ร็ว ตลอดจนสามารถนาํทกัษะท่ีอ่านไปเป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง

ได ้

ก า ร อ่ า น ต า ม ห ลัก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น  พุ ท ธ ศัก ร า ช  2551 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น.18) ไดร้ะบุถึงตวัช้ีวดัและสาระแกนกลางในการอ่านของนกัเรียน
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ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ไวว้่า นกัเรียนตอ้งอ่านจบัใจความสาํคญั สรุปความ และอธิบายราย 

ละเอียดของเร่ืองท่ีอ่านจากส่ือต่างๆเช่น บทความ บันทึกเหตุการณ์ และบทสนทนาได้ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสาระท่ี 1 การอ่าน ไดร้ะบุมาตรฐาน ท 1.1 ไวว้่า ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และ

ความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต และมีนิสยัรักการอ่าน โดยตามหลกัสูตร

โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครจดัใหน้กัเรียนเรียนในรายวิชา

ภาษาไทยเพิ่มเติมตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในรายวิชา “ภาษาไทยเพิ่มเติม1” ระดบัชั้นมธัยม- 

ศึกษาปีท่ี 2 ในรายวิชา “ภาษาไทยเพิ่มเติม2” และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในรายวิชา “ภาษาไทย

เพิ่มเติม3” ซ่ึงจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 

กาํหนดไว ้

ทกัษะการอ่านจบัใจความเป็นส่ิงท่ีสําคญัซ่ึงนาํพาให้นักเรียนประสบความสําเร็จใน

การศึกษาและยงัเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดบัสูงข้ึนไปอีกทั้งยงัสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้น

ชีวิตประจาํวนัได ้พนัธ์ุทิพา หลาบบุญเลิศ (2535, น.50) ไดแ้สดงทศันะไวว้่าการอ่านจบัใจความ

เป็นหัวใจของการอ่าน จะเป็นผลให้เขา้ใจจุดมุ่งหมายสําคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้การเก็บใจความ

สาํคญัจะเป็นพื้นฐานสําหรับการแสดงความคิดเชิงวิพากษว์ิจารณ์ หรือศึกษาคน้ควา้เป็นพิเศษใน

เร่ืองนั้นๆต่อไป ปัจจุบนัการสอนอ่านจบัใจความในรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม ระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 2 โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร เขตบางเขน จงัหวดั

กรุงเทพฯ ยงัไม่เป็นไปตามจุดประสงคท่ี์กาํหนดไว ้เม่ือพบว่ามีปัญหาอนัพบจากสาเหตุต่างๆหลาย

ดา้น ดงัน้ีคือ  

1. สาเหตุจากนกัเรียน พบวา่ นกัเรียนไม่สามารถเขา้ใจจุดมุ่งหมายสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่าน 

เก็บใจความสําคญั ตีความจากสารท่ีอ่าน วิเคราะห์และประเมินค่าจากสารท่ีอ่านไม่ได ้ส่งผลให้

นกัเรียนคิดต่อหรือจินตนาการไปจากเร่ืองท่ีอ่านไม่ได ้ซ่ึงสาเหตุน้ีพบไดจ้ากในหอ้งเรียนท่ีนกัเรียน

เรียนในรายวิชา “ภาษาไทยเพิ่มเติม2” โดยครูจะพบปัญหาของนักเรียนไดจ้ากการทาํแบบฝึกหัด 

แบบทดสอบในคาบเรียน และรวมไปถึงการซกัถามโตต้อบของครูเพื่อทดสอบความรู้ความเขา้ใจ

ในเน้ือหาของนกัเรียนเป็นรายบุคคล ซ่ึงนกัเรียนไม่สามารถพูดโตต้อบแสดงความเขา้ใจในเน้ือหา

การเรียนไดต้รงตามจุดประสงค ์เน่ืองจากนกัเรียนไม่สนใจการอ่าน ไม่เห็นคุณค่าและความสาํคญั

ของการอ่านหนังสือ นักเรียนอ่านหนังสือออกแต่ตีความไม่แตกฉาน อีกทั้งนักเรียนบางคนยงั

ประสบปัญหาอ่านหนังสือไม่ออกและไม่เขา้ใจความหมายในคาํบางคาํอีกดว้ย ทาํให้นักเรียนไม่

อยากอ่านหนังสือ เบ่ือหน่ายต่อการเรียนในรายวิชา “ภาษาไทยเพิ่มเติม 2” มีผลเสียต่อทกัษะการ

อ่านอย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าไม่

บรรลุวตัถุประสงคโ์ดยจะพบไดจ้ากผลจากการวดัและประเมินระหวา่งภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
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ปี 2555 ซ่ึงมีนกัเรียนจาํนวนหน่ึงในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สอบไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลท่ี

รายวิชากาํหนดไว ้ทั้งการวดัและประเมินระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียนไปจนถึงมีผลการ

เรียนรายปีเป็น 0 

2. สาเหตุจากครูผูส้อน พบว่า ครูยงัเนน้ให้นักเรียนเน้นกระบวนการท่องจาํ ไม่ไดฝึ้ก

ทกัษะกระบวนการให้เพียงพอกบันักเรียน ไม่กลา้ปล่อยให้นักเรียนมีอิสระในการคิด เพราะครู

ไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัในการใหน้กัเรียนคิดวิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์ หรือคิดต่อจากเร่ืองท่ีอ่าน ซ่ึงครู

ไม่มีความอดทนให้นักเรียนมีเวลาในการใชค้วามคิด แต่ครูจะสรุปเร่ืองท่ีอ่านให้นักเรียนเองอนั

เน่ืองจากสาเหตุขอ้จาํกดัเร่ืองเวลาในคาบเรียนนอ้ยและไม่เพียงพอ ครูจึงอยากรวบรัดใหจ้บเน้ือหา

โดยเร็วภายในคาบเรียน ดว้ยเหตุน้ีนกัเรียนจึงไม่ไดรั้บการส่งเสริมใหพ้ฒันาทกัษะการคิด วิเคราะห์ 

จบัใจความ หรือตีความเร่ืองท่ีอ่าน จึงใชว้ิธีจดจาํเน้ือหาจากท่ีครูสรุปใหเ้ท่านั้น 

3. สาเหตุจากส่ือและวิธีสอน ครูไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการใชส่ื้อการสอนท่ีแปลกใหม่

อนัเน่ืองมาจากขาดความรู้ความเขา้ใจในวิธีการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ โดยครูจะใชว้ิธีการสอน

แบบเดิมๆคือสอนจากการยืนบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แล้วให้นักเรียนอ่านตามส่ิงท่ีครู

มอบหมายโดยครูไม่ไดเ้นน้ให้นกัเรียนมีอิสระในการคิด ตลอดจนส่ือและวิธีการสอนยงัขาดความ

ดึงดูดใจใหน้กัเรียนอยากอ่าน ไม่มีกิจกรรมสอดแทรกเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้น

ในการอ่าน ดงันั้นในการสอนอ่านจบัใจความครูควรเน้นวิธีการเรียนแบบนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง

โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบันักเรียนและประโยชน์สูงสุดท่ีนักเรียนจะไดรั้บจากการอ่าน เพื่อ

นกัเรียนจะไดน้าํส่ิงท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนรู้ต่างๆไปใชอ้ยา่งแทจ้ริง 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง (Self – Directed Learning) เป็นการให้

โอกาสนกัเรียนวางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงครอบคลุมการวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้

ของตน การตั้งเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ การเลือกวิธีเรียนรู้ การแสวงหาแหล่ง

ความรู้ การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล รวมทั้งการประเมินตนเอง โดยครูอยู่ในฐานะ

กัลยาณมิตร ทาํหน้าท่ีกระตุ้นและให้คาํปรึกษานักเรียนในการวินิจฉัยความต้องการ กาํหนด

วตัถุประสงค ์ออกแบบแผนการเรียนรู้ และจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ แหล่งขอ้มูล รวมทั้งร่วมเรียนรู้ไป

กบันกัเรียนและติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย การเรียนรู้โดยให้นกัเรียนนาํตนเอง 

สามารถช่วยฝึกฝนให้นกัเรียนพึ่งพาตนเอง และพฒันาตนเองได ้การนาํตนเองและพ่ึงพาตนเองจะ

ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจภายใน ซ่ึงสามารถกระตุน้ความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้และช่วยใหก้ารเรียนรู้

เป็นไปอย่างมีจุดหมายอนัจะส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ไดดี้ ไดม้าก และจดจาํไดน้านข้ึน 

รวมทั้งนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึนดว้ย เน่ืองจากนักเรียนมีแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 
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การให้นกัเรียนนาํตนเองและเลือกวิธีเรียนรู้เองจะช่วยให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดดี้ (ทองจนัทร์ 

หงศล์ดารมณ์, 2531) 

ดังนั้ นตามเหตุผลท่ีผูว้ิจยักล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจัยสนใจท่ีจะพฒันาทกัษะการอ่านจับ

ใจความดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร เพ่ือนาํไปแกปั้ญหาและ

พฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงั

สามารถนาํประโยชน์ท่ีไดจ้ากการอ่านไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต 

 

1.2  วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียน

แบบนาํตนเองและวิธีการเรียนแบบปกติ  

2.  เพื่อศึกษาเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีการเรียนแบบนาํตนเองในการอ่านจบัใจความ 

 

1.3 คาํถามการวจัิย 

1.  ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเองและ

วิธีการเรียนแบบปกติแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัหรือไม่  

2.  เจตคติดา้นการอ่านจบัใจความของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเองอยู่ใน

ระดบัใด  

 

1.4  สมมติฐานการวจัิย 

ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียน ท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง

จะสูงกวา่วิธีการเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

1.5 ขอบเขตการวจัิย 

1.  ประชากรและตวัอยา่ง 

ประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน

มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร จาํนวน 4 ห้องเรียน รวม 160 คน  

ซ่ึงทางโรงเรียนจดันกัเรียนแต่ละหอ้งในลกัษณะคละความสามารถ 
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ตวัอยา่ง คือ นกัเรียน จาํนวน 2 หอ้งเรียน ไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่ายโดยใชห้อ้งเรียน

เป็นหน่วยสุ่ม จากนั้นสุ่มจบัสลากได ้ม. 2/1 มีนกัเรียนจาํนวน 40 คน เป็นกลุ่มทดลองการอ่านจบั

ใจความดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/3 มีนกัเรียนจาํนวน 40 คน 

เป็นกลุ่มควบคุมการอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการเรียนปกติ 

2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 

ตวัแปรตน้  

1. วิธีการเรียนแบบนาํตนเอง 

2. วิธีการเรียนแบบปกติ 

ตวัแปรตาม  

1. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

2. เจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง  

ตวัแปรท่ีควบคุม  

1. เน้ือหาท่ีใชเ้รียนเป็นเน้ือหาเดียวกนัทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 

2. เวลาเรียนเท่ากนัคือ 12 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 

3. การดาํเนินการสอนดาํเนินการโดยผูว้ิจยัสอนเองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

3.  เน้ือหาท่ีใชใ้นการทดลอง  

คือ สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด

เพื่อนําไปใช้ตดัสินใจ แก้ปัญหาในการดาํเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน โดยใช้บทอ่านจาก 

บทความ ข่าว และเร่ืองสั้น 

4.  ระยะเวลา  

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระยะเวลาในการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 สปัดาห์ละ 1 

คาบ คาบละ 50 นาที เป็นระยะเวลา 10 สปัดาห์ รวมทั้งหมด 10 คาบ 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

ความสามารถในการอ่านจับใจความ หมายถึง ทกัษะการอ่านจบัใจท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

โด ย นัก เ รีย น เ ข้า ใ จ เ ร่ือง ท่ี อ่ าน อย่ าง เ ป็น ลําดับ แ ละ แ ย ก ส าระ สําคัญข อง เ ร่ืองอ อก ไ ด ้ 

โดยความสามารถในการอ่านจบัใจความจะวดัจากผลสมัฤทธ์ิการเรียน  

วิธีการเรียนแบบนําตนเอง (Self – Directed Learning) หมายถึง การจดัการเรียนการสอน

โดยการให้โอกาสนักเรียนวางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงนักเรียนสามารถตั้งเป้าหมายหรือ

DPU



8 

วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ เลือกวิธีเรียนรู้ แสวงหาแหล่งความรู้ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยตนเองอยา่งมี

อิสระ โดยจะมีครูทาํหนา้ท่ีกระตุน้และใหค้าํปรึกษา  

วิธีการเรียนแบบปกติ หมายถึง การจดัการเรียนการสอนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้

โดยการบรรยาย อภิปราย และการใชส่ื้อประกอบ  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการเรียนรายวิชา

ภาษาไทย เร่ือง การอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านจบั

ใจความท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

แบบทดสอบการอ่านจับใจความ หมายถึง แบบทดสอบวดัท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนเพื่อวดั

ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการ

เรียนแบบนาํตนเอง ซ่ึงผูว้ิจยัจาํทาํการทดสอบกบันกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  

เจตคติ หมายถึง ความเช่ือของนกัเรียนในวิธีการเรียนแบบนาํตนเองว่าเป็นวิธีการเรียน

ท่ีมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนของตนซ่ึงจะนาํไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการ

อ่านจบัใจความท่ีดีข้ึน นอกจากน้ีเจตคติยงัจะสะทอ้นถึงความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้

แบบนาํตนเองของนกัเรียนอีกดว้ยโดยจะวดัจากแบบสอบถาม 

แบบวัดเจตคติ หมายถึง แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อให้นักเรียนตอบ หลงัจาก

เรียนเร่ือง การอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม  

ท 22201 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฏั

พระนคร  

แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนหรือโครงการท่ีผูว้ิจยัเขียนข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง

ในการปฏิบติัการสอนในรายวิชาภาษาไทย เร่ืองการอ่านจบัใจความของนกัเรียน ชั้นมธัยม- ศึกษาปีท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคญั โดยยึด

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  
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1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  หากผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวใ้นดา้นความสามารถในการอ่าน ครูสามารถ

นาํวิธีการเรียนแบบนาํตนเองเสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อมาปรับใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนอย่าง

จริงจงัเพื่อให้นกัเรียนไดรั้บประโยชน์จากการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและครูสามารถนาํวิธีการเรียน

แบบนาํตนเองไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆไดอี้กดว้ย 

2.  หากผลการวิจยัไม่เป็นไปตามสมมติฐานขา้งตน้ ครู ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งก็จะได้

แนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนท่ีประยุกตใ์ชว้ิธีการเรียนรู้แบบนาํตนเองอย่างเหมาะสม

ยิง่ข้ึน 

3.  ครูไดพ้ฒันาวิธีการสอนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนใหเ้กิดประโยชน ์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 

4.  ผลการวิจัยด้านเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีเรียนรู้แบบนําตนเอง จะช่วยสร้างความ

ตระหนกัใหแ้ก่ครูถึงความพร้อมและระดบัความสามารถในการเรียนแบบนาํตนเองของนกัเรียน ซ่ึง

ครูจะมีแนวทางในการปรับบทบาทของตนเองให้เหมาะสมยิ่งข้ึน เพื่อให้วิธีการเรียนรู้แบบนํา

ตนเองส่งผลดีและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การวิจยัเร่ือง “ผลของวิธีการเรียนแบบนาํตนเองท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจบั

ใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้

รวบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นพื้นฐานสาํหรับการดาํเนินการวิจยัตามลาํดบัดงัน้ี 

2.1  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2.2  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฏั พระนคร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

2.3  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการอ่าน 

2.3.1  ความหมายของการอ่าน 

2.3.2  ความสาํคญัของการอ่าน 

2.3.3  จุดมุ่งหมายของการอ่าน 

2.3.4  ประโยชน์ของการอ่าน 

2.4  การอ่านจบัใจความ 

2.4.  ความหมายของการอ่านจบัใจความ 

2.4.2  ประเภทของการอ่านจบัใจความ 

2.4.3  หลกัการอ่านจบัใจความ 

2.4.4  ประโยชน์ของการอ่านจบัใจความ 

2.5  การจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง (Self – Directed Learning) 

2.5.1  ความหมายของการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง 

2.5.2  องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 

2.5.3  รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยการเรียนแบบนาํตนเอง 

2.5.4  ความสาํคญัและประโยชน์ของการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 

2.5.5  คุณลกัษณะของผูเ้รียนแบบนาํตนเอง 

2.5.6  บทบาทของครู 

2.5.7  บทบาทของนกัเรียนในการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 
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2.6  เจตคติ 

2.6.1  ความหมายของเจตคติ 

2.6.2  องคป์ระกอบของเจตคติ 

2.6.3  ลกัษณะของเจตคติ 

2.6.4  การเปล่ียนแปลงเจตคติ 

2.6.5  หนา้ท่ีและประโยชนข์องเจตคติ 

2.7  แรงจูงใจ 

2.7.1  ความหมายของแรงจูงใจ 

2.7.2  ประเภทของแรงจูงใจ 

2.7.3  กระบวนการจูงใจ 

2.7.4  องคป์ระกอบของแรงจูงใจ 

2.7.5  หลกัการเสริมแรง 

2.8  เมตาคอกนิชนั 

2.8.1  ความหมายของเมตาคอกนิชนั 

2.8.2  องคป์ระกอบของเมตาคอกนิชนั 

2.9  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขึน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญในการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร  

การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเพ่ือนาํไปใชใ้นชีวิตจริง ดงันั้น จึงไดก้าํหนดใหมี้ 5 สาระการ

เรียนรู้ ดงัน้ี (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551, น.1) 

สาระท่ี 1 การอ่าน การอ่านออกเสียงคาํ ประโยค การอ่านบทร้อยแกว้ คาํประพนัธ์ชนิด

ต่างๆ การอ่านในใจเพื่อสร้างความเขา้ใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่านเพื่อ

นาํไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหา

ในการดาํเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน 

สาระท่ี 2 การเขียน การเขียนสะกดตามอกัขรวิธี การเขียนส่ือสาร โดยใชถ้อ้ยคาํและ

รูปแบบต่างๆ ของการเขียน ซ่ึงรวมถึงการเขียนเรียงความ ยอ่ความ รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตาม

จินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค ์
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มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียน

เร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพดู การฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความ

คิดเห็น ความรู้สึก พูดลาํดบัเร่ืองราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็น

ทางการและ ไม่เป็นทางการ และการพดูเพื่อโนม้นา้วใจ 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้

ความคิดความรู้สึกในโอกาสต่างๆอยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์

สาระท่ี 4 หลกัการใชภ้าษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑข์องภาษาไทย การใชภ้าษาให้

ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพนัธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของ

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ

ภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาขอ้มูล 

แนวความคิด คุณค่าของงานประพนัธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และทาํความเขา้ใจบทเห่ บท

ร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบา้นท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของไทย ซ่ึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด 

ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เร่ืองราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษาเพื่อให้เกิด

ความซาบซ้ึงและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีไดส้ัง่สมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 

มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย 

อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
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ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระท่ี 1 การอ่าน 

 

ตารางที่ 2.1  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการ

ดาํเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 2 1. อ่านออกเสียงร้อยแกว้และบทร้อยกรอง

ไดถู้กตอ้ง 

 

* การอ่านออกเสียงประกอบดว้ย 

- บทร้อยแก้วท่ีเป็นบรรยายและ

พรรณนา 

- บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร 

กลอนนิทาน กลอนเพลงยาวและ

กาพยห่์อโคลง 

 2.  จับใจความสําคัญ สรุปความ และ

อธิบายรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน 

3. เขียนผงัความคิดเพ่ือแสดงความเขา้ใจ

ในบทเรียนต่างๆท่ีอ่าน 

4.  อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อ

โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

5. วิเคราะห์และจาํแนกขอ้เท็จจริง ขอ้มูล

สนับสนุน และขอ้คิดเห็นจากบทความท่ี

อ่าน 

6. ระบุขอ้สังเกตการณ์ชวนเช่ือ การโน้ม

นา้ว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน 

 

 

* การอ่านจบัใจความจากส่ือต่างๆ 

เช่น 

- วรรณคดีในบทเรียน 

- บทความ 

- บนัทึกเหตุการณ์ 

- บทสนทนา 

- บทโฆษณา 

- งานเขียนประเภทโนม้นา้วใจ 

- งานเ ขียนหรือบทความแสดง

ขอ้เทจ็จริง 

- เร่ืองราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อ่ืน 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 2 7.  การอ่านหนังสือ บทความ หรือคํา

ประพนัธ์อย่างหลากหลายและประเมิน

คุณค่าหรือแนวคิดท่ีได้จากการอ่าน เพื่อ

นาํไปใชแ้กปั้ญหาชีวิต 

 

* การอ่านตามความสนใจ เช่น 

- หนงัสืออ่านนอกเวลา 

- หนัง สือ ท่ีนัก เ รีย นสน ใจ และ

เหมาะสมกบัวยั 

- หนังสือท่ีครูและนักเรียนกาํหนด

ร่วมกนั 

 8. มีมารยาทในการอ่าน * มารยาทในการอ่าน 

 
คุณภาพผูเ้รียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

1. อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ เร่ืองสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง

คล่องแคล่ว เขา้ใจความหมายของคาํและขอ้ความท่ีอ่าน ตั้ งคาํถามเชิงเหตุผล ลาํดับเหตุการณ์ 

คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้ขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ปฏิบติัตามคาํสั่ง คาํอธิบายจากเร่ืองท่ีอ่านได ้

เขา้ใจความหมายของขอ้มูลจากแผนภาพ แผนท่ี และแผนภูมิ อ่านหนังสืออย่างสมํ่าเสมอและมี

มารยาทในการอ่าน 

2. มีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั เขียนบรรยาย บนัทึกประจาํวนั เขียน

จดหมายลาครู เขียนเร่ืองเก่ียวกบัประสบการณ์ เขียนเร่ืองตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 

3. เล่ารายละเอียดและบอกสาระสาํคญั ตั้งคาํถาม ตอบคาํถาม รวมทั้งพูดแสดงความคิด 

ความรู้สึกเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู พูดส่ือสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะนาํ หรือพูดเชิญชวนให้

ผูอ่ื้นปฏิบติัตาม และมีมารยาทในการฟัง ดู และพดู 

4. สะกดคาํและเขา้ใจความหมายของคาํ ความแตกต่างของคาํและพยางค ์หนา้ท่ีของคาํ 

ในประโยค มีทกัษะการใชพ้จนานุกรมในการคน้หาความหมายของคาํ แต่งประโยคง่ายๆ แต่งคาํ

คลอ้งจอง แต่งคาํขวญั และเลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

5. เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อ

นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีท่ีอ่าน รู้จกัเพลงพ้ืนบา้น เพลงกล่อมเด็ก 

ซ่ึงเป็นวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ร้องบทร้องเล่นสาํหรับเด็กในทอ้งถ่ิน ท่องจาํบทอาขยานและบทร้อย

กรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจได ้
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จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นทาํนองเสนาะไดถู้กตอ้ง อธิบาย

ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยัของคาํ ประโยค ขอ้ความ สาํนวนโวหาร จากเร่ืองท่ีอ่าน 

เขา้ใจคาํแนะนาํ คาํอธิบายในคู่มือต่างๆ แยกแยะขอ้คิดเห็นและขอ้เทจ็จริง รวมทั้งจบัใจความสาํคญั

ของเร่ืองท่ีอ่านและนาํความรู้ความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิตไดมี้

มารยาทและมีนิสยัรักการอ่าน และเห็นคุณค่าส่ิงท่ีอ่าน 

2. มีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดัและคร่ึงบรรทดั เขียนสะกดคาํ แต่ง

ประโยคและเขียนขอ้ความ ตลอดจนเขียนส่ือสารโดยใชถ้อ้ยคาํชดัเจนเหมาะสม ใชแ้ผนภาพ โครง

เร่ืองและแผนภาพความคิด เพื่อพฒันางานเขียน เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมายส่วนตวั กรอก

แบบรายการต่างๆ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น เขียนเร่ืองตามจินตนาการอย่าง

สร้างสรรค ์และมีมารยาทในการเขียน 

3. พูดแสดงความรู้ ความคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู เล่าเร่ืองยอ่หรือสรุปจากเร่ืองท่ีฟัง

และดู ตั้งคาํถาม ตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีฟังและดู รวมทั้งประเมินความน่าเช่ือถือจากการฟังและดู

โฆษณาอยา่งมีเหตุผล พูดตามลาํดบัขั้นตอนเร่ืองต่างๆ อยา่งชดัเจน พูดรายงานหรือประเด็นคน้ควา้

จากการฟัง การดู การสนทนา และพดูโนม้นา้วไดอ้ยา่งมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพดู 

4. สะกดคาํและเขา้ใจความหมายของคาํ สํานวน คาํพงัเพยและสุภาษิต รู้และเขา้ใจ 

ชนิดและหนา้ท่ีของคาํในประโยค ชนิดของประโยค  และคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใชค้าํ

ราชาศพัทแ์ละคาํสุภาพไดอ้ย่างเหมาะสม แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนส่ี กลอน

สุภาพ และกาพยย์านี 11 

5. เขา้ใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน เล่านิทานพื้นบา้น ร้องเพลง

พื้นบา้นของทอ้งถ่ิน นาํขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง และท่องจาํบทอาขยาน

ตามท่ีกาํหนดได ้

จบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทาํนองเสนาะได้ถูกตอ้ง เขา้ใจ

ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยั จบัใจความสาํคญัและรายละเอียดของส่ิงท่ีอ่าน แสดง

ความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด ย่อความ เขียน

รายงานจากส่ิงท่ีอ่านได ้วิเคราะห์ วิจารณ์ อยา่งมีเหตุผล ลาํดบัความอยา่งมีขั้นตอนและความเป็นไป

ไดข้องเร่ืองท่ีอ่าน รวมทั้งประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีใชส้นบัสนุนจากเร่ืองท่ีอ่าน 

2. เขียนส่ือสารดว้ยลายมือท่ีอ่านง่ายชดัเจน ใชถ้อ้ยคาํไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามระดบั

ภาษาเขียนคาํขวญั คาํคม คาํอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวติั 
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อตัชีวประวติัและประสบการณ์ต่างๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมคัรงาน เขียน

วิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิดหรือโต้แยง้อย่างมีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงาน

การศึกษาคน้ควา้และเขียนโครงงาน 

3. พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินส่ิงท่ีไดจ้ากการฟังและดู นาํขอ้คิด

ไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้อย่างเป็น

ระบบ มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวตัถุประสงค์ และพูดโน้มน้าวอย่างมี

เหตุผลน่าเช่ือถือ รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพดู 

4. เขา้ใจและใชค้าํราชาศพัท ์คาํบาลีสันสกฤต คาํภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ คาํทบัศพัท ์

และศพัท์บญัญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของ

ประโยครวม ประโยคซอ้น ลกัษณะภาษาท่ีเป็นทางการ ก่ึงทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบท

ร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ กาพย ์และโคลงส่ีสุภาพ 

5. สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน วิเคราะห์ตวัละครสําคญั วิถีชีวิตไทย 

และคุณค่าท่ีไดรั้บจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุปความรู้ขอ้คิดเพื่อนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 

จบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นทาํนองเสนาะไดถู้กตอ้งและเขา้ใจ 

ตีความ แปลความ และขยายความเร่ืองท่ีอ่านได ้วิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่าน แสดงความคิดเห็น

โตแ้ยง้และเสนอความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน เขียน

กรอบแนวคิด ผงัความคิด บนัทึก ย่อความ และเขียนรายงานจากส่ิงท่ีอ่าน สังเคราะห์ ประเมินค่า 

และนาํความรู้ความคิดจากการอ่านมาพฒันาตน พฒันาการเรียน และพฒันาความรู้ทางอาชีพ และ 

นาํความรู้ความคิดไปประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสยัรักการอ่าน 

2. เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ โดยใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตรงตามวตัถุประสงค ์ยอ่ความ

จากส่ือท่ีมีรูปแบบและเน้ือหาท่ีหลากหลาย เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชโ้วหาร

ต่างๆ เขียนบนัทึก รายงานการศึกษาคน้ควา้ตามหลกัการเขียนทางวิชาการ ใชข้อ้มูลสารสนเทศใน

การอา้งอิง ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบต่างๆ ทั้งสารคดีและบนัเทิงคดี รวมทั้งประเมินงาน

เขียนของผูอ่ื้นและนาํมาพฒันางานเขียนของตนเอง 

3. ตั้งคาํถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือก

เร่ือง ท่ีฟังและดู วิเคราะห์วตัถุประสงค ์แนวคิด การใชภ้าษา ความน่าเช่ือถือของเร่ืองท่ีฟังและดู 

ประเมินส่ิงท่ีฟังและดูแลว้นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต มีทกัษะการพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งท่ี
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เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง พดูแสดงทรรศนะ โตแ้ยง้ โนม้นา้ว และเสนอ

แนวคิดใหม่อยา่งมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพดู  

4. เขา้ใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลกัษณะของภาษาไทย ใชค้าํและ

กลุ่มคาํสร้างประโยคไดต้รงตามวตัถุประสงค ์แต่งคาํประพนัธ์ประเภท กาพย ์โคลง ร่ายและฉนัท ์

ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะและใช้คาํราชาศพัท์และคาํสุภาพได้อย่างถูกตอ้ง วิเคราะห์

หลกัการ สร้างคาํในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถ่ิน วิเคราะห์

และประเมินการใชภ้าษาจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

5. วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลกัการวิจารณ์วรรณคดีเบ้ืองตน้ รู้

และเขา้ใจลกัษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบา้น เช่ือมโยงกบัการ

เรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และวิถีไทย ประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ และนาํขอ้คิดจากวรรณคดีและ

วรรณกรรมไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 

 

2.2 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีครู

จาํนวนทั้งหมด 45 คน มีจาํนวนนกัเรียนในปีการศึกษา 2558 จาํนวน 1,007 คน 

วิสยัทศัน ์

โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร เป็นโรงเรียน

โครงการพิเศษท่ีสนบัสนุนการผลิตบณัฑิตสาขาวิชาชีพครูและการคน้ควา้วิจยัโดยจดัการศึกษา 

พนัธกิจ  

โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร เป็นโรงเรียน

โครงการพิเศษ สงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร มีภารกิจดงัต่อไปน้ี 

1. จดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 

2. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและวิชาชีพอ่ืนๆ สําหรับนักศึกษาของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร และสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ 

3. เป็นแหล่งการวิจัย ค้นควา้ ทดลอง ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ

นวตักรรมใหม่ๆ 

4. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
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โครงสร้างหลกัสูตร 

โรงเรียนจดัโครงสร้างหลกัสูตรมธัยมศึกษา ดงัน้ี 

1. ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 

2. ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 โดยจดัโครงการเป็น 3 กลุ่มการ

เรียนตามความถนดัของผูเ้รียน 

2.1 โครงสร้างแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

2.2 โครงสร้างแผนการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาองักฤษ 

2.3 โครงสร้างแผนการเรียน ภาษาองักฤษ – ภาษาญ่ีปุ่น – ภาษาจีน 

 

ตารางที ่2.2  โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ/ชม. รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ/ชม. 

สาระพืน้ฐาน 

ท 22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.5 

ค 22101 คณิตศาสตร์ 3    1.5  

ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3       1.5 

อ 22101 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 3   1.5  

ส 22101 สงัคมศึกษา 3  1.5  

ส 22103 ประวติัศาสตร์ 3 0.5  

พ 22101  สุขศึกษา 3 0.5  

พ 22103  พลศึกษา 3 0.5  

ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี3  0.5  

ง 22143 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย  0.5  

ศ 22101 ศิลปะพื้นฐาน 3  1.0 

สาระพืน้ฐาน 

ท 22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.5 

ค 22102  คณิตศาสตร์ 4  1.5 

ว 22102 วิทยาศาสตร์ 4  1.5 

อ 22102  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 4  1.5 

ส 22102  สงัคมศึกษา 4   1.5 

ส 22104 ประวติัศาสตร์ 4  0.5  

พ 22102 สุขศึกษา 4  0.5  

พ 22104 พลศึกษา 4  0.5 

ง 22102 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี4  0.5 

ง 22144  การใชง้านตารางการคาํนวณ 0.5 

ศ 22102 ศิลปะพื้นฐาน 4 1.0 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 

 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ/ชม. รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ/ชม. 

รายวชิาเพิม่เตมิ 

ท 22201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 3  0.5 

ค 22201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 3  0.5 

ว 22201 เคร่ืองกลและเคร่ืองผอ่นแรง 3  0.5  

ส 22201 สงัคมและวฒันธรรมไทย 0.5  

อ 22201 ภาษาองักฤษเพิ่มเติม 3  0.5 

 

 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

- กิจกรรมแนะแนว 20 ชม. 

- กิจกรรมนกัเรียน 

 ลูกเสือ/เนตรนารี 20 ชม. 

 ชุมนุม 20 ชม. 

- กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์  

รายวชิาเพิม่เตมิ 

ท 22202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 4 0.5  

ค 22202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 4  0.5 

ว 22202 สนุกกบัอิเลก็ทรอนิกส์  0.5 

ส 22202 เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 ในโลกปัจจุบนั  0.5 

อ 22202  ภาษาองักฤษเพิ่มเติม 4  0.5 

 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

- กิจกรรมแนะแนว 20 ชม. 

- กิจกรรมนกัเรียน 

 ลูกเสือ/เนตรนารี 20 ชม. 

 ชุมนุม 20 ชม. 

- กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์  

รวมหน่วยกติ 13.5  รวมหน่วยกติ 13.5 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 30 ชม.        รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 30 ชม.                                     

 

คาํอธิบายรายวชิา ท22201 ภาษาไทยเพิม่เติม 3 

ฝึกฝนการอ่านออกเสียงร้อยแกว้ ร้อยกรอง บทอาขยาน วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมิน

คุณค่าวรรณกรรม วรรณคดี ท่ีกาํหนดให้โดยพิจารณาคุณค่าดา้นเน้ือหา สังคมและวรรณศิลป์ เพื่อ

นาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนั ท่องจาํบทประพนัธ์ท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกับวยั ฝึกฝนการเขียน

วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินคุณค่าจากเร่ืองท่ีได้ฟัง ดู และพูด ได้อย่างเขา้ใจและใช้ภาษาท่ี

เหมาะสม 
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รหัสตัวช้ีวดั  

 ท 1.1 ม.2/1  ท 1.1 ม.2/2  ท 1.1 ม.2/3  ท 1.1 ม.2/4  

 ท 1.1 ม.2/5  ท 1.1 ม.2/6  ท 1.1 ม.2/7  ท 1.1 ม.2/8 

 ท 2.1 ม.2/1  ท 2.1 ม.2/2  ท 2.1 ม.2/3  ท 2.1 ม.2/4 

 ท 2.1 ม.2/5  ท 2.1 ม.2/6  ท 2.1 ม.2/7  ท 2.1 ม.2/8 

 ท 3.1 ม.2/1  ท 3.1 ม.2/2  ท 3.1 ม.2/3  ท 3.1 ม.2/4 

 ท 3.1 ม.2/5  ท 3.1 ม.2/6  ท 4.1 ม.2/1  ท 4.1 ม.2/2 

 ท 4.1 ม.2/3  ท 4.1 ม.2/4  ท 4.1 ม.2/5  ท 5.1 ม.2/1 

 ท 5.1 ม.2/2  ท 5.1 ม.2/3  ท 5.1 ม.2/4  ท 5.1 ม.2/5 

รวม 32 ตัวช้ีวดั 

 

2.3 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการอ่าน 

2.3.1 ความหมายของการอ่าน 

การอ่านเป็นส่ิงจาํเป็นและมีความสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์

มนุษยเ์ราจะมีความสามารถในการเขา้ใจความหมายของตวัอกัษรในส่ิงพิมพ ์ตลอดจนสัญลกัษณ์

ต่างๆ ซ่ึงการเขา้ใจความหมายของมนุษยไ์ม่ใช่เพียงแต่เขา้ใจเน้ือเร่ือง แต่มนุษยส์ามารถท่ีจะแปล

ความ ตีความและขยายความจากส่ิงท่ีรับสารได ้โดยอาศยัความรู้และประสบการณ์ ประมวลออกมา

เป็นความรู้ ความคิดและนาํไปใชป้ระโยชน์ในการส่ือสารต่อไป ดว้ยเหตุน้ีจึงมีนกัวิจยัหลายท่านได้

ศึกษาและใหค้าํจาํกดัความเก่ียวกบัการอ่านไว ้ดงัน้ี 

เปล้ือง ณ นคร (2542, น.14-15) กล่าวว่า การอ่านคือกระบวนการท่ีจะเขา้ใจความหมาย

ของคาํท่ีบนัทึกไวเ้ป็นอกัษรหรือตวัหนงัสือซ่ึงการจะรู้ความหมายของคาํใดอยา่งชดัเจนนั้นข้ึนอยู่

กบัประสบการณ์ของแต่ละคน 

แมน้มาส ชวลิต (2542, น.232) ให้แนวคิดเก่ียวกบัการอ่านว่า การอ่านคือการใช้

ศกัยภาพของสมองเพื่อรับรู้ แปลความหมายและเขา้ใจปรากฏการณ์ของขอ้มูลข่าวสาร เร่ืองราว 

ประสบการณ์ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ ตลอดจนสาระอ่ืนๆ ซ่ึงมีผูแ้สดงออกโดยสัญลกัษณ์ท่ี

เป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีมนุษยป์ระดิษฐข้ึ์น เพื่อส่ือสารการอ่านเป็นทกัษะพื้นฐาน 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2542 (2545, น.11) ไดใ้ห้ความหมาย

ของการอ่านไวว้่า การอ่าน หมายถึง การอ่านตามตวัหนงัสือ ถา้ออกเสียงดว้ยเรียกว่า การอ่านออก

เสียง ถา้ไม่ออกเสียงเรียกว่า การอ่านในใจ สังเกตหรือพิจารณาดูเพ่ือใหเ้ขา้ใจ เช่น อ่านสีหนา้ อ่าน

ริมฝีปาก อ่านในใจ; ตีความ เช่น อ่านรหสั อ่านลายแทง คิด และนบั 
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ผจงวาด พลูแกว้ (2547, น.79) ไดก้ล่าววา่ การอ่าน คือ การแปลความหมายของตวัอกัษร 

เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ เคร่ืองส่ือความหมายต่างๆ ท่ีปรากฏแก่สายตาออกมาเป็นความคิดความ

เขา้ใจเชิงส่ือสาร แลว้ผูอ่้านสามารถนาํความคิดความเขา้ใจนั้นไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดต่้อไป 

ธัญญา เรืองแก้ว (2549, น.73) ได้กล่าวว่า การอ่านเป็นส่ือท่ีมีความหมายและ

ความสาํคญัในการพฒันาคุณภาพชีวิตเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาคน ช่วยให้เกิดความงอกงาม

ทางสติปัญญาและผลกัดนัใหส้งัคมเจริญกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน 

สุวฒัน์ วิวฒันานนท ์(2550, น.75) ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านว่า หมายถึง การแปล

ความหมายของตวัอกัษรท่ีอ่านออกมาเป็นความรู้ ความคิดและเกิดความเขา้ใจเร่ืองราวท่ีอ่านตรงกบั

เร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนเขียน ผูอ่้านสามารถนําความรู้ ความคิดหรือสาระเร่ืองราวท่ีอ่านไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ได ้

กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น.4) ไดก้ล่าวไวว้่า การอ่าน คือ การเขา้ใจในถอ้ยคาํ 

ประโยค ขอ้ความ และเร่ืองราวท่ีอ่าน โดยสามารถอธิบายความหมายของคาํ เล่าเร่ือง สรุปเร่ือง และ

บอกประเดน็สาํคญัของเร่ืองไดถู้กตอ้ง 

จากการศึกษาความหมายของการอ่านจากผูว้ิจยัหลายท่านท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ จึงพอ

สรุปไดว้่าการอ่าน คือ การแปลความหมายของตวัอกัษร หรือสัญลกัษณ์ท่ีมีการจดบนัทึกไวเ้พ่ือจบั

ใจความ แปลความ ตีความ ขยายความ การรับรู้ขอ้ความในการเขียนของตนเองหรือของผูอ่ื้น 

รวมถึงการเขา้ใจเร่ืองราว หรือไดรั้บรสความบนัเทิงใจตรงตามจุดประสงคข์องผูเ้ขียนเป็นการอ่าน

ท่ีดีและไดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริง 

2.3.2 ความสาํคญัของการอ่าน 

ความสาํคญัของการอ่านเป็นรากฐานสําคญัทางการศึกษา ทาํให้ผูอ่้านฉลาดรอบรู้ ทนั

โลก ทนัเหตุการณ์ เพิ่มพนูประสบการความรู้ ช่วยในการพฒันาสติปัญญาตลอดจนมีบทบาทในการ

ดาํเนินชีวิตในดา้นประสบการณ์ใหม่ๆท่ีเขา้มาในชีวิตประจาํวนั 

ศิวกานต ์ปทุมสูติ (2540, น.15) กล่าวถึงความสาํคญัของการอ่านวา่ การอ่านช่วยเพิ่มพูน

ความรู้ ความคิด ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการพฒันาชีวิตในทางท่ีดีงาม และยงัช่วยประสาน

ความรู้ของมนุษย ์ทุกชาติ ทุกภาษาเขา้ดว้ยกนัทาํใหเ้กิดการพฒันาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มากมาย 

ฉวีวรรณ คูหาภินนัทน์ (2542, น.3) อธิบายความสาํคญัของการอ่านสรุปไดว้่า การอ่านมี

ความสาํคญัต่อชีวิตมนุษยต์ั้งแต่เล็กจนโต สาํคญัต่อการพฒันาอาชีพและการศึกษา นบัว่าการอ่าน

เป็นหัวใจสําคญัในการเรียนการสอน ดังนั้น การอ่านจึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะตอ้งฝึกให้เกิดความ

ชาํนาญเพื่อสะสมประสบการณ์ ทาํให้เกิดความคิดท่ีกวา้งขวาง เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดร้วดเร็วและ

ถูกตอ้ง 
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เสนีย ์วิลาวรรณ (2546, น.132) อธิบายความสําคญัของการอ่านไวว้่า การอ่านเป็น

พฤติกรรมการรับสารท่ีมีความสําคญั ในปัจจุบนัสารท่ีเป็นความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร งานเขียนเชิง

สร้างสรรค ์ส่วนมากตีพิมพเ์ผยแพร่ถึงแมจ้ะนาํเสนอดา้นการพูดหรืออ่านผ่านส่ือมาก่อนมกัพิมพ์

เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานในภายหลงั ในสังคมปัจจุบนัความสามารถในการอ่านแสดงถึงคุณภาพการเป็น

พลเมือง โดยองคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO (United 

Nations Educational Scientific and Cultural Organization) ใชค้วามสามารถในการรู้หนงัสือของ

ประชากรเป็นหลกัเป็นดชันีบอกระดบัการศึกษา 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552, น.1) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของ

การอ่านว่า การอ่านเป็นพื้นฐานท่ีสําคญัของการเรียนรู้และการพฒันาสติปัญญาของคนในสังคม 

การอ่านทาํให้เกิดการพฒันาทั้งดา้นความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่างๆรวมทั้งช่วย

ในการเปล่ียนแปลงการดาํรงชีวิตพฒันาไปสู่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสาํคญัต่อชีวิต

มนุษยอ์ยา่งยิง่ ดงัน้ี 

1. สําคัญต่อชีวิตประจาํวนั ความเป็นจริงการอ่านไม่ได้มีความสําคัญต่อนักเรียน

นกัศึกษาเท่านั้น แต่บุคคลทัว่ไปก็อาจแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยการอ่าน การอ่านเป็นส่ือกลางของการ

เรียนรู้ ผูอ่้านมากยอ่มรู้มาก และถา้นาํความรู้มาใชป้ระโยชน์ต่อสงัคม สงัคมนั้นยอ่มมีประสิทธิภาพ

สามารถพฒันาไปในทางท่ีถูกท่ีควรอยา่งรวดเร็ว ดงันั้น การปลูกฝังให้รักการอ่านตั้งแต่เยาวว์ยัจึง

เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

2. สําคญัต่อการเรียนการอ่านเป็นหัวใจของการจดักิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการ

สอน และมีความสาํคญัยิง่ต่อความสาํเร็จ การอ่านเป็นทกัษะท่ีสาํคญัยิง่อนัจะส่งผลต่อการเรียนรู้ใน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

จากความสาํคญัของการอ่านขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การอ่านเป็นกระบวนการแสวงหา

ความรู้ ซ่ึงเป็นหัวใจสาํคญัในการเรียนการสอนทาํใหเ้พิ่มพูนความรู้ สั่งสมประสบการณ์ คนท่ีอ่าน

มากยอ่มรู้มาก เม่ือมีความรู้มากก็สามารถนาํความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในการดาํเนิน

ชีวิต ดงันั้น การอ่านจึงเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นท่ีจะตอ้งฝึกฝนใหเ้กิดความชาํนาญ 

2.3.3 จุดมุ่งหมายของการอ่าน 

การอ่านท่ีดี ผูอ่้านควรมีจุดมุ่งหมายในการอ่านท่ีชดัเจนว่าตอ้งการรู้ส่ิงใดจากการอ่าน 

ซ่ึงในการอ่านหนังสือแต่ละคร้ังผูอ่้านจะมีจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความ

ตอ้งการ ความจาํเป็น และความสนใจของแต่ละบุคคล จึงอาจจาํแนกจุดมุ่งหมายในการอ่านไดด้งัน้ี 

ลินจง จนัทรวราทิตย ์(2542, น.12-13) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านว่ามีหลาย

ประการ ไดแ้ก่ 
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1. อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ 

2. อ่านเพื่อตอ้งการทราบข่าวสารขอ้เทจ็จริง 

3. อ่านเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

4. อ่านเพื่อปฏิบติัตามและแกปั้ญหาต่างๆ 

5. อ่านเพื่อศึกษาคน้ควา้จบัสาระความคิด 

6. อ่านเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพของตน 

ฉวีวรรณ คูหาภินนัทน์ (2542, น.23-25) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านดงัน้ี 

1. อ่านเพื่ออยากรู้อยากเห็น และรู้ข่าวสารขอ้มูลต่างๆ อนัเป็นความตอ้งการธรรมชาติ

ของมนุษย ์

2. อ่านเพื่อแกปั้ญหา 

3. อ่านเพื่อความรู้และเพื่อการศึกษา 

4. อ่านเพื่อคน้ควา้และวิจยั 

5. อ่านเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ 

6. อ่านเพื่อรักษาสุขภาพ เป็นโรคต่างๆ ควรจะรักษาอยา่งไร 

7. อ่านเพื่อปรับปรุงงาน อาชีพ 

8. อ่านเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน เป็นการหาความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยไม่ตอ้ง

ไปดูภาพยนตร์ ละคร โทรทศัน์ ฯลฯ 

9. อ่านเพื่อแกเ้หงา หรืออ่านเพื่อฆ่าเวลา 

10.อ่านเพื่อไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

ฟ้อน เปรมพนัธ์ (2542, น.105) สรุปจุดมุ่งหมายของการอ่านวา่ ไดแ้ก่ 

1. อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ 

2. อ่านเพื่อความบนัเทิง 

สุนนัทา มัน่เศรษฐวิทย ์(2545, น.5-6) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายเฉพาะของการอ่านไวด้งัน้ี 

1. ตอบสนองอารมณ์ท่ีผูอ่้านพอใจ 

2. ช่วยให้พบกบัความตอ้งการในชีวิตประจาํวนั เพราะการอ่านจะช่วยชดเชยอารมณ์ท่ี

ขาดหายไป และช่วยตอบสนองความตอ้งการในส่วนของอารมณ์หรือความรู้สึก ท่ีตอ้งการติดตาม

เร่ืองท่ีไดรั้บฟังจากผูอ่ื้น 

3. ส่งเสริมใหมี้ความคิดสร้างสรรค ์โดยอาศยัแนวทางจากเร่ืองท่ีอ่าน 

4. ส่งเสริมใหมี้ความกระตือรือร้นในการอ่านเร่ืองอ่ืนๆเพิ่มข้ึน 

5. รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์ช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดของสมอง 
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6. ช่วยใหมี้ความรู้เพิ่มข้ึน สามารถใชป้ระกอบการเรียนวิชาอ่ืนๆ 

7. รู้จกัสถานท่ีท่ีไม่เคยเดินทางไปเยอืนแต่สามารถหาประสบการณ์ไดจ้ากการอ่าน 

8. มีความคิดเป็นอิสระในการเลือกเร่ืองท่ีจะอ่าน มีความเฉลียวฉลาดโดยอาศยัความรู้

และแนวคิดจากการอ่านไปสนทนาโตต้อบกบัผูอ่ื้นได ้

9. เป็นการใชเ้วลาพกัผอ่น 

10. ช่วยใหเ้กิดความสนใจเร่ืองใหม่ๆ 

11. ส่งเสริมการฝึกทกัษะการอ่านจากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นท่ีสูงข้ึน 

12. เป็นการฝึกใหมี้ระดบัความคิดสูงข้ึน 

13. เปิดเผยความลึกลบัในเร่ืองราวบางอยา่งท่ีผูอ่้านยงัไม่เคยรู้มาก่อน 

14.  ช่วยใหมี้สุขภาพจิตดีข้ึน 

15. ช่วยใหมี้ความคิดแตกฉานมากข้ึน 

16. ส่งเสริมใหผู้อ่้านมีนํ้าใจเป็นนกักีฬา 

17. นาํความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านมาแกปั้ญหาสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และเร่ืองส่วนตวั 

18. ส่งเสริมใหผู้อ่้านเกิดอารมณ์ร่วมกบัผูเ้ขียน 

19. ส่งเสริมใหผู้อ่้านสามารถเผชิญหนา้กบัสถานการณ์ใหม่ๆดว้ยความเช่ือมัน่มากยิง่ข้ึน 

20. พฒันาคุณค่าทางสังคม โดยอาศยัความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านไปใช้ประโยชน์ให้มาก

ยิง่ข้ึน 

21. ช่วยใหผู้อ่้านมีหูตากวา้งไกลยิง่ข้ึน 

จากจุดมุ่งหมายของการอ่านขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การอ่านมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสวงหา

ความรู้ หาขอ้เท็จจริง ศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองราวต่างๆโดยละเอียดเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจใน

เร่ืองราวท่ีอ่าน เพื่อความบนัเทิง ความเพลิดเพลิน ซ่ึงเป็นการคลายเครียดช่วยพฒันาความรู้สึก และ

พัฒนาอารมณ์ตลอดจนอ่านเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพท่ีสามารถทําให้ผูอ่้านเข้าสังคมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสนทนาไดอ้ยา่งราบร่ืน 

2.3.4 ประโยชน์ของการอ่าน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น.7-8) ไดส้รุปประโยชน์ของการอ่านไวด้งัน้ี 

1. เป็นการพฒันาสติปัญญา ใหเ้กิดความรู้ ความฉลาด เกิดภูมิคุม้กนัท่ีดีในชีวิตจิตใจ 

2. ทาํใหมี้ความรู้ในวิชาดา้นต่างๆ อาจเป็นความรู้ทัว่ไปหรือความรู้เฉพาะดา้นก็ได ้เช่น 

การอ่านตาํราแขนงต่างๆ หนงัสือคู่มือ หนงัสืออ่านประกอบในแขนงวิชาต่างๆ 

3.ทาํให้รอบรู้ทนัโลก ทนัเหตุการณ์ การอ่านหนงัสือพิมพ ์การอ่านจากส่ือสารสนเทศ

ต่างๆ การอ่านส่ือเหล่าน้ีนอกจากจะทาํใหรู้้ทนัข่าวสารบา้นเมืองและสภาพการณ์ต่างๆในสังคม ทั้ง
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ภายในและภายนอกประเทศแลว้ ยงัจะไดท้ราบข่าวกีฬา ข่าวบนัเทิง บทความ วิจารณ์ ตลอดจน

โฆษณาสินค้าต่างๆอีกด้วย ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับความเป็นอยู่ให้เหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมของตนในขณะนั้นๆ 

4. ทาํให้คน้หาคาํตอบท่ีตอ้งการได้ การอ่านหนังสือจะช่วยตอบคาํถามท่ีเราขอ้งใจ

สงสัย ต้องการรู้ได้ เช่น อ่านพจนานุกรมเพื่อหาความหมายของคาํ อ่านหนังสือกฎหมายเม่ือ

ตอ้งการรู้ขอ้ปฏิบติั อ่านหนังสือคู่มือและวิธีเรียนเพ่ือตอ้งการประสบความสําเร็จในการเรียน  

เป็นตน้ 

5. ทาํให้เกิดความเพลิดเพลิน การอ่านหนงัสือท่ีมีเน้ือหาดี น่าอ่าน น่าสนใจ ยอ่มทาํให้

ผูอ่้านมีความสุข ความเพลิดเพลิน เกิดอารมณ์คลอ้ยตามอารมณ์ของเร่ืองนั้นๆ ผ่อนคลายความตึง

เครียด ไดข้อ้คิด และยงัเป็นการยกระดบัจิตใจผูอ่้านให้สูงข้ึนไดอี้กดว้ย เช่น อ่านนิทาน นวนิยาย 

การ์ตูน และเร่ืองสั้น เป็นตน้ 

6. ทาํให้เกิดทกัษะและพฒันาการในการอ่าน ผูท่ี้อ่านหนงัสือสมํ่าเสมอย่อมเกิดความ

ชาํนาญในการอ่าน สามารถอ่านไดเ้ร็ว เขา้ใจเร่ืองราวท่ีอ่านไดง่้าย จบัใจความไดถู้กตอ้ง เขา้ใจ

ประเด็นสาํคญัของเร่ือง และสามารถประเมินคุณค่าของเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล เช่น การ

อ่านบทความ บทวิจารณ์ สารคดี และเอกสารทางวิชาการต่างๆ 

7. ทาํให้ชีวิตมีพฒันาการเป็นชีวิตท่ีสมบูรณ์ กา้วหนา้ ประสบความสําเร็จ ประพฤติดี 

ประพฤติชอบ ผูอ่้านย่อมมีความรู้เร่ืองราวต่างๆมาก เกิดความรู้ ความคิดท่ีหลากหลายกวา้งไกล 

สามารถนาํมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตนให้ชีวิตมีคุณค่าและมีระเบียบแบบแผนท่ีดี

ยิง่ข้ึน เช่น การอ่านหนงัสือธรรมะ กฎแห่งกรรม มงคลชีวิต สู้แลว้รวย ชีวประวติั ผลงานของบุคคล

ดีเด่น เป็นตน้ 

8. ทาํใหมี้มนุษยสัมพนัธ์ดีและเสริมสร้างบุคลิกภาพ ผูอ่้านมากยอ่มรู้มากมีขอ้มูลต่างๆ

สั่งสมไวม้าก เม่ือสนทนากบัผูอ่ื้นยอ่มมีความมัน่ใจ ไม่ขดัเขินเพราะมีภูมิความรู้ สามารถถ่ายทอด

ความรู้ให้คาํแนะนาํแก่ผูอ่ื้น เช่น การอ่านหนงัสือสุขภาพชีวิต นิตยสาร วารสาร สารสุขภาพ หมอ

ชาวบา้น หนงัสือการสร้างมนุษยสมัพนัธ์และเพื่อนท่ีดีท่ีตอ้งการ เป็นตน้ 

จากประโยชน์ของการอ่านขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การอ่านทาํให้เกิดความรู้ ความคิด 

ความเพลิดเพลิน และเป็นการฝึกฝนการอ่านอยา่งถูกตอ้งตามอกัขรวิธีเพ่ือประโยชน์ต่ออาชีพท่ีทาํ 

เกิดความเขา้ใจในภาษาอย่างถูกตอ้ง การอ่านหนังสือมากและรวดเร็วอ่านแล้วจับใจความได ้

สามารถตอบปัญหาตอบคาํถามจากการอ่านได ้สามารถวิเคราะห์ แยกแยะขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น

ไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
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2.4 การอ่านจับใจความ 

2.4.1 ความหมายของการอ่านจบัใจความ 

การอ่านจับใจความเป็นทักษะท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนั ทั้ งในด้านการศึกษาและการ

ประกอบอาชีพ การอ่านจบัใจความจึงเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีมีความจาํเป็นต่อการอ่าน เพราะการอ่าน

ทุกประเภทตอ้งอาศยัการอ่านจบัใจความเป็นหัวใจในการอ่านหนงัสือทุกชนิด ผูอ่้านจะตอ้งเขา้ใจ

เร่ืองราวท่ีอ่าน และจบัประเดน็ของเร่ืองได ้

แววมยรุา เหมือนนิล (2541, น.12) ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านจบัใจความว่า การอ่าน

จบัใจความคือ การอ่านท่ีมุ่งคน้หาสาระของเร่ืองหรือของหนงัสือวา่แต่ละเล่มวา่คืออะไร 

อรุณณี สายเสมา (2541, น.18) ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านจบัใจความคือ การทาํความ

เขา้ใจเน้ือเร่ืองหรือขอ้ความท่ีอ่าน สามารถจบัใจความ สาระสําคญั แปลความให้เขา้ใจตรงกับ

ผูเ้ขียนท่ีตอ้งการส่ือสารกบัผูอ่้าน 

วนัเพญ็ คุณพิริยะทวี (2548, น.46) กล่าวว่า การอ่านจบัใจความ หมายถึง กระบวนการ

อ่านเพื่อทาํความเขา้ใจความหมายของขอ้ความ หรือเน้ือเร่ือง สามารถตั้งคาํถาม ตอบคาํถาม และ

ลาํดบัเหตุการณ์ไดถู้กตอ้ง 

เสนีย ์วิลาวรรณ และคณะ (2552, น.139) กล่าวว่า ใจความสาํคญัคือขอ้ความสาํคญัของ

เร่ือง การอ่านจบัใจความเป็นการทาํความเขา้ใจและแปลความหมายของเน้ือเร่ือง ทั้งจุดมุ่งหมาย

และสาระสาํคญั พร้อมทั้งแปลความหมายของเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 

จากความหมายของการอ่านจบัใจความท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การอ่านจบั

ใจความ หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดความหมายจากสารหรือตวัอกัษรออกมาเป็นความคิด การ

เข้าใจความหมายและแปลความเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน จับประเด็นสําคัญของเร่ืองได้ รู้จุดมุ่งหมาย 

สาระสาํคญัของคาํ กลุ่มคาํ ประโยค และขอ้ความว่าเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร สามารถถามตอบจากเน้ือ

เร่ือง หาประโยคใจความสาํคญั ลาํดบัเหตุการณ์และสรุปเน้ือเร่ืองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.4.2 ประเภทของการอ่านจบัใจความ 

เถกิง พนัธ์ุเถกิงอมร และวารุณี อุดมธาดา (จิราภรณ์ บุญณรงค,์ 2554, น.25-26 อา้งถึงใน 

เถกิง พนัธ์ุเถกิงอมร, 2528, น.13 และวารุณี อุดมธาดา, 2537, น.23) ไดก้ล่าวถึงประเภทของการ

อ่านจบัใจความวา่มีอยู ่2 ประเภท คือ การอ่านเพื่อจบัใจความส่วนรวม และการอ่านเพ่ือจบัใจความ 

ซ่ึงมีสาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

การอ่านเพื่อจบัใจความส่วนรวมเป็นหวัใจในการอ่านหนงัสือทุกชนิด เพราะถา้ผูอ่้านไม่

สามารถอ่านจบัใจความส่วนรวมได ้ก็จะไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดขอ้ปลีกยอ่ยของเน้ือความ

ในหนงัสือหรือเร่ืองท่ีอ่านได ้การอ่านเพื่อจบัใจความส่วนรวมน้ีเป็นการทาํความเขา้ใจในเน้ือหา
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ของเร่ืองท่ีอ่าน เพื่อใหม้องเห็นความสัมพนัธ์ของรายละเอียดต่างๆและเขา้ใจจุดมุ่งหมายสาํคญัของ

เน้ือเร่ืองหรือขอ้ความท่ีอ่าน การอ่านเพ่ือจบัใจความส่วนรวมทาํไดด้ว้ยการพลิกดูหรือกวาดสายตา

ผา่นหัวขอ้ต่างๆเพื่อให้ทราบว่ามีโครงเร่ืองโดยยอ่อยา่งไร แต่ละหัวขอ้มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 

และมีการดาํเนินไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยวิธีการเช่ือมโยงเน้ือหาและแนวความคิดตลอดจน

ขอ้มูลต่างๆอย่างไรบา้ง ซ่ึงขั้นน้ีอาจมีการจดบนัทึกย่อเพื่อป้องกนัการลืมไดอี้กทางหน่ึง การอ่าน

เพื่อจบัใจความส่วนรวมน้ี จะเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้านหลายๆดา้นคือ  

1. สามารถตัดสินใจได้ว่าหนังสือนั้ นมีคุณค่าหรือสาระพอท่ีจะอ่านอย่างละเอียด

หรือไม่ 

2. สามารถรู้ไดว้า่ผูอ่้านมีพื้นความรู้และประสบการณ์ท่ีจะอ่านโดยตลอดเล่มหรือไม่ 

3. เป็นแนวทางให้ผูอ่้านสามารถไปคน้ควา้หาหนงัสือท่ีปรากฏอยูใ่นบรรณานุกรม มา

ประกอบการอ่านหนงัสือนั้นได ้

4. เป็นการประหยดัเวลาแก่ผูอ่้านท่ีมีเวลาจาํกดั เช่น ในห้องสมุด หรือร้านขายหนงัสือ 

ท่ีตอ้งใชเ้วลาอนัจาํกดั 

5. ช่วยในการเตรียมตวัสอบ เพราะในการจดัลาํดบัโครงร่างส่วนรวมของหนงัสือดว้ย

วิธีน้ีทาํใหจ้ดจาํเน้ือหาส่วนรวมไดแ้ม่นยาํ 

ส่วนการอ่านเพื่อจบัใจความ เป็นการอ่านเพื่อทาํความเขา้ใจ ใจความสาํคญัของเน้ือเร่ือง 

หรือข้อความ ผูอ่้านท่ีมีความชํานาญอาจไม่จาํเป็นต้องอ่านทุกตัวอักษร ในขณะท่ีผูอ่้านท่ีมี

ประสบการณ์น้อยตอ้งอ่านอย่างพินิจพิจารณา จึงจะสามารถจบัใจความสําคญัของเน้ือเร่ือง หรือ

ขอ้ความนั้นๆได ้ใจความสาํคญันั้นมิไดมี้ความหมายจาํกดัเพียงแค่เน้ือเร่ืองท่ีสาํคญัเท่านั้น นกัอ่าน

ท่ีดีอาจจะเก็บสาระสําคญั (Theme) ของหนังสือ อาจกล่าวว่าหาแก่นของย่อหน้า หาขอ้ความท่ี

สําคัญท่ีสุด วิธีในการอ่านจับใจความสําคัญนั้ น ผูอ่้านจะต้องพิจารณาสัดส่วนต่างๆท่ีเป็น

รายละเอียดขอ้ปลีกยอ่ยแต่ละยอ่หนา้ คือ  

1. ตวัอยา่งท่ีประกอบในยอ่หนา้ 

2. ส่วนขยายความหรือรายละเอียดต่างๆ 

3. สาํนวนโวหาร อุปมาอุปไมย ขอ้ความเปรียบเทียบทั้งหลาย 

4. ตวัเลข สถิติ วนัเดือนปี 

5. คาํถามหรือคาํพดูของผูเ้ขียนซ่ึงเป็นส่วยขยายใจความสาํคญั 

จากขอ้มูลขา้งตน้สรุปไดว้่า การอ่านจบัใจความมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ การอ่านจบัใจความ

ส่วนรวม และการอ่านจบัใจความสาํคญั การอ่านจบัใจความส่วนรวมเป็นการอ่านจบัใจความเพื่อทาํ
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ความเขา้ใจเน้ือหาเพื่อใหม้องเห็นความสมัพนัธ์ของรายละเอียดว่าสัมพนัธ์กนัอยา่งไร ส่วนการอ่าน

จบัใจความสาํคญัเป็นการอ่านเพื่อทาํความเขา้ใจ ใจความสาํคญัของเน้ือเร่ืองหรือขอ้ความ 

2.4.3 หลกัการอ่านจบัใจความ 

หลกัในการอ่านจบัใจความมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ในการอ่านหนงัสือทุกประเภทและยงั

เป็นพื้นฐานในการอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ หรือขยายความส่ิงท่ีอ่าน

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน 

แววมยรุา เหมือนนิล (2541, น.17) กล่าววา่ พฤติกรรมการอ่านท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียน

อ่านจบัใจความไดห้รือไม่ ควรมีทกัษะดงัน้ี 

1. การจดัลาํดบัเหตุการณ์ในเร่ืองท่ีอ่าน และสามารถเล่าไดโ้ดยใชค้าํพดูของตนเอง 

2. การบอกเล่าความทรงจาํจากการอ่านในส่ิงท่ีเฉพาะเจาะจงได ้เช่น ขอ้เทจ็จริง 

3. รายละเอียด ช่ือ สถานท่ี เหตุการณ์ วนัท่ี ฯลฯ 

4. การปฏิบติัตามคาํสัง่หรือขอ้เสนอแนะหลงัการอ่านได ้

5. การรู้จกัแยกขอ้เทจ็จริง ความคิดเห็นหรือจินตนาการได ้

6. การรวบรวมขอ้มูลใหม่กบัขอ้มูลเก่าท่ีมีอยูแ่ลว้ 

7. การเลือกความหมายท่ีถูกตอ้งและนาํไปใชไ้ด ้

8. การใหต้วัอยา่งประกอบได ้

9. การจาํแนกใจความสาํคญั และส่วนใจความสาํคญัได ้

10. การกล่าวสรุปได ้

ทศันีย ์ศุภเมธี (2542, น.88) กล่าวถึง การสอนอ่านจบัใจความว่าเป็นการอ่านในใจโดย

มุ่งเนน้แต่เน้ือเร่ือง ไม่ตอ้งพะวงกบัการออกเสียง โดยครูแนะนาํให้ตั้งคาํถามกบัตวัเองจากเร่ืองท่ี

อ่านว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร ท่ีไหน อยา่งไร และในการสอนของครูควรแนะแนวทางในการอ่าน

หรือเลือกจุดมุ่งหมายในการอ่านเสียก่อน เพื่อท่ีจะช่วยใหก้ารอ่านจบัใจความไดผ้ลดี เช่น 

1. อธิบายคาํบางคาํท่ีมีความหมายพิเศษหรือคาํท่ีควรทราบก่อน เพื่อไม่ให้มีปัญหาใน

การเขา้ใจความหมายในขณะท่ีอ่านจบัใจความ 

2. ให้นกัเรียนมีจุดมุ่งหมายในการอ่านหรืออาจมีการตั้งคาํถามเพ่ือให้คน้หาคาํตอบ จะ

ช่วยใหน้กัเรียนอ่านจบัใจความไดดี้ข้ึน 

3. มีการสนทนาเก่ียวกบัเคา้โครงเร่ืองท่ีจะให้อ่านก่อน หรือสนทนาเก่ียวกบัภาพหรือ

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะใหอ่้าน 

4. กาํหนดเน้ือหาและเวลาท่ีใชอ่้านอยา่งเหมาะสมกบัระดบั วยั และความสามารถ 
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จากขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการอ่านจบัใจความขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การอ่านจบัใจความ

คือการอ่านในใจโดยมุ่งเน้นเอาสาระของเร่ืองโดยไม่มีการอ่านออกเสียง ตลอดจนฝึกให้นกัเรียน

อ่านเพื่อทาํความเขา้ใจในเร่ืองราวท่ีกาํหนดให้ การบอกรายละเอียด การจดัลาํดบัเหตุการณ์ การ

บอกถึงเหตุและผล โดยครูจะเป็นผูต้ ั้งคาํถามใหน้กัเรียนตอบตามเร่ืองราวท่ีอ่าน  

2.4.4 ประโยชน์ของการอ่านจบัใจความ 

การอ่านจบัใจความเป็น การอ่านท่ีมุ่งคน้หาสาระของเร่ืองหรือของหนงัสือแต่ละเล่มท่ี

เป็นส่วนใจความ สาํคญั และส่วนขยายใจความสาํคญัของเร่ือง ซ่ึงใจความสาํคญั หมายถึง ขอ้ความ

ท่ีมีสาระคลุมขอ้ความอ่ืน ๆ ในย่อหนา้หรือเร่ืองนั้นทั้งหมด ทาํให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจเร่ืองไดง่้าย

โดย ซ่ึงในการอ่านทุกคร้ัง ไม่ว่าจะเป็นสารคดี บนัเทิงคดี หนังสือพิมพ ์นิตยสาร ตาํรา บทความ

ต่างๆหรือแมก้ระทัง่งานเขียนประเภทจดหมาย ส่ิงสําคญัท่ีผูอ่้านตอ้งการ คือ สามารถอ่านจับ

ใจความของเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้งและเขา้ใจในเน้ือหาของเร่ืองท่ีอ่านไดต้ามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้และ

ถา้ผูอ่้านอ่านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูอ่้านจึงมี

มากมาย ดงัท่ี 

สาํเนียง มณีกาญจน์ (2548, น.23) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านจบัใจความสรุปได้

ว่า การอ่านจบัใจความเป็นการอ่านท่ีทาํให้เป็นคนท่ีน่าสนใจเพราะอ่านมากทาํให้มีความคิดลึกซ้ึง

กว้างขวาง ดังนั้ นการอ่านจับใจความเป็นทักษะท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนและใน

ชีวิตประจาํวนั 

เสนีย ์วิลาวรรณ (2552, น.128) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านจบัใจความไวว้า่ 

1. สามารถตดัสินใจไดว้า่หนงัสือนั้นมีคุณค่าหรือสาระท่ีจะอ่านอยา่งละเอียดหรือไม่ 

2. สามารถรู้ไดว้า่ผูอ่้านมีความรู้หรือประสบการณ์ท่ีจะอ่านโดยตลอดเล่มหรือไม่ 

3. เป็นแนวทางให้ผูอ่้านสามารถไปคน้ควา้หนังสือท่ีปรากฏในบรรณานุกรม อ่าน

ประกอบหนงัสือนั้นได ้

4. เป็นการประหยดัเวลาแก่ผูอ่้านท่ีมีเวลาจาํกดั เช่น ในห้องสมุด หรือร้านขายหนงัสือ 

เพื่อช่วยในการตดัสินใจวา่ ควรยมืหรือซ้ือหนงัสือเล่มนั้นหรือไม่ 

5. ช่วยในการเตรียมตวัสอบ เพราะทาํใหจ้ดจาํเน้ือหาไดแ้ม่นยาํ 

จากทศันะดงักล่าว ผูว้ิจยัสรุปเก่ียวกบัประโยชน์ของการอ่านจบัใจความไดว้่า การอ่าน

จบัใจความทาํให้ผูอ่้านเป็นบุคคลท่ีน่าสนใจเพราะผูอ่้านมากจึงทาํให้เกิดความรู้ ความคิดท่ีลึกซ้ึง 

และเป็นการฝึกฝนการอ่านอยา่งถูกตอ้งตามอกัขรวิธีเพื่อประโยชน์ต่ออาชีพท่ีทาํ เกิดความเขา้ใจใน

ภาษาอยา่งถูกตอ้ง การอ่านหนงัสือมากและรวดเร็วอ่านแลว้จบัใจความได ้สามารถตอบปัญหาตอบ

คาํถามจากการอ่านได ้สามารถวิเคราะห์ แยกแยะขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
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2.5 การจัดการเรียนรู้ด้วยวธีิการเรียนแบบนําตนเอง (Self–Directed Learning) 

2.5.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง  

การจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง (Self–Directed Learning) เป็นแนวคิดท่ี

พฒันาข้ึนในหลายประเทศและหลายวฒันธรรมปัจจุบนัไดรั้บความสนใจอยา่งมากจากนกัการศึกษา

และสถาบนัการศึกษาต่างๆ และกาํลงัมีการพฒันานวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบนาํ

ตนเองตั้งแต่ ค.ศ. 1980 เป็นตน้มา 

ทองจนัทร์ หงศล์ดารมภ ์(2531, อา้งถึงในทิศนา แขมมณี, 2553) อธิบายว่า การจดัการ

เรียนรู้ดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง (Self–Directed Learning) หมายถึง การใหโ้อกาสนกัเรียนวาง

แผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงครอบคลุมการวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ของตน การ

ตั้งเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ การเลือกวิธีเรียนรู้ การแสวงหาแหล่งความรู้ การ

รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล รวมทั้งการประเมินตนเอง โดยครูอยู่ในฐานะกลัยาณมิตร ทาํ

หนา้ท่ีกระตุน้และใหค้าํปรึกษานกัเรียนในการวินิจฉยัความตอ้งการ กาํหนดวตัถุประสงค ์ออกแบบ

แผนการเรียนรู้ และจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ แหล่งขอ้มูล รวมทั้งร่วมเรียนรู้ไปกบันกัเรียนและติดตาม

ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย      

โนลส์ (Knowles 1975, p.36 อา้งถึงในอนิรุทธ์ สติมัน่, 2550) ให้ความหมายของการ

เรียนแบบนาํตนเองตนเองว่า การเรียนรู้แบบนาํตนเองเป็นกระบวนการท่ีบุคคลคิดริเร่ิมเอง ในการ

วินิจฉัยความตอ้งการในการเรียนรู้ กาํหนดจุดมุ่งหมาย เลือกวิธีการเรียนจนถึงการประเมิน

ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ ทั้งน้ีโดยไดรั้บหรือไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นกต็าม 

โนลส์ (Knowles 1975 อา้งถึงในศิรินนัท ์สามญั, 2547) ใหข้อ้คิดเก่ียวกบัการเรียนรู้โดย

การช้ีนาํตนเอง สรุปไดด้งัน้ี 

1. ผูท่ี้เร่ิมเรียนรู้ดว้ยตนเอง จะเรียนรู้ไดม้ากกว่าและดีกว่าผูท่ี้รอรับจากผูอ่ื้น ผูเ้รียนท่ี

เรียนรู้โดยช้ีนาํตนเองจะเรียนอยา่งตั้งใจ อย่างมีจุดมุ่งหมายและอยา่งมีแรงจูงใจสูง นอกจากนั้นยงั

ใชป้ระโยชน์จากการเรียนรู้ไดดี้กวา่และยาวนานกวา่ผูท่ี้รอรับ ความรู้ 

2. การเรียนรู้โดยช้ีนาํตนเอง สอดคลอ้งกบัการจิตวิทยาพฒันาการ กล่าวคือ เด็กตาม

ธรรมชาติตอ้งพึ่งพิงผูอ่ื้นและตอ้งการผูป้กครองปกป้องเล้ียงดูและ ตดัสินใจแทน เม่ือเติบโตเป็น

ผูใ้หญ่กพ็ฒันาข้ึนใหมี้ความอิสระ พึ่งพิงจากภายนอกลดลง และเป็นตวัเองจนมีคุณลกัษณะการช้ีนาํ

ตนเอง 

3. นวตักรรมใหม่ รูปแบบของกิจกรรมการศึกษาใหม่ เช่น หอ้งเรียนแบบเปิดศูนยก์าร

เรียนรู้ independent study เป็นตน้ เป็นรูปแบบของกิจกรรมการศึกษาท่ีเพิ่มบทบาทของผูเ้รียน ให้
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ผูเ้รียนรับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้ของตนเองเพิ่มมากข้ึน ในลกัษณะเรียนรู้โดยช้ีนาํตนเองเพิ่ม

มากข้ึน 

4. การเรียนรู้โดยช้ีนาํตนเองเป็นลกัษณะการเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดของ มนุษยต์าม

สภาพความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาและทวีความรวดเร็วมากข้ึน ตามความกา้วหนา้ของ

เทคโนโลย ีการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิตของมนุษยโ์ลก 

วตัสันและทาร์ป (Watson and Tharp, 1977, p.11 อา้งถึงในศิรินนัท ์สามญั, 2547) กล่าว

ว่า “การเรียนรู้แบบนาํตนเองคือ ความสามารถในการแสดงออกถึงค่านิยมของบุคคล รวมถึงการ

เลือกเป้าหมาย การออกแบบยุทธศาสตร์ การประเมินผลลพัธ์ การปรับกลยุทธ์ และการคงไวซ่ึ้ง

พฤติกรรมท่ีมีคุณค่า” 

สเคเจอร์ (Skager, 1977, p.133 อา้งถึงในศิรินนัท ์สามญั, 2547) กล่าวว่า “การเรียนรู้

แบบนําตนเองเป็นประสบการณ์เรียนรู้ส่วนบุคคล ผู ้เ รียนมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะ 

ความสามารถในการวางแผน การบริหารจดัการ และการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง

ในฐานะสมาชิกกลุ่มท่ีมีการเรียนแบบร่วมมือ” 

ดิกสัน (Dixon, 1992, p.1789 อา้งถึงในคณาพร คมสัน, 2540) กล่าวว่า “การเรียนรู้แบบ

นาํตนเองเป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนแต่ละคนอาจไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนหรือไม่ก็ไดใ้น

การวิเคราะห์ความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเอง ตั้งเป้าหมายในการเรียน ระบุบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

แหล่งความรู้ ส่ืออุปกรณ์ในการเรียนรู้รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง” 

Brockett&Hiemstra (1991 อา้งถึงในเกียรติศกัด์ิ วจีศิริ, 2553) สรุปประเด็นท่ีอาจยงัมีผู ้

เขา้ใจผดิพลาด เก่ียวกบัแนวคิดการเรียนรู้โดยช้ีนาํตนเอง ดงัน้ี 

1. การช้ีนาํตนเองเป็นคุณลกัษณะท่ีมีอยู่ในทุกคน เพียงแต่จะมีมากหรือนอ้ยเท่านั้น 

ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์การเรียนรู้ 

2. บทบาทของผูเ้รียน คือมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เป็นหลกัใหญ่และเป็นผูท่ี้

ตดัสินใจวางแผน และเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ การดาํเนินการตามแผนการประเมิน

ความกา้วหนา้ของการเรียนรู้ ทั้งหมดน้ีอาจเกิดข้ึนตามลาํพงั หรือเกิดในกลุ่มผูเ้รียนกลุ่มเลก็หรือ

กลุ่มใหญ่ท่ีผูเ้รียนจะร่วมรับผดิชอบ ในการเรียนรู้ของเขา 

3. คาํว่าการช้ีนาํตนเองในการเรียนรู้ หรือการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเอง จะเนน้ความ

รับผดิชอบของผูเ้รียน และเช่ือในศกัยภาพท่ีไม่ส้ินสุดของมนุษย ์(never-ending potential of human) 

4. การช้ีนาํตนเองในการเรียนรู้ ก่อให้เกิดผลดา้นบวกของการเรียนรู้ ตวัอย่างเช่น 

ผูเ้รียนจดจาํไดม้ากข้ึน เกิดความสนใจในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและสนใจในเน้ือหามากข้ึน มี

ทศันคติท่ีเป็นบวกต่อผูส้อนมากข้ึน มัน่ใจในความสามารถเรียนรู้ไดข้องตนเองมากข้ึน 
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5. กิจกรรมการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองมีหลากหลายรู้แบบ เช่น การอ่าน การเขียน 

การเสาะหาความรู้โดยการสมัภาษณ์ การศึกษาเป็นกลุ่ม ทศันศึกษา การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั

ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูส้อน การหาความรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์ หรือแมก้ระทัง่การเรียนจากส่ือ เช่น ชุด

การเรียน โปรแกรมการเรียน โปรแกรมการเรียนของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งส่ือช่วยการเรียนรู้ในรูป

อ่ืน ๆ 

6. ในการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองท่ีประสบผลสาํเร็จ ผูอ้าํนวยความสะดวกจะตอ้งมี

บทบาทในการร่วมปรึกษา แลกเปล่ียนความคิด เป็นแหล่งความรู้ตามท่ีผูเ้รียนตอ้งการ มี

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูเ้รียน มีส่วนร่วมในการถ่ายโอนบทบาทการเรียนการสอนและสนบัสนุนให้

ผูเ้รียนคิดอยา่ง แตกฉาน (critical thinking) 

7. การช้ีนาํตนเองเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า เป็นวิธีท่ีผูเ้รียนมีอิสระในการแกปั้ญหา ซ่ึงไม่จาํกดั

วา่จะเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นประชาธิปไตยเท่านั้น 

8. การเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองสามารถเกิดข้ึนไดใ้นประชาชนทุกหมู่เหล่า ไม่จาํกดัพี

ยงกลุ่มใด เช้ือชาติใดเท่านั้น 

9. หากผูส้อนใหค้วามไวว้างใจแก่ผูเ้รียน ผูเ้รียนส่วนใหญ่จะเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ีและทุ่มเท

ในการเรียนรู้เพื่อคุณภาพ 

10. การเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเอง ไม่สามารถแกปั้ญหาในการเรียนรู้ไดทุ้กปัญหา ในบาง

กรณีอาจมีขอ้จาํกดับา้ง เช่น ในบางสงัคมและวฒันธรรม 

จากความหมายของการเรียนรู้ดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเองตามท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า 

การเรียนรู้แบบนาํตนเอง หมายถึง การให้โอกาสนักเรียนวางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นการ

เรียนท่ีมีกระบวนการเป็นระบบผูเ้รียนมีส่วนร่วม หรือถูกกระตุน้ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ

ควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง ซ่ึงครอบคลุมการวินิจฉัยความตอ้งการในการเรียนรู้ของตน การ

ตั้งเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ การเลือกวิธีเรียนรู้ การแสวงหาแหล่งความรู้ การ

รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล รวมทั้งการประเมินตนเอง โดยครูอยู่ในฐานะกลัยาณมิตร ทาํ

หนา้ท่ีกระตุน้และใหค้าํปรึกษานกัเรียนในการวินิจฉยัความตอ้งการ กาํหนดวตัถุประสงค ์ออกแบบ

แผนการเรียนรู้ และจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ แหล่งขอ้มูล รวมทั้งร่วมเรียนรู้ไปกบันกัเรียนและติดตาม

ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย  

2.5.2 องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 

(Ralph G. Brockett and Roger Hiemstra, 1991 อา้งถึงในชยัฤทธ์ิ โพธิสุวรรณ, 2544) ได้

เสนอองคป์ระกอบเพื่อความเขา้ในในกรอบแนวคิดของการเรียนแบบนาํตนเองในการเรียนรู้ของ

ผูใ้หญ่ (Self-Direction in Adult Learning)  
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PRO Model : The Personal Responsibility Orientation โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 
 

ภาพที ่2.1 The PRO Model : The Personal Responsibility Orientation 

 

1. ความรับผิดชอบในตวับุคคล (personal responsibility) หมายถึง การกระตุน้เพ่ือให้

เกิดความตระหนกัในความจะเป็นท่ีจะตอ้งมีการเรียนรู้ และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบใน

ตนเองในการท่ีจะตดัสินใจเรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู้ การดาํเนินงาน และการประเมินตนเองใน

การเรียนรู้ 

2. ผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะช้ีนาํตนเอง (learner self-direction) หมายถึงคุณลกัษณะเฉพาะตวั 

หรือบุคลิกภาพของผูเ้รียนท่ีเอ้ือและสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้โดยการช้ีนาํ ตนเอง ซ่ึงเป็นลกัษณะ

เฉพาะท่ีเกิดจากภายในตวัของผูเ้รียนเอง 

3. การเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเอง (self-directed learning) หมายถึง กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใน

การเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเอง ซ่ึงอาจเกิดจากการจดัการของผูส้อน หรือการวางแผนการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนเอง แต่ความสาํคญัของผูส้อนนั้นจะเป็นเพียงผูค้อยช่วยเหลือ เสนอแนะ แนะนาํ หรืออาํนวย

ลกัษณะของผูเ้รียน 

 

ความรับผดิชอบในตวับุคคล 

(Personal Responsibility) 

 

ผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะช้ีนาํตนเอง

(Learner self-direction) 

 
การช้ีนาํตนเองในการเรียนรู้ 

( Self-direction in learner) 

 

การเรียนรู้โดยช้ีนาํตนเอง 

( Self-directed learning) 

 

ลกัษณะการจดัการสอน- 

การเรียนรู้ 

 DPU



34 

ความสะดวกในการเรียนรู้เท่านั้น ส่วนการดาํเนินกิจกรรมการเรียนทั้งหมดนั้นจะเป็นการ

ดาํเนินการโดยผูเ้รียนทั้งส้ิน 

4. ปัจจยัแวดลอ้มทางสังคม (The Social Context) หมายถึง การคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้ม

ทางสังคมของผูเ้รียนซ่ึงผูเ้รียนยงัคงสภาพความเป็นอยูจ่ริงในสังคม เช่น สภาพครอบครัว การทาํงาน 

ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ 

กระบวนการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเอง Knowles (1975 อา้งถึงในอนิรุทธ์ สติมัน่, 2550) 

ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการของการช้ีนาํตนเอง (self-direction) วา่ประกอบดว้ย 

1. เกิดจากความริเร่ิมในตวัของบุคคลโดยจะมีความช่วยเหลือจากคนอ่ืนหรือไม่กต็าม 

2. วิเคราะห์ความตอ้งการในการเรียนรู้ 

3. คิดวิธีการในการเรียนรู้เพื่อไปยงัจุดมุ่งหมาย 

4. เลือกแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ 

5. เลือกและดาํเนินการตามวิธีการและยทุธศาสตร์ในการเรียนรู้ 

6. ทาํการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

2.5.3 รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยการเรียนแบบนาํตนเอง 

กริฟฟิน (Griffin, 1983 อา้งถึงในศิรินนัท ์สามญั, 2547) ไดแ้บ่งรูปแบบการเรียนรู้โดย

การช้ีนาํตนเองออกเป็น 5 รูปแบบดงัน้ี 

1. รูปแบบการเรียนรู้โดยใชส้ัญญาการเรียนรู้ (learning contract) เป็นเคร่ืองในการเรียน

ดว้ยตนเองตามแนวความคิดการเรียนเป็นกลุ่มของโนลส์ (the Knowles group learning stream) 

2. รูปแบบการใชโ้ครงการเรียนรู้ (learning project) เป็นตวับ่งช้ีการมีส่วนในการเรียนรู้

ดว้ยการช้ีนาํตนเองตามแนวคิดโครงการ เรียนแบบผูใ้หญ่ของทฟั (the Tough adult learning project 

stream) 

3. รูปแบบการใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป (individualized program instruction) ตามแนวคิด

ของสกินเนอร์ (Skinner) แต่เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการนาํของครู (teacher-directed learning) 

4. รูปแบบท่ีไม่ใช่การจดัการเรียนการสอนทัว่ไป (non-traditional institutional) ไดแ้ก่

กลุ่มผูเ้รียนท่ีเรียนโดยสมคัรใจ หวงัท่ีจะไดค้วามรู้ เช่น การศึกษาท่ีจดัขั้นสาํหรับบุคคลภายนอกให้

ไดรั้ยประกาศนียบตัร การศึกษาท่ีเป็นหน่วยประสบการณ์ชีวิต เป็นตน้ 

5. รูปแบบการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต (experiential learning) 

เบาวด ์(Boud, 1982 อา้งถึงในศิรินนัท ์สามญั, 2547) ไดส้รุปรูปแบบการเรียนรู้โดยการ

ช้ีนาํตนเองไวว้า่มี 5 รูปแบบดงัน้ี 
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1. การเรียนรู้แบบใชส้ัญญาการเรียนรู้ (learning contracts) การเรียนแบบน้ีผูเ้รียนวางแผน 

โดยเขียนสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งวิธีการวดัประเมินผลซ่ึงจะมีการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของผลงานกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาจากผูร่้วมงาน 

2. การเรียนแบบการทาํงานตวัต่อตวั (one-to-one learning) การเรียนแบบน้ีผูเ้รียนทาํงาน

เป็นคู่ช่วยอาํนวยความสะดวกซ่ึงกนัและกนัในการทาํงาน 

3. การเรียนแบบวางแผนการทาํงานโดยผูเ้รียน (student planned courses) การเรียนแบบ

น้ีนกัเรียนทาํงานเป็นกลุ่มในการริเร่ิมโครงการและนาํสู่การ ปฏิบติั 

4. การเรียนแบบมีระบบสนบัสนุนจากเพื่อน (peer support systems) การเรียนแบบน้ีผูเ้รียน 

ท่ีเร่ิมใหม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูเ้รียนท่ีมี ประสบการณ์มากกวา่ 

5. การเรียนแบบร่วมมือกนัประเมิน (collaborative assessment) การเรียนแบบน้ีผูเ้รียน

ร่วมมือกนักาํหนดเกณฑใ์นการประเมิน และตดัสินผูเ้รียนดว้ยกนั 

โกรว ์(Grow, 1991, p. 144-145 อา้งถึงในศิรินนัท ์สามญั, 2547) เสนอรูปแบบการ

เรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองตามขั้นตอน (staged self-directed learning model: SSDL) ไวโ้ดยมีขั้นตอน 4 

ขั้น ไดแ้ก่ 

1. ครูนาํโดยการชกัจูง อธิบาย หรือใหล้องฝึกหดั 

2. ครูจูงใจใหผู้เ้รียนสนใจโดยการบรรยาย การอภิปรายโดยครูเป็นผูน้าํ ใหต้ั้งเป้าหมาย

และกาํหนดกลยทุธ์วิธีการเรียน 

3. นกัเรียนเรียนโดยครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียน การอภิปรายกลุ่ม หรือ

การจดัสมัมนา 

4. นกัเรียนช้ีนาํตนเองโดยครูเป็นท่ีปรึกษา ทาํไดโ้ดยการลองฝึกดว้ยตนเอง เช่น การ

ฝึกงาน การคน้ควา้ การทาํงานรายบุคคล หรืองานกลุ่ม 

2.5.4 ความสาํคญัและประโยชนข์องการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 

โนลส์ (Knowles, 1975, p. 14-15 อา้งถึงในศิรินนัท ์สามญั, 2547) กล่าวถึงความสาํคญั และ

ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบนาํตนเองโดยสรุปออกไดด้งัน้ี 

1. บุคคลท่ีเรียนรู้แบบนาํตนเองจะเรียนไดม้ากกว่า ดีกว่า มีความตั้งใจและแรงจูงใจสูง 

สามารถนาํผลการเรียนรู้ไปใชไ้ดดี้กวา่ ยาวนานกวา่ผูท่ี้เรียนโดยเป็นเพียงผูรั้บการถ่ายทอดจากครู 

2. การเรียนรู้แบบนาํตนเองสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางจิตวิทยา และกระบวนการทาง

ธรรมชาติ ทาํใหบุ้คคลมีแนวทางบรรลุวฒิุภาวะจากลกัษณะหน่ึงไปสู่อีกลกัษณะหน่ึงได ้เช่น 

 ความตอ้งการพึ่งพาผูอ่ื้น สู่ ความเป็นตวัของตวัเอง 

 ความสามารถตํ่า  สู่ ความสามารถสูงข้ึน 
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 ความรับผดิชอบตํ่า  สู่ ความรับผดิชอบสูงข้ึน 

 การไม่ยอมรับตนเอง  สู่ การยอมรับตนเอง 

 การเลียนแบบ  สู่ การคิดริเร่ิม 

3. การเรียนรู้แบบนําตนเองทําให้ผูเ้ รียนมีความรับผิดชอบสูง ซ่ึงสอดคล้องกับ

พฒันาการและนวตักรรมทางการศึกษาใหม่ๆ ท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบตนเอง เช่น 

ห้องเรียนแบบเปิด ศูนยบ์ริการวิชาการ ศูนยก์ารเรียน การศึกษาอย่างอิสระ มหาวิทยาลยัเปิด  

เป็นตน้ 

4. การเรียนรู้แบบนาํตนเองทาํให้มนุษยอ์ยูร่อด มนุษยจึ์งจาํเป็นตอ้งศึกษาเรียนรู้ความ

เปล่ียนแปลงใหม่ๆท่ีเกิดข้ึน การเรียนรู้แบบนาํตนเองจึงเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

แมค็คอมส์ (Mc.Comb, 1991 อา้งถึงในศิรินนัท ์สามญั, 2547) ไดส้รุปประเด็นหลกัเก่ียวกบั 

การเรียนรู้แบบนาํตนเอง ซ่ึงเป็นหวัใจสาํคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ดงัน้ี 

1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการซ่ึงบุคคลพยายามให้ความหมายจากข้อมูลและ

ประสบการณ์ความรู้เดิมของบุคคล รวมถึงความเช่ือ ความรู้สึกจะมีอิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้ 

2. สถานการณ์ทางสังคม จะเอ้ือต่อการเรียนรู้ท่ีมีอิสระและมีการแลกเปล่ียนความคิด

อยา่งมีความหมาย 

3. ความเช่ือและแนวคิดของแต่ละบุคคลจะเป็นตวัช้ีให้คนรับรู้และตีความหมายชีวิต 

ความเช่ือ เป้าหมาย ความคาดหวงั ความรู้สึก และแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพของการคิดและ

การจดักระทาํขอ้มูล คนเราตรวจสอบและประเมินความคิดของตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาและ

จดัโครงสร้างความรู้เดิมท่ีมี 

4. การขาดความปลอดภยั (เช่น รู้สึกกลวั รู้สึกเครียด รู้สึกไร้ความสามารถ) บุคคลจะ

รู้สึกเป็นผูเ้รียนตามธรรมชาติและสนุกท่ีจะเรียน 

5. ความมั่นใจในตนเองและแรงจูงใจจะมีสูงเม่ือบุคคลอยู่ในสถานการณ์ท่ีเป็นท่ี

ยอมรับและมีคุณค่า 

6. พฤติกรรมมนุษยโ์ดยพื้นฐานแลว้มกัเกิดแรงจูงใจจากความตอ้งการในการพฒันา

ตนเองและการกาํหนดตนเอง  

เทรฟฟิงเกอร์ (Treffinger, 1995, p. 325 อา้งถึงในศิรินันท ์สามญั, 2547) กล่าวว่า 

“ผูเ้รียนท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ของตนเองจะจดัการตนเองไดดี้ สามารถทาํงานตามระดบั

ความกา้วหนา้ของตนเอง มีโอกาสเลือกเน้ือหา ประสบการณ์และเป้าหมายทางการเรียนตามความ

ตอ้งการของตนเอง ทาํใหผู้เ้รียนมีแรงจูงใจในการเรียนสูงและเรียนไดดี้ข้ึน”  
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จากความสาํคญัของการเรียนรู้แบบนาํตนเองดงักล่าวจะเห็นว่าการเรียนรู้แบบนาํตนเอง

เป็นคุณลกัษณะท่ีสาํคญัต่อระบบการใชชี้วิต การดาํเนินชีวิตอยา่งมีคุณภาพของมนุษย ์ทั้งยงัช่วยให้

ผูเ้รียนมีความตั้งใจสูง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความมัน่ใจในตนเองและแรงจูงใจจะมีสูงเม่ือ

บุคคลอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับและมีคุณค่า สามารถปรับพฤติกรรมทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได้

อยา่งมีเหตุผล รู้จกัการคิดอยา่งเป็นระบบ จดัการกบัปัญหาต่างๆได ้สามารถนาํประโยชน์ท่ีไดจ้าก

การเรียนรู้ไปปรับใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม โดยวิธีการเรียนยงัสนองความแตกต่างของบุคคล 

สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของมนุษย ์พฒันาการทางจิตวิทยา รวมทั้งพฒันาการใหม่ๆทางการศึกษาท่ี

เนน้ให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการเรียนรู้ซ่ึงจาํเป็นอย่างมากสาํหรับการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (lifelong learning) โดยท่ีครูจะตอ้งช่วยสร้างให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการเรียนตาม

แนวคิดของตนเอง 

2.5.5 คุณลกัษณะของผูเ้รียนแบบนาํตนเอง 

การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง คือคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีจะเป็นตวักาํหนดว่าการเรียนรู้

ดว้ยตนเองจะประสบผลสาํเร็จหรือไม่ อยา่งไร ซ่ึงชยัยศ อ่ิมสุวรรณ์ (2547) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของ

ผูมี้การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองวา่ เป็นกระบวนการภายในตวัของคน มีความเป็นนามธรรมสูง แต่ก็

ยงัมีร่องรอยของการเรียนรู้ใหติ้ดตามได ้ว่าคนแต่ละคนมีวิธีการท่ีจะเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร กล่าวคร่าวๆ 

มนุษยแ์ต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น เรียนรู้โดยการเลียนแบบ เรียนรู้จากการลองผิด

ลองถูก เรียนรู้จากการคิดแบบต่าง ๆ เรียนรู้ในส่ิงท่ีคนอ่ืนไดเ้รียนรู้ไวแ้ลว้จึงไปเรียนรู้ตาม หรือ

แมแ้ต่เรียนรู้จากการสงัเกต การดู การฟัง การอ่าน  

โนลส์ (Knowles, 1975 อา้งถึงในศิรินนัท ์สามญั, 2547) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผูมี้การ

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง คือ ผูเ้รียนมีแนวคิดว่าตนเองเป็นบุคคลท่ีมีความเป็นตวัของตวัเอง ไม่

ข้ึนกบัผูใ้ด และเป็นผูท่ี้ สามารถควบคุม และนาํตนเองได ้มีความสามารถในการเช่ือมความสัมพนัธ์

กบัผูส้อนเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือขอคาํปรึกษาในการแสวงหาบุคคล และแหล่งวิทยาการท่ี

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั และมีความสามารถในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล และนาํผลจากขอ้มูลท่ีคน้พบไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  

สเคเจอร์ (Skager, 1978 อา้งถึงในศิรินนัท ์สามญั, 2547) กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูเ้รียน

ดว้ยการนาํตนเอง คือ ตอ้งเป็นผูย้อมรับตนเอง (Self-acceptance) เช่นการ มีเจตคติในเชิงบวกต่อ

ตนเอง มีการวางแผนการเรียน (Planfulness) มีแรงจูงใจในการเรียนอยู่ในตนเอง (Intrinsic 

Motivation) สามารถเรียนรู้ไดโ้ดย ปราศจากส่ิงควบคุมหรือบงัคบัจากภายนอก เช่นรางวลั การถูก

ตาํหนิ ถูกลงโทษ การเรียนเพื่อตอ้งการวุฒิบตัรหรือตาํแหน่ง และสามารถท่ีจะประเมินผลตนเอง 
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(Internalized Evaluation) ไดว้่า จะเรียนไดดี้แค่ไหน โดยอาจขอให้ผูอ่ื้นประเมินการเรียนรู้ของ

ตนเองกไ็ด ้โดยการประเมินจะตอ้งสอดคลอ้งกบัส่ิงต่างๆ ท่ีปรากฏเป็นจริงอยูใ่นขณะนั้น 

จากประเด็นดงักล่าวการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองก็มีองคป์ระกอบท่ีสําคญัโดย โนลส์

(Knowles, 1975 อา้งถึงในศิรินนัท ์สามญั, 2547) ไดร้ะบุถึงองคป์ระกอบของการเรียนรู้ดว้ยการนาํ

ตนเองท่ีมีผลต่อการเรียนรู้แบบนาํตนเอง โดยกล่าวว่าผูส้อนเป็นผูท่ี้มีส่วนสาํคญัในการจดัการ เพื่อ

การเรียนรู้แบบนาํตนเองของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยจดัการเรียนการ

สอนท่ีสามารถยืดหยุ่นได้ตามความสามรถของผูเ้รียน ต้องมีการวางแผนร่วมกับผูเ้รียน ใช้

กระบวนการกลุ่ม พยายามให้ผูเ้รียนไดรู้้จกักนั การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูเ้รียน ความเอาใจใส่

ในผู ้เ รียนจะทําให้บรรยากาศในการเรียนมีการปรึกษาหารือกันได้ง่ายข้ึนและช่วยพัฒนา

ความสามารถของผูเ้รียนทาํให้ผูเ้รียนมีความพึงพอใจ ในการสอนทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

นอกจากน้ีการสนับสนุนการเรียนรู้การจดัการเรียนการสอน โดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางใน การ

เรียนรู้ (Student-Centered Learning) เพื่อใหผู้เ้รียน เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง (Self-

Directed Learning) จากการเป็นผูป้้อนความรู้เพียงฝ่ายเดียวมาสู่การเป็นผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ (Facilitator) 

ของผูเ้รียนมีการกระตุน้ให้กาํลงัใจ ให้ความช่วยเหลือเป็นผูร่้วมคิด และเป็นเพ่ือนกบัผูเ้รียน เป็นผู ้

อาํนวยความสะดวก มากกว่าการเป็นผูค้วบคุมการสอนผูส้อนจะตอ้งสร้างบรรยากาศของการเรียน

การสอน ให้เป็นแบบเปิดเผยแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ การเผชิญปัญหา รวมทั้งวิธีการแกไ้ข

ของตนต่อผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนได้เห็นแนวทางและสามารถแก้ไขปัญหานั้ นได้วิธีการสอนท่ี

เลือกใชก้จ็ะเก่ียวขอ้งกบัวิธีท่ีคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลผูเ้รียนไดใ้ชค้วามสามารถของตน

อย่างเต็มท่ี กระตุน้ให้มีการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และความเป็นตวัของตวัเอง ซ่ึงผูส้อนก็ตอ้งปฏิบติั

ในแนวเดียวกนัต่อไป ส่วนในดา้นผูเ้รียน เป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีขาดไม่ไดใ้นระบบการเรียนการ

สอน และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ซ่ึงเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ 

ผูเ้รียนจะประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ได้เพียงไรนั้น ข้ึนอยู่กับคุณลกัษณะของผูเ้รียนด้วย

เช่นกนั ซ่ึงไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ลกัษณะผูเ้รียนแลว้ และในดา้นกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 

สเคเจอร์ (Skager, 1978 อา้งถึงในศิรินนัท ์สามญั, 2547) ไดก้ล่าวว่ามีวิธีการเรียนรู้ ท่ีจะนาํไปสู่การเรียนรู้ 

ดว้ยการนาํตนเอง คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้โดยการคน้พบ การศึกษาแบบเปิด การ

สร้างความเป็นตวัของตวัเองอยา่งเป็นระบบ 

นอกจากน้ีครูควรมีบทบาทเป็นผูแ้นะนาํ (Facilitator) ในการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยการ

นาํตนเอง (Hisemstra, 1994) โดยการจดัหาขอ้มูลในแต่ละหวัขอ้ของการเรียนในการบรรยาย และมี

การใชส่ื้อเพื่อแทรกเทคนิคในการเรียนการสอนต่างๆ ตามความเหมาะสม ช่วยจดัการ จดัหาแหล่ง

ให้ความรู้ให้แก่ผูเ้รียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มเล็กๆ หรือขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้สร้างแหล่งขอ้มูล ส่ือ
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และตน้แบบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้และเน้ือหาท่ีหลากหลาย จดัการให้มีการติดต่อกบับุคคล

ต่างๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองและจดัทาํแนวทางใหผู้เ้รียนได ้มีประสบการณ์ทั้งส่วนตวัหรือ

เป็นกลุ่มเล็ก นอกเหนือจากกลุ่มปกติ ช่วยผูเ้รียนในการพฒันาทศันคติผูเ้รียนให้เป็นผูเ้รียนท่ี

พ่ึงตนเอง มีการสนบัสนุนให้มีการอภิบาย ให้ตามคาํถาม ให้มีกิจกรรมกลุ่มเล็ก เพื่อกระตุน้ความ

สนใจในการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้มีการประเมินความต้องการ และมีการ

ประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองใหท้าํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ทั้งในหอ้งเรียนและเม่ือ

จบในแต่ละบทเรียน 

2.5.6 บทบาทของครู 

บทบาทของครูในการเป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ในการส่งเสริมการเรียนรู้

แบบนาํตนเอง 

ฮีมสตรา (Hisemstra, 1994 อา้งถึงในละเอียด แจ่มจนัทร์, 2540) กล่าวว่า “ในการเรียนรู้

ดว้ยการนาํตนเองนั้นครูผูส้อนมีบทบาทในการสนทนากบัผูเ้รียน ดูแลจดัหาแหล่งความรู้ให้ผูเ้รียน 

รวมไปถึงการประเมินผล และการส่งเสริมใหมี้การคิดวิเคราะห์” โดยจดักระบวนการเรียนไดด้งัน้ี 

1. จดัหาขอ้มูลในแต่ละหัวขอ้ของการเรียนในการบรรยาย และมีการใชส่ื้อเพื่อแทรก

เทคนิคในการเรียนการสอนต่างๆ ตามความเหมาะสม 

2. จดัการ จดัหาแหล่งให้ความรู้ให้แก่นักเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มเล็กๆ ตามท่ี

กาํหนด 

3. ช่วยนกัเรียนในการประเมินความตอ้งการ และประเมินความตามเน้ือหานกัเรียนแต่

ละคนจะไดรู้้วิถีทางการเรียนของตวัเอง 

4. ประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละคน 

5. จดัหาแหล่งขอ้มูลต่างๆ หรือขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ในการเรียนแต่เร่ืองท่ีไดก้าํหนดโดย

การประเมินตามท่ีตอ้งการ 

6. สร้างแหล่งข้อมูล ส่ือและต้นแบบต่างๆ ท่ี เ ก่ียวข้องกับหัวข้อและเน้ือหาท่ี

หลากหลาย 

7. ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นนอกห้องเรียน ในลกัษณะของเป็นผูก้ระตุน้เกิดปฏิสัมพนัธ์กบั

กลุ่มเรียน 

8. ช่วยนกัเรียนในการพฒันาทศันคติใหเ้ป็นคนท่ีพึ่งตนเอง 

9. สนบัสนุนให้มีการอภิปราย ให้ตอบคาํถาม ให้มีกิจกรรมกลุ่มเล็ก เพื่อกระตุน้ความ

สนใจในการเรียนรู้ 

10. พฒันาใหน้กัเรียนเกิดทศันคติท่ีดีในดา้นการอ่าน 
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11. จดักระบวนการเรียนรู้ ให้มีการประเมินความตอ้งการ และมีการประเมินผลอย่าง

ต่อเน่ืองให้ทาํหน้าท่ีเป็นผูป้ระเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในห้องเรียนและเม่ือจบในแต่ละ

บทเรียน 

เดอจอย และ เฮอร์แมน (DeJoy and Hermann, 1993, p. 70 อา้งถึงในคณาพร คมสัน 

2540, น.61) กล่าวถึงบทบาทของครูว่า “ครูจะตอ้งช่วยลดความกังวลของผูเ้รียน โดยให้ทาํ

ความคุน้เคยกับส่ือการเรียน เน้นให้ผูเ้รียนทราบว่า บุคคลมีอตัราการเรียนรู้ต่างกัน ข้ึนอยู่กับ

องคป์ระกอบหลายประการ ผูส้อนตอ้งมีเจตคติท่ีดีต่อผูเ้รียน ยอมรับนับถือ เขา้ใจ เห็นใจ และให้

เกียรติผูเ้รียน” 

แคนดี (Candy, 1991, p. 420 อา้งถึงในคณาพร คมสัน 2540, น. 62) ไดก้ล่าวถึงการ

ปฏิบติัของครูท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของนกัเรียนวา่มี 3 ประการดงัน้ี 

1 การใหสิ้ทธิแก่ผูเ้รียน ไดแ้ก่ ใหโ้อกาสการเลือก และกระทาํกิจกรรมดว้ยตนเอง 

2. การหาแหล่งทรัพยากรส่งเสริม ไดแ้ก่ เวลา งบประมาณ แหล่งความรู้ ส่ือการเรียน 

และการฝึกปฏิบติัท่ีเพียงพอ 

3. การพฒันาความสามารถ ไดแ้ก่ การสอนผูเ้รียนในเร่ืองความสามารถทัว่ไป และ

ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 

เบาด ์(Boud, 1982, p. 28 อา้งถึงในคณาพร คมสนั, 2540, น. 62) กล่าวถึงบทบาทของครู

ว่า “ครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียน การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของนกัเรียนจะเกิดข้ึน

ไม่ไดถ้า้ครูปฏิเสธความสามารถของผูเ้รียน ครูมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ และช่วยให้ผูเ้รียน

เพิ่มความรับผดิชอบในการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนปฏิบติังานอยา่งอิสระจากท่ีครูและหนงัสือเรียนกาํหนด

ได”้ 

จากแนวคิดเก่ียวกบับทบาทของครูท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. เป็นท่ีปรึกษาแก่นกัเรียน แนะนาํทางเลือกท่ีหลากหลาย ให้แนวทางในการวางแผน

และโครงการเรียน 

2. ช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกแก่นักเรียน ให้นักเรียนลดความกังวลใจและ

ตดัสินใจไดถู้กทาง บอกแนวทางในการทาํงานใหส้าํเร็จ 

3. ให้ความรู้กับนักเรียนเก่ียวกับทักษะท่ีจะช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพ จูงใจ 

กระตุน้ และส่งเสริมให้นักเรียนรับรู้และยอมรับความสามารถของตนเอง รู้จกัคิดวิเคราะห์ แกไ้ข

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนตลอดจนหาทางเลือกท่ีหลากหลายในการทาํงาน มีความรับผดิชอบในการทาํงาน 

4. ประเมินผลการเรียน กล่าวคือ ผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้แบบนาํตนเองของนกัเรียนใน

เน้ือหาวิชาท่ีครูมอบหมาย 
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2.5.7 บทบาทของนกัเรียนในการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 

ดงัท่ีผูว้ิจยัไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัเรียนรู้แบบนาํตนเองไวข้า้งตน้นั้น การจดัการเรียน

การสอนดว้ยการเรียนรู้แบบนาํตนเองมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบ สามารถควบคุมกิจกรรม

การเรียนของตนเองใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีกาํหนด จึงนกัวิจยัหลายท่านไดศึ้กษาและใหค้าํจาํกดัความ

เก่ียวกบับทบาทของนกัเรียนไวด้งัน้ี 

แกริสัน (Garrison, 1993, p. 41 อา้งถึงในคณาพร คมสัน, 2540, น.63) กล่าวว่า “ความ

รับผิดชอบในการเรียนรู้ และการควบคุมทางจิตวิทยาเป็นส่ิงจาํเป็นพื้นฐานสาํหรับการเรียนรู้ดว้ย

การนาํตนเอง” 

เบาด ์(Boud, 1982, p. 24 อา้งถึงในคณาพร คมสัน, 2540, น.63) กล่าวถึงการกระทาํท่ี

แสดงถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองว่า ไดแ้ก่ การวางแผนการเรียนของตนเอง 

โดยอาศยัแหล่งทรัพยากรทางความรู้ต่างๆท่ีจะช่วยให้แผนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบติั อาจเป็นการ

อาศยัประสบการณ์ และความชาํนาญของผูอ่ื้นก็ได ้แต่เป็นความรับผดิชอบของผูเ้รียนท่ีจะใหแ้น่ใจ

ไดว้า่จะไดม้าซ่ึงคาํตอบของคาํถามท่ีตอ้งการ 

ทฟั (Tough, 1971, p. 116-17 อา้งถึงในคณาพร คมสัน, 2540, น.64) กล่าวว่า “ในการ

วาง โครงการเรียน ผูเ้รียนตอ้งสามารถปฏิบติังานท่ีกาํหนด สามารถวินิจฉัยความช่วยเหลือท่ีตน

ตอ้งการ และทาํให้ไดม้าซ่ึงความช่วยเหลือท่ีตอ้งการ สามารถเลือกแหล่งความรู้ วิเคราะห์ และ

วางแผนโครงการเรียนทั้งหมด รวมทั้งสามารถประเมินความกา้วหน้าของการเรียนได”้ และได้

เสนอแนวทางในการวางโครงการเรียนวา่ตอ้งมีการพิจารณาตดัสินใจในส่ิงต่อไปน้ี 

1. ความรู้ และทกัษะโดยละเอียด 

2.  กิจกรรม ส่ือการเรียน แหล่งความรู้ และอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการเรียน 

3.  สถานท่ีท่ีใชใ้นการเรียน 

4.  เวลาและเป้าหมายท่ีแน่นอน 

5.  ระยะเวลาในการเรียน 

6.  ขั้นตอนการเรียน 

7.  ประมาณระดบัของโปรแกรมการเรียน 

8.  การกาํจดัอุปสรรคและส่ิงท่ีจะทาํใหก้ารเรียนขาดประสิทธิภาพ 

9.  การท่ีจะไดส่ื้อ อุปกรณ์มาหรือไปถึงแหล่งขอ้มูล 

10. การเตรียมหอ้งท่ีเหมาะสมหรือเง่ือนไขทางกายภาพอ่ืนๆ 

11. งบประมาณท่ีจะใช ้

12. การสร้างแรงจูงใจในการเรียนและการฝ่าอุปสรรคต่างๆ 
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แตกต่างจาก โนลส์ (Knowles, 1975, p. 18 อา้งถึงในคณาพร คมสัน, 2540, น.64) ท่ีได้

กล่าวถึง บทบาทของนกัเรียนในการวางแผนการเรียน สรุปไดเ้ป็นขั้นทั้งหมด 6 ขั้นดงัน้ี 

1.  ขั้นการวินิจฉยัการเรียนรู้ 

2.  ขั้นการวินิจฉยัความตอ้งการ 

3.  ขั้นการกาํหนดเป้าหมาย 

4.  ขั้นการกาํหนดบุคลากร และส่ือการเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.  ขั้นการใหย้ทุธวิธีท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ 

6.  ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ 

ทอมสนั (Thomson, 1992, p. 525 อา้งถึงในคณาพร คมสนั, 2540, น.65) ไดส้รุปบทบาท

ในการเรียนรู้แบบนาํตนเองของผูเ้รียนภาษาต่างประเทศว่าจะตอ้งดาํเนินการตามขั้นตอน 5 ขั้น 

ประกอบ ไปดว้ย 

1.  ผูเ้รียนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีพอใจดว้ยตนเอง โดยร่วมมือกบัเพื่อนๆ ครูผูส้อน 

และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  ผูเ้รียนวินิจฉยัความตอ้งการของตนเองอยา่งแทจ้ริง 

3.  ผูเ้รียนกาํหนดจุดประสงคใ์นการเรียนจากความตอ้งการของตนเอง 

4.  ผูเ้รียนเลือกใช้ประโยชน์จากกิจกรรมและยุทธวิธีท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุ

จุดประสงคท่ี์กาํหนด 

5. ผูเ้รียนประเมินผลสมัฤทธ์ิของตนเอง 

จากแนวคิดเก่ียวกบับทบาทของนกัเรียนในการเรียนรู้แบบนาํตนเองดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ในการเรียนรู้แบบนาํตนเองของนกัเรียนจะตอ้งดาํเนินการตามขั้นการเรียน 5 ขั้นไดแ้ก่ 

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีพอใจ การวินิจฉยัตนเอง การกาํหนดจุดประสงคใ์นการเรียน การเลือก 

ใชกิ้จกรรมและยทุธวิธีท่ีจะทาํใหบ้รรลุจุดประสงคก์ารเรียนท่ีตั้งไว ้และการประเมินผลสมัฤทธ์ิของตนเอง 

ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งมีความรับผดิชอบในการควบคุมกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองตามแผนการเรียน

ท่ีกาํหนดไว ้

 

2.6 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัเจตคต ิ

2.6.1 ความหมายของเจตคติ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหค้วามหมายของคาํว่า “เจตคติ” ไวว้่า 

“ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง”  
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กุญชรี คา้ขาย (2540, น.159) ให้ความหมายของเจตคติไวว้่า ท่าที ความรู้สึก หรือ

ความคิดท่ีบุคคลมีต่อวตัถุ เหตุการณ์หรือบุคคลอ่ืนๆท่ีอยู่รอบตวัเรา และเป็นส่ิงท่ีไดม้าจากการ

เรียนรู้ มีทิศทาง 

เพราพรรณ เปล่ียนภู่ (2542, น.93) ใหค้วามหมายว่า ระดบัสภาพหรือสภาวะของจิตใจ

และของสมองในลกัษณะท่ีจะกาํหนดแนวทางของการตอบสนองต่อบุคคลหน่ึงต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

เฉลา ประเสริฐสังข ์(2542, น.256) ให้ความหมายว่า เจตคติหมายถึงสภาพจิตใจของ

บุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าต่างๆในลกัษณะท่ียอมรับ (Accept) ส่ิงนั้นหรือปฏิเสธ (Reject) ส่ิงนั้น แลว้ส่งผล

ใหบุ้คคลมีแนว้โนม้ท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้นตามสภาพจิตใจหรือความรู้สึกนั้นๆ 

ชาญ กล่ินซ้อน (2550) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นท่ีบุคคลมี

ต่อส่ิงของ บุคคล สถานการณ์ สถาบนั และขอ้เสนอใดๆในทางท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธ ซ่ึงมีผลให้

บุคคลพร้อมท่ีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดว้ยพฤติกรรมอยา่งเดียวกนัตลอด 

จากความหมายของเจตคติขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปความหมายของเจตคติ คือ สภาพ

จิตใจความรู้สึก ความคิดของบุคคลท่ีคนเรามีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือหลายส่ิง ในลกัษณะท่ีเป็นอตั

วิสัย (Subjective) อนัเป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้ หรือการแสดงออกท่ีเรียกว่า พฤติกรรม รวมไปถึงสภาพ

ความคิด ความเขา้ใจและความรู้สึกเชิงประเมินท่ีมีต่อส่ิงต่างๆเช่น วตัถุ สถานการณ์ ความคิด ผูค้น 

เป็นตน้ ซ่ึงเจตคติทาํใหบุ้คคลมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่อส่ิงนั้น ในลกัษณะเฉพาะตวัตาม

ทิศทางของทศันคติท่ีมีอยู ่

2.6.2 องคป์ระกอบของเจตคติ  

พชัรา ทิพยทศัน์ (2554, online) ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของเจตคติท่ีสาํคญั 3 ประการ 

ดงัน้ี 

1. การรู้ (Cognition) ประกอบดว้ยความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อเป้าหมาย เจตคติ เช่น ทศันคติ 

ต่อลทัธิคอมมิวนิสต ์ ส่ิงสาํคญัขององคป์ระกอบน้ีก็คือ จะประกอบดว้ยความเช่ือท่ีไดป้ระเมินค่า

แลว้ว่าน่าเช่ือถือหรือไม่น่าเช่ือถือ ดีหรือไม่ดี และยงัรวมไปถึง ความเช่ือในใจว่าควรจะมีปฏิกิริยา

ตอบโตอ้ยา่งไรต่อเป้าหมายทศันคตินั้นจึงจะเหมาะสมท่ีสุด ดงันั้น การรู้และแนวโนม้พฤติกรรมจึง

มีความเก่ียวขอ้งและสมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ด 

2. ความรู้สึก (Feeling) หมายถึง อารมณ์ท่ีมีต่อเป้าหมาย เจตคติ นั้น เป้าหมายจะถูกมอง

ดว้ยอารมณ์ชอบหรือไม่ชอบ ถูกใจหรือไม่ถูกใจ ส่วนประกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึกน้ีเองท่ีทาํให้

บุคคลเกิดความด้ือดึงยดึมัน่ ซ่ึงอาจกระตุน้ให้มีปฏิกิริยาตอบโตไ้ด ้ หากมีส่ิงท่ีขดักบัความรู้สึกมา

กระทบ  
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3. แนวโนม้พฤติกรรม (Action tendency) หมายถึง ความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้ง 

กบัเจตคติ ถา้บุคคลมีเจตคติท่ีดีต่อเป้าหมาย เขาจะมีความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมช่วยเหลือหรือ

สนับสนุนเป้าหมายนั้น ถา้บุคคลมีเจตคติในทางลบต่อเป้าหมาย เขาก็จะมีความพร้อมท่ีจะมี

พฤติกรรมทาํลาย หรือทาํร้าย เป้าหมายนั้นเช่นกนั 

2.6.3 ลกัษณะของเจตคติ 

เตือนใจ ทองดี (2549) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะสาํคญัของเจตคติมี 4 ประการ คือ 

1. เจตคติ เป็นสภาวะก่อนท่ีพฤติกรรมโตต้อบ (Predisposition to respond) ต่อเหตุการณ์ 

หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะหรือจะเรียกวา่สภาวะพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมจริง 

2.  เจตคติ จะมีความคงตวัอยูใ่นช่วงระยะเวลา (Persistence overtime) แต่มิไดห้มายความว่า

จะไม่มีการเปล่ียนแปลง  

3.  เจตคติ เป็นตวัแปรหน่ึง นาํไปสู่ความสอดคลอ้งระหวา่ง พฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด

ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกโดยวาจา หรือการแสดงความรู้สึก ตลอดจนการท่ีจะตอ้งเผชิญหรือ

หลีกเล่ียงต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

4. เจตคติ มีคุณสมบติัของแรงจูงใจ ในอนัท่ีจะทาํใหบุ้คคลประเมินผล หรือเลือกส่ิงใด

ส่ิงหน่ึง ซ่ึงหมายความต่อไปถึงการกาํหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงดว้ย 

เจตคตินบัวา่เป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัในการทาํงานอยา่งหน่ึง นอกจากความพร้อมและ

การจูงใจ บุคคลท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงานจะช่วยให้ทาํงานไดผ้ลทั้งน้ีเพราะเจตคติเป็นตน้กาํเนิด

ของความคิดและการแสดงการกระทาํ 

กล่าวโดยสรุป เจตคติ เป็นลกัษณะทางจิตของบุคคลท่ีเป็นแรงขบัแรงจูงใจของบุคคล 

แสดงพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกไปในทางต่อตา้นหรือสนบัสนุน ต่อส่ิงนั้นหรือสถานการณ์นั้น ถา้

ทราบเจตคติของบุคคลใดท่ีสามารถทาํนายพฤติกรรมของบุคคลนั้นได ้ โดยปกติคนเรามกัแสดง

พฤติกรรมในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัเจตคติท่ีมีอยู ่ 

2.6.4 การเปล่ียนแปลงเจตคติ 

พชัรา ทิพยทศัน์ (2554, online) กล่าวว่า เจตคติเกิดจากการมีประสบการณ์ทั้งทางตรง

และทางออ้ม หากประสบการณ์ท่ีเราไดรั้บเพิ่มเติมแตกต่างจากประสบการณ์เดิม อาจเปล่ียนแปลง

เจตคติได ้การเปล่ียนแปลงเจตคติมี 2 ทาง ไดแ้ก่ 

1. การเปล่ียนแปลงในทางเดียวกนั (Congruent Change) หมายถึง เจตคติเดิมของบุคคล

ท่ีเป็นไปในทางบวกจะเพิ่มมากข้ึนในทางบวก แต่ถา้เจตคติเป็นไปทางลบก็เพิ่มมากข้ึนในทางลบ

ดว้ย 
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2.  การเปล่ียนแปลงไปคนละทาง หมายถึง (Incongruent Change) การเปล่ียนแปลงเจต

คติเดิมของบุคคลท่ีเป็นไปในทางบวกจะลดลงและไปเพิ่มทางลบ 

เจตคติเปล่ียนแปลงได้โดยปัจจยัท่ีจะช่วยให้เจตคติเปล่ียนแปลงได้มีหลายประการ 

ไดแ้ก่ 

1. ความกดดนัของกลุ่ม (Group pressure) หากกลุ่มจะสามารถใหร้างวลัหรือลงโทษได้

ยอ่มจะมีแรงกดดนัมากในการท่ีจะกดดนั ทิศทางเจตคติ ส่ิงย ัว่ยท่ีุเป็นรางวลันั้นไดแ้ก่ความเป็นผูมี้

คนรู้จกั มาก การเล่ือนตาํแหน่งการงาน สัญลกัษณ์ของการยอมรับนบัถือ เป็นตน้ ส่วนส่ิงย ัว่ยท่ีุเป็น

การลงโทษ เช่น การเสียเพื่อนฝงู เสียช่ือเสียง เสียตาํแหน่ง ยิ่งมีความผดิปกติไปจากกลุ่มเท่าใดแรง

บีบบงัคบัของหมู่มีมากเท่าใดหรือ ยิง่หมู่กลุ่มนั้น ยิง่เราตอ้งการเป็นสมาชิกของหมู่ใด แรงบีบบงัคบั

ของหมู่ย่อมมีมากเท่านั้นหรือยิ่งหมู่กลุ่มมีความตอ้งการมากเท่าใด กลุ่มก็ยิ่งตอ้งการให้ปฏิบติัตาม

มาตรฐานของกลุ่มเท่านั้น กลุ่มท่ีมีเกียรติศกัด์ิหรือศกัด์ิศรีตํ่าในหมู่อาจจะกระทาํผดิแปลกไปไดบ้า้ง 

แต่ยิง่มีตาํแหน่งสูงหรือศกัด์ิศรีสูงแลว้กระทาํผดิมาตรฐานเพียงนิดเดียว แรงกดดนัของหมู่จะเกิดข้ึน

ทนัที 

2. ประสบการณ์ท่ีน่าพึงพอใจหรือไม่น่าพึงพอใจ อาจเปล่ียนแปลงเจตคติไปไดเ้ม่ือ

ไดรั้บประสบการณ์ท่ีน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ เช่น นายแดงเขา้ทาํงานบริษทัหน่ึงเพราะเขาเช่ือว่า

จะมีความกา้วหน้าแต่พบว่าหัวหน้าของเขาเป็นคนข้ีอิจฉาเม่ือเขาเกิดเสนอความคิดเห็นดีๆเพื่อ

ปฏิบัติหัวหน้าอาจจะเห็นว่าการเสนอแนะของเขาเช่นนั้ นทาํให้ฐานะของเขาสั่นคลอน และ

นอกจากนั้นยงัทราบดีวา่เพื่อนร่วมงานของเขาไปฟ้องแก่หวัหนา้งานบ่อยๆเขาจึงอาจ เปล่ียนเจตคติ

ไปอีกแบบหน่ึงคือมองไม่เห็นความกา้วหนา้ในการทาํงานกบับริษทัน้ี  

3. อิทธิพลของกลุ่มบุคคลท่ีมีช่ือเสียง บุคคล ท่ีมีช่ือเสียงในความหมายน้ีอาจจะเป็น

เพื่อนซ่ึงนบัถือความคิดหรืออาจจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นความพิเศษต่างๆ ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัใน

เร่ืองน้ีก็คือ การโฆษณา ซ่ึงมกัจะใชค้นมีช่ือเสียงไปยุง่เก่ียว เช่น ดาราภาพยนตร์ช่ือดงัคนนั้นใชส้บู่

ยีห่อ้นั้นๆเป็นตน้ 

2.6.5 ประโยชน์ของเจตคติ 

อจันา มุกดาสนิท (2545, น.18-19) กล่าววา่เจตคติมีประโยชน์และหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. ช่วยให้เกิดความรู้ คือ คนเราจะแสวงหาระดบัความสามารถ ความมัน่คง เพื่อท่ีจะ

รับรู้หรือไดม้าตามจุดหมาย 

2. ช่วยในการปรับตวั เจตคติจะเป็นแรงจูงใจใหบุ้คคลปรับตวั เพื่อใหไ้ดรั้บความสาํเร็จ 

และไปสู่จุดหมายท่ีพึงพอใจ 

3. เจตคติทาํหนา้ท่ีแสดงค่านิยม ใหค้นเห็นหรือรับรู้(Value Expressive Function)  
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4. ช่วยในการป้องกนัตนเอง คือ ส่ิงแวดลอ้มหรือขอ้เทจ็จริงต่างๆอาจทาํใหเ้กิดความไม่

สบายใจข้ึน ดังนั้น บุคคลป้องกันโดยสร้างเจตคติต่อส่ิงนั้นในทางลบ เพื่อหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่พึง

ปรารถนา  

5. ช่วยใหบุ้คคลมีหลกัการและกฎเกณฑใ์นการแสดงพฤติกรรมหรือช่วยพฒันาค่า 

นิยมใหก้บับุคคล การท่ีบุคคลมี ทศันคติท่ีดีต่อบุคคล สถานการณ์ต่างๆในสังคม จะเป็น

ส่ิงท่ีช่วยให้บุคคล สามารถประเมินและตดัสินไดว้่าควรจะเลือกประพฤติอย่างไรจึงจะเหมาะสม

และดีงาม 

 

2.7 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจ 

2.7.1 ความหมายของแรงจูงใจ 

แรงจูงใจ (Motivation) มาจากคาํกริยาในภาษาละตินว่า “Mover” ซ่ึงมีความหมายตรง

กบัคาํในภาษาองักฤษว่า “to move” หมายความว่า ส่ิงท่ีโนม้นา้วหรือมกัชกันาํบุคคลเกิดการกระทาํ

หรือปฏิบติัการในส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้สําเร็จลุล่วง ซ่ึงนักวิจยัหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า 

แรงจูงใจ ไวด้งัน้ี 

สมพร สุทศันีย ์(2542, น.29) ไดก้ล่าวว่า การจูงใจเป็นการกระตุน้ให้บุคคลมีความ

กระตือรือร้นหรือมีแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ผูน้ํามีหน้าท่ีโดยตรงในการจูงใจ

ผูร่้วมงานเพื่อให้งานประสบความสาํเร็จ ทั้งน้ี เพราะมนุษยจ์ะทาํงานเตม็ความสามารถหรือไม่นั้น 

ข้ึนอยูก่บัความเตม็ใจในการทาํงาน การจูงใจเป็นเร่ืองของการสนองความตอ้งการท่ีทาํใหบุ้คคลเกิด

แรงจูงใจเพื่อท่ีจะปฏิบติังาใหบ้รรลุเป้าหมาย 

พนสั หันนาคินทร์ (2542, น.130) ไดใ้ห้ความหมายของแรงจูงใจไวว้่า กระบวนการท่ี

ผูบ้งัคบับญัชาใชม้าตรการต่างๆเพื่อใหผู้ป้ฏิบติัเตม็ใจท่ีจะทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

ดาํรงศกัด์ิ จงวิบูลย ์(2543, น.10) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง แรงกระตุน้ใหร่้างกายได้

เพิ่มพูนความสามารถ พลงัท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายในทาํให้เกิดการกระทาํหรือทุ่มเทในงานท่ีทาํเพื่อให้

บรรลุความปรารถนาในการแกปั้ญหาหรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย อนัจะนาํมาซ่ึงความพึงพอใจ 

เกรียงศกัด์ิ เขียวยิ่ง (2550, น.336) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า การจูงใจ 

(Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีถูกกระตุน้ให้แสดงพฤติกรรมไปยงัจุดหมายปลายทาง 

ความตอ้งการแรงจูงใจในการทาํงานให้เจริญกา้วหนา้ การจูงใจมีลกัษณะเป็นนามธรรม กล่าวคือ 

เป็นวิธีกาท่ีชกันาํพฤติกรรมผูอ่ื้นให้ปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์พฤติกรรมของคนจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมี

แรงจูงใจ ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้่า การจูงใจ หมายถึง ความพยายามท่ีจะชกัจูงให้ผูอ่ื้นแสดงออก
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หรือปฏิบติัตามต่อส่ิงจูงใจ ส่ิงจูงใจอาจมีทั้งภายในและภายนอกตวับุคคลนั้นๆ แต่มลเหตุจูงใจอนั

สาํคญัของบุคคลคือ ความตอ้งการ (Needs) 

จากความหมายของแรงจูงใจท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปว่า แรงจูงใจ (Motivation) คือ 

ส่ิงซ่ึงควบคุมพฤติกรรมของมนุษย ์ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเป็นตวักระตุน้ อนัเกิดจากความตอ้งการท่ีจะ

พยายามด้ินรนเพื่อให้บรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการ

เรียนรู้กไ็ด ้แรงจูงใจเกิดจากส่ิงเร้าทั้งภายในและภายนอกตวับุคคลนั้น 

2.7.2 ประเภทของแรงจูงใจ  

ประสาท อิศรปรีดา (2521) ไดแ้บ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. แรงจูงใจอนัเน่ืองมาจากความตอ้งการทางสรีระ เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัการมี

วฒิุภาวะของคน ไดแ้ก่ การเคล่ือนไหว การออกกาํลงักาย เป็นตน้ 

2. แรงจูงใจอนัเน่ืองมาจากความตอ้งการของสังคม เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากการเรียนรู้

หรือฝึกอบรมภายหลงั เช่น ความตอ้งการความปลอดภยั และความรัก หรือการยอมรับนบัถือ 

กิติ ตยคัคานนท ์(2533) ไดแ้บ่งแรงจูงใจออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1.  แรงจูงใจท่ีเกิดจากส่ิงเร้าภายในร่างกาย เช่น ความหิวกระหาย ความรักใคร่ เป็นตน้ 

2.  แรงจูงใจท่ีเกิดจากส่ิงเร้าภายนอกร่างกาย เช่น การไดรั้บรางวลัค่าตอบแทน ไม่ว่าจะ

เป็นเงินเดือน ยศถาบรรดาศกัด์ิ การไดรั้บการยอมรับนบัถือจากบุคคลอ่ืนๆ เป็นตน้ 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัพอสรุปได้ว่า ประเภทของแรงจูงใจสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆตามธรรมชาติและลกัษณะของการเกิดส่ิงจูงใจ คือ 

1.  แรงจูงใจท่ีเกิดจากความตอ้งการพื้นฐานภายในร่างกาย ซ่ึงปกติเป็นแรงจูงใจท่ีมีติด

ตวัมนุษยม์าตั้งแต่กาํเนิด และเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตเพื่อให้ร่างกายอยูใ่นสภาวะท่ีมีความ

สมดุล ไดแ้ก่ แรงขบัหรือการกระตุน้จากภายในร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการ

ทางเพศ เป็นตน้ 

2.  แรงจูงใจท่ีเกิดจากความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้จากภายนอกร่างกาย แรงจูงใจลกัษณะน้ี

เกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลท่ีอยูใ่นสงัคม และไดเ้ก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มต่างๆ รวมทั้งการถูกหล่อ

หลอมดว้ยวฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และความเช่ือของคนในสังคมท่ีตนอาศยัอยู่ ซ่ึงจะเป็น

ตวักระตุน้ความตอ้งการท่ีอยากรู้ อยากเห็น และแสวงหาความตอ้งการทางสังคมข้ึน เช่น การ

ตอ้งการความรัก ความสาํเร็จ การยกยอ่งนบัถือจากคนอ่ืน อาํนาจ เกียรติยศ ช่ือเสียง เป็นตน้ 

2.7.3 กระบวนการจูงใจ 

แรงจูงใจมีท่ีมาจากหลายสาเหตุดว้ยกนัเช่น อาจจะเน่ืองมาจากความตอ้งการหรือแรงขบั

หรือส่ิงเร้า หรืออาจเน่ืองมาจากการคาดหวงัหรือจากการเกบ็กดซ่ึงมนุษยไ์ม่รู้ตวั จะเห็นไดว้่าการจูง
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ใจใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีไม่มีกฎเกณฑแ์น่นอนเน่ืองจากพฤตกรรม มนุษยมี์ความซบัซอ้น แรงจูงใจ

อย่างเดียวกนัอาจทาํให้เกิดพฤติกรรมท่ีต่างกนั แรงจูงใจต่างกนัอาจเกิดพฤติกรรมท่ีเหมือนกนั 

ดงันั้นกระบวนการของ แรงจูงใจท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1. ความตอ้งการ (Need) เป็นสภาพท่ีบุคคลขาดสมดุลทาํให้เกิดแรงผลกัดนัให้บุคคล

แสดงพฤติกรรมเพื่อ สร้างสมดุลใหต้วัเอง เช่น เม่ือรู้สึกว่าเหน่ือยลา้ก็จะนอนหรือนัง่พกั ความตอ้งการ 

มีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรมเป็นส่ิงกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายท่ี

ตอ้งการ นกัจิตวิทยาแต่ละท่านอธิบายเร่ืองความตอ้งการในรูปแบบต่างๆกนัซ่ึงสามารถ แบ่งความ

ตอ้งการพื้นฐานของมนุษยไ์ดเ้ป็น 2 ประเภททาํใหเ้กิดแรงจูงใจ  

1.1 แรงจูงใจทางดา้นร่างกาย (Physical Motivation) เป็นความตอ้งการเก่ียวกบัอาหาร 

นํ้ า การพกัผ่อน การไดรั้บความคุม้ครอง ความปลอดภยั การไดรั้บความเพลิดเพลิน การลดความ

เคร่งเครียด แรงจูงใจน้ีจะมีสูงมากในวยัเด็กตอนตน้และวยัผูใ้หญ่ตอนปลายเน่ืองจากเกิด ความ

เส่ือมของร่างกาย 

1.2 แรงจูงใจทางดา้นสังคม (Social motivation) แรงจูงใจดา้นน้ีสลบัซบัซอ้นมาก เป็น

ความตอ้งการท่ีมีผลมาจากดา้นชีววิทยาของมนุษยใ์นความตอ้งการอยูร่่วมกนักบัครอบครัว เพ่ือน

ฝงูในโรงเรียน เพื่อนร่วมงาน เป็นความตอ้งการส่วนบุคคลท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากส่ิงแวดลอ้มและ

วฒันธรรม ซ่ึงในบางวฒันธรรมหรือบางสังคมจะมีอิทธิพลท่ีเขม้แขง็และเหนียวแน่นมากความ

แตกต่างของแรงจูงใจดา้นสงัคมและแรงจูงใจดา้นร่างกาย คือแรงจูงใจดา้นสงัคม เกิดจากพฤติกรรม

ท่ีเขาแสดงออกดว้ยความตอ้งการของตนเองมากกวา่ ผลตอบแทนจากวตัถุและส่ิงของ 

2. แรงขบั (Drives) เป็นแรงผลกัดันท่ีเกิดจากความตอ้งการทางกายและส่ิงเร้าจาก

ภายในตวับุคคล ความตอ้งการและแรงขบัมกัเกิดควบคู่กนั เม่ือเกิดความตอ้งการแลว้ความตอ้งการ

นั้นไปผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีเรียก ว่าเป็นแรงขบั เช่นในการประชุมหน่ึงผูเ้ขา้ประชุมทั้งหิว ทั้ง

เหน่ือย แทนท่ีการประชุมจะราบร่ืนก็อาจจะเกิดการขดัแยง้หรือเพราะว่าทุกคนหิวก็รีบ สรุปการ

ประชุมซ่ึงอาจจะทาํใหข้าดการไตร่ตรองท่ีดีกไ็ด ้

3. ส่ิงล่อใจ (Incentives) เป็นส่ิงชกันาํบุคคลใหก้ระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงไปสู่จุดมุ่งหมาย

ท่ีตั้งไว ้ถือเป็นแรงจูงใจภายนอก เช่น ตอ้งการให้พนักงานมาทาํงานสมํ่าเสมอก็ใชว้ิธียกย่อง

พนักงานท่ีไม่ขาดงานโดยจดั สรรรางวลัในการคดัเลือกพนักงานท่ีไม่ขาดงานหรือมอบโล่ให้แก่

ฝ่ายท่ีทาํงานดี ประจาํปี ส่ิงล่อใจอาจเป็นวตัถุ เป็นสญัลกัษณ์ หรือคาํพดูท่ีทาํใหบุ้คคลพึงพอใจ 

4. การต่ืนตวั (Arousal) เป็นภาวะท่ีบุคคลพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรม สมองพร้อมท่ีจะ

คิด กลา้มเน้ือพร้อมจะเคล่ือนไหว นกักีฬาท่ีอุ่นเคร่ืองเสร็จพร้อมท่ีจะแข่งขนัหรือเล่นกีฬา องคก์าร
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ท่ีมีบุคลากรท่ีมีความต่ืนตวักย็อ่มส่งผลใหท้าํงานดี การศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษยมี์ความ

ต่ืนตวั 3 ระดบัคือ 

4.1 การต่ืนตวัระดบัสูงจะต่ืนตวัมากไปจนกลายเป็นต่ืนตกใจหรือต่ืนเตน้เกินไปขาด

สมาธิ 

4.2 การต่ืนตวัระดบักลางคือระดบัต่ืนตวัท่ีดีท่ีสุด 

4.3 การต่ืนตวัระดบัตํ่ามกัจะทาํใหท้าํงานเฉ่ือยชา งานเสร็จชา้ 

จากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีทาํใหบุ้คคลต่ืนตวัมีทั้งส่ิงเร้าภายนอกและภายใน ไดแ้ก่

ลกัษณะส่วนตวัของบุคคลแต่ละคนท่ีมีต่างกนัทั้งบุคลิกภาพ นิสยัและระบบสรีระของผูน้ั้น 

5. การคาดหวงั (Expectancy) เป็นการตั้งความปรารถนาท่ีจะเกิดข้ึนของบุคคลในส่ิงท่ี

จะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น พนกังานคาดหวงัว่าเขาจะไดโ้บนสัประมาณ 4-5 เท่าของเงินเดือนในปีน้ี 

การคาดหวงัทาํใหพ้นกังานมีชีวิตชีวาซ่ึงบางคนอาจสมหวงั บางคนอาจผดิหวงัก็ได ้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบั

ส่ิงท่ีคาดหวงัมกัไม่ตรงกนัเสมอไป ถา้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนห่างกบัส่ิงท่ีคาดหวงัมากก็อาจจะทาํให้พนกังาน

คบัขอ้งใจใน การทาํงาน การคาดหวงัก่อใหเ้กิดแรงผลกัดนัหรือเป็นแรงจูงใจท่ีสาํคญัต่อพฤติกรรม 

ถา้องคก์ารกระตุน้ใหพ้นกังานยกระดบัผลงานตนเองไดแ้ละพิจารณาผลตอบแทนท่ีใกล ้เคียงกบัส่ิง

ท่ีพนกังานคาดหวงัวา่ควรจะไดก้จ็ะเป็นประโยชน์ทั้งองคก์ารและ พนกังาน 

6. การตั้งเป้าหมาย (Goal setting) เป็นการกาํหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายปลายทางของ

การกระทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ของบุคคลจดัเป็นแรงจูงใจจากภายในของบุคคลผูน้ั้นในการ

ทาํงาน ธุรกิจท่ีมุ่งเพิ่มปริมาณและคุณภาพควรมีการตั้งเป้าหมายในการทาํงานเพราะจะ ส่งผลให้

การทาํงานมีแผนในการดาํเนินการเหมือนเรือท่ีมีหางเสือ เพราะมีเป้าหมายชดัเจน 

2.7.4  องคป์ระกอบของแรงจูงใจ 

 แยกองคป์ระกอบของแรงจูงใจออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 

1.  แรงจูงใจ (Motivation) ได้แก่ ความปรารถนาหรือส่ิงกระตุ้นให้ร่างกายกระทาํ

กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงอย่างมีจุดหมายปลายทาง ซ่ึงบุคคลถือว่ามีคุณค่าต่อตนเองโดยผ่านการ

เรียนรู้ แรงจูงใจน้ีอาจเกิดส่ิงเร้าภายในหรือนอกกไ็ด ้

2.  ส่ิงจูงใจ (Incentive) คือ ส่ิงเร้าท่ีจะชกันาํหรือจูงใจและกาํหนดทิศทางใหบุ้คคลแสดง

พฤติกรรมออกมา ส่ิงจูงใจอาจจะเป็นทางบวก เช่น รางวลั คาํชมเชย การปรบมือ เป็นตน้ 

องคป์ระกอบทั้ง 2 น้ี จะเป็นตวักาํหนดว่าการจูงใจจะมากหรือนอ้ย เช่น ถา้คนหิวมากก็

แสดงว่ามีแรงจูงใจสูง และถา้อาหารย่อยแสดงว่าส่ิงจูงใจมรแรงดึงดูดสูง ก็จะเกิดการจูงใจมากทาํ

ใหท้านอาหารไดม้าก เป็นตน้ 

  

DPU



50 

2.7.5 หลกัการเสริมแรง 

ทิศนา แขมมณี (2550, น.16–18) ไดส้รุปกฎการเรียนรู้ และหลกัการเสริมแรงตาม

แนวคิดของ เบอร์รัส สกินเนอร์ (Burrhus Skinner) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนัไวด้งัน้ี  

1. การกระทาํใดๆถา้ไดรั้บการเสริมแรง จะมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนอีก ส่วนการกระทาํท่ี

ไม่มีการเสริมแรง มีแนวโนม้ท่ีความถ่ีของการกระทาํนั้นลดลง และหายไปในท่ีสุด 

2.  การเสริมแรงท่ีแปรเปล่ียนทาํใหก้ารตอบสนองคงทนกวา่การเสริมแรงท่ีตายตวั 

3.  การลงโทษทาํใหเ้รียนรู้ไดเ้ร็ว และลืมเร็ว 

4.  การใหแ้รงเสริม หรือใหร้างวลั สามารถช่วยปรับหรือปลูกฝังนิสยัท่ีตอ้งการได ้

ดงันั้นหลกัการจดัการศึกษา หรือหลกัการสอนควรเป็นดงัน้ี 

1. ในการสอนการให้การเสริมแรงหลงัการตอบสนองท่ีเหมาะสมของเด็กจะช่วยเพิ่ม

อตัราการตอบสนองท่ีเหมาะสมกนั 

2.  การเวน้ระยะการเสริมแรงอย่างไม่เป็นระบบ หรือ เปล่ียนรูปแบบการเสริมแรงจะ

ช่วยให้การตอบสนองของนกัเรียนคงทนถาวร เช่น ถา้ครูชมว่า “ดี” ทุกคร้ังท่ีนกัเรียนตอบถูกอยา่ง

สมํ่าเสมอ นกัเรียนจะเห็นความสาํคญัของการเสริมแรงนอ้ยลง ครูควรเปล่ียนเป็นแรงเสริมอยา่งอ่ืน

บา้ง เช่น ยิม้ พยกัหนา้ หรือบางคร้ังอาจไม่ใหแ้รงเสริม 

3.  การลงโทษท่ีรุนแรงเกินไปมีผลเสียมาก นกัเรียนอาจไม่ไดเ้รียนรู้หรือจาํส่ิงท่ีเรียนได้

เลย ควรใชว้ิธีการงดการเสริมแรงเม่ือนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์เช่น เม่ือนักเรียนใช้

ถอ้ยคาํไม่สุภาพ แมไ้ดบ้อก หรือตกัเตือนแลว้ก็ยงัใชอี้ก ครูควรงดการตอบสนองต่อพฤติกรรมนั้น 

เม่ือไม่มีใครตอบสนองนกัเรียนจะหยดุพฤติกรรมนั้นไปในท่ีสุด 

4.  ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม หรือปลูกฝังนิสัยให้แก่นกัเรียน ควรแยกแยะขั้นตอน

ของปฏิกิริยาตอบสนองออกเป็นลาํดบัขั้น โดยพิจารณาให้เหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน 

เช่น หากตอ้งการปลูกฝังนิสัยในการรักษาความสะอาดในห้องปฏิบติัการ และเคร่ืองมือ ส่ิงสาํคญั

ประการแรกคือตอ้งนาํพฤติกรรมท่ีตอ้งการมาจาํแนกเป็นพฤติกรรมย่อยให้ชดัเจน เช่น การเก็บ

กวาด การเช็ดถู การลา้ง การจดัเรียง เป็นตน้ เม่ือนักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคก์็ให้การ

เสริมแรงท่ีเหมาะสมทนัที 

สุรางค ์โควต้ระกูล (2533, น.140 อา้งถึงในคณาพร คมสัน 2540, น.72) ไดก้ล่าวถึงงาน

ของ สกินเนอร์ ท่ีไดแ้บ่งแรงเสริมออกเป็น 2 ประเภท สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1.  แรงเสริมทางบวก หมายถึง ส่ิงของ คาํพูด หรือสภาพการณ์ท่ีจะช่วยให้พฤติกรรม

เกิดข้ึนอีก หรือส่ิงทาํใหเ้พิ่มความน่าจะเป็นไปไดข้องการเกิดพฤติกรรม 
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2. แรงเสริมลบ หมายถึง การเปล่ียนสภาพการณ์หรือเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มบางอย่างท่ี

อาจจะทาํใหร่้างกายแสดงพฤติกรรมได ้

แรงเสริมมี 2 ชนิด คือ การให้แรงเสริมทุกคร้ังท่ีร่างกายแสดงพฤติกรรมท่ีกาํหนด  

กบัการใหแ้รงเสริมเป็นคร้ังคราว ซ่ึงพบวา่มีประสิทธิภาพดีกวา่การใหแ้รงเสริมทุกคร้ัง 

ผูว้ิจัยได้เลือกใช้แรงเสริมทางบวกในงานวิจัย โดยเลือกใช้เป็นคร้ังคราว มีวิธีการ

เสริมแรงท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ การชมเชย เช่น “ดี” “ดีมาก” การพยกัหนา้ การยิ้ม การตอบรับดว้ย

คาํพดู เช่น “ใช่แลว้” “ถูกตอ้ง” 

 

2.8 เมตาคอกนิชัน (Metacognition) 

2.8.1  ความหมายของเมตาคอกนิชนั 

ทิศนา แขมมณีและคณะ (2544, น.104) กล่าวว่า เมตาคอกนิชนัเป็นการควบคุมและ

ประเมินการคิดของตนเอง ซ่ึงหมายถึงการคิดเก่ียวกบัการคิดของตนหรืออีกนยัหน่ึง คือ การควบคุม

การรู้คิดของตนเอง หรือการรู้ตวัถึงความคิดของตนเองในการกระทาํอะไรอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือ

การประเมินการคิดของตนเอง และใชค้วามรู้นั้นในการควบคุมหรือปรับการกระทาํของตนเอง การ

คิดในลกัษณะน้ี มีผูเ้รียกวา่ “การคิดอยา่งมียทุธศาสตร์” หรือ “Strategic thinking” ซ่ึงครอบคลุมการ

วางแผน การควบคุมกาํกบัการกระทาํของตนเอง การตรวจสอบความกา้วหนา้ และการประเมินผล 

ฟลาเวลล ์(Flavell, 1979 อา้งถึงในสุรางค ์โควต้ระกูล, 2545, น.27) กล่าวว่า เมตาคอกนิ

ชนั หมายถึง การรู้คิดหรือปัญญาท่ีเกิดจากการเรียนรู้อะไรกต็ามดว้ยความเขา้ใจ 

ในขณะท่ีสิน นุ่มพรม (2553, น.143) บอกว่า เมตาคอกนิชนั หมายถึง ความรู้เก่ียวกบั

ความคิดและความรู้ท่ีใชใ้นการจดัระเบียบความคิดและการเรียนรู้ 

จากความหมายของเมตาคอกนิชนัท่ีมีผูศึ้กษาไวข้า้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า เมตาคอกนิชนั 

เป็นการควบคุมการรู้คิดของตนเอง ในดา้นความรู้ความเขา้ใจ การประเมินความคิดของตนเอง 

ตรวจสอบความก้าวหน้า และประเมินผล ควบคุมกาํกับกระบวนการคิดและการเรียนรู้ในการ

ทาํงานจนสาํเร็จ 

2.8.2  องคป์ระกอบของเมตาคอกนิชนั 

ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544, น.157–158) ไดส้รุปองคป์ระกอบของเมตาคอกนิชนัไว ้

2 องคป์ระกอบ คือ 

1. การตระหนักรู้ (Awareness) เป็นการตระหนกัรู้ถึง ทกัษะ กลวิธี และแหล่งขอ้มูลท่ี

จาํเป็นต่อการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และรู้ว่าจะตอ้งทาํอยา่งไร (what to do) องคป์ระกอบแรก

น้ีเป็นเร่ืองของการท่ีบุคคลรู้ถึงส่ิงท่ีตนเองคิด และความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การเรียนรู้ รวม
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ไปถึงการแสดงออกในส่ิงท่ีรู้ออกมาโดยการอธิบายใหผู้อ่ื้นฟัง สามารถสรุปใจความสาํคญัของส่ิงท่ี

เรียนรู้นั้น มีวิธีจาํส่ิงนั้นไดง่้าย ตลอดจนการคิดแบบทดสอบ การวางขอบข่าย และการจดบนัทึก 

ความสามารถในการสะทอ้นความคิดของตนออกมาในขณะท่ีอ่านเร่ืองราว หรือในการคิดแกปั้ญหา

เป็นทกัษะทาํใหบุ้คคลทาํงานอยา่งมีแผน เพราะจะทาํให้รู้ว่าในงานนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการอ่าน 

การแก้ปัญหา หรืองานอ่ืนใดท่ีจะต้องประกอบด้วยส่ิงใดบ้าง ท่ีจะทําให้การทาํงานนั้ นเกิด

ประสิทธิภาพ และทาํใหส้ถานการณ์ในการทาํงานนั้นมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2. ความสามารถในการกาํกบัตนเอง (Self – regulation) ในการทาํงานเพ่ือให้สามารถ

ปฏิบติังานไดส้ําเร็จสมบูรณ์นั้นจะตอ้งรู้ว่าจะทาํงานนั้นอย่างไร (how to do) และเม่ือไร  

(when to do) องคป์ระกอบประการท่ีสองน้ี เป็นความสามารถในการกาํกบัตนเองในขณะท่ีกาํลงัคิด

แกปั้ญหาซ่ึงรวมไปถึงการพิจารณาว่ามีความเขา้ใจในส่ิงนั้นหรือไม่ การประเมินความพยายามใน

การวางแผน และขั้นตอนในการทาํงาน การทดสอบวิธีการใช ้การตดัสินใจในการใชเ้วลาและการ

ใชค้วามสามารถท่ีมีอยู ่และการเปล่ียนไปใชว้ิธีอ่ืนๆเพื่อแกปั้ญหา 

Flavell (1985, 231–236 อา้งถึงในอุษณีย ์โพธ์ิสุข, 2544, น.32–33) ไดแ้บ่งเมตาคอกนิ

ชนัออกเป็น 2 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. ความรู้ในเมตาคอกนิชนั (Metacognition Knowledge) เป็นส่วนหน่ึงของความรู้ทั้งหมด 

ท่ีบุคคลสะสมไวใ้นความจาํระยะยาว เป็นการท่ีบุคคลรู้ว่าตนเองรู้อะไร คิดอยา่งไร คิดถึงเป้าหมาย

และการบรรลุเป้าหมายอยา่งไร องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อกิจกรรมการคิดประกอบดว้ย 3 ตวัแปร คือ 

1.1  ตวัแปรดา้นบุคล (Person Variables) หมายถึง ความรู้ท่ีบุคคลมี เก่ียวกบัลกัษณะ

ของบุคคลในดา้นความสามารถทางปัญญา การเรียนรู้หรือในการทาํงาน 

1.2  ตวัแปรดา้นงาน (Task Variables) หมายถึง ความรู้เก่ียวกบังาน ลกัษณะของงาน

ท่ีเคยทาํวา่มีความยากง่ายอยา่งไร หรือท่ีทาํอยู ่ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจและการทาํงานนั้นๆ รวมถึง

ปัญหาและอุปสรรคของงานนั้นท่ีอาจเกิดข้ึน 

1.3  ตวัแปรดา้นกลวิธี (Strategy Variables) หมายถึง ความรู้ท่ีบุคคลมีเก่ียวกบัวิธีท่ี

เหมาะสมท่ีจะใชใ้นการทาํงานนั้น เป็นการรู้วา่ กลวิธีใดจะช่วยทาํใหก้ารทาํงานนั้นบรรลุเป้าหมาย

อยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วยทาํใหเ้กิดความกา้วหนา้ 

2.  ประสบการณ์ในเมตาคอกนิชนั (Metacognitive Experience) คือ เป็นประสบการณ์ทาง 

การคิดท่ีบุคคลสามารถควบคุม และประสบการณ์นั้นมีความสาํคญัต่อการกาํกบัตนเอง (Self - Regulation) 

ในกิจกรรมทางการคิด เร่ิมตั้งแต่การเขา้สู่สถานการณ์ในการคิดจนกระทัง่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ี

ตอ้งการ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี คือ  
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2.1  การวางแผน (Planning) เป็นการรู้ว่าตนเองจะทาํงานนั้ นอย่างไรจนถึงการ

ปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมาย 

2.2   การกาํกบัและควบคุมตนเอง (Monitoring) เป็นการคิด พิจารณาความเหมาะสม 

ความถูกตอ้งของวิธี หรือขั้นตอนท่ีเลือกใช ้

2.3  การประเมิน (Evaluating) เป็นการประเมินวิธีการหรือขั้นตอนท่ีใชต้รวจสอบ

และประเมินผลลพัธ์มีความถูกตอ้งเหมาะสมเพียงใด และยงัมีวิธีอ่ืนๆท่ีแตกต่างอีกหรือไม่ 

จากองคป์ระกอบของเมตาคอกนิชนัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า เมตาคอกนิชนั 

ประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบท่ีสําคญัคือ 1. การตระหนักรู้ (Awareness) 2.ความสามารถในการ

กาํกบัตนเอง (Self – regulation) 3. การวางแผน (Planning) 4. การประเมิน (Evaluating)  

แนวคิดเก่ียวกบัเมตาคอกนิชนัท่ีกล่าวมาทั้งหมด ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดของเมตาคอกนิชนั

มาปรับใช้ในแบบบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีส่งเสริมให้

นักเรียนมีพฒันาการดา้นอภิปัญญา (Metacognition) กล่าวคือ นักเรียนมีการควบคุมและประเมิน

ความคิดตนเอง ความสามารถของนักเรียนท่ีไดรั้บการพฒันา เพื่อควบคุมกาํกบักระบวนการทาง

ปัญญา และมีความคิด มีความตระหนักในงานท่ีทาํ และสามารถใชยุ้ทธวิธีทาํงานจนสําเร็จอย่าง

สมบูรณ์ ซ่ึงในแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้จะเป็นการบนัทึกขอ้มูลท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ

นกัเรียน เช่น กระบวนการเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ วิธีแกปั้ญหา ความรู้สึกและทศันคติใน

แง่บวกและแง่ลบเก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ไวเ้ป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่านักเรียนมี

ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองในการอ่านจบัใจความ ซ่ึงขอ้มูลของนกัเรียนเก่ียวกบัการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองในการอ่านจบัใจความนั้นไดม้าจากแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้และแบบวดัเจต

คติทางการเรียนของนักเรียนในการเรียนรู้แบบนําตนเองในด้านแบบแผนวิธีการเรียนรู้ 

(Mothodological Domain) และทางดา้นจิตวิทยา (Psychological Domain) นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา

การสร้างแบบบนัทึกการเรียนรู้จากคาร์เวอร์ และดิกส์คินสัน (Carvar and Dickinson, 1981 อา้งถึง

ใน Swatevacharkul, 2014) และ ลอร์ (Lor, 1998 อา้งถึงใน Swatevacharkul, 2014) สรุปไดว้่า แบบ

บนัทึกการเรียนรู้ท่ีดีจะตอ้งมีผลสะทอ้นเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 1. การใชย้ทุธวิธี

ในการเรียนรู้ 2. ความรู้สึกของผูเ้รียนท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ 3. ส่ิงท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ 4. ปัญหาท่ี

พบในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ และ 5. การตดัสินใจและการวางแผนเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน อย่างไรก็ตามถา้ผูเ้รียนพบส่ิงท่ีเกิดข้ึนในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ท่ีเรียนดว้ยวิธีแบบนาํ

ตนเองในการอ่านจบัใจความ ผูเ้รียนสามารถเขียนนอกเหนือจาก 5 ขอ้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ได ้
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2.9 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

คณาพร คมสนั (2540) ไดท้าํวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองใน

การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจสําหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีวตัถุประสงค์

เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองในการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจสําหรับ

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อประเมินรูปแบบท่ีสร้างข้ึน ผลของการวิจยัไดรู้ปแบบ

ท่ีเนน้กระบวนการเรียนท่ีผูเ้รียนมีอิสระในการวางแผนกิจกรรมการเรียนให้บรรลุเป้าหมายระยะ

ยาวของการเรียน จะโดยลาํพงั หรือร่วมมือกบัผูอ่ื้นก็ไดโ้ดยการใชส้ัญญาการเรียนเป็นเคร่ืองมือใน

การกาํหนดเป้าหมายการเรียนท่ีมาจากการประเมินความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตนเอง กาํหนด

กิจกรรมท่ีจะทาํให้บรรลุเป้าหมาย กาํหนดวิธีประเมินผลงาน แลว้รับผิดชอบควบคุมตนเองให้

ปฏิบติัตามสญัญาการเรียนรวมทั้งรับความรู้เสริมการอ่านจากครู รูปแบบไดรั้บการประเมินโดยการ

ตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ และการนาํไปใชใ้นห้องเรียนจริงในรูปแบบการวิจยัก่ึงทดลองกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนราชวินิตบางแกว้ ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่ม

แบบเจาะจง และสุ่มหอ้งเรียนอยา่งง่ายมา 2 หอ้ง ใหเ้ป็นกลุ่มควบคุม 1 หอ้ง นกัเรียน 40 คน เรียน

ดว้ยวิธีสอนอ่านตามคู่มือครู และกลุ่มทดลอง 1 ห้อง มีนกัเรียน 42 คน เรียนดว้ยรูปแบบท่ีผูว้ิจยั 

พฒันาข้ึน โดยใชเ้วลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวม 24 คาบ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบทดสอบความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ แบบวดัลกัษณะ

การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง การทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ีย การหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการทดลอง พบวา่  

1. คะแนนความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษ เพื่อความเขา้ใจหลงัการเรียนของ

นกัเรียนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั แต่คะแนนของนกัเรียนท่ีมีความสามารถอยูใ่นระดบัตํ่าของกลุ่ม

ทดลองสูงกว่าคะแนนของผูท่ี้มีความสามารถอยู่ในระดบัตํ่าของกลุ่มควบคุมอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 คะแนนเฉล่ียหลงัการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนสูง

กวา่คะแนนเฉล่ียก่อนการเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 

2. คะแนนเฉล่ียลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองของนักเรียนทั้ งสองกลุ่มไม่

แตกต่างกนัคะแนนเฉล่ียลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง หลงัการเรียนของกลุ่มทดลอง สูงกว่า

ก่อนการเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

3. นกัเรียนในกลุ่มทดลองมากกว่าร้อยละ 80 เห็นดว้ยกบัการเรียนตามรูปแบบ ยกเวน้

เร่ืองความพอใจท่ีไม่ตอ้งทาํตามส่ิงท่ีครูบงัคบัใหท้าํ มีผูเ้รียนเห็นดว้ยร้อยละ 64.30 
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รจนา คาํนึงผล (2542) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลของการสอนโดยใชว้ิธีการเรียนรู้ดว้ยการนาํ

ตนเองท่ีมีความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี

ไดรั้บการสอนโดยใช้วิธีการเรียนรู้ดว้ยการนําตนเองหลงัการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการสอนโดยวิธีการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสูงกว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการ

สอนตามวิธีปกติ และมีความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยในองคป์ระกอบดา้น เน้ือหา 

การเรียบเรียงความคิด การใชถ้อ้ยคาํ การใชไ้วยากรณ์ กลไกทางภาษาสูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนโดยวิธี

ปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาตน้แบบการเรียนการสอนแบบเวบ็

เบสดเ์พื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบนาํตนเอง การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างการเรียนรู้

แบบนาํตนเองและการใฝ่รู้ของผูเ้รียน พฒันาการเรียนการสอนแบบเวบ็เบสด ์และศึกษาเก่ียวกบัการ

นาํเวบ็เบสดม์าใชใ้นการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผลการวิจยัพบว่า 

ผูส้อนตอ้งเตรียมพร้อมในการสอนมากกว่าปกติ ผูเ้รียนประเมินตนเองว่าชอบสถานการณ์การ

เรียนรู้แบบอิสระ ความเป็นไปไดใ้นการนาํเวบ็เบสด์มาใชใ้นการเรียนการสอนยงัไม่มีนโยบายท่ี

ชดัเจน อาจารยร้์อยละ 60 มีความสนใจในการจดัการเรียนการสอนแบบเวบ็เบสดใ์นระดบัมาก 

ลาวณัย ์ทองมนต ์(2550) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ย

การนาํตนเองของผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํหลกัสูตรไปพฒันาคุณลกัษณะ

ของผูเ้รียนในการเรียนดว้ยการนาํตนเอง พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ใน

ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบว่า ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนภายหลงัการใชห้ลกัสูตร 

คะแนนความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใช้

หลกัสูตรสูงกวา่ก่อนใชห้ลกัสูตรอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เสาวภา วิชาดี (2554, บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันารูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อเสริมสร้าง 

ความสามารถทางภาษาและลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองสําหรับนักศึกษาศิลปกรรม 

มหาวิทยาลยักรุงเทพฯ มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างรูปแบบการสอนสาํหรับใชพ้ฒันาคุณลกัษณะการ

เรียนดว้ยการนาํตนเองของนกัศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบท่ีสร้างข้ึน ผลการวิจยั

พบว่า นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ จาํนวน 40 คน มีคะแนนความสามารถในการ

อ่านและการเขียนสรุปความของนกัศึกษาหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง คะแนนลกัษณะ

การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสูงกวา่ก่อนการทดลอง และมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนในระดบั

มาก 
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ศุภลกัษณ์ ทิพยว์งศา, ธูปทอง กวา้งสวาสด์ิ และอารยา ปิยะกุล (2556, บทคดัยอ่) ไดร่้วมกนั 

วิจยัในเร่ือง การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษและการเรียนแบบนาํตนเอง โดยใชบ้ทเรียน E-

Learning ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบทกัษะการฟังและ

ทกัษะการอ่านของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยบทเรียน E-Learning ก่อนเรียนและหลงั

เรียน เปรียบเทียบการเรียนรู้แบบนาํตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ท่ีเรียนดว้ยบทเรียน E-Learning และเปรียบเทียบทกัษะการฟังและทกัษะการอ่านของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัเรียนระหวา่งนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียน E-Learning กบันกัเรียนท่ีเรียนแบบ

ปกติ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีทกัษะการฟังและการอ่านภาษาองักฤษหลงั

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัเรียนกลุ่มทดลองมีการเรียนรู้แบบนาํ

ตนเองหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ี

ไดรั้บการจดัการเรียนการสอนดว้ยบทเรียน E-Learning มีทกัษะการฟังและทกัษะการอ่านสูงกว่า

กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ลี (Lee, 2002 อา้งถึงในศิรินันท ์สามญั, 2547) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง องคป์ระกอบดา้น

แรงจูงใจของการเรียนรู้แบบนาํตนเองในบรรดานกัศึกษา สาํรวจถึงผลการของนกัศึกษาฝึกงานใน

ดา้นการนาํตนเองในการเรียนรู้ นกัศึกษาจาํนวน 8 คน เป็นชาย 5 คน และหญิง 3 คน ติดตามระหว่า 

 ปีการศึกษา 2000-2001 ประเมินนักศึกษาฝึกงานถึงแนวโน้มการเรียนรู้แบบนาํตนเองในตอน

เร่ิมตน้และส้ินสุดโครงการโดยแบบวดัความพร้อมของกูกลิเอลมิโน (SDLRS) ระหว่างฝึกงาน

นกัศึกษาจะถูกสมัภาษณ์ 2 คร้ัง เพื่อใหร้ะบุว่า พยายามอยา่งไร ใหมี้ความสามารถ กาํหนดแรงจูงใจ

ของตนเองอยา่งไร การรับรู้ถึงสาเหตุ ค่านิยมและความรู้สึก การรับรู้วา่ตนเองมีความสามารถ ความ

ทา้ทาย และบริบทของการฝึกงานท่ีมีอิทธิพลต่อการนาํในการเรียนรู้ การวิจยัพบว่า ความพยายาม

ในความสามารถ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และบริบทของการฝึกงาน มีผลกระทบต่อการ

เรียนรู้แบบนาํตนเองของนกัศึกษาฝึกงาน การฝึกงานส่งเสริมให้นกัศึกษาฝึกงานมีโอกาสฝึกทกัษะ

ซ่ึงก่อให้เกิดความงอกงามดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีอิทธิพลต่อการนาํตนเอง บริบท

ของการฝึกงาน นาํมาซ่ึงโครงสร้างในการฝึกทกัษะภายใตก้ารแนะนาํของศึกษานิเทศก์ ซ่ึงอาจจะ

สร้างสรรค์ความรู้สึกเช่ือถือหรือจาํกัดความสามารถของนักศึกษาฝึกงานในการฝึกทกัษะด้าน

ความรู้สึกเช่ือถือไวว้างใจและอิสรภาพสร้างสรรค ์การรับรู้ถึงสาเหตุ การสนบัสนุนจากเพื่อนนั้น

นักศึกษาฝึกงานให้คุณค่าสูงมาก การอภิปรายของนักศึกษาฝึกงานเก่ียวกบัความรู้สึกในดา้นการ

ระลึกถึงไม่มีขอ้มูลเพียงพอในการสรุป 

คาไนพ ์(Canipe 2002, Online) ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพร้อมในการ

เรียนรู้ด้วยการนาํตนเองกับการเรียนรู้ของนักศึกษาในสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาพฤติกรรม
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ศาสตร์ของมหาวิทยาลยัมวัร์เฮท รัฐเคนทคักี จาํนวน 260 คน โดยใชแ้บบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ 

แบบนาํตนเอง (Self-directed Learning Readiness Scale): SDLRS ของกูกลิเอลมิโน และแบบสาํรวจ 

แบบการเรียนรู้ (Learning Style Inventory): LIS ของคอลบ์ ผลการวิจยัพบว่า การเรียนรู้แต่ละแบบทาํให ้

เกิดความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง และความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองมี

ความสมัพนัธ์กบัแบบการเรียนรู้ทั้งทางบวกและทางลบ 

คลิฟฟอร์ด (Clifford, 2003 อา้งถึงในศิรินนัท ์สามญั, 2547) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการเรียนรู้

แบบนาํตนเอง และการเรียนแบบร่วมมือผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบการเรียนและการปฏิบติั

วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีเพื่อกาํหนดว่าการจบัคู่ระหว่างรูปแบบการเรียนของผูร่้วมโครงการ

และการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถพฒันาการปฏิบัติของผูเ้รียนในการ

ทดสอบวดัความเขา้ใจและการรักษารูปแบบการเรียนวดัโดยมาตรวดัความพร้อมในการเรียนรู้ 

(SDLRS) และมาตรวดัรูปแบบการเรียนของนกัเรียนของ Grasha-Riechmann (GRSLSS) และการ

เรียนการสอนผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีผนัแปรไปตามรายวิชาเรียน การบนัทึกรายวิชาเรียนและ

การติวเขม้โดยใชค้อมพิวเตอร์ การกาํหนดการศึกษาโดยบริษทัท่ีมีประสิทธิภาพสูงดา้นเทคโนโลย ี

ในรัฐแมสเชสจูเสซ และผูใ้ชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษทัเป็นผูใ้หเ้ขา้ร่วมโครงการ มีกลุ่มผูร่้วม

โครงการ 3 กลุ่ม คือ ลูกจา้ง นกัเรียนมธัยมศึกษา และลูกจา้งทั้ง 3 กลุ่มประกอบดว้ยวิศวกรหรือนกัศึกษา

วิศวกร ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 106 คน ตอบแบบสาํรวจซ่ึงวดัความชอบในรูปแบบการเรียน

แบบนาํตนเอง และการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเคร่ืองมือมาตรฐาน SDLRS และ GRSLSS ผูร่้วม

โครงการตอบขอ้สอบก่อน–หลงั จาํนวน 323 คน สาํหรับรายวิชาผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จาํนวน 

46 รายวิชา การบนัทึกรายวิชาผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการติวเขม้โดยเนน้คอมพิวเตอร์ในระหว่าง 

การเก็บขอ้มูลการวิจยั ผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีชอบรูปแบบการเรียนของตนเองมีค่าเฉล่ียสูงสุดในการ

สอบก่อน–หลงั ผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีมีคะแนนค่าเฉล่ียปานกลางหรือตํ่าในดา้นการเรียนรู้แบบนาํ

ตนเองและรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือแสดงให้เห็นการพฒันาน้อยท่ีสุด ผลของการวิจัยได้

สนบัสนุนขอ้สมมติฐานท่ีว่า การจบัคู่รูปแบบกิจกรรมความร่วมมือหรือการนาํตนเองกบัรูปแบบ

การเรียนท่ีผูเ้รียนชอบมากกวา่นั้นพฒันาการแสดงออก 

โพ – นนั โช (Pao-Nan Chou, 2012, p.33 อา้งถึงในฉลองชยั ธีวสุนทรสกุล, อาจณรงค ์

มโนสุทธิฤทธ์ิ และสุภาวดี อิสณพงษ,์ 2558) ทาํการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถ

การเรียนรู้แบบนาํตนเองของนกัศึกษาวิศวกรรมศาสตร์กบัความสามารถในการเรียนแบบออนไลน์ 

มีวตัถุประสงค์เพื่อสํารวจความสามารถของนักศึกษาและพุ่งเป้าไปท่ีความสัมพนัธ์ระหว่าง

ความสามารถในการเรียนรู้แบบนาํตนเองกบัผลการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบว่า การทดลองมีนยัสาํคญั
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ในความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างความสามารถในการเรียนรู้แบบนาํตนเองกบัความสามารถในการ

เรียนรู้แบบออนไลน์ 

มิน, ย-ูเชียง (Min & Yu-Shiang, 2012, p.205 อา้งถึงในฉลองชยั ธีวสุนทรสกุล, อาจณรงค ์

มโนสุทธิฤทธ์ิ และสุภาวดี อิสณพงษ,์ 2558) ศึกษาทาํการวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบเวบ็ (Web-

based system) ท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้แบบนาํตนเองของเทคโนโลยี Microfabrication ซ่ึงเป็นการ

ประดิษฐ์โครงสร้างขนาดเล็ก การวิจยัคร้ังน้ีไดอ้อกแบบระบบเป็นการเรียนรู้แบบโตต้อบในการ

สนบัสนุนการเรียนรู้แบบนาํตนเองเก่ียวกบัเทคโนโลยี Microfabrication มีการใชเ้ทคโนโลยีระบบ

เสมือนจริงแสดงในอินเทอร์เน็ต ซ่ึงรวมอยู่ในการพฒันาระบบเว็บ ผลการวิจยัพบว่า การเรียนรู้

แบบโตต้อบในการสนบัสนุนการเรียนรู้แบบนาํตนเองเก่ียวกบัเทคโนโลย ีMicrofabrication ท่ีมีการ

ใชเ้ทคโนโลยีระบบเสมือนจริงแสดงในอินเทอร์เน็ตทาํให้นกัเรียนเกิดความคุน้เคยกบัเทคนิคท่ีใช้

ในเทคโนโลยโีครงสร้างขนาดเลก็ 
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บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพฒันา (Research and Development) แบบ Pretest – Post 

test Design ซ่ึงการวิจยัเร่ือง ผลของวิธีการเรียนแบบนาํตนเองท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจบัใจ 

ความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีรายละเอียดต่างๆ ในการดาํเนิน 

การวิจยั ดงัน้ี 

3.1  ประชากรและการคดัเลือกตวัอยา่ง 

3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

3.3  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.4  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

3.5  การดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3.6  การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการทดลอง 

 

3.1 ประชากรและการคดัเลือกตัวอย่าง 

3.1.1  ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2558 โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร จาํนวน 4 ห้องเรียน 

รวม 160 คน ซ่ึงทางโรงเรียนจดันกัเรียนแต่ละหอ้งในลกัษณะคละความสามารถ 

ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมธัยม

สาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร จาํนวน 2 ห้องเรียน ไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย 

โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม โดยสุ่มจบัสลากได ้ม. 2/1 มีนกัเรียนจาํนวน 40 คน เป็นกลุ่มทดลอง

การอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/3 มีนกัเรียน

จาํนวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุมการอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการเรียนปกติ 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.2.1  แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง 

3.2.2  แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการเรียนแบบปกติ 

3.2.3  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ 

3.2.4  แบบบนัทึกการอ่านจบัใจความ 

3.2.5  แบบวดัเจตคติในการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 

3.2.6  แบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ (Reflection) 

 

3.3  กรอบแนวคดิในการวจัิย 

การกาํหนดกรอบแนวคิดของการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองในการอ่านจบัใจความของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

จากแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบนาํตนเอง กรอบแนวคิดของการเรียนรู้ดว้ยการนาํ

ตนเองในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้ิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

1.  แนวคิดของวิธีการเรียนแบบนําตนเองในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 น้ีเกิดจากความพยายามในการหาแนวทางพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความ 

ของนักเรียน ตามแนวการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เน่ืองจากขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัสภาพและปัญหา

ในการจดัการเรียนการสอนอ่านจบัใจความท่ีผา่นมา พบว่า ผลการเรียนรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม 2 

ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัท่ีไม่น่าพอใจโดยเฉพาะทกัษะการอ่าน ซ่ึงมีความสาํคญั และจาํเป็นอยา่งยิง่

สาํหรับการแสวงหาความรู้ในยคุเทคโนโลยข่ีาวสารขอ้มูลในปัจจุบนั นอกจากน้ียงัพบว่า ครูยงัเป็น

ผูน้าํและควบคุมการเรียนการสอนอ่านในขณะท่ีหลกัสูตรเนน้การจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียน

เป็นศูนยก์ลาง เปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหากระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตนเอง และ

ปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

2. ผูว้ิจยัใชก้รอบแนวคิดของการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองเป็นหลกั ซ่ึงในการพฒันาการ

เรียนรู้ด้วยการนําตนเองในการอ่านจับใจความภาษาไทยนั้น นักเรียนจะตอ้งมีพื้นฐานความรู้

ภาษาไทยและทกัษะการอ่านท่ีมากพอจึงจะเลือกกิจกรรมการเรียนท่ีสนองจุดมุ่งหมายทางการเรียน

ของตนเอง วิธีการเรียนน้ีจึงเหมาะท่ีจะนาํไปใชก้บันกัเรียนซ่ึงเป็นผูมี้ความสามารถทางการอ่านจบั

ใจความท่ีจะเลือกส่ิงท่ีอ่านอย่างเหมาะสมกบัตนเองได ้ดงันั้นการกาํหนดเน้ือหาในการเรียนดว้ย
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วิธีการนาํตนเองมีขอบเขตและประเภทของเน้ือหาในหลายประเภทท่ีกาํหนดความตามตอ้งการและ

ความสนใจของนกัเรียนท่ีครูและนกัเรียนตกลงร่วมกนั 

3. กรอบแนวคิดท่ีได้จากขอ้มูลทางทฤษฎีและแนวคิดในด้านการอ่านจับใจความ

ภาษาไทยโดยยึดแนวการเรียนการสอนตามหลกัทฤษฎีมนุษยนิยม การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 

รูปแบบการเรียนการสอน และจิตวิทยาการศึกษา  

3.3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม 

วิธีการเรียนยึดหลกัการเรียนการสอนภาษาตามแนวมนุษยนิยมท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อการ

ส่ือสาร และพฒันาศกัยภาพนักเรียนโดยถือว่าภาษาเป็นเคร่ืองมือในการปฏิสัมพนัธ์ของสังคมจึง

เนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง ใหอิ้สระแก่นกัเรียน เนน้การเรียนรู้กระบวนการเรียนมากกวา่เน้ือหาวิชา 

เปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จดับรรยากาศการเรียนให้นักเรียนรู้สึก

ปลอดภยั อบอุ่น ไม่ตอ้งใหรั้บความกดดนัจากการบงัคบัขู่เขญ็ การถูกลงโทษ หรือการใหร้างวลัจาก

ครู ให้ความสําคัญต่อความรู้สึกของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจ และยอมรับ

ความสามารถของตนเอง มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเพื่อสร้างความมัน่ใจในตนเอง ซ่ึงจะทาํใหน้กัเรียน

ไดรั้บทั้งความรู้ในเน้ือหาท่ีเรียน และเรียนรู้จากกระบวนการทาํงาน มีความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียน 

และเรียนรู้ไดดี้ 

การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดมนุษยนิยมนั้นเน้นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้

เลือกท่ีจะเรียนดว้ยตนเอง ยอมรับการกระทาํของตน นกัเรียนจะมีประสบการณ์ ความรู้ และทกัษะ

ในการทาํความเขา้ใจส่ิงใหม่ตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตน โดยไม่มีแรงกดดนัจากการบงัคบัขู่

เข็ญของครู เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเน้ือหาวิชา เน้นนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง อีกทั้งยงัเปิด

โอกาสให้นักเรียนได้ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อนักเรียนในเร่ืองของ

ความรู้สึกและการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน  

3.3.2 การอ่านจบัใจความภาษาไทย 

การพฒันาความสามารถทางการอ่านของนักเรียนตอ้งอาศยัการฝึกทกัษะและมีวิธีการ

อ่านท่ีเหมาะสมกบัความถนัดของตนเอง สอดคลอ้งกบัแนวคิดในการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองท่ี

มุ่งเนน้ให้นักเรียนจูงใจตนเองให้เรียน คิดริเร่ิมคน้หาวิธีเรียน ท่ีเหมาะสมท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้

ของตนเอง ทาํใหน้กัเรียนมีแนวทางในการจดัการเรียนรู้ของตนต่อไปในอนาคต การนาํแนวคิดของ

การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองมาใช้ในการอ่านจับใจความภาษาไทยจึงเป็นผลดีต่อการพฒันา

ความสามารถทางการอ่านของนกัเรียน 
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ความสามารถทางการอ่านจับใจความประกอบด้วยการวดัความเข้าใจ ดังน้ี ระดับ

ขอ้เท็จจริง ระดบัตีความ และระดบัวิเคราะห์ การวดัความสามารถจึงมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั

และสาระการเรียนรู้แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการท่ีกาํหนดไวท้ั้ง 3 ระดบั 

3.3.3 การเรียนรู้แบบนาํตนเอง 

การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองเป็นคุณลักษณะท่ีนักเรียนทุกคนมีไม่เท่ากันในแต่ละ

สถานการณ์การเรียน แต่พฒันาไดสู้งสุดเม่ือมีการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งส่งเสริมกนั 

ผลการวิจยัยงัพบว่า การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองเป็นลกัษณะท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกกบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิธีการเรียนแบบนาํตนเองน้ีจึงมีจุดประสงคเ์พื่อเสริมสร้างลกัษณะการ

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองดว้ย สําหรับการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบนาํตนเองมี

ลกัษณะดงัน้ี 

1. ให้อิสระนักเรียนเลือกทาํกิจกรรมการเรียนรู้ตามความตอ้งการจาํเป็นของตนเอง

ภายในขอบเขตท่ีหลกัสูตรกาํหนด และพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของ

ตนเองตามสถานการณ์ 

2. สนบัสนุนใหผู้เ้รียนวินิจฉยัตนเองก่อนการเรียนเพ่ือใหมี้ทิศทางในการตดัสินใจเลือก

ทาํกิจกรรม ปรับเปล่ียนกระบวนการทาํงานท่ีจะทาํให้ประสบผลสําเร็จ และสามารถพฒันา

เป้าหมายทางการเรียนของตนเพื่อส่งผลใหค้วามสามารถในการเรียนสูงข้ึน 

3. ส่งเสริมให้นกัเรียนรับผิดชอบ ควบคุมกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองสู่เป้าหมาย ลง

มือปฏิบติัดว้ยตนเอง  

4. เปล่ียนบทบาทของครูจากผูส้อนและนํานักเรียนในการทาํกิจกรรมการเรียนทุก

ขั้นตอนมาเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในดา้นแหล่งความรู้ และให้คาํแนะนาํท่ีจะช่วยให้นักเรียน

ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ให้อิสระแก่ผูเ้รียนในการวางโครงการเรียนรู้ของตนเอง ให้ความรู้นักเรียนเก่ียวกบั

ขั้นการเรียนเป็นการเตรียมพร้อมนักเรียนให้มีแนวทางท่ีจะเรียนรู้แบบนําตนเองได้ มีการ

ประเมินผลการเรียน ทั้งในส่วนท่ีเป็นลกัษณะทางบุคลิกภาพของนกัเรียนและในส่วนท่ีเป็นผลการ

เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา สาํหรับขั้นการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองในการอ่านจบัใจความ

ภาษาไทย ผูว้ิจยัไดมี้แนวคิดในการนาํขั้นตอนการเรียนของ คณาพร คมสัน (2540: 93) มาปรับใช้

ในงานวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงประกอบไปดว้ย 7 ขั้นดงัต่อไปน้ี 

ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีพอใจ  

ขั้นท่ี 2 ขั้นวินิจฉยัความตอ้งการ  

ขั้นท่ี 3 ขั้นกาํหนดเป้าหมายในการอ่าน  
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ขั้นท่ี 4 ขั้นวางแผนการอ่าน  

ขั้นท่ี 5 ขั้นปฏิบติัตามแผน  

ขั้นท่ี 6 ขั้นประเมินผลการปฏิบติั  

ขั้นท่ี 7 ขั้นการรับรู้เสริมการอ่าน 

3.3.4  ทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรู้  

นอกจากผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองในกลุ่มทฤษฎีมนุษยนิยมเป็น

หลกัแลว้ ยงัใชท้ฤษฎีแนวคิดอ่ืนๆมาสนบัสนุนอีกดงัน้ี 

1. ใชท้ฤษฎีปัญญาสังคมในเร่ืองการรับรู้ความสามารถของตนเอง และการตั้งเป้าหมาย 

(Bandura, 1997; 1986; Bandura and Carvone, 1983 อา้งถึงในคณาพร คมสัน, 2540) และการคาดหวงั 

(Sahunk, 1982; Bandura, 1986 อา้งถึงในคณาพร คมสัน, 2540) เป็นแนวดาํเนินการในการวินิจฉยั

ความสามารถทางการอ่านของตนเอง ให้นักเรียนวดัรับรู้ความสามารถท่ีแทจ้ริงของตนเอง และ

กาํหนดเป้าหมายการเรียนท่ีมีความยากเหมาะสมกบัความสามารถ ซ่ึงจะเป็นส่ิงสาํคญัท่ีก่อให้เกิด

แรงจูงใจในการพฒันาความสามารถทางการอ่านของตน และมีผลต่อมโนทศัน์เก่ียวกบัตนเองซ่ึง

เป็นส่วนสาํคญัท่ีสุดของพฒันาการดา้นอารมณ์ท่ีเป็นตวัประกอบสาํคญัต่อผลสมัฤทธ์ิทางการอ่าน 

2. ใช้แนวคิดเก่ียวกับการเปิดเผยตนเอง และการให้ข้อมูลป้อนกลับตามรูปแบบ

สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลของ ลุฟท ์และ อิงแฮม (Luft and Ingham, อา้งถึงในคณาพร คมสัน, 

2540) เป็นหลกัการในการกาํหนดวิธีการท่ีให้นกัเรียนใหข้อ้มูลป้อนกลบัในขั้นการประเมินผลการ

ปฏิบติั 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง การอ่านจบัใจความภาษาไทย และ

วิธีการเรียนแบบนาํตนเองให้แนวคิดว่ายงัไม่เคยมีการใชว้ิธีการเรียนแบบนาํตนเองข้ึนใชส้าํหรับ

การอ่านจับใจความในรายวิชาภาษาไทยและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจึงควรมีการนํา

หลกัการของการเรียนรู้แบบนาํตนเองมาพฒันาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือทดลองใชเ้พื่อให้

นกัเรียนไดเ้ร่ิมเรียนรู้แบบการนาํตนเองตั้งแต่อยูใ่นระบบโรงเรียน  

3.3.5 การกาํหนดรายละเอียดของกิจกรรมในการเรียน 

รายละเอียดของกิจกรรมการเรียน 

จากกรอบแนวคิดดงักล่าวผูว้ิจยัไดน้าํมากาํหนดรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนโดย

จาํแนกขั้นตอนของการเรียนออกเป็น 3 ขั้นตอนประกอบดว้ย ขั้นตอนก่อนการเรียน ขั้นตอนระหว่างเรียน 

และขั้นตอนการประเมินผลการเรียน รวมทั้งมีการปรับขั้นตอนระหวา่งเรียนดงัน้ี 
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1)  ขั้นตอนก่อนการเรียน 

1.1)  การเตรียมความพร้อมนกัเรียน (Preparation)  

ความพร้อมในการเรียนเป็นสภาวะทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา

ของนักเรียนท่ีเอ้ือให้สามารถเกิดการเรียนรู้ไดดี้ ความพร้อมเกิดข้ึนไดส้องทาง คือ ทางท่ีหน่ึง

เกิดข้ึนตามธรรมชาติ อนัเน่ืองจากพฒันาการทางจิตวิทยาของบุคคล และทางท่ีสองคือเกิดข้ึน

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงชัว่คราวของบุคคลนั้น อนัเน่ืองมากจากการกระทาํของตนเองหรือสภาวะ

แวดลอ้ม ในการสอนใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้แบบนาํตนเองควรมีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัขั้นการเรียนท่ี

นักเรียนจะต้องดาํเนินการ เพื่อให้นักเรียนมีความเขา้ใจและทาํกิจกรรมการเรียนได้ ผูว้ิจัยจึง

กําหนดให้มีการเตรียมความพร้อมนักเรียนเป็นกิจกรรมท่ีสองในขั้นตอนก่อนการเรียน มี

จุดประสงคใ์นการดาํเนินการเพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจในขั้นการเรียนตามวิธีการเรียนท่ี

ผูว้ิจยัจดัข้ึน และดาํเนินกิจกรรมตามขั้นการเรียนได ้โดยพิจารณาแนวคิดของโกรว ์(Grow, 1991) 

ท่ีว่า “การนาํตนเองเร่ิมตั้งแต่ระดบัท่ีครูเป็นผูน้าํจนกระทัง่ถึงระดบัท่ีนักเรียนนาํตนเองได”้ และ

เทรฟฟิงเกอร์ (Treffinger, 1995) ท่ีกล่าววา่ “ครูควรตอ้งฝึกใหน้กัเรียนมีทกัษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้

พอเพียงก่อนท่ีจะใหน้กัเรียนดาํเนินการดว้ยตนเอง” ในการเตรียมความพร้อมนกัเรียนจึงกาํหนดให้

ครูเป็นผูด้าํเนินการหลกั นาํเสนอความรู้เก่ียวกบัขั้นการเรียนรู้แบบนาํตนเอง อธิบาย และสาธิต

เคร่ืองมือประกอบกิจกรรม ให้นกัเรียนลองฝึกหัด และประเมินความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นการ

เรียนของนกัเรียน โดยการเตรียมความพร้อมของนกัเรียนจะแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 

1.1.1)  การเตรียมความพร้อมนกัเรียนเชิงจิตวิทยา  

เป็นการปรับสภาพในดา้นอารมณ์ ความรู้สึก รวมไปถึงการสร้างความเช่ือมัน่

ให้กบันักเรียนก่อนท่ีจะมีการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงจะทาํให้นกัเรียนมีความรู้สึกคุน้เคย และเช่ือมัน่ว่า

ตนเองสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยตนเอง ในกระบวนการน้ีผูว้ิจยัสรุปไว ้3 ขอ้ดงัน้ี 

1. การเปล่ียนทศันคติ โน้มน้าวใจให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีศกัยภาพในการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองได ้และเขา้ใจว่าการเรียนรู้แบบนาํตนเองมีความเป็นไปไดแ้ละจะส่งผลดีต่อการ

เรียนของตนเอง 

2. การสร้างความมัน่ใจ นกัเรียนตอ้งรู้สึกมีความมัน่ใจว่าจะสามารถเรียนรู้ดว้ย

ตนเองได ้

3. การนบัถือตนเอง นกัเรียนตอ้งมีความเช่ือมัน่และนบัถือในความสามารถของ

ตนเองว่าเป็นผูเ้รียนแบบนาํตนเองท่ีดีได ้ตอ้งเช่ือว่าการลม้เหลวเป็นผลมาจากความพยายามท่ีนอ้ย

เกินไป 
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ในการจดัการเรียนการสอนตามวิธีการเรียนแบบนกัเรียนนาํตนเองในการอ่าน

จบัใจความภาษาไทยสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํใบงานกิจกรรมข้ึนเพื่อเป็น

การเตรียมความพร้อมเชิงจิตวิทยาให้กบันักเรียนซ่ึงจะสามารถทาํให้นักเรียนเปล่ียนทศันคติไป

ในทางท่ีดีต่อวิธีการเรียน สร้างความมัน่ใจว่าตนเองสามารถเรียนรู้ได ้และนับถือตนเองว่าเป็น

ผูเ้รียนท่ีดีได ้โดยเน้ือหาของกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนกัเรียนเชิงจิตวิทยาและการสร้างใบ

งานกิจกรรมของผูว้ิจยัดาํเนินการดงัน้ี 

1. ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างใบงานกิจกรรมเก่ียววิธีการเรียนแบบนาํตนเอง

จากหนงัสือ เอกสาร ตาํรา และวิทยานิพนธ์ 

2. นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์ และสังเคราะห์ไดข้อ้สรุปเป็นกรอบใบ

งานกิจกรรมของผูว้ิจยั  

3. นาํใบงานกิจกรรมเก่ียวกบัวิธีการเรียนแบบนาํตนเองไปใชก้บันกัเรียนกลุ่ม

ทดลองเพื่อเตรียมความพร้อมเชิงจิตวิทยา  

1.1.2)   การเตรียมความพร้อมนักเรียนด้านวิธีการอ่าน ผูว้ิจัยใช้หลกั 5W1H  

ในการเตรียมความพร้อมนกัเรียน โดยสอนใหน้กัเรียนอ่านจบัใจความจากเร่ืองท่ีครูกาํหนดเพ่ือให้

นกัเรียนไดข้อ้คิด ความคิดสาํคญัหลกัของขอ้ความ หรือเร่ืองท่ีอ่าน ท่ีเป็นขอ้ความท่ีคลุมขอ้ความ

อ่ืน ๆ ในยอ่หนา้หน่ึง ๆ ไวท้ั้งหมด โดยหลกั 5W1H ผูว้ิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

Who ( W ) คือ ใคร  

What ( W )  คือ เกิดอะไรข้ึน  

Where( W )  คือ เกิดข้ึนท่ีไหน  

When( W ) คือ วนัเวลาใด  

Why( W ) คือ ทาํไมจึงเกิดข้ึน 

How( H ) คือ เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  
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ภาพที ่3.1 วิธีการอ่านจบัใจความดว้ยหลกั 5W1H 

 

ในการจัดการเรียนการสอนตามวิธีการเรียนแบบนําตนเองในการอ่านจับใจความ

ภาษาไทยสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํใบงานกิจกรรมข้ึนเพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมดา้นวิธีการอ่านจบัใจความให้กบันกัเรียนซ่ึงจะสามารถทาํให้นกัเรียนทราบถึงวิธีการ

อ่านจบัใจความ หลกัในการอ่านจบัใจความ ประเภทในการอ่านจบัใจความ และประโยชน์ในการ

อ่านจบัใจความ ซ่ึงทั้งหมดใชห้ลกัการอ่านจบัใจความแบบ 5W1H โดยเน้ือหาของกิจกรรมการ

เตรียมความพร้อมนกัเรียนดา้นวิธีการอ่านและการสร้างใบงานกิจกรรมผูว้ิจยัดาํเนินการดงัน้ี 

1.  ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างใบงานกิจกรรมเก่ียวการอ่านจบัใจความด้วยหลกั 

5W1H จากหนงัสือ และเอกสาร  

2. นําขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ได้ขอ้สรุปเป็นกรอบใบงาน

กิจกรรมของผูว้ิจยั  

3. นาํใบงานกิจกรรมเก่ียวกบัวิธีการอ่านจบัใจความสําคญัดว้ยหลกั 5W1Hไปใชก้บั

นกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเพื่อเตรียมความพร้อมดา้นวิธีการอ่าน 

  

 
Where 

 What 

 When 

 Why 

วธีิการอ่านจับใจความด้วยหลกั 5W1H 

 How 

 
Who 

DPU



67 

1.2)  การวางโครงการเรียน  

แนวคิดของการเรียนรู้แบบนาํตนเองมีหลกัการให้นักเรียนไดมี้อิสระในการ

เลือกเรียน เม่ือนาํแนวคิดมาใชก้บัการเรียนในระบบ การให้อิสระดงักล่าวจึงควรอยู่ในขอบเขตท่ี

โรงเรียนสามารถจัดให้ได ้ผูว้ิจัยจึงกาํหนดให้ขั้นตอนการวางโครงการเรียน มีจุดประสงค์ให้

นกัเรียนกาํหนดขอบเขตของเน้ือหา และจุดประสงคใ์นการเรียนตามความสนใจโดยปรับแนวคิดใน

การวางโครงการเรียน ของทฟั (The Tough Adult Learning Project Stream อา้งถึงในคณาพร คมสัน, 

2540) ท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนในระบบโรงเรียน เป็นแนวทางในการวางโครงการเรียนท่ีมีครูเป็น

ผูด้าํเนินการหลกั และร่วมมือกบันักเรียนทาํกิจกรรมเพ่ือให้ไดร้ายละเอียดของโครงการเรียนท่ี

ประกอบดว้ย ความรู้ และทกัษะท่ีตอ้งการ ส่ือการเรียน แหล่งความรู้ และอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการ

เรียน ระยะเวลาในการเรียน และเป้าหมายท่ีแน่นอน 

1.3)  แหล่งเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้เป็นสถานท่ีแห่งขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ท่ี

สนบัสนุนส่งเสริมให้นกัเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองตามอธัยาศยัอย่าง

กวา้งขวางและต่อเน่ือง ทาํให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่าง

แทจ้ริง ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้าํแนกความสาํคญัของแหล่งเรียนรู้ไว ้5 ประการดงัน้ี 

1.3.1) เป็นแหล่งการศึกษาตามอธัยาศยั 

1.3.2) เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.3.3) เป็นแหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาคน้ควา้ แสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเอง 

1.3.4) เป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบติั 

1.3.5) เป็นแหล่งสร้างเสริมความรู้ ความคิดวิทยาการและประสบการณ์ 

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกแหล่งเรียนรู้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือห้องสมุดประจาํโรงเรียนซ่ึงจดัว่าเป็น

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีมีขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ และความรู้ท่ีเป็นประโยชน์เพียงพอให้

นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้และมีอิสระในการเลือกอ่านไดอ้ย่างหลากหลาย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

โรงเรียนในดา้นการพฒันาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ 

วิทยาการ และสร้างเสริมประสบการณ์ท่ีกวา้งขวางหลากหลาย เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใน

โรงเรียนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั จดัระบบและพฒันาเครือข่ายสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ใน

โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งยงัส่งเสริมให้นักเรียนมีทกัษะการเรียนรู้ เป็นผูใ้ฝ่รู้ ใฝ่

เรียน และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
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2)  ขั้นตอนระหวา่งการเรียน  

จากขั้นการเรียนรู้แบบนาํตนเองในการเรียนประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การสร้าง 

บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีพอใจ การวินิจฉยัความตอ้งการของตนเอง การกาํหนดจุดประสงคใ์นการเรียน 

การเลือกใชป้ระโยชน์จากกิจกรรมและยุทธวิธีท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุจุดประสงคท่ี์กาํหนด 

และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของตนเอง ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดขั้นตอนการเรียนของ คณาพร คมสัน 

(2540: 93) มาปรับใชใ้นงานวิจยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 7 ขั้นตอนการเรียนดงัน้ี  

2.1)  การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีพอใจ  

2.2)  การวนิิจฉยัความตอ้งการ  

2.3)  การกาํหนดเป้าหมายในการอ่าน  

2.4)  การวางแผนการอ่าน  

2.5)  การปฏิบติัตามแผน  

2.6)  การประเมินผลการปฏิบติั  

2.7)  การรับความรู้เสริมการอ่าน 

3)  ขั้นตอนการประเมินผลการเรียน 

ขั้นตอนน้ีประกอบด้วยการประเมินผลการอ่านจับใจความของนักเรียน และวดั

ลกัษณะการเรียนรู้แบบนาํตนเอง เพื่อใหท้ราบผลท่ีเกิดกบันกัเรียนหลงัการจดัการเรียนการสอน 

ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลพ้ืนฐานกบัองคป์ระกอบของวิธีการเรียนแบบนาํตนเองใน

การอ่านจบัใจความภาษาไทยสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 นาํเสนอเป็นแผนภาพดงัน้ี 
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ภาพที ่3.2 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 
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3.4  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.4.1  แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง  

แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเองสําหรับกลุ่ม

ทดลองจาํนวน 5 แผน ใชเ้วลาสอน 10 คาบ มีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนรวม 12 คาบ ซ่ึงมี

ขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 หลกัสูตร

สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 1 การอ่าน รวมถึงเอกสารประกอบการใชห้ลกัสูตร 

เพื่อศึกษาจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาเอกสาร ตาํราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนแผนการจดัการ

เรียนรู้และการเรียนแบบนาํตนเอง 

ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาและคดัเลือกเน้ือเร่ืองท่ีอ่านใหต้รงกบัตวัช้ีวดัของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

2 โดยเน้ือเร่ืองในกลุ่มทดลองนักเรียนจะมีอิสระเป็นผูก้าํหนดเองไดต้ามความสนใจ แต่อยู่ใน

เน้ือหาของข่าว บทความ และเร่ืองสั้นท่ีครูวางกรอบไว ้

ขั้นตอนท่ี 4 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํ

ตนเอง ในแผนประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี  

1)  ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน ครูจดักิจกรรมกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนเพื่อเช่ือมโยงเขา้

สู่เร่ืองท่ีจะอ่าน เช่น ให้ดูภาพท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีอ่าน เกมทางการศึกษา การใชค้าํถาม พร้อมทั้ง

แจกและอธิบายเน้ือหาเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบนาํตนเองและช้ีแจงการดาํเนินกิจกรรม 

2)  ขั้นกิจกรรมการอ่านจับใจความโดยวิธีการเรียนแบบนําตนเอง มีขั้นตอนดังน้ี  

(ปรับมาจากงานของ คณาพร คมสนั, 2540: 90) 

ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีพอใจ คือ ครูจะใหอิ้สระกบันกัเรียนในการเลือก

อ่านส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจ แต่อยูใ่นกรอบหวัขอ้ท่ีครูไดก้าํหนดไว ้โดยครูใชค้าํถามกระตุน้ใหน้กัเรียน

นึกถึงส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจและอยากอ่าน 

ขั้นท่ี 2 ขั้นวินิจฉยัความตอ้งการ คือ ครูอธิบายเก่ียวกบัวิธีการเรียนรู้แบบนาํตนเองและ

วางกรอบแนวทางในการอ่านจบัใจความของนกัเรียน โดยให้หัวขอ้เร่ืองท่ีนกัเรียนตอ้งไปอ่านจบั

ใจความ โดยนกัเรียนจะมีอิสระในการเลือกเน้ือเร่ืองท่ีจะอ่านไดต้ามความตอ้งการเพียงแต่ตอ้งอยู่

ในกรอบหวัขอ้ท่ีครูกาํหนดไว ้ซ่ึงจะแตกต่างจากการเรียนดว้ยวิธีธรรมดาท่ีครูจะกาํหนดเร่ืองมาให้

โดยท่ีนกัเรียนไม่มีโอกาสไดเ้ลือกเร่ืองท่ีตนเองถนดัหรือสนใจ 

ขั้นท่ี 3 ขั้นกาํหนดเป้าหมายในการอ่าน คือ นกัเรียนเลือกเน้ือเร่ืองท่ีตนเองสนใจให้มี

ความยากง่ายไม่สูงกว่าความสามารถของตนเองจนเกินไป ซ่ึงจะทาํให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจท่ีจะ
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อ่านเร่ืองไดส้าํเร็จ โดยครูเป็นผูช้ี้แนะแนวทางใหน้กัเรียนคน้พบปัญหาของตนเอง ตั้งเป้าหมายการ

เรียนท่ีเหมาะสม ตลอดจนให้การเสริมแรงเพื่อนักเรียนจะไดมี้กาํลงัใจในการดาํเนินกิจกรรมการ

เรียนรู้ของตนและพฒันาเป้าหมายการเรียนใหสู้งข้ึน 

ขั้นท่ี 4 ขั้นวางแผนการอ่าน คือ ครูแจกแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความให้กบันกัเรียน

เพื่อบนัทึกความเขา้ใจของเน้ือเร่ือง โดยในแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความจะเป็นหัวขอ้ใหน้กัเรียน

สรุปเน้ือเร่ืองตามหลกั 5W1H  

ขั้นท่ี 5 ขั้นปฏิบติัตามแผน คือ นักเรียนอ่านเร่ืองท่ีตนเองสนใจโดยใชค้วามรู้ ความ

เขา้ใจในเร่ืองการอ่านจบัใจความจบัประเด็นสาํคญัของเร่ืองและบนัทึกลงในแบบบนัทึกการอ่านท่ี

ครูแจกให ้บนัทึกลงตามลาํดบัขั้นตอนของใบงาน 

ขั้นท่ี 6 ขั้นประเมินผลการปฏิบติั คือ ครูตรวจแบบบนัทึกการอ่านท่ีนกัเรียนสรุปความ

เขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านวา่มีความตรงกบัเน้ือเร่ืองและสอดคลอ้งกบัหลกั 5W1H 

ขั้นท่ี 7 ขั้นการรับรู้เสริมการอ่าน คือ ครูแจกแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ใหน้กัเรียน

บนัทึกถึงปัญหาท่ีพบระหวา่งการอ่านเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการอ่านในคร้ังต่อไป  

ขั้นตอนท่ี 5 นาํแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง 

จาํนวน 5 แผนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง จากนั้นปรับปรุงตาม

ขอ้แนะนาํ 

ขั้นตอนท่ี 6 นําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน  

3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ดา้นการจดัการเรียนรู้ และดา้นการวดัผลและประเมินผลตรวจสอบ 

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแผนการสอนในด้านเวลา เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัผล

ประเมินผล แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) กบัตวัช้ีวดั 

ซ่ึงมีค่า IOC เฉล่ียทั้งชุดเท่ากบั 0.90 โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

ใหค้ะแนนเท่ากบั +1 เม่ือแน่ใจวา่ แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

ใหค้ะแนนเท่ากบั 0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

ใหค้ะแนนเท่ากบั -1 เม่ือแน่ใจวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ไม่มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

 จากนั้นคาํนวณค่า IOC จากสูตร 

   IOC = 
∑𝑅𝑅
𝑁𝑁

  

  IOC หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั 

  ∑𝑅𝑅 หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

  N หมายถึง จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

ขั้นตอนท่ี 7  นาํแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 
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ขั้นตอนท่ี 8 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

ในการวิจยั 

3.4.2 แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการเรียนแบบปกติ  

แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการเรียนแบบปกติสาํหรับกลุ่มควบคุม

จาํนวน 5 แผน ใชเ้วลาสอน 10 คาบ มีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนรวม 12 คาบ ซ่ึงมีขั้นตอน

ในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตร

สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 1 การอ่าน รวมถึงเอกสารประกอบการใชห้ลกัสูตร 

เพื่อศึกษาจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาขั้นตอนการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ และวิธีการเรียนแบบปกติ

จากเอกสาร ตาํรา และงานวิจยั 

ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาและคดัเลือกเน้ือเร่ืองใหต้รงกบัตวัช้ีวดัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 2 โดยเน้ือเร่ืองท่ีครูเป็นผูก้าํหนดไวใ้หแ้ลว้ซ่ึงจะเป็นเน้ือเร่ืองคนละชุดกบักลุ่มทดลอง 

ขั้นตอนท่ี 4 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการเรียนแบบปกติ 

โดยกาํหนดขั้นตอนการสอน ดงัน้ี 

1. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน ครูกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความพร้อม และความสนใจในการ

เรียนดว้ยการสนทนาซกัถาม หรือใชเ้กม รูปภาพ เพลง นิทาน และแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

2. ขั้นสอน ครูสอนเน้ือหาใหน้กัเรียนดว้ยวิธีการบรรยาย อภิปราย สนทนา ซกัถาม โดย

มีส่ือประกอบการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบงาน หรือหนงัสือแบบเรียน และนกัเรียนลงมือ

ปฏิบติักิจกรรมโดยใชห้ลกั 5W1H ในการดาํเนินกิจกรรม 

3. ขั้ นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเน้ือหาด้วยการซักถามหรือตรวจเฉลย

แบบฝึกหดัร่วมกนั 

ขั้นตอนท่ี 5 นาํแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความวิธีการเรียนแบบปกติ จาํนวน 

5 แผนไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

ขั้นตอนท่ี 6 นาํแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความวิธีการเรียนแบบปกติ จาํนวน 

5 แผน ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 

ดา้นการจดัการเรียนรู้ และดา้นการวดัผลและประเมินผลตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ

แผนการสอนในดา้นเวลา เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการวดัผลประเมินผล แลว้หาค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) กบัตวัช้ีวดั ซ่ึงมีค่า IOC เฉล่ียทั้งชุดเท่ากบั 

0.90 โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
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ใหค้ะแนนเท่ากบั+1 เม่ือแน่ใจวา่ แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

ใหค้ะแนนเท่ากบั 0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

ใหค้ะแนนเท่ากบั -1 เม่ือแน่ใจวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ไม่มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

 จากนั้นคาํนวณค่า IOC จากสูตร 

   IOC = 
∑𝑅𝑅
𝑁𝑁

  

  IOC หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั 

  ∑𝑅𝑅 หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

  N หมายถึง จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

ขั้นตอนท่ี 7 นาํแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

ขั้นตอนท่ี 8 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

ในการวิจยั 

3.4.3  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ เป็นขอ้สอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 

ตวัเลือก ทั้งหมด 30 ขอ้ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้แบบทดสอบฉบบัเดียวกนั มี

ขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 1: การอ่าน มาตรฐานท่ี 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อ

นาํไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน 

2. ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และวิธีสร้างเคร่ืองมือวดัผลทางการศึกษา 

3. วิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้เก่ียวกบัการอ่านแลว้ทาํตารางวิเคราะห์

ขอ้สอบ 

4. สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความท่ีเป็นขอ้สอบแบบปรนัย

ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 45 ขอ้ และตอ้งการใชจ้ริง 30 ขอ้ เขียนขอ้สอบให้ครอบคลุมเน้ือหา 

และตรงตามตวัช้ีวดั 

5. นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความ จาํนวน 45 ขอ้ ให้อาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา 

6. นาํแบบทดสอบมาแกไ้ขปรับปรุง เม่ือแกไ้ขแลว้นาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน

วิชาภาษาไทยจาํนวน 2 ท่าน ด้านการวดัและประเมินผล 1 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความ

สอดคลอ้ง ระหว่างเน้ือหาของขอ้สอบกบัตวัช้ีวดั แลว้นาํผลการประเมินมาหาค่า IOC โดยกาํหนด

เกณฑก์ารให ้คะแนนดงัน้ี (สมบติั ทา้ยเรือคาํ, 2551: 107) 
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ให ้+1 เม่ือแน่ใจวา่แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

ให ้0 เม่ือไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

ให ้-1 เม่ือแน่ใจวา่แบบทดสอบไม่มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

7. เลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป และปรับปรุงขอ้สอบท่ีมีค่า

ดชันีความสอดคลอ้งตํ่ากว่า 0.50 เพื่อใหไ้ดข้อ้สอบท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ โดยมีค่า IOC เฉล่ียทั้งชุดเท่ากบั 

0.86 

8. นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ ท่ีได้รับการปรับปรุงแลว้ตาม

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 45 ขอ้ไปทดลองใช ้( Try Out ) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียน มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร เขตบางเขน จงัหวดักรุงเทพฯ 

ท่ีไม่ไดใ้ชเ้ป็นตวัอยา่งในการทดลองในระยะตน้ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 30 คน     

9. นาํกระดาษคาํตอบท่ีนกัเรียนตอบแลว้มาตรวจใหค้ะแนน โดยขอ้ท่ีถูกให ้1 คะแนน 

ขอ้ท่ีตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบเกินกว่า 1 ตวัเลือกให ้0 คะแนน และนาํผลการทดสอบมาวิเคราะห์ 

เพื่อหาประสิทธิภาพรายขอ้ โดยหาค่าความยากง่าย และหาค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบโดยคดัเอา

ขอ้สอบท่ีมีค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.27-0.79 จาํนวน 30 ขอ้ 

10. นาํขอ้สอบท่ีมีคุณภาพจาํนวน 30 ขอ้มาวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ตามสูตร KR-20 ของ

คูเดอร์ ริชาร์ดสนั (Kuder – Richardson) ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 0.87 

11. นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความท่ีสมบูรณ์แลว้ไปใชก้บัตวัอยา่ง

ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใชท้ดสอบก่อนการทดลอง และทดสอบหลงัการทดลอง 

 

ตารางที ่3.1 การกาํหนดจาํนวนขอ้สอบท่ีตอ้งการใหค้รอบคลุมเน้ือหาและตรงตามตวัช้ีวดั 

 

เน้ือหา ตวัช้ีวดั 
จํานวน 

ข้อสอบทีส่ร้าง 

จํานวน 

ข้อสอบทีใ่ช้จริง 

ข่าว 1. จบัใจความสาํคญัจากเร่ืองท่ีอ่านได ้

2. นกัเรียนตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 

3. สรุปใจความสาํคญัจากเร่ืองท่ีอ่านได ้

15 10 

บทความ 15 10 

เร่ืองสั้น 15 10 

 

3.4.4 แบบบนัทึกการอ่านจบัใจความ 

แบบบนัทึกการอ่านจบัใจความ เป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนเพื่อใหน้กัเรียนจบัใจความจาก

เร่ืองท่ีอ่านและลาํดบักระบวนการคิดให้เกิดความเขา้ใจและเกิดการเรียนรู้จากเร่ืองท่ีอ่าน นาํไปสู่

การพฒันาตนเองในการอ่านจบัใจความ มีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 
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1)  ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างเคร่ืองมือสาํหรับใชว้ดัการอ่านจบัใจความของนกัเรียน 

2)  สร้างแบบบันทึกการอ่านจับใจความของนักเรียน โดยแบบบันทึกการอ่านจับ

ใจความจะตอ้งมีหลกัในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนตามหลกั 5W1H ไดแ้ก่  

2.1)  Who (ใคร)  

2.2)  What (ทาํอะไร)  

2.3)  Where (ท่ีไหน)  

2.4)  When (เม่ือไหร่)  

2.5)  Why (ทาํไม)  

2.6)  How (อยา่งไร) 

3)  นาํแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาความถูกตอ้ง 

ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์ความเท่ียงตรง ตรวจสอบความชดัเจนทางภาษา

และความถูกตอ้งเหมาะสมตามเน้ือหา หลงัจากนั้นนาํผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าเฉล่ีย 

(Mean) ไดค่้าเฉล่ีย IOC เท่ากบั 1.00 

4) นาํแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งสมบูรณ์  

5) นาํแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความท่ีสมบูรณ์แลว้ไปใชก้บัตวัอยา่ง 

3.4.5 แบบวดัเจตคติในการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 

เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนในคร้ังน้ีใชแ้บบวดัเจตคติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อ

วิธี การเรียนแบบนาํตนเองในการอ่านจบัใจความ จาํนวน 20 ขอ้ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating- Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) ชนิด 5 ระดบั ซ่ึงผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างตามขั้นตอนดงัน้ี 

1)  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจตคติ 

2)  ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างเคร่ืองมือสาํหรับใชว้ดัเจตคติของนกัเรียน 

3)  สร้างแบบวดัเจตคติของนกัเรียน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating- 

Scale) ชนิด 5 ระดบั จาํนวน 35 ขอ้ ตอ้งการใชจ้ริง 20 ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน ดงัน้ี 
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ตารางที ่3.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบถามวดัเจตคติต่อวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง 

 

ระดับเจตคต ิ
การให้คะแนนข้อคาํถามเชิงนิมาน

(+) 

การให้คะแนนข้อคาํถามเชิงนิเสธ 

(-) 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5 คะแนน 1 คะแนน 

เห็นดว้ย 4 คะแนน 2 คะแนน 

ไม่แน่ใจ 3 คะแนน 3 คะแนน 

ไม่เห็นดว้ย 2 คะแนน 4 คะแนน 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 คะแนน 5 คะแนน 

 

กาํหนดเกณฑใ์นการคิดคะแนนเฉล่ียของแบบวดัเจตคติตามเกณฑข์อง ศกัด์ิชยั เสรีรัฐ (2530) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย   ระดบัเจตคติ 

4.55 – 5.00  นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีอยา่งมากต่อวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง 

3.56 – 4.55  นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง 

2.56 – 3.55  นกัเรียนมีเจตคติปานกลางต่อวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง 

1.56 – 2.55  นกัเรียนมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวธีิการเรียนแบบนาํตนเอง 

1.00 – 1.55  นกัเรียนมีเจตคติท่ีไม่ดีอยา่งมากต่อวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง 

4) นาํแบบวดัเจตคติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 35 ขอ้ ท่ีสร้างเสร็จแลว้

เสนอ ต่อผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน (ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญชุดเดียวกนั) เพื่อพิจารณาความถูกตอ้ง ความ

สอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์ความเท่ียงตรง ตรวจสอบความชดัเจนทางภาษาและ

ความถูกตอ้งเหมาะสมตามเน้ือหา  

5) ปรับปรุงแกไ้ขแบบวดัเจตคติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ใหส้มบูรณ์ 

6) นาํแบบวดัเจตคติท่ีปรับปรุงตามคาํแนะนาํแลว้ เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อพิจารณา

ความถูกตอ้ง ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์ความเท่ียงตรง ตรวจสอบความ

ชดัเจนทางภาษาและความถูกตอ้งเหมาะสมตามเน้ือหา โดยกาํหนดเกณฑใ์นการประเมิน ดงัน้ี (สมบติั ทา้ย

เรือคาํ, 2551: 107) 

+1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 

  0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 

- 1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดไ้ม่ตรงตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
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7)  นาํผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละขอ้ไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 

หรือมากกวา่ เป็นขอ้คาํถามท่ีใชไ้ด ้โดยมีค่า IOC เฉล่ียทั้งชุดเท่ากบั 0.89 

8)  ปรับปรุงแกไ้ขแบบวดัเจตคติใหส้มบูรณ์ 

9)  นาํแบบวดัเจตคติท่ีสมบูรณ์แลว้ จดัพิมพเ์พื่อนาํไปใชก้บัตวัอยา่งในการวิจยัต่อไป  

3.4.6  แบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ (Reflection) 

ผูว้ิจัยได้นําแนวคิดของเมตาคอกนิชันมาปรับใช้ในแบบบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ 

( Reflection)  ซ่ึ ง เ ป็น เ ค ร่ือ ง มือ สําคัญ ท่ี ส่ง เ ส ริ ม ใ ห้นัก เ รี ย น มี พัฒน า ก าร ด้าน อ ภิ ปั ญ ญ า 

(Metacognition) กล่าวคือ นักเรียนมีการควบคุมและประเมินความคิดตนเอง ความสามารถของ

นักเรียนท่ีได้รับการพฒันา เพื่อควบคุมกาํกับกระบวนการทางปัญญา และมีความคิด มีความ

ตระหนักในงานท่ีทาํ และสามารถใช้ยุทธวิธีทาํงานจนสําเร็จอย่างสมบูรณ์ ซ่ึงในแบบบันทึก

สะทอ้นการเรียนรู้จะเป็นการบนัทึกขอ้มูลท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการเรียนรู้ของนกัเรียน เช่น กระบวนการ

เรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ วิธีแกปั้ญหา ความรู้สึกและทศันคติในแง่บวกและแง่ลบเก่ียวกบั

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ไวเ้ป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่านกัเรียนมี

ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองในการอ่านจบัใจความ นักเรียนสามารถทบทวนและ

สะทอ้นกระบวนการคิดให้เกิดความเขา้ใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ นาํไปสู่การพฒันา

ปรับปรุงตนเองโดยแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้จะเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีสามารถสนบัสนุนผลของ

เจตคติและตอบคาํถามวิจยัเจตคติดา้นการอ่านจบัใจความของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบนาํ

ตนเองได ้ซ่ึงขอ้มูลของนกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองในการอ่านจบัใจความนั้นไดม้าจาก

แบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้และแบบวดัเจตคติทางการเรียนของนักเรียนในการเรียนรู้แบบนาํ

ตนเองในดา้นแบบแผนวิธีการเรียนรู้ (Mothodological Domain) และทางดา้นจิตวิทยา (Psychological 

Domain) นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาการสร้างแบบบนัทึกการเรียนรู้จากคาร์เวอร์ และดิกส์คินสัน 

(Carvar and Dickinson, 1981 อา้งถึงใน Swatevacharkul, 2014) และ ลอร์ (Lor, 1998 อา้งถึงใน 

Swatevacharkul, 2014) สรุปไดว้่า แบบบนัทึกการเรียนรู้ท่ีดีจะตอ้งมีผลสะทอ้นเก่ียวกบัการเรียนรู้

ของผูเ้รียน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 1. การใชย้ทุธวิธีในการเรียนรู้ 2. ความรู้สึกของผูเ้รียนท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ 

3. ส่ิงท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ 4. ปัญหาท่ีพบในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ และ 5. การตดัสินใจและ

การวางแผนเก่ียวกับการเรียนรู้ของผูเ้รียน อย่างไรก็ตามถ้าผูเ้รียนพบส่ิงท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเรียนด้วยวิธีแบบนําตนเองในการอ่านจับใจความ ผูเ้รียนสามารถเขียน

นอกเหนือจาก 5 ขอ้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ได ้
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แบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ (Reflection) เป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้นักเรียน

ทบทวนและสะทอ้นกระบวนการคิดใหเ้กิดความเขา้ใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ นาํไปสู่

การพฒันาปรับปรุงตนเอง มีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 

1.  ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างเคร่ืองมือสาํหรับใชว้ดัการสะทอ้นการเรียนรู้ของนกัเรียน 

2.  สร้างแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้เก่ียวกบัการอ่านจบัใจความของนักเรียน โดย

แบบบนัทึกการเรียนรู้จะตอ้งมีผลสะทอ้นเก่ียวกบัการเรียนรู้ของนกัเรียน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 1. การใชย้ทุธวิธี

ใน การเรียนรู้ 2. ความรู้สึกของนกัเรียนท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ 3. ส่ิงท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ 4. ปัญหาท่ี

พบในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ และ 5. การตดัสินใจและการวางแผนเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ

นกัเรียน 

3.  นาํแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญเพื่อพิจารณาความถูกตอ้ง ความ

สอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์ความเท่ียงตรง ตรวจสอบความชดัเจนทางภาษาและ

ความถูกตอ้งเหมาะสมตามเน้ือหา หลงัจากนั้นนาํผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าเฉล่ีย 

(Mean) ไดค่้าเฉล่ีย IOC เท่ากบั 1.00 

4.  นาํแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งสมบูรณ์  

5.  นาํแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์แลว้ไปใชก้บัตวัอยา่ง 

 

3.5 การดําเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพฒันาในการอ่านจบัใจความดว้ยการเรียนแบบนาํตนเอง 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 เป็นกลุ่มทดลอง และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/3 เป็นกลุ่มควบคุม มีการทดสอบ

ก่อนและหลงัการทดลอง (pretest – posttest control group design) โดยทาํการสอน 10 คาบเรียน มี

รูปแบบและขั้นตอนการทดลองเขียนเป็นแผนภูมิไดด้งัน้ี (จิราภรณ์ บุญณรงค,์ 2554: 46)  

ตารางที ่3.3 แบบแผนการทดลอง 

 

กลุ่ม สอบก่อนเรียน วธีิการเรียน สอบหลงัเรียน 

O1 T1 X T2 

O2 T1 ~ T2 

 

O1   หมายถึง กลุ่มทดลอง 

O2 หมายถึง กลุ่มควบคุม 

T1 หมายถึง สอบก่อนเรียน 
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T2 หมายถึง สอบหลงัเรียน 

X หมายถึง วิธีการเรียนแบบนาํตนเอง 

~ หมายถึง วิธีการเรียนแบบปกติ 

 

3.5.1 การดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลในกลุ่มควบคุม 

1)  ผูว้ิจยัสร้างแผนการสอนสาํหรับกลุ่มควบคุมการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยวิธีการปกติ ซ่ึงใชเ้น้ือหาเดียวกนักบักลุ่มทดลองแลว้นาํไปให้อาจารยห์ัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย และอาจารยฝ่์ายวิชาการโรงเรียน ตรวจสอบความถูกตอ้งของแผนการสอน จากนั้น

ปรับแกต้ามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนนาํไปใชด้าํเนินการทดลอง 

2)   ผูว้ิจยัสอนนักเรียนในกลุ่มควบคุมเร่ืองการอ่านจบัใจความ ดาํเนินกิจกรรมตาม

ขั้นตอนดงัน้ี  

2.1  คาบเรียนท่ี 1 ครูช้ีแจงและอธิบายรายละเอียดการเรียนเร่ืองการอ่านจบัใจความ

แก่นักเรียน เพื่อให้เข้าใจจุดประสงค์ของการเรียนรู้อย่างถูกต้อง หลังจากช้ีแจงและอธิบาย

รายละเอียดการเรียนเร่ืองการอ่านจบัใจความเรียบร้อยแลว้ ครูให้ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียน (Pretest) จาํนวน 1 คาบ แลว้บนัทึกคะแนนท่ีไดจ้ากการสอบคร้ังน้ีเป็นคะแนนทดสอบ

ก่อนเรียน (Pretest) 

2.2  คาบเรียนท่ี 2 ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัสารแต่ละประเภท ไดแ้ก่ ข่าว เร่ือง

สั้น และบทความ ในดา้นของความหมาย ลกัษณะเฉพาะของสารแต่ละประเภท ความเหมือนและ

ความแตกต่างของสาร วิธีการวิเคราะห์สารว่าสารใดเป็นข่าว เร่ืองสั้น หรือบทความ และแจกใบ

ความรู้เร่ืองข่าว เร่ืองสั้น และบทความใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาประกอบการอธิบาย 

2.3  คาบเรียนท่ี 3 ครูแจกใบงานเร่ืองข่าว เร่ืองสั้น และบทความให้นกัเรียนทาํลงใน

สมุดนกัเรียนทาํกิจกรรมท่ีครูมอบหมายภายในเวลาท่ีกาํหนด หลงัจากนั้นครูและนกัเรียนช่วยกนั

เฉลยใบงานเร่ืองข่าว เร่ืองสั้น และบทความ ครูอธิบายเพิ่มเติมและช่วยกนัสรุปเน้ือหาเร่ืองข่าว เร่ือง

สั้น และบทความ สรุปและบนัทึกลงในสมุดเพื่อเนน้ย ํ้าความเขา้ใจของนกัเรียน 

2.4  คาบเรียนท่ี 4 การเตรียมความพร้อมดา้นวิธีการอ่าน 5W1H ครูสนทนากบันกัเรียน

โดยแทรกคาํถามกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนเร่ือง ทกัษะการส่ือสาร ไดแ้ก่ การฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน โดยกล่าวถึงทกัษะการรับสารเร่ืองการอ่านว่ามีความสําคญัและจาํเป็นกับชีวิต 

ประจาํวนัมากเพียงใด พร้อมท้ิงคาํถามให้นักเรียนคิดต่อว่าจะทาํอย่างไรให้อ่านแล้วประสบ

ผลสําเร็จ ครูแจกใบความรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความสําคญัประกอบการอธิบายให้นักเรียนศึกษา

เน้ือหาในหัวขอ้ต่อไปน้ี 1.ความหมายของการอ่านจบัใจความสาํคญั 2. จุดมุ่งหมายของการอ่านจบั
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ใจความสาํคญั 3. หลกัและวิธีในการอ่านจบัใจความสาํคญั (5W1H) 4. ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการอ่าน

จบัใจความสาํคญั หลงัจากนั้นครูแจกใบงานเร่ืองการอ่านจบัใจความสาํคญัใหน้กัเรียนศึกษาจากใบ

ความรู้และตอบคาํถามลงในสมุด นกัเรียนจะตอ้งทาํกิจกรรมท่ีครูมอบหมายภายในเวลาท่ีกาํหนด 

2.5  คาบเรียนท่ี 5 ครูให้นักเรียนจดักลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน นักเรียนทุกกลุ่มเลือก

สมาชิกในกลุ่ม 1 คน ท่ีเขา้ใจในเน้ือหามากท่ีสุดเป็นตวัแทนสลบัไปอยูก่บักลุ่มอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่มเดิม

ของตวัเอง จากนั้นตวัแทนกลุ่มท่ีถูกเลือกตอ้งอธิบายเน้ือหาท่ีตนเองเขา้ใจให้เพ่ือนกลุ่มใหม่ฟัง ใช้

เวลาอธิบายกลุ่มละไม่เกิน 3 นาที เวียนสลบักนัจนครบทุกกลุ่ม สุดทา้ยให้ส่งตวัแทนห้อง 1 คน

ออกมาสรุปให้ครูและเพื่อนฟังหนา้ชั้นเรียน หลงัจากนั้นครูและนกัเรียนช่วยกนัเฉลยใบงานเร่ือง

การอ่านจบัใจความสาํคญั ครูอธิบายเพิ่มเติมจากเน้ือหาท่ีเฉลย จากนั้นนกัเรียนและครูช่วยกนัสรุป

เน้ือหาเร่ืองการอ่านจบัใจความสาํคญั สรุปและบนัทึกลงในสมุดเพื่อเนน้ย ํ้าความเขา้ใจของนกัเรียน 

2.6  คาบเรียน 6 ครูกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความพร้อม ความสนใจในการเรียนการ

สอนดว้ยการซกัถาม ทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนเร่ืองข่าวจากคาบเรียนท่ีผา่นมา จากนั้นครูแจกข่าวเร่ืองท่ี 

1 ใหน้กัเรียนอ่านคนละ 1 ข่าว โดยเป็นข่าวท่ีครูกาํหนดใหอ่้านเหมือนกนัทั้งหอ้ง ครูแจกใบงาน (แบบ 

บนัทึกการอ่านจบัใจความ) ใหน้กัเรียนคนละ 1 ชุด ครูอธิบายวิธีการบนัทึก จากนั้นนกัเรียนปฏิบติั

กิจกรรม อ่านจบัใจความสําคญัตามเวลาท่ีครูกาํหนด และเม่ือครบเวลาครูและนักเรียนในห้อง

ร่วมกนัเฉลย สรุปเน้ือหาดว้ยการซกัถาม และตรวจเฉลยความถูกตอ้งของข่าวท่ีมอบหมายให้อ่าน

พร้อมกนัในคาบเรียน 

2.7  คาบเรียนท่ี 7 ครูแจกข่าวเร่ืองท่ี 2 ใหน้กัเรียนอ่านคนละ 1 ข่าว โดยเป็นข่าวท่ีครู

กาํหนดใหอ่้านเหมือนกนัทั้งหอ้ง ครูแจกใบงาน (แบบบนัทึกการอ่านจบัใจความ) ใหน้กัเรียนคนละ 

1 ชุด ครูอธิบายวิธีการบนัทึก จากนั้นนักเรียนปฏิบติักิจกรรมอ่านจบัใจความสาํคญัตามเวลาท่ีครู

กาํหนด และเม่ือครบเวลาครูและนกัเรียนในหอ้งร่วมกนัเฉลย สรุปเน้ือหาดว้ยการซกัถาม และตรวจ

เฉลยความถูกตอ้งของข่าวท่ีมอบหมายใหอ่้านพร้อมกนัในคาบเรียน 

2.8  คาบเรียนท่ี 8 ครูกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความพร้อม ความสนใจในการเรียนการ

สอนดว้ยการซกัถาม ทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนเร่ืองเร่ืองสั้นจากคาบเรียนท่ีผา่นมา จากนั้นครูแจกเร่ือง

สั้นเร่ืองท่ี 1 ให้นกัเรียนอ่านคนละ 1 เร่ือง โดยเป็นเร่ืองสั้นท่ีครูกาํหนดให้อ่านเหมือนกนัทั้งห้อง ครู 

แจกใบงาน (แบบบนัทึกการอ่านจบัใจความ) ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด ครูอธิบายวิธีการบนัทึก จากนั้น

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอ่านจับใจความสําคญัตามเวลาท่ีครูกาํหนด และเม่ือครบเวลาครูและ

นกัเรียนในหอ้งร่วมกนัเฉลย สรุปเน้ือหาดว้ยการซกัถาม และตรวจเฉลยความถูกตอ้งของเร่ืองสั้นท่ี

มอบหมายใหอ่้านพร้อมกนัในคาบเรียน 
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2.9  คาบเรียนท่ี 9 ครูแจกเร่ืองสั้นเร่ืองท่ี 2 ใหน้กัเรียนอ่านคนละ 1 เร่ือง โดยเป็นเร่ือง

สั้ นท่ีครูกาํหนดให้อ่านเหมือนกันทั้งห้อง ครูแจกใบงาน (แบบบนัทึกการอ่านจบัใจความ) ให้

นกัเรียนคนละ 1 ชุด อธิบายวิธีการบนัทึก จากนั้นนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมอ่านจบัใจความสาํคญัตาม

เวลาท่ีครูกาํหนด และเม่ือครบเวลาครูและนกัเรียนในห้องร่วมกนัเฉลย สรุปเน้ือหาดว้ยการซกัถาม 

และตรวจเฉลยความถูกตอ้งของเร่ืองสั้นท่ีมอบหมายใหอ่้านพร้อมกนัในคาบเรียน 

2.10  คาบเรียนท่ี 10 ครูกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความพร้อม ความสนใจในการเรียน

การสอนดว้ยการซกัถาม ทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนเร่ืองบทความจากคาบเรียนท่ีผา่นมา จากนั้นครูแจก

บทความเร่ืองท่ี 1 ใหน้กัเรียนอ่านคนละ 1 เร่ือง โดยเป็นบทความท่ีครูกาํหนดใหอ่้านเหมือนกนัทั้ง

หอ้ง ครูแจกใบงาน (แบบบนัทึกการอ่านจบัใจความ) ให้นกัเรียนคนละ 1 ชุด อธิบายวิธีการบนัทึก 

จากนั้นนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมอ่านจบัใจความสาํคญัตามเวลาท่ีครูกาํหนด และเม่ือครบเวลาครูและ

นกัเรียนในห้องร่วมกนัเฉลย สรุปเน้ือหาดว้ยการซกัถาม และตรวจเฉลยความถูกตอ้งของบทความ

ท่ีมอบหมายใหอ่้านพร้อมกนัในคาบเรียน 

2.11  คาบเรียนท่ี 11 ครูแจกบทความเร่ืองท่ี 2 ใหน้กัเรียนอ่านคนละ 1 เร่ือง โดยเป็น

บทความท่ีครูกาํหนดใหอ่้านเหมือนกนัทั้งหอ้ง ครูแจกใบงาน (แบบบนัทึกการอ่านจบัใจความ) ให้

นกัเรียนคนละ 1 ชุด อธิบายวิธีการบนัทึก จากนั้นนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมอ่านจบัใจความสาํคญัตาม

เวลาท่ีครูกาํหนด และเม่ือครบเวลาครูและนกัเรียนในห้องร่วมกนัเฉลย สรุปเน้ือหาดว้ยการซกัถาม 

และตรวจเฉลยความถูกตอ้งของบทความท่ีมอบหมายใหอ่้านพร้อมกนัในคาบเรียน 

2.12  ในคาบเรียนท่ี 12 เม่ือดาํเนินการทดลองโดยให้นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

อ่านจบัใจความข่าว เร่ืองสั้น และบทความ ครบทั้ง 3 หวัขอ้แลว้ ครูใหน้กัเรียนทาํแบทดสอบวดัผล 

สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (Posttest) เร่ืองการอ่านจับใจความ ซ่ึงเป็นขอ้สอบชุดเดียวกับ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) และบนัทึกผลการทดสอบให้เป็น

คะแนนหลงัเรียน (Posttest) 

2.13 เม่ือตรวจคะแนนแบบทดสอบทั้ งหมดแล้ว จึงนําคะแนนท่ีได้จากการทํา

แบบทดสอบมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 
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ภาพที ่3.3 การดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลในกลุ่มควบคุม 

 

3.5.2 การดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลในกลุ่มทดลอง 

1)  ผูว้ิจยัสร้างแผนการสอนสาํหรับกลุ่มทดลอง การดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง ซ่ึงใชเ้น้ือหาเดียวกนักบักลุ่มควบคุมแลว้นาํไปให้อาจารยห์ัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และอาจารยฝ่์ายวิชาการโรงเรียน ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

แผนการสอน จากนั้นปรับแกต้ามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนนาํไปใชด้าํเนินการทดลอง 

2)  ผูว้ิจยัสอนนักเรียนในกลุ่มทดลองเร่ืองการอ่านจบัใจความ ดาํเนินกิจกรรมตาม

ขั้นตอนดงัน้ี  

Pretest 

การพิจารณาสารจากข่าว 

เร่ืองสั้น และบทความ 

การเตรียมความพร้อมดา้น

วิธีการอ่านดว้ยหลกั 5W1H 

ครูเป็นผูค้วบคุมออกแบบในการเรียน 

ข่าว เร่ืองสั้น บทความ 

Posttest 
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2.1)  คาบเรียนท่ี 1 ครูช้ีแจงและอธิบายรายละเอียดการเรียนเร่ืองการอ่านจบัใจความ

แก่นักเรียน เพื่อให้เข้าใจจุดประสงค์ของการเรียนรู้อย่างถูกต้อง หลังจากช้ีแจงและอธิบาย

รายละเอียดการเรียนเร่ืองการอ่านจบัใจความเรียบร้อยแลว้ ครูให้ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน (Pretest) จาํนวน 1 คาบ แลว้บนัทึกคะแนนท่ีไดจ้ากการสอบคร้ังน้ีเป็นคะแนนทดสอบ 

ก่อนเรียน (Pretest) 

2.2)  คาบเรียนท่ี 2 ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัสารแต่ละประเภท ไดแ้ก่ ข่าว เร่ือง

สั้น และบทความ ในดา้นของความหมาย ลกัษณะเฉพาะของสารแต่ละประเภท ความเหมือนและ

ความแตกต่างของสาร วิธีการวิเคราะห์สารว่าสารใดเป็นข่าว เร่ืองสั้น หรือบทความ และแจกใบ

ความรู้เร่ืองข่าว เร่ืองสั้น และบทความใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาประกอบการอธิบาย 

2.3) คาบเรียนท่ี 3 นกัเรียนเขา้กลุ่มกลุ่มละ 5-6 คน ครูแจกใบความรู้เร่ืองข่าว เร่ือง

สั้น และบทความให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัอ่านเน้ือหาท่ีไดรั้บ โดย

เวียนกนัอ่านออกเสียงให้เพื่อนในกลุ่มฟังจนครบสมาชิกในกลุ่มทุกคนโดยไม่ตอ้งกลวัว่าเสียงจะ

รบกวนกนั เพราะต่างกลุ่มต่างสมาชิกอยู่ท่ีกลุ่มของตน สมาชิกในกลุ่มช่วยกนัระดมความคิดสรุป

เร่ืองท่ีอ่านและเขียนลงในกระดาษปรุ๊ฟดว้ยปากกา นกัเรียนส่งตวัแทนกลุ่มออกมานาํเสนอเน้ือหาท่ี

ครูแจกหน้าชั้นเรียน เวียนกนัจนครบทุกกลุ่ม หลงัจากนั้นครูแจกใบงานเร่ืองข่าว เร่ืองสั้ น และ

บทความให้นักเรียนทาํลงในสมุดโดยนักเรียนจะตอ้งทาํกิจกรรมท่ีครูมอบหมายภายในเวลาท่ี

กาํหนด และในทา้ยคาบเรียนครูและนกัเรียนช่วยกนัเฉลยใบงานเร่ืองข่าว เร่ืองสั้น และบทความ  

2.4) คาบเรียนท่ี 4 การเตรียมความพร้อมด้านวิธีการอ่าน5W1H ครูสนทนากับ

นกัเรียนโดยแทรกคาํถามกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนเร่ือง ทกัษะการส่ือสาร ไดแ้ก่ การฟัง การ

พูด การอ่าน และการเขียน โดยกล่าวถึงทกัษะการรับสารเร่ืองการอ่านว่ามีความสาํคญัและจาํเป็น

กบัชีวิตประจาํวนัมากเพียงใด พร้อมท้ิงคาํถามใหน้กัเรียนคิดต่อว่าจะทาํอยา่งไรใหอ่้านแลว้ประสบ

ผลสําเร็จ จากนั้นครูแจกใบความรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความสําคญัประกอบการอธิบายให้นักเรียน

ศึกษาเน้ือหาในหวัขอ้ต่อไปน้ี  

2.4.1) ความหมายของการอ่านจบัใจความสาํคญั  

2.4.2) จุดมุ่งหมายของการอ่านจบัใจความสาํคญั  

2.4.3) หลกัและวิธีในการอ่านจบัใจความสาํคญั (5W1H)  

2.4.4) ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการอ่านจบัใจความสาํคญั หลงัจากนั้นครูแจกใบงาน

เร่ืองการอ่านจบัใจความสาํคญัให้นกัเรียนศึกษาจากใบความรู้และตอบคาํถามลงในสมุด นกัเรียน

จะตอ้งทาํกิจกรรมท่ีครูมอบหมายภายในเวลาท่ีกาํหนด 
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2.5) คาบเรียนท่ี 5 การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้แบบนาํตนเอง, กิจกรรมเชิง

จิตวิทยาครูสนทนากบันักเรียน พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง 

อธิบายประกอบการตั้งคาํถามเก่ียวกบัความหมายของการเรียนแบบนาํตนเอง รูปแบบ ความสาํคญั 

ประโยชน์ บทบาทของครู ตลอดจนบทบาทของนักเรียนต่อการเรียนรู้แบบนาํตนเอง ครูแจกใบ

ความรู้ประกอบการอธิบายเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบนาํตนเอง โดยอธิบายถึงบทบาทของ

นกัเรียนในการเรียนแบบนาํตนเองวา่มีกระบวนการทั้งส้ิน 7 ขั้นดงัน้ี 

2.5.1 ขั้นสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีพอใจ 

2.5.2 ขั้นวินิจฉยัความตอ้งการ 

2.5.3 ขั้นกาํหนดเป้าหมายในการอ่าน 

2.5.4 ขั้นวางแผนการอ่าน  

2.5.5 ขั้นปฏิบติัตามแผน 

2.5.6 ขั้นประเมินผลการปฏิบติั 

2.5.7 ขั้นรับรู้เสริมการอ่าน 

จากนั้นครูแจกใบกิจกรรมเชิงจิตวิทยาเร่ืองการเรียนรู้แบบนาํตนเองให้นกัเรียนลองฝึก

ทาํเพื่อปรับทัศนคติและเสริมสร้างความมั่นใจ แรงจูงใจให้กับนักเรียนว่านักเรียนเป็นผูท่ี้มี

ความสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้ในทา้ยคาบเรียนครูและนกัเรียนช่วยกนัเฉลยใบกิจกรรมเร่ืองการ

อ่านจบัใจความสําคญั และใบกิจกรรมเชิงจิตวิทยาเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบนาํตนเอง ครูอธิบาย

เพิ่มเติมจากเน้ือหาท่ีเฉลย 

2.6) คาบเรียนท่ี 6 ครูดาํเนินกิจกรรมการอ่านจบัใจความของนกัเรียนตามลาํดบัขั้น

ดงัน้ี  

2.6.1) ขั้นสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีพอใจ ครูใชค้าํถามกระตุน้ใหน้กัเรียนนึก

ถึงข่าวท่ีนกัเรียนสนใจและอยากอ่าน 

2.6.2)  ขั้นวนิิจฉยัความตอ้งการ นกัเรียนแต่ละคนทราบความตอ้งการในการ

อ่านข่าวของตนเองวา่จะเลือกอ่านข่าวประเภทใด โดยนกัเรียนจะมีอิสระในการเลือกเน้ือเร่ืองท่ีจะ

อ่านไดต้ามความตอ้งการ เพยีงแต่ตอ้งอยูใ่นกรอบหวัขอ้ท่ีครูไดส้าํรวจเสียงส่วนมาก 

2.6.3)  ขั้นกาํหนดเป้าหมายในการอ่าน 

2.6.3.1)  นกัเรียนแต่ละคนเลือกข่าวท่ีตนเองสนใจอ่าน 

2.6.3.2)  ครูช้ีแจงถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีนกัเรียนสามารถไปแสวงหาความรู้

อยา่งอิสระ 
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2.6.3.3)  ครูอธิบายวิธีการ ขั้นตอนในการอ่าน และระยะเวลาในการทาํ

กิจกรรมใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ใจตรงกนั 

2.6.4)  ขั้นวางแผนการอ่าน ครูแจกแบบบันทึกการอ่านจับใจความให้แก่

นักเรียนเพื่อนาํไปบนัทึกความเขา้ใจของเน้ือเร่ืองข่าวท่ีเลือกอ่าน โดยในแบบบนัทึกการอ่านจบั

ความจะเป็นหวัขอ้ใหน้กัเรียนสรุปเน้ือเร่ืองตามหลกั 5W1H พร้อมเขียนเรียบเรียงเน้ือเร่ืองโดยสรุป

อีกคร้ังตามรูปแบบใบงาน  

2.6.5) ขั้นปฏิบติัตามแผน (นอกหอ้งเรียน) นกัเรียนเลือกอ่านข่าวท่ีตนเองสนใจ

โดยใชค้วามรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการอ่านจบัใจความ จบัประเด็นสาํคญัของเร่ือง และบนัทึกลงใน

แบบบนัทึกการอ่านจบัใจความท่ีครูแจกให้ บนัทึกลงตามลาํดบัขั้นตอนของใบงาน โดยนักเรียน

จะตอ้งถ่ายเอกสารสาํเนาเน้ือเร่ืองข่าวท่ีอ่านแนบมากบัแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความดว้ย 

2.6.6)  ขั้นประเมินผลการปฏิบติั ครูตรวจแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความจาก

ข่าวท่ีนักเรียนสรุปความเขา้ใจว่ามีความตรงกบัเน้ือเร่ืองตน้ฉบบัท่ีแนบมาว่าสอดคลอ้งกบัหลกั 

5W1H หรือไม่ 

2.6.7)  ขั้นการรับรู้เสริมการอ่าน ครูแจกแบบบันทึกสะทอ้นการเรียนรู้ให้

นกัเรียนบนัทึกถึงปัญหาท่ีพบระหวา่งการอ่านเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการอ่านในคร้ังต่อไป  

2.7  คาบเรียนท่ี 7 นกัเรียนดาํเนินกิจกรรมการอ่านจบัใจความจากข่าวเร่ืองท่ี 2 ดว้ย

ตนเองตามความสนใจ โดยดาํเนินการเรียนแบบนาํตนเองตามกระบวนการอ่านทั้ง 7 ขั้น แลว้นาํขอ้มูล 

ท่ีไดจ้ากการอ่านมาบนัทึกลงในแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความจากข่าวคร้ังท่ี 2 พร้อมบนัทึกผลการอ่าน 

จากแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ท่ีไดรั้บจากการอ่าน เม่ือบนัทึกผลจากการอ่านทั้งหมดเสร็จส้ิน 

นาํไปส่งครูเพื่อตรวจประเมินผลการปฏิบติั 

2.8  คาบเรียนท่ี 8 นักเรียนดาํเนินกิจกรรมการอ่านจบัใจความจากเร่ืองสั้นเร่ืองท่ี 1 

ดว้ยตนเองตามความสนใจ โดยดาํเนินการเรียนแบบนาํตนเองตามกระบวนการอ่านทั้ง 7 ขั้น แลว้

นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านมาบนัทึกลงในแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความจากเร่ืองสั้นคร้ังท่ี 1 พร้อม

บนัทึกผลการอ่านจากแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ท่ีไดรั้บจากการอ่าน เม่ือบนัทึกผลจากการอ่าน

ทั้งหมดเสร็จส้ิน นาํไปส่งครูเพื่อตรวจประเมินผลการปฏิบติั 

2.9  คาบเรียนท่ี 9 นักเรียนดาํเนินกิจกรรมการอ่านจบัใจความจากเร่ืองสั้นเร่ืองท่ี 2 

ดว้ยตนเองตามความสนใจ โดยดาํเนินการเรียนแบบนาํตนเองตามกระบวนการอ่านทั้ง 7 ขั้น แลว้นาํ 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านมาบนัทึกลงในแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความจากเร่ืองสั้นคร้ังท่ี 2 พร้อม

บนัทึกผลการอ่านจากแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ท่ีไดรั้บจากการอ่าน เม่ือบนัทึกผลจากการอ่าน

ทั้งหมดเสร็จส้ิน นาํไปส่งครูเพื่อตรวจประเมินผลการปฏิบติั 
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2.10  คาบเรียนท่ี 10 นกัเรียนดาํเนินกิจกรรมการอ่านจบัใจความจากบทความเร่ืองท่ี 

1 ดว้ยตนเองตามความสนใจ โดยดาํเนินการเรียนแบบนาํตนเองตามกระบวนการอ่านทั้ง 7 ขั้น แลว้นาํ 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านมาบนัทึกลงในแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความจากบทความคร้ังท่ี 1 พร้อม

บนัทึกผลการอ่านจากแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ท่ีไดรั้บจากการอ่าน เม่ือบนัทึกผลจากการอ่าน

ทั้งหมดเสร็จส้ิน นาํไปส่งครูเพื่อตรวจประเมินผลการปฏิบติั 

2.11  คาบเรียนท่ี 11 นกัเรียนดาํเนินกิจกรรมการอ่านจบัใจความจากบทความเร่ืองท่ี 

2 ดว้ยตนเองตามความสนใจ โดยดาํเนินการเรียนแบบนาํตนเองตามกระบวนการอ่านทั้ง 7 ขั้น แลว้นาํ 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านมาบนัทึกลงในแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความจากบทความคร้ังท่ี 2 พร้อม

บนัทึกผลการอ่านจากแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ท่ีไดรั้บจากการอ่าน เม่ือบนัทึกผลจากการอ่าน

ทั้งหมดเสร็จส้ิน นาํไปส่งครูเพื่อตรวจประเมินผลการปฏิบติั 

2.12  ในคาบเรียนท่ี 12 เม่ือดาํเนินการทดลองโดยให้นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

อ่านจบัใจความข่าว เร่ืองสั้น และบทความ ครบทั้ง 3 หวัขอ้แลว้ ครูใหน้กัเรียนทาํแบทดสอบวดัผล 

สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (Posttest) เร่ืองการอ่านจบัใจความ ซ่ึงเป็นขอ้สอบชุดเดียวกบัแบบ 

ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) และบนัทึกผลการทดสอบให้เป็นคะแนน

หลงัเรียน (Poettest) 

2.13  เม่ือตรวจคะแนนแบบทดสอบทั้ งหมดแล้ว จึงนําคะแนนท่ีได้จากการทาํ

แบบทดสอบมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 

  

DPU



87 

 
 

ภาพที ่3.4 การดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลในกลุ่มทดลอง 

 

 

  

Pretest 

การเตรียมความพร้อม

นกัเรียนดา้นจิตวิทยา 

การพิจารณาสารจากข่าว  

เร่ืองสั้น และบทความ 

เร่ืองสั้น บทความ ข่าว 

นกัเรียนมีอิสระในการเลือกอ่าน 

ตามความสนใจ 

การเตรียมความพร้อมนกัเรียนดา้น

วิธีการอ่านดว้ยหลกั 5W1H 

บนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ (Reflection) 

Posttest 

วดัเจตคติของนกัเรียน 

ท่ีมีต่อวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง 
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ตารางที ่3.4 ตารางแสดงความแตกต่างระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

 

กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

1. นักเรียนเรียนตามขอบเขตเน้ือหาท่ีครูเป็นผู ้

กาํหนด 

 

2.นักเรียนเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีครู

เป็นผูก้าํหนดในแต่ละคาบเรียน 

 

3.นกัเรียนดาํเนินกิจกรรมและทาํแบบฝึกหดัตาม

เน้ือหาท่ีครูกาํหนดในหอ้งเรียน 

 

 

 

 

4.นักเรียนเลือกผูร่้วมงานไดต้ามโอกาสท่ีครูให้

ในการทาํกิจกรรมท่ีครูกาํหนด 

 

  

1.นักเรียนมีอิสระในการเลือกอ่านเร่ืองท่ีตนเอง

สนใจตามหวัขอ้ท่ีครูวางให ้

 

2.นัก เ รียนเ ลือกจุดประสงค์ทางการอ่านท่ี

ตอ้งการเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์จะพฒันา 

 

3.นักเรียนดาํเนินกิจกรรมตามความสนใจและ

กํากับกระบวนการเ รียน รู้ด้วยตนเองนอก

หอ้งเรียน โดยนกัเรียนจะสะทอ้นการเรียนรู้ท่ีได้

จากการอ่านจับใจความลงในแบบบันทึกการ

อ่านจบัใจความ 

 

4.นัก เ รียนมีโอกาสเ ลือกวิ ธีการ เ รียน และ

ผู ้ร่ ว มงา น ตล อด ก าร เ รีย น  ส ามา รถพูด คุ ย 

สอบถาม แลกเปล่ียนความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านกบั

เพื่อนไดใ้นขณะปฏิบติักิจกรรม 

 

3.5.2  การดาํเนินการหลงัการเรียน 

หลงัจากท่ีกลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนดว้ยวิธีปกติ และกลุ่มทดลองเรียนตามวิธีการ

เรียนแบบนาํตนเอง เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ผูว้ิจยัทดสอบความสามารถทางการอ่านจบัใจความของ

นกัเรียนทั้ง 2 กลุ่ม วดัลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของนกัเรียนในกลุ่มทดลองหลงัการทดลอง 

วิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผล โดยแสดงเป็นแผนภาพ ดงัน้ี 
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ภาพที ่3.5  ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 
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3.6  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการทดลอง 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชส้ถิติวเิคราะห์และหาคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจยั ดงัน้ี  

3.6.1 สถิติพื้นฐาน 

3.6.1.1 ร้อยละ (Percentage) ใชสู้ตรดงัน้ี (สมบติั ทา้ยเรือคาํ, 2551: 119) 

  P = 
f
N

 × 100 

เม่ือ p แทน ร้อยละ 

f แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ  

N แทน จาํนวนความถ่ีทั้งหมด  

3.6.1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนใชสู้ตรดงัน้ี (สมบติั ทา้ยเรือคาํ, 2551: 119) 

   X� = 
∑X
N

  

เม่ือ X� แทน คะแนนเฉล่ีย 

  Σ แทน ผลรวม  

    N แทน จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด  

3.6.1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสู้ตรดงัน้ี (สมบติั ทา้ยเรือคาํ, 

2551: 140)  

  S.D. = �N
∑ −(∑𝑋𝑋)2)𝑋𝑋2

N(N−1)
 

เม่ือ S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    X แทน คะแนนแต่ละตวั  

    N แทน จาํนวนนกัเรียน 

3.6.2   สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 3.6.2.1 สถิติท่ีใชห้าความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Validity) ของแบบทดสอบการอ่านจบั

ใจความ โดยใชสู้ตร ดชันีค่าความสอดคลอ้ง IOC ดงัน้ี (สมบติั ทา้ยเรือคาํ, 2551: 107) 

IOC = 
∑𝑅𝑅
N

 

  เม่ือ  IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งตวัช้ีวดักบัเน้ือหา 

     หรือระหวา่งขอ้สอบกบัตวัช้ีวดั 

   ∑   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

  N แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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3.6.2.2 วิเคราะห์ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิดา้นการอ่านจบัใจความ โดยใชสู้ตรดงัน้ี (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2553: 140) 

  

ความยากง่ายของขอ้สอบ (p) =  
จาํนวนคนท่ีตอบถูกในขอ้นั้น

จาํนวนคนทั้งหมดท่ีทาํขอ้สอบในแต่ละขอ้
 

     

p  =  
𝑝𝑝𝐻𝐻+𝑝𝑝𝐿𝐿
𝑛𝑛

     r    = 
𝑝𝑝𝐻𝐻+𝑝𝑝𝐿𝐿

𝑛𝑛
2

 

   เม่ือ p แทน ค่าความยาก 

    r แทน ค่าอาํนาจจาํแนก 

     𝑃𝑃𝐻𝐻  แทน จาํนวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มสูง  

     𝑝𝑝𝐿𝐿  แทน จาํนวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มตํ่า  

     n  แทน จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มตํ่า 

3.6.2.3 การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านจบั

ใจความ โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson) (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2549: 76) 

    KR-20  𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡  = 
K
K−1

 �1 − ∑𝑝𝑝𝑝𝑝
2
𝑠𝑠 𝑡𝑡
� 

   เม่ือ 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡  แทน ค่าความเช่ือมัน่ 

   K แทน จาํนวนขอ้  

    p แทน สดัส่วนของนกัเรียนท่ีทาํถูกแต่ละขอ้  

    q แทน สดัส่วนของนกัเรียนท่ีทาํผดิแต่ละขอ้ 

    
2
𝑠𝑠 𝑡𝑡

  แทน คะแนนความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั 

3.6.3  สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบสมมติฐาน 

 3.6.3.1  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ความสามารถในการอ่านจบัใจความของ

นกัเรียน ท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเองจะสูงกว่าวิธีการเรียนแบบปกติอย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใช ้Independent Samples t – test (สมนึก ภทัทิยธนี, 2548: 64) 

 

𝑡𝑡 = X�1−X�2
�𝑠𝑠𝑃𝑃2�

   1 + 1
𝑁𝑁1 𝑁𝑁2

�
  

 

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑁𝑁1 +𝑁𝑁2 – 2 
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   เม่ือ 

    𝑆𝑆𝑃𝑃2 = (𝑁𝑁1−1)𝑆𝑆12+(𝑁𝑁2−1)𝑆𝑆22 
(𝑁𝑁1−1)+(𝑁𝑁2−1)  

 

 t  แทน ค่าสถิติท่ีจะเปรียบเทียบกบัค่าวิกฤตในการแจก

แจงแบบ t เพือ่ทราบความมีนยัสาํคญั 

 𝑆𝑆𝑃𝑃2 แทน ความแปรปรวนร่วม 

 𝑁𝑁1 แทน จาํนวนตวัอยา่งในกลุ่มท่ี 1 

 𝑁𝑁2 แทน จาํนวนตวัอยา่งในกลุ่มท่ี 2 

 X�1 แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 

 X�2 แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 2 

 𝑆𝑆12 แทน ความแปรปรวนกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 

 𝑆𝑆22 แทน ความแปรปรวนกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 

 

ตารางที ่3.5 การใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

คาํถามวจัิย เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
สถิติทีใ่ช้วเิคราะห์

ข้อมูล 
หมายเหตุ 

1. ความสามารถในการอ่าน

จบัใจความของนกัเรียนท่ี

เรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํ

ตนเองและวิธีการเรียนแบบ

ปกติแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั

หรือไม่  

แบบทดสอบก่อนเรียน 

(Pretest) และหลงัเรียน 

(Posttest) แบบปรนยั

เลือกตอบ 4 ตวัเลือก 

จาํนวน 30 ขอ้ 

Independent 

Samples t-test 

- 

2. เจตคติดา้นการอ่านจบั

ใจความของนกัเรียนท่ีเรียน

ดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํ

ตนเองอยูใ่นระดบัใด 

แบบวดัเจตคติดา้นการ

อ่านจบัใจความของ

นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการ

เรียนแบบนาํตนเอง 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

- 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงัน้ี 

4.1  สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.2  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

4.3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการแปลความหมาย และการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลให้

ถูกตอ้ง ตลอดจนการส่ือความหมายของขอ้มูลท่ีตรงกนั ผูว้ิจยัไดก้าํหนดความหมายของสัญลกัษณ์

ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนการส่ือความหมายของขอ้มูลท่ีตรงกนั ดงัน้ี 

N  แทน  จาํนวนนกัเรียน 

X�   แทน  คะแนนเฉล่ีย 

S.D.  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

df  แทน  ชั้นของความเป็นอิสระ 

t  แทน  สถิติทดสอบท่ีใชใ้นการพิจารณาใน t-distribution 

p  แทน  ระดบัความมีนยัสาํคญั 

 

4.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการการวิเคราะห์ขอ้มูลจากคาํถามวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

4.2.1  ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง

และวิธีการเรียนแบบปกติแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัหรือไม่ 

4.2.2  เจตคติดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเองอยูใ่น

ระดบัใด 
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4.3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

4.3.1  ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง

และวิธีการเรียนแบบปกติแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัหรือไม่ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน

ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช ้Independent Samples t-test ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.1 

 

ตารางที ่4.1  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเองและวิธีการเรียนแบบปกติ  

 

คะแนน N 𝑿�  S.D df t p 

กลุ่มทดลองหลงั

เรียน 

40 26.43 1.50 78 4.02 0.00* 

กลุ่มควบคุมหลงั

เรียน 

40 25.23 1.14 

หมายเหตุ. *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเองและแบบ

ปกติ มีความสามารถในการอ่านจบัใจความสาํคญัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

(p = 0.00) ซ่ึงหมายความว่า โดยเฉล่ียคะแนนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง

ค่าเฉล่ีย 26.43 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.50 สูงกว่าคะแนนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบ

ปกติค่าเฉล่ีย 25.23 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.14 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั 

 

4.3.2 เจตคติดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวธีิการเรียนแบบนาํตนเองอยูใ่น

ระดบัใด 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีการเรียนแบบนาํตนเองในการอ่านจบั

ใจความ โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาค่าเฉล่ีย ( X� ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไดผ้ลดงัตารางท่ี 

4.2 
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ตารางที ่4.2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีการเรียนแบบ

นาํตนเองในการอ่านจบัใจความ 

 

รายการประเมิน 𝑿�  S.D. 
ระดับ 

เจตคต ิ

ส่วนที ่1 : ความพร้อมในการเรียนแบบนําตนเอง 

การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถบงัคบัตนเองใหก้ระทาํในส่ิงท่ีคิดวา่ควรจะทาํ 

2. นกัเรียนเห็นวา่การเรียนรู้เป็นเร่ืองสนุก 

3. ในแต่ละปีนกัเรียนเช่ือวา่ตนเองจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆดว้ยตนเอง

หลายเร่ือง 

4. นกัเรียนยนิดีท่ีไดมี้ส่วนในการกาํหนดเน้ือหาท่ีตอ้งการเรียนนอก

หอ้งเรียนเอง 

รวม 

มโนคตขิองตนในด้านการเป็นผู้เรียนทีมี่ประสิทธิภาพ 

5. นกัเรียนสนุกในการคน้หาคาํตอบของคาํถามท่ีนกัเรียนสนใจ 

6. นกัเรียนเช่ือมัน่วา่สามารถบริหารเวลาเรียนไดดี้ 

7. นกัเรียนสามารถตดัสินใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆไดโ้ดยไม่ลงัเล 

8. นกัเรียนมัน่ใจวา่ตนเองเป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งมี

ประสิทธิภาพทั้งในและนอกหอ้งเรียน 

รวม 

ความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง 

9. ไม่มีใครนอกจากตวันกัเรียน ท่ีจะรับผดิชอบในส่ิงท่ีนกัเรียนเลือก

เรียน 

10. นกัเรียนชอบท่ีจะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจวา่จะเรียนรู้อะไร

และอยา่งไร 

11. นกัเรียนสามารถระบุไดว้า่นกัเรียนเรียนส่ิงใดไดดี้ 

12. การเรียนรู้ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในพฤติกรรมการ

เรียนของนกัเรียน 

รวม 

 

 

4.45 

4.23 

4.45 

4.45 

 

 

4.39 

 

4.63 

4.32 

4.58 

4.55 

 

4.52 

 

4.45 

4.33 

4.45 

4.65 

 

 

 

4.47 

 

 

0.60 

0.70 

0.60 

0.60 

 

 

0.63 

 

0.49 

0.65 

0.55 

0.60 

 

0.57 

 

0.60 

0.66 

0.64 

0.48 

 

 

 

0.59 

 

 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

 

 

ดี 

 

ดีอยา่งมาก 

ดี 

ดีอยา่งมาก 

ดีอยา่งมาก 

 

ดี 

 

ดี 

ดี 

ดี 

ดีอยา่งมาก 

 

 

 

ดี 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 𝑿� S.D. 
ระดับ 

เจตคต ิ

ความสามารถใช้ทกัษะการศึกษาหาความรู้และแก้ปัญหา 

13. นกัเรียนเช่ือวา่วิธีการเรียนรู้เป็นส่ิงสาํคญัต่อการศึกษา 

14. นกัเรียนเห็นวา่ปัญหาเป็นเร่ืองทา้ทาย ไม่ใช่สญัญาณใหห้ยดุทาํ 

15. ถา้ตอ้งการทราบขอ้มูลบางอยา่ง นกัเรียนทราบดีวา่จะไปหาได้

จากแหล่งใด 

16. นกัเรียนทราบจุดอ่อนในการเรียนของตนเอง 

รวม 

 

ส่วนที ่2 : วธีิการเรียนรู้ 

วธีิการเรียนรู้ในการอ่านจับใจความ 

17. เวลาอ่านเร่ือง นกัเรียนมกัจะตรวจสอบหลกัฐานอยา่งรอบคอบ

ก่อนลงความเห็นวา่ ขอ้สรุปเหล่านั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ 

18. นกัเรียนทราบวา่ประโยคใจความสาํคญัของเร่ืองอยูใ่นส่วนตน้ 

ส่วนกลาง และส่วนทา้ยของเร่ือง 

19. เม่ือนกัเรียนอ่านเร่ืองจบทุกคร้ังนกัเรียนจะตั้งคาํถามวา่ใคร ทาํ

อะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อยา่งไร และทาํไม กบัตนเองเสมอ 

20. นกัเรียนนาํส่ิงท่ีอ่านไดจ้ากเร่ืองมาเรียบเรียงใจความสาํคญัใหม่

ดว้ยสาํนวนภาษาของตนเองเพื่อช่วยใหจ้าํแม่นข้ึน 

รวม 

 

4.60 

4.43 

4.60 

4.60 

 

4.56 

 

 

 

4.58 

 

4.43 

 

4.63 

 

4.63 

 

4.56 

 

0.55 

0.64 

0.55 

0.55 

 

0.57 

 

 

 

0.55 

 

0.64 

 

0.49 

 

0.49 

 

0.54 

 

ดีอยา่งมาก 

ดี 

ดีอยา่งมาก 

ดีอยา่งมาก 

 

ดีอย่างมาก 

 

 

 

ดีอยา่งมาก 

 

ดี 

 

ดีอยา่งมาก 

 

ดีอยา่งมาก 

 

ดีอย่างมาก 

โดยรวม 4.50 0.58 ด ี

 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบนําตนเองโดยภาพ

รวมอยู่ในระดบัท่ีดีต่อการเรียนรู้แบบนาํตนเอง มีค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 4.50 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.58 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัเรียนมีเจตคติอยู่ในระดบัดีไป

จนถึงระดับดีอย่างมากต่อการเรียนรู้แบบนําตนเองในด้านความสามารถใช้ทกัษะการศึกษาหา

ความรู้และแกปั้ญหา และดา้นวิธีการเรียนรู้ในการอ่านจบัใจความ โดยมีค่าเฉล่ีย (X�) ทั้ง 2 ดา้นเป็น
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ลาํดบัท่ี 1 เท่ากนัคือ 4.56 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.57 และ 0.54 ตามลาํดบั ส่วนใน

รายขอ้ย่อยเรียงตามลาํดบัไดด้งัน้ี ดา้นความสามารถใช้ทกัษะการศึกษาหาความรู้และแกปั้ญหา 

นกัเรียนเช่ือว่าวิธีการเรียนรู้เป็นส่ิงสาํคญัต่อการศึกษา มีค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 4.60 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(S.D.) เท่ากบั 0.55 ถา้ตอ้งการทราบขอ้มูลบางอยา่งนกัเรียนทราบดีว่าจะไปหาไดจ้าก

แหล่งใด มีค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 4.60 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.55 นกัเรียนทราบ

จุดอ่อนในการเรียนของตนเอง มีค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 4.60 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 

0.55 นกัเรียนเห็นวา่ ปัญหาเป็นเร่ืองทา้ทาย ไม่ใช่สญัญาณใหห้ยดุทาํ มีค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 4.43 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.64  

ดา้นวิธีการเรียนรู้ในการอ่านจบัใจความ เม่ือนกัเรียนอ่านเร่ืองจบทุกคร้ังนกัเรียนจะตั้ง

คาํถามวา่ใคร ทาํอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อยา่งไร และทาํไมกบัตนเองเสมอ มีค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 4.63 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.49 นกัเรียนนาํส่ิงท่ีอ่านไดจ้ากเร่ืองมาเรียบเรียงใจความ 

สาํคญัใหม่ดว้ยสาํนวนภาษาของตนเองเพ่ือช่วยให้จาํแม่นข้ึน มีค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 4.63 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.49 เวลาอ่านเร่ืองนักเรียนมักจะตรวจสอบหลักฐานอย่าง

รอบคอบก่อนลงความเห็นว่าขอ้สรุปเหล่านั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ มีค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 4.58 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.55 นกัเรียนทราบว่าประโยคใจความสาํคญัของเร่ืองอยูใ่น

ส่วนตน้ ส่วนกลาง และส่วนทา้ยของเร่ือง มีค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 4.43 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากบั 0.64  

นกัเรียนมีเจตคติระดบัดีในดา้นมโนคติของตนในดา้นการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ

เป็นลาํดบัท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 4.52 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.57 โดยมีรายละเอียด 

ตามลาํดบัดงัน้ี นกัเรียนสนุกในการคน้หาคาํตอบของคาํถามท่ีนกัเรียนสนใจ มีค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 

4.63 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.49 นกัเรียนสามารถตดัสินใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆโดย

ไม่ลงัเล มีค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 4.58 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.55 นกัเรียนมัน่ใจ

วา่ตนเองเป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในและนอกหอ้งเรียน มีค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 

4.55 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.60 นกัเรียนเช่ือมัน่ว่าสามารถบริหารเวลาเรียนได้

ดี มีค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 4.32 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.65  

นกัเรียนมีเจตคติระดบัดีในดา้นความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองเป็นลาํดบัท่ี 3 

มีค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 4.47 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.59 โดยมีรายละเอียดตาม 

ลาํดบัดงัน้ี การเรียนรู้ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในชีวิตของนักเรียน มีค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 

4.65 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.48 นกัเรียนสามารถระบุไดว้่านกัเรียนเรียนส่ิง

ไหนไดดี้ มีค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 4.45 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.64 ไม่มีใคร
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นอกจากตวันกัเรียนท่ีจะรับผดิชอบในส่ิงท่ีนกัเรียนเลือกเรียน มีค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 4.45 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.60 นกัเรียนชอบท่ีจะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจว่าจะเรียนรู้

อะไรและอยา่งไร มีค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 4.33 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.66  

นกัเรียนมีเจตคติระดบัดีในดา้นการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้เป็นลาํดบัท่ี 4 มีค่าเฉล่ีย 

(X�) เท่ากบั 4.39 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.63 โดยมีรายละเอียดตามลาํดบัดงัน้ี 

นกัเรียน ยินดีท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดเน้ือหาท่ีตอ้งการเรียนนอกห้องเรียนเอง มีค่าเฉล่ีย (X�) 

เท่ากบั 4.45 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.64 นกัเรียนสามารถบงัคบัตนเองให้

กระทาํในส่ิงท่ีคิดวา่ควรจะทาํ มีค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 4.45 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 

0.60 ในแต่ละปีนกัเรียนเช่ือว่าตนเองจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ดว้ยตนเองหลายเร่ือง มีค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 

4.45 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.60 นกัเรียนเห็นว่าการเรียนรู้เป็นเร่ืองสนุก มี

ค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 4.23 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.70 ตามลาํดบั 

นอกจากผลของความสามารถในการอ่านจบัใจความและเจตคติต่อวิธีการเรียนแบบนาํ

ตนเองแลว้ ผูว้ิจยัยงัไดว้ิเคราะห์แบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ซ่ึงเป็นทั้งเคร่ืองมือสอนและเคร่ืองมือ

วิจยัท่ีนกัเรียนมีต่อวิธีการเรียนแบบนาํตนเองในการอ่านจบัใจความ เพ่ือนาํผลการวิเคราะห์ท่ีไดม้า

สนับสนุนผลการวิจยัดา้นความสามารถในการอ่านจบัใจความและเจตคติต่อวิธีการเรียนแบบนาํ

ตนเองของนกัเรียนโดยคาํนวณค่าเป็น ร้อยละ ดงัตารางท่ี 4.3 

 

ตารางที ่4.3  ตารางวิเคราะห์แบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนมีต่อวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง

ในการอ่านจบัใจความ 

 

รายการสะท้อนความคดิเห็นของนักเรียน 
จํานวนคน 

(20) 
ร้อยละ 

ด้านที ่1 จุดมุ่งหมายในการอ่าน 

เพื่อหาแรงบนัดาลใจ 

เพื่อใหมี้ความรู้ 

เพื่อความสนุกสนานบนัเทิง 

เพื่อพฒันาทกัษะในการอ่าน 

 

1 

10 

7 

2 

 

5 

50 

35 

10 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 

 

รายการสะท้อนความคดิเห็นของนักเรียน จํานวนคน 

(20) 

ร้อยละ 

ด้านที ่2 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการอ่าน 

ทนัเหตุการณ์ในปัจจุบนั 

สามารถนาํไปปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั 

เป็นขอ้คิด คติเตือนใจ 

ไดรั้บความรู้เพิ่มเติม 

ไดรั้บความบนัเทิง สนุกสนาน 

 

2 

4 

2 

7 

5 

 

10 

20 

10 

35 

25 

ด้านที ่3 ปัญหา อุปสรรคระหว่างทาํกจิกรรม 

ไม่มัน่ใจในการเลือกเร่ืองอ่าน 

ไม่มีสมาธิในการอ่าน 

เน้ือเร่ืองท่ีอ่านเขา้ใจยาก มีคาํเฉพาะ 

สบัสนในการลาํดบัความในการเขียน 

ไม่พบปัญหา อุปสรรคจากการอ่าน 

 

6 

5 

3 

2 

4 

 

30 

25 

15 

10 

20 

ด้านที ่4 วธีิการแก้ไขปัญหา 

อ่านเร่ืองซํ้าอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

อ่านเร่ืองซํ้าอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง 

อ่านเร่ืองซํ้ามากกวา่ 2 คร้ังข้ึนไป 

ปรึกษาอาจารยป์ระจาํวิชา 

ไม่มีการแกไ้ขปัญหา 

 

5 

2 

1 

8 

4 

 

25 

10 

5 

40 

20 

ด้านที ่5 นักเรียนได้รับความรู้ในระดับ 

มากท่ีสุด (ระดบั 10 ) 

มาก (ระดบั 6 – 9 ) 

ปานกลาง (ระดบั 5 ) 

นอ้ย (ระดบั 1- 4 ) 

ตอ้งปรับปรุง (ระดบั 0) 

 

7 

12 

1 

0 

0 

 

35 

60 

5 

0 

0 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 

 

รายการสะท้อนความคดิเห็นของนักเรียน จํานวนคน 

(20) 

ร้อยละ 

ด้านที ่6 พฒันาการอ่านของนักเรียนได้ในระดับ 

มากท่ีสุด (ระดบั 5 ) 

มาก (ระดบั 4 ) 

ปานกลาง (ระดบั 3 ) 

นอ้ย (ระดบั 1- 2 ) 

ไม่พฒันาการอ่าน (ระดบั 0) 

 

10 

7 

3 

0 

0 

 

50 

35 

15 

0 

0 

ด้านที ่7 ส่ิงทีนั่กเรียนตั้งใจทาํเป็นลาํดับต่อไป 

ทาํบนัทึกสรุปยอ่ 

เล่าต่อใหผู้อ่ื้นฟัง 

อ่านเพิ่มเติม 

สรุปเป็นผงัความคิด 

อ่ืนๆ 

 

5 

13 

2 

0 

0 

 

25 

65 

10 

0 

0 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า นกัเรียนสะทอ้นความคิดเห็นท่ีมีต่อวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง

ในการอ่านจบัใจความดา้นท่ี 1 จุดมุ่งหมายในการอ่าน นกัเรียนสะทอ้นความคิดเห็นในการอ่านเพื่อ

ความรู้มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 50 ซ่ึงนกัเรียนสะทอ้นความคิดเห็นดงัน้ี “เพื่อให้มีความรู้เพิ่มเติม” 

“เพื่อใหมี้ความรู้รอบตวัเพิ่มเติม” “อ่านเพื่อหาความรู้รอบตวัเพิ่มเติม” “เพื่อใหมี้ความรู้เพิ่มข้ึน” 

ดา้นท่ี 2 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอ่าน นกัเรียนไดรั้บความรู้เพิ่มเติมคิดเป็นร้อยละ 35 

ซ่ึงนกัเรียนสะทอ้นความคิดเห็นดงัน้ี “ไดค้วามรู้เพิ่มเติมถึงสาเหตุของอาการปากแห้ง” “ไดค้วามรู้

เพิ่มเติมและนําประโยชน์ท่ีไดรั้บไปใช้ในชีวิตประจาํวนั” “ไดรั้บความรู้เพิ่มเติมจากข่าว” “ได้

ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัอาการสมองมึนงงในบทความ”  

ดา้นท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคระหว่างทาํกิจกรรม นกัเรียนไม่มัน่ใจในการเลือกเร่ืองอ่านคิด

เป็นร้อยละ 30 โดยเป็นคาํตอบท่ีนกัเรียนตอบมากท่ีสุดเป็นลาํดบัท่ี 1 ซ่ึงนกัเรียนสะทอ้นความคิดเห็น 

ดงัน้ี “ไม่มัน่ใจในการเลือกข่าว ตดัสินใจไม่ถูก” “รู้สึกไม่มัน่ใจในการหาขอ้มูล ว่าเร่ืองท่ีหามานั้น

ถูกตอ้งหรือไม่” “ไม่ค่อยมัน่ใจว่าส่ิงท่ีอ่านและจะนาํมาบนัทึกน้ีใช่บทความหรือไม่” “ไม่มัน่ใจใน

การเลือกและพิจารณาบทความวา่ถูกตอ้งแน่หรือเปล่า” 
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ดา้นท่ี 4 วิธีการแกไ้ขปัญหา นกัเรียนเลือกท่ีจะปรึกษาอาจารยป์ระจาํวิชาคิดเป็นร้อยละ 

40 ซ่ึงสะท้อนจากพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเขา้มาปรึกษาอาจารย์ประจาํวิชาเม่ือมีปัญหาหรือ

ประเดน็ใดท่ีไม่เขา้ใจ 

ดา้นท่ี 5 นกัเรียนไดรั้บความรู้ในระดบั (ระดบั 6 – 9) ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 

60 

ดา้นท่ี 6 พฒันาการอ่านของนกัเรียนอยูใ่นระดบั (ระดบั 5) ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคิด

เป็นร้อยละ50 และดา้นท่ี 7 ส่ิงท่ีนกัเรียนตั้งใจทาํเป็นลาํดบัต่อไปคือการเล่าต่อใหผู้อ่ื้นฟังคิดเป็นร้อยละ 

65 

 

 DPU



 

 

บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเร่ืองผลของการเรียนแบบนาํตนเองท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจบัใจความ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1. เปรียบเทียบ

ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเองและวิธีการ

เรียนแบบปกติ 2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีการเรียนแบบนาํตนเองในการอ่านจบั

ใจความ ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร จาํนวน 2 หอ้งเรียน ไดม้าดว้ย

วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม โดยสุ่มจบัสลากได ้ม. 2/1 มีนกัเรียนจาํนวน 40 

คน เป็นกลุ่มทดลองการอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 2/3 มีนกัเรียนจาํนวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุมการอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการเรียนปกติ เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง 

แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการเรียนแบบปกติ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการ

อ่านจบัใจความ จาํนวน 30 ขอ้ แบบวดัเจตคติในการเรียนรู้แบบนาํตนเอง จาํนวน 20 ขอ้ และแบบ

บนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ (Reflection )  

การวิเคราะห์ขอ้มูล เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง กบัวิธีการเรียนแบบปกติ วิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย (X�) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบค่าทีแบบอิสระ 

(Independent samples t-test) การวิเคราะห์เจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีการเรียนแบบนาํตนเองใน

การอ่านจบัใจความ ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) สาํหรับแบบ

บนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ (Reflection) ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาแบบหาค่าร้อยละของคาํตอบ 
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5.1 สรุปผลการวจัิย 

ผลของการเรียนแบบนาํตนเองท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจบัใจความ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทยนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จากการศึกษาคน้พบวา่  

1. นักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบนําตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า

นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p = 0.00) 

2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีเจตคติในดา้นบวกต่อวิธีการเรียนแบบนาํตนเองโดย

รวมอยูใ่นระดบัดี (X� = 4.50, S.D. = 0.58 ) 

 

5.2 อภิปรายผล 

จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

1) ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ยวิธีการ

เรียนแบบนาํตนเองกบัวิธีการเรียนแบบปกติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย

ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความของนกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนแบบนาํตนเองสูงกว่าวิธีการเรียน

แบบปกติโดยมีผลคะแนนหลงัการเรียนเท่ากบั 26.43 คะแนน และกลุ่มควบคุมเท่ากบั 25.23 คะแนน ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของคณาพร คมสัน (2540), รจนา คาํนึงผล 

(2542) และลาวณัย ์ทองมนต ์(2550) มีประเดน็อภิปรายดงัน้ี 

1.1) การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนทั้ งด้านจิตวิทยาและวิธีการอ่านด้วยหลัก 

5W1H  

การเรียนแบบนาํตนเองมีการเตรียมความพร้อมให้กบันักเรียนดา้นจิตวิทยาโดยครูจดั

กิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนทศันคติ ทาํความเขา้ใจกบันกัเรียนในทฤษฎีการเรียนรู้แบบนาํตนเองให้

นักเรียนมีความพร้อมก่อนลงมือปฏิบติัจริง ซ่ึงจากท่ีครูจดักิจกรรมเพ่ือฝึกฝนให้กบันักเรียนใน

เบ้ืองตน้แลว้พบวา่ นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ใหค้วามสนใจ และอยากลงมือปฏิบติั

ดว้ยวิธีการเรียนแบบใหม่ โดยสังเกตเห็นไดจ้ากปฏิกิริยา พฤติกรรมท่ีแสดงความสนใจ อยากรู้

วิธีการเรียนแบบใหม่และการทาํใบกิจกรรม การเตรียมความพร้อมแสดงถึงความใส่ใจและตั้งใจท่ี

อยากจะเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของโกรว ์(Grow, 1991) ท่ีกล่าววา่ “การนาํตนเองเร่ิมตั้งแต่ ระดบัท่ี

ครูเป็นผูน้าํจนกระทัง่ถึงระดบัท่ีนกัเรียนนาํตนเองได”้  

ในขณะท่ีนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบปกติไม่ไดมี้การเตรียมความพร้อมก่อน

เรียนดา้นจิตวิทยา เพราะวิธีการเรียนไม่ไดเ้ป็นวิธีท่ีแปลกใหม่ อีกทั้งนกัเรียนยงัคุน้เคยมานาน แต่

ครูก็กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความพร้อมและให้ความสนใจในการเรียนดว้ยการท่ีครูสนทนาซกัถาม 

ทบทวน พดูคุยถึงความรู้เดิมท่ีนกัเรียนเคยเรียนผา่นมาแลว้ใหน้กัเรียนรู้สึกคุน้เคย และมีความรู้สึกท่ี
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ดีต่อการเรียน โดยครูจะเปิดการสนทนาในคาบเรียนดว้ยรูปภาพ เพลง หรือนิทาน ท่ีนักเรียนรู้จกั 

ประกอบกบัแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ  

ซ่ึงมีความแตกต่างกับวิธีการเรียนแบบนําตนเองท่ีมีการปรับความรู้สึกเชิงจิตวิทยา 

เปล่ียนทศันคติใหน้กัเรียนรู้สึกวา่ตนเองมีศกัยภาพในการเรียน สร้างความมัน่ใจว่าจะเรียนรู้ได ้และ

นบัถือตนเอง เช่ือว่าส่ิงท่ีผดิพลาดมาจากความพยายามท่ีนอ้ยเกินไป การไดรั้บการฝึกใหเ้ป็นผูเ้รียน

รู้ดว้ยตนเองจึงอาจเป็นเหตุผลประการหน่ึงท่ีทาํใหน้กัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเองได้

คะแนนสูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีแบบปกติ โดยประเมินไดจ้ากใบกิจกรรมการอ่านจบัใจความ

ของนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติส่วนใหญ่จะทาํไม่เสร็จ เน่ืองจากทาํไม่ไดใ้นบางหัวขอ้ ไม่มีความ

มัน่ใจในการจบัใจความจากส่ิงท่ีตนเองอ่าน รอครูมาเป็นผูใ้ห้คาํตอบ ซ่ึงแตกต่างจากใบกิจกรรม

การอ่านจบัใจความของนกัเรียนท่ีเรียนแบบนาํตนเองท่ีทาํเสร็จเรียบร้อยทุกคน สอดคลอ้งกบัรจนา 

คํานึงผล (2542) ได้ศึกษาเร่ือง  ผลของการสอนโดยใช้วิ ธีการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองท่ีมี

ความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบว่า ความ 

สามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการสอนโดย

วิธีการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามวิธีปกติ  

จึงสรุปไดว้่าการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนทั้งดา้นจิตวิทยามีผลทาํใหน้กัเรียนท่ีเรียน

ดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเองไดค้ะแนนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีแบบปกติ ซ่ึงหลงัจากการ

เตรียมความพร้อมดา้นจิตวิทยาแลว้ ครูไดเ้ตรียมความพร้อมของนกัเรียนดา้นวิธีการอ่านดว้ยหลกั 

5W1H โดยครูจดักิจกรรมใหน้กัเรียนทดลองอ่านจบัใจความและเรียงลาํดบัเน้ือเร่ืองท่ีอ่านตามความ

เขา้ใจของนกัเรียนจาํนวน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ ข่าว เร่ืองสั้น และบทความ ผลปรากฏว่า นกัเรียน สามารถ

เรียงลาํดบัเน้ือเร่ืองท่ีอ่านได้อย่างถูกตอ้งตามลาํดับเหตุการณ์ก่อนหลงั เขียนลาํดับเน้ือเร่ืองได้

เป็นไปตามหลกัการอ่านจบัใจความ 5W1H ท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเทรฟฟิงเกอร์ (Treffinger, 

1995) ท่ีกล่าวว่า “ครูควรตอ้งฝึกให้นักเรียนมีทกัษะพื้นฐานในการเรียนรู้เพียงพอก่อนท่ีจะให้

นกัเรียนดาํเนินการดว้ยตนเอง” 

การเตรียมความพร้อมด้านวิธีการอ่านโดยใช้หลัก 5W1H เป็นวิธีการอ่านท่ีใช้กับ

นกัเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีกรอบในการคิดคือ Who = ใคร, What = ทาํอะไร, Where = ท่ีไหน, When = 

เม่ือไหร่, Why = ทาํไม และ How = อยา่งไร เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนตั้งคาํถามท่ีตนเอง

อยากรู้จากส่ิงท่ีอ่าน การตั้งคาํถามของนกัเรียนเป็นการสร้างแรงจูงใจในการอ่านและเป็นจุดสาํคญั

ใหน้กัเรียนอยากคน้หาคาํตอบในการอ่าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นุชนอ้ย สถิรองักูร (2533, น. 66) และ

วนัเพญ็ คุณพิริยะทวี (2548, น. 46) ท่ีกล่าวว่า “การอ่านเพ่ือจบัใจความสาํคญัเป็นการอ่านเพ่ือเก็บ

สาระสําคญัของเร่ืองท่ีอ่าน เช่น เก็บจุดมุ่งหมายสําคญัของเร่ือง เก็บเน้ือเร่ืองท่ีสําคญั เก็บความรู้
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หรือขอ้มูลท่ีน่าสนใจ ตลอดจนแนวความคิดหรือทศันคติของผูเ้ขียน อีกทั้งเป็นกระบวนการอ่าน

เพื่อทาํความเขา้ใจความหมายของขอ้ความหรือเน้ือเร่ือง สามารถตั้งคาํถาม ตอบคาํถาม และลาํดบั

เหตุการณ์ไดถู้กตอ้ง” โดยจะพบไดจ้ากระดบัเจตคติดา้นวิธีการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ในการอ่านจบั

ใจความของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีแบบนาํตนเอง เม่ือนักเรียนอ่านเร่ืองจบทุกคร้ังนักเรียนจะตั้ง

คาํถามวา่ใคร ทาํอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อยา่งไร และทาํไม กบัตนเองเสมอ และนกัเรียนส่ิงท่ีอ่านได้

จากเร่ืองมาเรียบเรียงใจความสาํคญัใหม่ดว้ยสาํนวนภาษาของตนเองเพื่อช่วยใหแ้ม่นข้ึน มีระดบัเจต

คติดีอยา่งมาก ท่ีระดบั 4.63 ต่อวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง 

ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนทั้ง 2 กลุ่มเตรียมความพร้อมดา้นวิธีการอ่านโดยใชห้ลกั 5W1H โดยเรียน

ในหัวขอ้ท่ีเหมือนกนัดงัน้ี 1. ความหมายของการอ่านจบัใจความ 2. จุดมุ่งหมายของการอ่านจบั

ใจความ 3. หลกัและวิธีในการอ่านจบัใจความ และ 4. ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการอ่านจบัใจความ เม่ือ

เตรียมความพร้อมดา้นเน้ือหาแลว้ ครูไดแ้จกใบกิจกรรมใหน้กัเรียนทั้ง 2 กลุ่ม อ่านจบัใจความตาม

หลกั 5W1H โดยให้นักเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเองอ่านจบัใจความ 3 เร่ือง และ

นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบปกติอ่านจบัใจความ 3 เร่ือง จากการตรวจประเมินความถูกตอ้ง

ของใบกิจกรรม พบว่า นกัเรียนทั้ง 2 กลุ่มสามารถอ่านจบัใจความตามหลกั 5W1H ไดถู้กตอ้ง ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะการเตรียมความพร้อมดา้นวิธีการอ่านโดยใชห้ลกั 5W1H เป็นวิธีการท่ีนกัเรียนทั้ง 2 

กลุ่มไดเ้รียนรู้เหมือนกนัในกรอบแนวคิด วิธีเรียนท่ีไม่แตกต่าง ยงัไม่มีตวัแปรใดๆ มาเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนทั้ง 2 กลุ่ม เพราะยงัเป็นการเตรียมความพร้อมดา้นทกัษะความรู้ท่ี

ใชใ้นการอ่านจบัใจความ ผลของการทาํกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมจึงไม่แตกต่างกนั โดยผล

การอ่านจบัใจความจะแตกต่างกนัในตอนท่ีนกัเรียนทั้ง 2 กลุ่ม แยกไปเรียนในวิธีการเรียนแบบนาํ

ตนเอง และแบบปกติ ซ่ึงพบว่า นักเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเองอ่านจบัใจความได้

ดีกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบปกติ อาจเป็นเพราะความน่าสนใจของเน้ือเร่ืองท่ีนกัเรียน

เลือกอ่านระหวา่งมีอิสระในการเลือกอ่าน และไม่มีอิสระในการเลือกอ่าน  

จึงอาจสรุปไดว้่าความสามารถในการอ่านมีความสัมพนัธ์อย่างยิ่งต่อความสามารถใน

การเรียนรู้แบบนาํตนเอง กล่าวคือ ในการพฒันาความสามารถในการอ่านนั้นผูเ้รียนตอ้งเป็นผูท่ี้

กาํกบั ติดตามการเรียนรู้ของตนเอง รับผดิชอบกระบวนการเรียนของตนเอง ไม่ใช่แค่เป็นผูเ้รียนท่ีมี

กลยทุธ์ในการอ่านเท่านั้น 

1.2) บทบาทเชิงรุกของนกัเรียนในกระบวนการเรียนรู้แบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

วิธีการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง เนน้กระบวนการปฏิบติั 

ไม่เนน้เน้ือหา อีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ลือกท่ีจะเรียนดว้ยตนเอง ยอมรับการกระทาํของ

ตนเอง นกัเรียนจะไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆจากการเรียน ความรู้ และทกัษะในการทาํความเขา้ใจ
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ส่ิงใหม่ตามความตอ้งการของตน โดยไม่มีแรงกดดบับงัคบัขู่เข็ญจากครู เน้นกระบวนการเรียนรู้

มากกว่าเน้ือหาวิชา อาจทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียน สอดคลอ้งกบัผลของเจตคติในดา้น

มโนคติของตนในดา้นการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ “นักเรียนมัน่ใจว่าตนเองเป็นผูเ้รียนรู้ดว้ย

ตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในและนอกหอ้งเรียน” ซ่ึงมีเจตคติอยูใ่นระดบัดีอยา่งมาก (4.55)  

ขณะท่ีวิธีการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบปกติผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสอน

แบบเดิมท่ีเคยปฏิบติั ประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 1. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 2. ขั้นกิจกรรม การสอน 

และ 3. ขั้นสรุป เป็นไปตามท่ีครูวางกรอบการอ่านไวใ้ห ้แต่วิธีการเรียนแบบนาํตนเองทาํให ้นกัเรียนมี

จุดมุ่งหมายและรู้วา่ตนเองตอ้งทาํอะไรอยา่งเป็นลาํดบัขั้นตอน อีกทั้งนกัเรียนยงัมีอิสระในการเลือก

อ่านเร่ืองท่ีตนเองสนใจ จึงน่าจะส่งผลใหน้กัเรียนสามารถอ่านทาํความเขา้ใจเร่ืองท่ีเลือกอ่านไดม้าก

ข้ึน สอดคลอ้งกบั แวมยรุา เหมือนนิล (2541, น. 17) ท่ีกล่าวว่า “พฤติกรรมการอ่านท่ีแสดงใหเ้ห็น

ว่านกัเรียนอ่านจบัใจความไดห้รือไม่ควรมีทกัษะดงัน้ี 1. การจดัลาํดบัเหตุการณ์ในเร่ืองท่ีอ่านและ

สามารถเล่าไดโ้ดยใชค้าํพูดตนเอง 2. การบอกเล่าความทรงจาํจากการอ่านในส่ิงท่ีเฉพาะเจาะจงได ้

เช่น ขอ้เท็จจริง 3. รายละเอียด ช่ือ สถานท่ี เหตุการณ์ วนัท่ี ฯลฯ 4. การปฏิบติัตามคาํสั่งหรือ

ขอ้เสนอแนะหลงัการอ่านได ้5. รู้จกัแยกแยะขอ้เท็จจริง ความคิดเห็นหรือจินตนาการได ้6. การ

รวบรวมขอ้มูลใหม่กบัขอ้มูลเก่าท่ีมีอยูแ่ลว้ 7. การเลือกความหมายท่ีถูกตอ้งและนาํไปใชไ้ด ้8. การ

ให้ตวัอยา่งประกอบได ้9. การจาํแนกใจความสาํคญั และส่วนใจความสาํคญัได ้และ 10. การกล่าว

สรุปได ้ 

วิธีการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเองแตกต่างจากนกัเรียนท่ี

เรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบปกติ กล่าวคือ บทบาทของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบปกติยงั

เป็นแค่ผูต้ามท่ีดี ไม่ไดเ้ป็นผูน้าํในการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ีเพราะมีครูวางแผนและแนวทางในการเรียน

ใหต้ั้งแต่ตน้จนจบคาบเรียน นกัเรียนจึงอ่านและทาํกิจกรรมตามคาํสั่งของครูเท่านั้น ดงันั้นนกัเรียน

จึงไม่เกิดกระบวนการคิดท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่รู้ความต้องการว่าตนเองอยากอ่านอะไร 

ตลอดจนเม่ือหาคาํตอบจากเร่ืองท่ีอ่านไม่ไดก้็จะรอคาํตอบจากครู จึงน่าช้ีชดัไดว้่านกัเรียนท่ีเรียน

ดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเองเป็นผูเ้รียนเชิงรุก นัน่คือ ลงมือปฏิบติัและมีส่วนร่วมในกระบวนการ

เรียนซ่ึงน่าจะนาํไปสู่ความสามารถในการอ่านจบัใจความไดดี้กว่านกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียน

แบบปกติ 

1.3) การสร้างพฤติกรรมการเรียนในลกัษณะพทุธิปัญญา 38(Cognitive) 

นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง( Self – Directed Learning ) จะไดเ้รียน

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้โอกาสนักเรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นการสร้าง

พฤติกรรมการเรียนในลักษณะพุทธิปัญญาท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการคิด การให้เหตุผลของ
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นักเรียน โดยจะพบได้จากแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความของนักเรียนท่ีนักเรียนตอ้งวางแผน

รับผิดชอบและวินิจฉยัความตอ้งการท่ีจะอ่านเร่ืองดว้ยตนเองตามความสนใจในทั้ง 3 เร่ือง ไดแ้ก่ ข่าว 

เร่ืองสั้น และบทความ ซ่ึงเป็นการเรียนท่ีมีกระบวนการเป็นระบบใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม ถูกกระตุน้

ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง วินิจฉัยความต้องการท่ีจะอ่าน 

ตั้งเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ เลือกวิธีเรียนรู้ แสวงหาแหล่งความรู้ รวบรวมขอ้มูล

และวิเคราะห์ส่ิงท่ีได้จากการอ่านได้อย่างถูกตอ้ง การคิดแก้ปัญหาของนักเรียนด้วยตนเอง ซ่ึง

กระบวนการควบคุมความคิด ตรวจสอบ วางแผน เหล่าน้ีเป็นกระบวนการท่ีนาํไปสู่กระบวนการคิด

ท่ีเรียกว่า เมตาคอกนิชนั ซ่ึงเป็นกระบวนการควบคุมความคิดของตนเองเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา 

สอดคลอ้งกบัทิศนา แขมมณีและคณะ (2544, น. 104) ท่ีกล่าวว่า “เมตาคอกนิชนัเป็นการควบคุม

และประเมินการคิดของตนเอง ซ่ึงหมายถึงการคิดเก่ียวกบัการคิดของตนหรืออีกนัยหน่ึงคือ การ

ควบคุมการรู้คิดของตนเองหรือการรู้ตวัถึงความคิดของตนเองในการกระทาํอะไรอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

หรือการประเมินการคิดของตนเอง และใชค้วามรู้นั้นในการควบคุมหรือปรับการกระทาํของตนเอง 

ซ่ึงครอบคลุมการวางแผน การควบคุมกาํกบัการกระทาํของตนเอง การตรวจสอบความกา้วหน้า 

และการประเมินผล” 

ในขณะท่ีนกัเรียนท่ีอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการเรียนแบบปกติไม่มีโอกาสไดเ้ลือกอ่าน

เน้ือเร่ืองท่ีตนเองสนใจ ไม่มีอิสระในการวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง เพราะครูผูส้อนเป็นผู ้

วางแผนและเสนอเน้ือเร่ืองให้นักเรียนไวแ้ลว้ นกัเรียนจึงอาจจะขาดความรู้สึกอยากแสวงหาเน้ือ

เร่ืองในการอ่าน ขาดความอยากรู้อยากเห็นในเน้ือเร่ือง ส่งผลให้ขาดแรงจูงใจในการเรียน ส่วนใน

เร่ืองของการจบัใจความและการจดบนัทึก นักเรียนไม่ไดฝึ้กในการคิดประเด็นสาํคญัๆจากเร่ืองท่ี

อ่าน ส่วนมากจะจดเป็นคาํๆ แต่เม่ือตอ้งนาํมาเรียบเรียงเป็นประโยคท่ีเป็นเร่ืองราวต่อเน่ือง นกัเรียน

จึงใช้ภาษาไม่เป็นในการเรียบเรียงคาํพูดในการส่ือสารให้ชัดเจน เน่ืองจากมีครูคอยช้ีแจงอยู่

ตลอดเวลานกัเรียนจึงไม่อยากใชค้วามคิดของตนเอง โดยจะรอคาํตอบจากครู ดงันั้นครูควรฝึกให้

นักเรียนมีความตระหนักรู้การทาํงานให้มีประสิทธิภาพ และฝึกให้มีความสามารถในการกาํกบั

ตนเอง ซ่ึงอาจทาํไดโ้ดยการฝึกให้นักเรียนเขียนแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ (Reflection) ซ่ึงมี

ความสาํคญัต่อการเรียน เพราะเป็นการเรียบเรียง สะทอ้นความคิด ความรู้ ใหน้กัเรียนมีการควบคุม

และประเมินความคิดตนเอง มีความตระหนักในงานท่ีทาํ สอดคลอ้งกบั รสสุคนธ์ เสวตเวชากุล 

(Swatevacharkul, 2014, p. 95) ไดก้ล่าววา่ ไม่ใช่ผูเ้รียนทุกคนจะพร้อมสาํหรับการมีส่วนร่วมในการเรียน 

เน่ืองจากผูเ้รียนตอ้งสะทอ้นการเรียนรู้และให้เวลาอย่างมากในการเรียนรู้ของตนเอง ดงันั้นการ

เตรียมความพร้อมจึงจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับผูเ้รียน เพื่อท่ีผูเ้รียนจะไดเ้ห็นคุณค่าของความสามารถใน

การเรียนดว้ยตนเองวา่จะนาํไปสู่ความสาํเร็จในการเรียนได ้ 
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1.4) การสร้างพฤติกรรมการเรียนในลกัษณะจิตพิสยั  

นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง (Self – Directed Learning) จะมีครูเป็นผู ้

ปรับสภาพในดา้นอารมณ์ ความรู้สึก รวมไปถึงสร้างความเช่ือมัน่ เปล่ียนทศันคติ ตลอดจนสร้าง

ความมัน่ใจให้แก่นักเรียน ในการเลือกอ่านเร่ืองในแต่ละคร้ังก็จะมีครูคอยให้คาํปรึกษา ช้ีแนะ

แนวทางในการอ่านแต่ละคร้ังใหส้าํเร็จ โดยจะพบไดจ้ากการมีส่วนร่วมในการเรียนของนกัเรียนท่ีมี

ความตั้งใจท่ีจะรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้สําเร็จ ความรู้สึกมีความสุขของนักเรียนท่ีได้

คน้หาเร่ืองท่ีตนเองสนใจมาอ่าน และเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีแกไ้ขไดด้ว้ยตนเองจากความ

พยายามท่ีเพิ่มข้ึน หรือปรึกษาอาจารยป์ระจาํวิชา อีกทั้งนกัเรียนยงัมีความอยากอ่านให้สาํเร็จโดย

ไม่ไดมี้ความรู้สึกเบ่ือหรือกงัวลใจวา่ถูกบงัคบัใหท้าํ จึงอาจกล่าวไดว้า่ นกัเรียนมีแรงจูงใจเพิ่มข้ึนใน

การเรียน สอดคลอ้งกบัไมเคิล ดอมแจน (Domjan 1996, p. 199) ท่ีกล่าวว่า “การจูงใจเป็นภาวะใน

การเพิ่มพฤติกรรม การกระทาํกิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจ กระทาํพฤติกรรมนั้นเพื่อใหบ้รรลุ

เป้าหมายท่ีตอ้งการ” 

การจดัการเรียนการสอนในการอ่านจบัใจความดว้ยการเรียนแบบนาํตนเองของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ไดผ้า่นขั้นตอนในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งมีระบบ และกิจกรรม

การเรียนทาํให้นกัเรียนสนุกสนาน เน้ือหา ส่ือ มีความแปลกใหม่ไปจากเดิมท่ีเคยมีครูคอยวางแผน

ให ้ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากคาํตอบของนกัเรียนในแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ในดา้นจุดมุ่งหมายในการ

อ่าน นักเรียนร้อยละ 35 เลือกอ่านเร่ืองเพื่อความสนุกสนานบนัเทิง จึงอาจบอกไดว้่าการเปล่ียน

พฤติกรรมการเรียนใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสไดท้าํในส่ิงท่ีนกัเรียนคิดวา่มีความสุข มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ในการเรียนท่ีเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั 

2) จากผลของงานวิจยัพบวา่ เจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบนาํตนเองโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัท่ีดีต่อการเรียนรู้แบบนาํตนเอง มีค่าเฉล่ีย (X�) เท่ากบั 4.50 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

(S.D.) เท่ากบั 0.58 มีประเดน็อภิปรายดงัน้ี 

2.1) การเตรียมความพร้อมนกัเรียนเชิงจิตวิทยา  

นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง จะมีการเตรียมความพร้อมดา้นความรู้สึก

ต่อการเรียน โดยครูจดักิจกรรมกระตุน้ความสนใจในวิธีการเรียนแบบใหม่ท่ีนกัเรียนไม่คุน้เคย แจก

ใบกิจกรรมเช่ือมโยงสู่กระบวนการเรียน ปรับทศันคติ โน้มน้าวใจให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมี

ศกัยภาพในการเรียนรู้ สร้างความมัน่ใจให้นักเรียนว่าสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได ้และนับถือ

ความสามารถของตนเอง เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองว่าเป็นผูเ้รียนแบบนาํตนเองท่ีดีได ้ซ่ึง

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สอดคลอ้งกบัระดบัเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีการเรียนแบบนาํตนเองใน

ส่วนท่ี 1 ความพร้อมในการเรียนแบบนาํตนเอง ดา้นการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ นกัเรียนเห็นว่า
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การเรียนรู้เป็นเร่ืองสนุก พบว่า เจตคติอยู่ในระดบัดี (4.23) ซ่ึงสัมพนัธ์กบัดา้นมโนคติของตนใน

ดา้นการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ นกัเรียนสนุกในการคน้หาคาํตอบของคาํถามท่ีนกัเรียนสนใจ 

พบว่า เจตคติอยูใ่นระดบัดีอยา่งมาก (4.63) ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่า การเตรียมความพร้อมนกัเรียนใน

เชิงจิตวิทยาก่อนมีผลต่อระดบัเจตคติในทางบวกของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบนาํตนเอง ตามท่ี

โกรว ์(Grow, 1991) ท่ีกล่าวว่า “การนาํตนเองเร่ิมตั้งแต่ระดบัท่ีครูเป็นผูน้าํจนกระทัง่ถึงระดบัท่ีนกัเรียน 

นาํตนเองได”้ และสอดคลอ้งกบั รสสุคนธ์ เสวตเวชากุล (2014, น. 94 – 104) ท่ีระบุว่า “การเตรียม

ความพร้อมใหก้บัผูเ้รียนทั้งดา้นจิตวิทยาและวิธีการเรียนเป็นประตูสู่ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง” 

2.2) แรงจูงใจต่อวิธีการเรียน  

แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนลกัษณะน้ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัคุณลกัษณะของการเป็นผูเ้รียนแบบนาํ

ตนเองอย่างมาก กล่าวคือ นกัเรียนมีความตอ้งการอยากรู้ อยากเห็นคาํตอบท่ีตนเองสนใจจากท่ีครู

มอบหมายใหไ้ปอ่านจบัใจความในข่าว เร่ืองสั้น บทความ และแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความตาม

หลกั 5W1H  

นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจ สนุกกบัการเรียนท่ีไดอ้อกไปคน้หาคาํตอบนอก

ห้องเรียน และรับผิดชอบต่องานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงยืนยนัไดจ้ากระดบัเจตคติในดา้น

มโนคติของตนในดา้นการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ พบวา่ นกัเรียนสนุกในการคน้หาคาํตอบของ

คาํถามท่ีนกัเรียนสนใจ เจตคติอยูใ่นระดบัดีอยา่งมาก (4.63) สอดคลอ้งกบัระดบัเจตคติในดา้นความ

รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ท่ีพบว่า การเรียนรู้ทาํให้เกิดความเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในชีวิต

ของนกัเรียน เจตคติอยูใ่นระดบัดีอยา่งมาก (4.65) ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า ความรู้สึกสนุกในกระบวนการ

เรียนอาจนาํไปสู่ความรับผิดชอบในการเรียนท่ีสูงข้ึน การใชว้ิธีการเรียนแบบนาํตนเองเป็นวิธีท่ีทาํ

ให้นกัเรียนไดมี้โอกาสแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองดว้ยความเตม็ใจท่ีจะเรียนรู้ และความเตม็ใจท่ีจะ

เรียนรู้นัน่เองท่ีทาํใหน้กัเรียนนั้นไดรั้บความรู้ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ไปในทางท่ีดีข้ึนใน

การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัเจตคติดา้นความสามารถใชท้กัษะการศึกษาหาความรู้

และแกปั้ญหา ถา้ตอ้งการทราบขอ้มูลบางอย่าง นกัเรียนทราบดีว่าจะไปหาไดจ้ากแหล่งใด ซ่ึงเจต

คติอยู่ในระดบัดีอย่างมาก (4.60) ดงันั้นผูว้ิจยัอาจกล่าวไดว้่าแรงจูงใจท่ีเกิดจากความตอ้งการท่ีถูก

กระตุน้จากภายนอกร่างกายของนกัเรียนในงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหอ่้าน กล่าวคือ นกัเรียนมีความ

ตอ้งการอยากทาํงานให้สาํเร็จและตอ้งการผลคะแนนท่ีดีจากการทาํงานช้ินนั้นๆ มีผลต่อระดบัเจต

คติในด้านบวกของนักเรียนด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับ ประสาท อิศรปรีดา (2521) ท่ีกล่าวว่า 

“แรงจูงใจท่ีเกิดจากความตอ้งการจากภายนอกร่างกาย แรงจูงใจลกัษณะน้ีเกิดจากการเรียนรู้ของ

บุคคลท่ีอยู่ในสังคมและถูกหล่อหลอมดว้ยวฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และความเช่ือของคนใน
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สังคมท่ีตนอาศัยอยู่ ซ่ึงจะเป็นตวักระตุน้ความตอ้งการท่ีอยากรู้ อยากเห็น และแสวงหาความ

ตอ้งการทางสงัคม เช่น การตอ้งการความรัก ความสาํเร็จ” 

2.3) แรงเสริมทางบวกจากครู  

ในการเรียนแบบใหม่ท่ีนักเรียนไม่คุน้เคย ครูมีบทบาทสําคญัอย่างมากกบันักเรียนท่ี

เรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง ซ่ึงครูจะมีบทบาทตั้งแต่การเตรียมความพร้อมดา้นวิธีการและ

จิตวิทยาก่อนท่ีจะให้นักเรียนลงมือปฏิบติัจริง ครูจึงมีผลต่อนักเรียนทั้งในดา้นการปฏิบติัและใน

ดา้นความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบ โดยนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง ครูจะมี

วิธีการเสริมแรงใหน้กัเรียน 2 ทาง ซ่ึงอาจจะมีผลในเชิงบวกท่ีทาํใหน้กัเรียนมีเจตคติในระดบัท่ีดี ต่อ

การเรียนรู้แบบนาํตนเอง คือ  

2.3.1) เสริมแรงจากการตรวจแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ (Reflection) โดย

การเขียนตอบกลบันักเรียนในคาํพูดเชิงบวก การกล่าวชมนักเรียนท่ีมีความตั้งใจอ่านเร่ืองและ

ทาํงานออกมาไดดี้ การทาํงานงานท่ีมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย สะอาด ตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะใน

การอ่านคร้ังต่อไปเพื่อท่ีจะใหน้กัเรียนมีกาํลงัใจ มีแรงจูงใจในการอ่าน เพิ่มสถานการณ์ท่ีจะช่วยให้

พฤติกรรมเกิดข้ึนซํ้าไปในทางท่ีดีข้ึนของนกัเรียน  

2.3.2) เสริมแรงในห้องเรียนจากคาํกล่าวชมของครู กล่าวชมนกัเรียนหนา้ชั้น

เรียนต่อหนา้สมาชิกเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยครูจะใหน้กัเรียนเลือกเร่ืองท่ีตนเองชอบจากการอ่านจบั

ใจความออกมาสรุปใจความใหเ้พื่อนในหอ้งฟัง เม่ือนกัเรียนสรุปเร่ืองหนา้หอ้งแลว้ ครูก็จะกล่าวชม

ถึงความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียน ความถูกตอ้ง ตลอดจนความน่าสนใจของเร่ือง

ท่ีนกัเรียนเลือก ซ่ึงการกล่าวชมนกัเรียนทาํให้นกัเรียนมีกาํลงัใจท่ีจะอ่านเร่ืองในคร้ังต่อไปให้ดีข้ึน

กว่าเดิม อีกทั้งยงัเป็นการเสริมความมัน่ใจของนกัเรียนอีกทางหน่ึงว่าเร่ืองท่ีนกัเรียนเลือกอ่านนั้น

น่าสนใจและถูกตอ้ง เป็นผลดีของการนําไปสู่การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการใฝ่รู้และการ

ตระหนักรู้ของนักเรียนได้ ซ่ึงในขณะเดียวกัน ถ้านักเรียนมีข้อบกพร่อง  ครูก็จะไม่ตําหนิ

ขอ้ผดิพลาดของนกัเรียนต่อหนา้เพื่อนร่วมชั้น แต่จะใหก้าํลงัใจและแนะนาํแนวทางในการแกปั้ญหา

ใหก้บันกัเรียน การใชว้ิธีน้ีนอกจากนกัเรียนจะไม่เสียกาํลงัใจในความพยายามจะอ่านใหดี้ข้ึนแลว้ยงั

เสริมแรงใหน้กัเรียนอยากพฒันาตนเองให้ครูเห็นความตั้งใจของตนเองดว้ย จากผลของเจตคติดา้น

ความสามรถใช้ทกัษะการศึกษาหาความรู้และแกปั้ญหา นักเรียนทราบจุดอ่อนในการเรียนของ

ตนเอง มีเจตคติอยู่ในระดบัดีอย่างมาก คือ นักเรียนรู้ขอ้บกพร่องและจุดอ่อนในการเรียนรู้ของ

ตนเองซ่ึงอาจนาํไปสู่การแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้แต่หากแกปั้ญหาไม่ไดก้็มีครูท่ียงัคอยช่วยเหลือ

ช้ีแนะแนวทาง ดงันั้นบทบาทของครูจึงจาํเป็นในการอาํนวยความสะดวกในการเรียนใหก้บันกัเรียน 

ทั้งยงัทาํใหน้กัเรียนมีความสุขกบัการเรียนมากข้ึนดว้ย 
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2.4) ประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้ และวิธีการเรียนแบบใหม่ 

ผลของงานวิจยัพบว่า นักเรียนมีเจตคติในการเรียนแบบนาํตนเองในแต่ละดา้นอยู่ใน

ระดบัท่ีดีอย่างมากต่อการเรียน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากวิธีการเรียนแบบนาํตนเองเป็นวิธีท่ีใหม่สาํหรับ

นักเรียนในกลุ่มทดลอง ซ่ึงนักเรียนไม่เคยไดเ้รียนรู้มาก่อน อีกทั้งนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ 

สามารถทาํกิจกรรมไดต้ามความสะดวก ความเหมาะสมและเวลา นกัเรียนสามารถเลือกอ่านเร่ืองท่ี

ตนเองสนใจไดต้ามความตอ้งการ ไม่เบ่ือหน่าย สนุกสนาน มีความสนใจในการเรียนรู้ตลอดเวลา มี

ความรับผดิชอบท่ีจะปฏิบติังานให้สาํเร็จลุล่วง และมีความเช่ือมัน่ในการเลือกอ่าน วางแผนในการ

เรียนมากข้ึน จึงส่งผลใหน้กัเรียนมีเจตคติอยูใ่นระดบัดีต่อการเรียนแบบนาํตนเอง และมีความสุขต่อ

กิจกรรมการเรียน สอดคลอ้งกบัคณาพร คมสัน (2540, น. 146) ไดท้าํวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบ

การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสําหรับนักเรียนระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย ผลการทดลองพบว่า นกัเรียนในกลุ่มทดลองมากกว่าร้อยละ 80 เห็นดว้ยกบั

การเรียนตามรูปแบบ ยกเวน้เร่ืองความพอใจท่ีไม่ตอ้งทาํตามส่ิงท่ีครูบงัคบัให้ทาํ มีผูเ้รียนเห็นดว้ย

ร้อยละ 64.30 

นอกจากเจตคติของนักเรียนท่ีมีผลต่อการเรียนแบบนาํตนเองจะอยู่ในระดบัท่ีดีแลว้ 

แบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ในการเรียนแบบนาํตนเองก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีสนบัสนุนผลของเจตคติ

ของนกัเรียน โดยการสะทอ้นการเรียนรู้ในการเรียนแบบนาํตนเองของนกัเรียน แบ่งออกเป็น 7 ดา้น

ไดแ้ก่  

ดา้นท่ี 1 จุดมุ่งหมายในการอ่าน นกัเรียนร้อยละ 50 อ่านเพ่ือให้มีความรู้ เป็นขอ้ท่ีพบมาก

ท่ีสุด ขณะท่ีนักเรียนร้อยละ 35 อ่านเพื่อความสนุกสนานบนัเทิง ซ่ึงอาจเป็นเพราะเน้ือเร่ืองท่ี

นักเรียนเลือกมาอ่านนั้นมีสาระและประโยชน์ตรงกบัจุดมุ่งหมายท่ีนักเรียนเลือกอ่านตามหัวขอ้ 

ได้แก่ ข่าว เร่ืองสั้ น และบทความ สอดคลอ้งกับฟ้อน เปรมพนัธ์ (2542, น. 105) ท่ีกล่าวถึง

จุดมุ่งหมายในการอ่านไวว้่า “1. อ่านเพื่อความรู้ และ 2. อ่านเพื่อความบนัเทิง” นกัเรียนร้อยละ 10 

อ่านเพื่อพฒันาตนเองดา้นการอ่าน และนกัเรียนร้อยละ 5 อ่านเพื่อหาแรงบนัดาลใจ  

ดา้นท่ี 2 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอ่าน นกัเรียนร้อยละ 35 ไดรั้บความรู้เพิ่มเติม จากการ

อ่านเป็นขอ้ท่ีพบมากท่ีสุด ขณะท่ีนักเรียนร้อยละ 25 ไดรั้บความสนุกสนานบนัเทิง ซ่ึงคาํตอบจะ

เช่ือมโยงกนักบัดา้นท่ี 1 จุดมุ่งหมายในการอ่าน โดยจะมีความเก่ียวขอ้งกนัในเชิงเน้ือหา นกัเรียน

ร้อยละ 20 ตอบว่าไดป้ระโยชน์จากการอ่านเน่ืองจากสามารถนาํไปปรับใชใ้นชีวิต ประจาํวนัได ้

และนกัเรียนอีกร้อยละ 10 พบว่าทนัเหตุการณ์ในปัจจุบนั และเป็นขอ้คิด คติเตือนใจ สอดคลอ้งกบั

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น. 7-8)สรุปไวว้า่ “การอ่านมีประโยชน์ทาํใหมี้ความรู้ในวิชาดา้นต่างๆ 

เป็นการพฒันาสติปัญญา ทาํให้รอบรู้ทนัโลก ทนัเหตุการณ์ ทาํให้คน้หาคาํตอบท่ีตอ้งการได ้เกิด
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ความเพลิดเพลิน เกิดทกัษะและพฒันาการเป็นชีวิตท่ีสมบูรณ์และทาํใหมี้มนุษยสมัพนัธ์ดีเสริมสร้าง

บุคลิกภาพ”  

ดา้นท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคระหว่างทาํกิจกรรม นกัเรียนร้อยละ 30 ไม่มัน่ใจในการเลือกเร่ือง

อ่าน เน่ืองจากนกัเรียนไม่แน่ใจ และมีความกลวัว่าจะเลือกเร่ืองผดิ ซ่ึงในขอ้น้ีเป็นขอ้ท่ีพบมากท่ีสุด 

สะทอ้นให้เห็นชดัเจนว่า ลกัษณะการเรียนรู้ของนักเรียนยงัไม่กลา้ท่ีจะลงมือทาํดว้ยตนเองตาม

ลาํพงั อาจเป็นเพราะวิธีการเรียนแบบเดิมท่ีเคยเรียนนกัเรียนจะมีครูคอยช่วยเหลือตลอดการเรียน แต่

เม่ือเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเองท่ีนกัเรียนตอ้งวางแผนการเรียนเองทาํให้เกิดความรู้สึกไม่

มัน่ใจในการปฏิบติังาน แต่เม่ือนกัเรียนไดเ้ร่ิมอ่านดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง นกัเรียนแสดงใหเ้ห็นถึง

ความมัน่ใจท่ีมีมากข้ึน โดยสังเกตไดจ้าก นักเรียนมาขอคาํปรึกษาจากครูผูส้อนน้อยลงในแต่ละ

สัปดาห์ของการอ่าน แสดงให้เห็นว่า นกัเรียนเร่ิมมีความมัน่ใจในการเลือกเร่ืองอ่านเองไดม้ากข้ึน 

จึงอาจกล่าวไดว้า่ หากนกัเรียนไดฝึ้กฝนตนเองดา้นการอ่านอยา่งต่อเน่ืองยอ่มจะมีผลดีต่อพฤติกรรม

การเรียน และลกัษณะการเรียนรู้ดา้นความมัน่ใจท่ีดีข้ึนของนกัเรียน นกัเรียนร้อยละ 25 ไม่มีสมาธิใน

การอ่าน อาจมีสาเหตุจากปัจจยัแวดลอ้มรอบตวัท่ีดึงดูดความสนใจขณะอ่าน หรือนกัเรียนยงัไม่ได้

ตั้งใจท่ีจะอ่านอยา่งเตม็ท่ี ทาํให้นกัเรียนเอนเอียงความสนใจจากบทอ่านไปหาส่ิงรอบตวั ในขณะท่ี

นกัเรียนร้อยละ 20 ไม่พบปัญหาอุปสรรคจากการอ่าน ร้อยละ 15 และร้อยละ 10 พบว่า เน้ือเร่ืองท่ี

อ่านเขา้ใจยาก มีคาํเฉพาะ และสบัสนในการลาํดบัความในการเขียน  

ดา้นท่ี 4 วิธีการแกไ้ขปัญหา พบวา่ นกัเรียนร้อยละ 40 เลือกท่ีจะปรึกษาอาจารย ์ประจาํวิชา

มากท่ีสุด ซ่ึงอาจสอดคลอ้งกบัดา้นท่ี 3 ท่ีนกัเรียนไม่มัน่ใจในการเลือกเร่ืองอ่าน นกัเรียนจึงเลือกท่ี

จะปรึกษาอาจารยเ์พื่อหาขอ้สรุปของคาํตอบหรือขอ้สงสัยท่ีตนอยากรู้ เพื่อสนับสนุนความมัน่ใจ

ของตนเองในการเลือกเร่ืองอ่าน ซ่ึงลกัษณะน้ีเป็นลกัษณะของนกัเรียนท่ีเพิ่งจะถูกปล่อยใหมี้อิสระ

ในการเรียนรู้ แต่การปรึกษาอาจารยป์ระจาํวิชาก็เป็นขอ้สังเกตดา้นดีทาํให้ทราบว่า นกัเรียนมีความ

กระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติังานให้สําเร็จลุล่วง แสดงถึงศกัยภาพในความรับผิดชอบงานท่ีได้รับ

มอบหมายของนกัเรียนไดอ้ยา่งชดัเจน  

การเรียนรู้แบบนาํตนเองจึงเป็นวิธีการเรียนท่ีทาํให้นกัเรียนไดล้องเปล่ียนลกัษณะการ

เรียนรู้แบบเดิมไปสู่การพึ่งตนเอง นอกจากน้ียงัแสดงถึงบทบาทของครูในดา้นการช่วยให้นกัเรียน

พฒันาความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองในช่วงเปล่ียนผา่นจากวิธีการเรียนแบบเดิมไปเป็นแบบ

ใหม่ท่ีนกัเรียนยงัไม่คุน้เคย ซ่ึงในระหว่างท่ีนกัเรียนไดรั้บมอบหมายกิจกรรมการอ่านในแต่ละคร้ัง 

ครูไดท้าํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้กบัผูเ้รียนทั้งในการช้ีแนะความถูกตอ้งของเร่ืองท่ีนกัเรียนเลือกอ่าน 

หรือสนับสนุนเสริมแรงให้ความมัน่ใจกบันักเรียนท่ียงัไม่กลา้ตดัสินใจเลือกเร่ืองอ่านเพราะกลวั

ความผดิพลาด ตลอดจนประเมินผลงานของนกัเรียน สอดคลอ้งกบัเบาวด ์( Boud, 1982, p. 28 อา้ง
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ถึงในคณาพร คมสัน 2540, น. 62) ท่ีกล่าวว่า “ครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียน การเรียนรู้

ดว้ยการนาํตนเองของนกัเรียนจะเกิดข้ึนไม่ไดถ้า้ครูปฏิเสธความสามารถของผูเ้รียน ครูมีบทบาทใน

การถ่ายทอดความรู้ และช่วยให้ผูเ้รียนเพิ่มความรับผิดชอบในการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนปฏิบติังานอยา่ง

อิสระจากท่ีครูและหนงัสือเรียนกาํหนดได”้  

ในขณะท่ีร้อยละ 25 ร้อยละ 10 และร้อยละ 5 พบว่า นกัเรียนอ่านเร่ืองซํ้ าอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง , 

อ่านเร่ืองซํ้ าอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง และอ่านเร่ืองซํ้ ามากกว่า 2 คร้ังข้ึนไปตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัดา้นท่ี 3 

ท่ีนกัเรียนไม่มีสมาธิในการอ่าน นกัเรียนจึงแกปั้ญหาดว้ยวิธีการอ่านเร่ืองซํ้ าๆเพื่อใหเ้ขา้ใจเน้ือเร่ือง

ตามหลกัการอ่านจบัใจความ นกัเรียนร้อยละ 20 ไม่พบปัญหาระหวา่งการอ่าน  

ดา้นท่ี 5 ความรู้ท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการอ่าน พบว่า ร้อยละ 60 นกัเรียนไดรั้บความรู้จาก

การอ่านในระดบัมาก ร้อยละ 35 ไดรั้บความรู้จากการอ่านในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 5 ไดรั้บ ความรู้

จากการอ่านระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัดา้นท่ี 6 การพฒันาการอ่าน พบว่าร้อยละ 50 พฒันาการ

อ่านของนกัเรียนไดใ้นระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 35 อยูใ่นระดบัมาก และร้อยละ 15 อยูใ่นระดบัปาน

กลาง  

ดา้นท่ี 7 ส่ิงท่ีนกัเรียนตั้งใจทาํเป็นลาํดบัต่อไป พบว่า นกัเรียนร้อยละ 65 เลือกท่ีจะเล่า

ต่อเร่ืองท่ีอ่านใหผู้อ่ื้นฟังต่อมากท่ีสุด เน่ืองจาก การเล่าเป็นทกัษะการพดูท่ีง่ายและเป็นการทวนเร่ือง

ท่ีอ่านไปแลว้ดว้ยความจาํและเป็นการใชห้ลกั 5W1H ไดอ้ยา่งครบองคป์ระกอบ การเล่าต่อใหผู้อ่ื้น

ฟังเป็นวิธีการแบ่งปันความรู้ใหผู้อ่ื้นทราบกระบวนการคิด การลาํดบัความ และเป็นการเสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล  

ในขณะท่ีนกัเรียนร้อยละ 25 เลือกท่ีจะทาํบนัทึกสรุปยอ่จากการอ่าน เป็นการย่อเน้ือ

เร่ือง ใจความสาํคญัจากเร่ืองท่ีนกัเรียนจบัใจความดว้ยหลกั 5W1H ท่ีไดเ้รียนรู้มาสรุปลงในกระดาษ

บนัทึกย่อ เพื่อทาํความเขา้ใจกบัเร่ืองอีกคร้ังดว้ยการเขียน อีกทั้งแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความท่ี

ผูว้ิจยันํามาใช้ในการสอนก็มีให้นักเรียนเขียนสรุปย่อเน้ือเร่ืองท่ีนักเรียนอ่าน จึงสอดคลอ้งกับ

พฤติกรรมท่ีนกัเรียนเลือกการทาํบนัทึกสรุปยอ่ เพราะสามารถนาํมาปรับใชใ้นการเขียนแบบบนัทึก

การอ่านได ้ร้อยละ 10 พบวา่นกัเรียนเลือกท่ีจะอ่านหาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านเร่ืองท่ีเลือก เพราะ

อาจยงัมีประเด็นท่ีนกัเรียนสงสัยอยากรู้ขอ้เท็จจริงเพิ่มเติม ตลอดจนแนวทางการแกไ้ขปัญหาหรือ

จุดจบของเร่ืองนั้นๆว่าเป็นอย่างไร อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มเติมความรู้ของตนเองหลงัจากการอ่านใน

คร้ังแรกดว้ย การสรุปเป็นผงัความคิดและช่องอ่ืนๆ ไม่มีนกัเรียนเลือก 2 ช่องน้ี อาจเน่ืองจากการ

สรุปเป็นผงัความคิดนั้นมีความยุง่ยากซบัซอ้น อีกทั้งผงัความคิดยงัเป็นกระบวนการแตกแขนงองค์

ความรู้และทฤษฎีต่างๆของเร่ืองท่ีตอ้งมีการวิเคราะห์ออกมาเป็นแต่ละประเด็น แต่การอ่านจบั

ใจความจากข่าว เร่ืองสั้น และบทความนั้น เป็นเน้ือความต่อเน่ืองเป็นเร่ืองเดียวกนัจึงไม่เหมาะท่ีจะ
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นาํมาวาดหรือสรุปใจความออกมาเป็นผงัความคิด และในช่องอ่ืนๆท่ีนกัเรียนไม่ไดเ้ลือกนั้นอาจมา

จาก นกัเรียนยงัอยู่ในกรอบท่ีครูเวน้ช่องให้เลือก ยงัไม่กลา้ท่ีจะทาํในส่ิงใหม่นอกจากครูวางกรอบ

ให้ทาํ ซ่ึงประเด็นน้ีสามารถบอกถึงลกัษณะของนักเรียนส่วนใหญ่ท่ียงัไม่แสดงถึงคุณลกัษณะใน

กระบวนการท่ีบุคคลคิดริเร่ิมเองในการวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้การเสนอความคิดและทาํ

ส่ิงใหม่ สอดคลอ้งกบัโนลส์ (Knowles 1975, p. 18 อา้งถึงในศิรินนัท ์สามญั, 2547) ท่ีกล่าวว่า “กระบวน 

การท่ีบุคคลคิดริเร่ิมเองในการวินิจฉัยความตอ้งการในการเรียนรู้ กาํหนดจุดมุ่งหมาย เลือกวิธีการ

เรียนจนถึงการประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ ทั้งน้ีโดยไดรั้บหรือไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจาก

ผูอ่ื้นกต็าม” 

จากผลการสะทอ้นการเรียนรู้ของนักเรียนในการเรียนแบบนาํตนเอง ครูทาํหน้าท่ีใน

ห้องเรียนเป็นผูแ้นะนาํ จดัหาหัวขอ้ในการเรียน ช่วยจดัหาแหล่งเรียนรู้ให้นกัเรียน อธิบายและให้

นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีนําไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยนักเรียนตรวจสอบขอ้มูลท่ี

นกัเรียนไม่มัน่ใจ ให้คาํปรึกษาในเน้ือเร่ืองท่ีสงสัย รวมไปถึงการประเมินผลการอ่านของนกัเรียน 

แต่บทบาทของครูท่ีเกิดปัญหาและอุปสรรคในงานวิจยัคร้ังน้ีคือ  

ครูขาดการประเมินผลการอ่านและติดตามงานของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจาก

เน้ือหาท่ีใชใ้นการเรียนถูกจาํกดัดว้ยเวลา ส่งผลทาํให้ไม่มีเวลาในการตรวจและประเมินผลงานใน

ห้องของนักเรียน อีกทั้งจาํนวนนักเรียนในห้องมีทั้งส้ิน 40 คน ทาํให้ครูไม่สามารถตรวจและ

ประเมินผลงานของนักเรียนไดทุ้กช้ิน เฉล่ียแลว้ครูสามารถตรวจงานให้นักเรียนไดเ้พียงคนละ 2 

คร้ัง จาก 6 คร้ัง และทุกคร้ังครูจะมีการเขียนขอ้มูลตอบกลบัขอ้ชมเชยและขอ้แกไ้ขกลบัไปใหน้กัเรียน 

เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุน้การเรียนรู้ แต่ครูจะมีการพูดคุยกบันักเรียนทุกคร้ังก่อนจะเร่ิมคาบ

เรียนถึงงานท่ีไดอ่้านไปแลว้ และมีการให้นกัเรียนแต่ละคนเลือกเร่ืองท่ีตนเองชอบ 1 เร่ืองออกมา

เล่าให้เพื่อนในหอ้งฟัง โดยครูจะเสริมแรงจากคาํกล่าวชมนกัเรียนท่ีเลือกเร่ืองท่ีตนเองชอบจากการ

อ่านจบัใจความมาสรุปใหเ้พื่อนในห้องฟังอยา่งถูกตอ้งตามลาํดบัใจความ และในขณะเดียวกนัครูก็

จะให้กาํลงัใจ แนะนาํแนวทางในการอ่าน การแกปั้ญหาให้กบันักเรียนท่ียงัมีขอ้บกพร่องจากการ

อ่านจบัใจความเพื่อเป็นการตรวจและประเมินผลงานอีกวิธีหน่ึง  

จากปัญหาดงัท่ีกล่าวมาน้ี ในคร้ังต่อไปครูควรจะหาวิธีการตรวจและประเมินผลงาน

ของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง และทุกช้ินงาน หากมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลาในการเรียน ควรใชเ้วลา

นอกคาบเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนพบเป็นรายบุคคลเพื่อพูดคุย ซักถามขอ้คาํถามท่ีไม่เขา้ใจ

ระหว่างเรียน เพื่อสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนและการพฒันาปรับปรุงการอ่านท่ีดีข้ึนของ

นกัเรียน สอดคลอ้งกบั ฮีมสตรา (Hisemstra, 1994 อา้งถึงในละเอียด แจ่มจนัทร์, 2540) ท่ีกล่าวว่า 

“ครูผูส้อนควรมีบทบาทในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีการประเมินความต้องการและ 
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การประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง ให้ทาํหนา้ท่ีผูป้ระเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนทั้งในหอ้งเรียน และ

เม่ือจบในแต่ละบทเรียน” 

จากผลการวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า วิธีการเรียนแบบนาํตนเองเป็น

วิธีการเรียนท่ีสามารถใชก้บันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาในระดบัอาย ุ13–15 ปีได ้ไม่เฉพาะต่อกบั

ผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่เท่านั้นท่ีจะเรียนรู้ในการเรียนแบบนาํตนเองท่ีดีได ้แต่เด็กก็สามารถเป็นผูเ้รียน

ในการเรียนเรียนแบบนาํตนเองท่ีดีได  ้อีกทั้งถา้นักเรียนเป็นผูเ้รียนแบบนาํตนเองท่ีดีไดต้ั้งแต่วยั

เรียน ย่อมส่งผลดีอย่างยิ่งต่อการเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน ทั้งในดา้นทศันคติท่ีดีในการเรียนรู้และ

ความสามารถในการใชท้กัษะในการแกไ้ขปัญหาในการเรียน 

วิธีการเรียนแบบนาํตนเองเป็นวิธีการเรียนแบบใหม่ท่ีนกัเรียนยงัไม่เคยไดเ้รียนมาก่อน 

นกัเรียนมีความสุข ต่ืนเตน้ และใหค้วามร่วมมือกบัวิธีการเรียนเป็นอยา่งดี อีกทั้งวิธีการเรียนแบบนาํ

ตนเองน้ียงัไดฝึ้กใหน้กัเรียนเป็นผูมี้ความรับผดิชอบในการวางแผน การปฏิบติังาน ประเมินผล และ

ความกา้วหนา้ในการเรียนของตนเอง ส่งผลให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิธีการเรียนและมีผลสัมฤทธ์ิ

ในการอ่านจบัใจความสูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนแบบวิธีปกติ แต่อาจเป็นเพราะวิธีการเรียนแบบใหม่ท่ี

นกัเรียนไม่เคยเรียนมาก่อน นกัเรียนจึงให้ความสนใจในกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงหากจะใชว้ิธีการ

เรียนน้ีกบันักเรียนในทุกภาคการศึกษาอาจส่งผลให้นักเรียนท่ีไม่ให้ความร่วมมือในวิธีการเรียน

แบบนาํตนเองไม่เกิดการเรียนรู้ใดๆ อีกทั้งพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนไทยส่วนใหญ่อาจยงัไม่

พร้อมเตม็ท่ีในการเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเองอยา่งเตม็รูปแบบ การเรียนแบบนาํตนเองจึง

เป็นวิธีการท่ีน่าจะสอดแทรกไวใ้น 1 ภาคการศึกษาสลบักบัวิธีการเรียนแบบปกติ เพื่อใหน้กัเรียนได้

เรียนในวิธีการเรียนท่ีหลากหลาย ทั้งให้ครูมีบทบาทสําคญัในการสอนในวิธีการเรียนแบบปกติ 

และนักเรียนมีบทบาทในการเรียนแบบนาํตนเอง สลบัสับเปล่ียนกนัในแต่ละภาคเรียน เพื่อให้

นกัเรียนไดค่้อยๆฝึกและพฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้ของตนเองในแต่ละภาคการเรียนเพื่อจะเป็น

ผูเ้รียนท่ีมีความพร้อมในการเรียนแบบนาํตนเองท่ีดีและมีประสิทธิภาพในอนาคต 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะสาํหรับครูผูส้อน 

5.3.1.1 ครูผูส้อนท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง ควรเปิด

โอกาสให้กบันักเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองอย่างเต็มท่ี เปิดโอกาสนักเรียนวางแผนการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง ซ่ึงนักเรียนสามารถตั้งเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ เลือกวิธีเรียนรู้ แสวงหา

แหล่งความรู้ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยตนเองอยา่งมีอิสระ โดยครูคอยทาํหนา้ท่ีกระตุน้และใหค้าํปรึกษา

เพื่อช้ีใหน้กัเรียนไดเ้กิดความคิดอยา่งหลากหลายในการหาคาํตอบ 

5.3.1.2 ครูผูส้อนควรมีการประเมินผลนกัเรียนตลอดเวลาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ตาม

สภาพความเป็นจริง เช่น การสังเกต การตรวจบนัทึกความกา้วหน้า หรือการทดสอบ และควรนาํ

ขอ้สังเกตทั้งขอ้ดีและขอ้แกไ้ขมาอภิปรายในชั้นเรียนเพ่ือให้กาํลงัใจกบันกัเรียนท่ีทาํไดดี้และบอก

วิธีการแกไ้ขกบันกัเรียนท่ียงัมีปัญหาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนกัเรียน 

5.3.1.3 ครูผูส้อนสามารถนาํแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความสาํคญัดว้ยวิธีการ

เรียนแบบนาํตนเอง ท่ีสร้างข้ึนไปปรับปรุงใชใ้นกลุ่มสาระอ่ืน และระดบัชั้นอ่ืนได ้

5.3.1.4 ครูผูส้อนควรใหน้กัเรียนไดจ้ดัทาํสมุดบนัทึกจากการอ่านของนกัเรียนแต่ละคน 

และใหอิ้สระนกัเรียนไดอ่้านหนงัสือท่ีหลากหลายประเภท 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

5.3.2.1 ควรทาํการศึกษาเก่ียวกับการพฒันาทักษะทางภาษาในด้านการเขียน และ

หลกัการใชภ้าษา ควบคู่กนัไปกบัผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองผลของการเรียนแบบนาํตนเอง

ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจบัใจความ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เพราะทกัษะทั้งหมดท่ี

กล่าวมาขา้งตน้มีความสมัพนัธ์กนัเป็นอยา่งยิง่  

5.3.2.2 ควรให้นักเรียนมีโอกาสเรียนด้วยการเรียนแบบนําตนเองในลักษณะของ

กิจกรรมกลุ่ม เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนในดา้นลกัษณะนาํตนเองในการเรียนรู้รูปแบบของ

งานกลุ่มและเพื่อเสริมสร้างทกัษะปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลใหแ้ก่นกัเรียน  

5.3.2.3 ควรมีการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการเรียนแบบ

นาํตนเองโดยใช้เวลามากข้ึนคือ 1 ภาคการศึกษา เพ่ือให้เห็นพฒันาการของนักเรียนทั้งในด้าน

ความสามารถในการอ่านจบัใจความ และในดา้นลกัษณะการนาํตนเองในการเรียนรู้ชดัเจนมากข้ึน 

5.3.2.4 ควรมีการศึกษาวิจยัการนาํการเรียนรู้แบบนาํตนเองไปใชจ้ดัการเรียนรู้ให้กบั

นกัเรียนระดบัชั้นอ่ืนๆเพื่อฝึกใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการคิด การตั้งคาํถามซ่ึงจะทาํใหก้ารเรียนการ

สอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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5.3.2.5 ควรทาํการทดลองซํ้ าโดยศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เช่น เพศ ความสามารถในการเรียน

วา่จะมีผลต่อวิธีการเรียนแบบนาํตนเองหรือไม่ อยา่งไร  
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ 

1.   ผศ. ขจรศรี  ชาติกานนท์ 

วฒิุ  การศึกษามหาบณัฑิต (กศม.) การมธัยมศึกษา  การสอนภาษาไทย 

ตาํแหน่ง หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สถานท่ีทาํงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  เลขท่ี 174 ซอย

สุขมุวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 

 

2.  ผศ. วารุณ ี เกดิแสง 

สถานท่ีทาํงาน โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  เลขท่ี 7   

ถนนแจง้วฒันะ แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10220 

 

3.  ดร. ประพนัธ์  ลํา้นาค 

วฒิุ    ปริญญาดุษฎีบณัฑิต  การศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ตาํแหน่ง   หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

สถานท่ีทาํงาน   โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  เลขท่ี 7   

ถนนแจง้วฒันะ แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10220 

 

4.  อ. ณฐัธยาน์  การุญ 

วฒิุ  การศึกษามหาบณัฑิต (กศม.) การมธัยมศึกษา  การสอนภาษาไทย 

ตาํแหน่ง หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สถานท่ีทาํงาน โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  เลขท่ี 7   

ถนนแจง้วฒันะ แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10220 
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5.  อ. ยศชวนิ  กลุด้วง 

วฒิุ  ครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.) การจดัการการเรียนรู้ 

ตาํแหน่ง หวัหนา้งานปกครองและวนิยั 

สถานท่ีทาํงาน โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  เลขท่ี 7   

ถนนแจง้วฒันะ แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10220 

 

6.  อ. ชิดาพนัธ์ุ  มูลผล 

วฒิุ  ครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.) การจดัการการเรียนรู้ 

ตาํแหน่ง หวัหนา้กลุ่มสาระกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน , หวัหนา้งานการเงิน 

สถานท่ีทาํงาน โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  เลขท่ี 7   

ถนนแจง้วฒันะ แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10220 

 

7.  อ. คมเวช  แดงประไพ 

วฒิุ  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ตาํแหน่ง อาจารยป์ระจาํกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลย ี

สถานท่ีทาํงาน โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  เลขท่ี 7   

ถนนแจง้วฒันะ แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10220 

 

8.  อ. สุธีร์  คาํแก้ว 

วฒิุ  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศ.ศ.ม.) ภาษาองักฤษธุรกิจเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 

ตาํแหน่ง รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

สถานท่ีทาํงาน โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  เลขท่ี 7   

ถนนแจง้วฒันะ แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10220 
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ตารางที ่1 ตารางประเมินความเทีย่งตรงของแบบบนัทกึการอ่านจับใจความ 

 สูตร  ค่าความเทีย่งตรง  IOC  =  
∑R
N

  (สมบติั ทา้ยเรือคาํ, 2551: 107) 

ข้อที ่ ข้อมูลทีส่อดคล้อง ผู้เช่ียวชาญ(คนที)่ รวม IOC 

1 2 3 

1 กระบวนการในการทาํกิจกรรมมีความสมบรูณ์ 1 1 1 3 1.00 

2 ส่ือการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบั

กิจกรรม 

1 1 1 3 1.00 

3 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและตวัช้ีวดั 0 1 1 2 0.70 

4 กิจกรรมเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความสามารถ

ผูเ้รียน 

1 1 1 3 1.00 

5 กิจกรรมเนน้ทกัษะกระบวนการคิด การลงมือปฏิบติั 

และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

1 0 1 2 0.70 

6 กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัชั้น 1 1 1 3 1.00 

7 ส่ือ/แหล่งเรียนรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรมและตวัช้ีวดั 1 1 1 3 1.00 

8 สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 1 1 1 3 1.00 

9 วิธีการวดัผลและเคร่ืองมือสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัและ

กิจกรรม 

1 1 1 3 1.00 

10 เกณฑก์ารประเมินชดัเจนครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ 

ทกัษะและเจตคติ 

0 1 1 2 0.70 

ค่าความเทีย่งตรงโดยรวม 0.90 
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ตารางที ่2 ตารางประเมินความเทีย่งตรงของแบบบนัทกึสะท้อนการเรียนรู้ 

สูตร  ค่าความเทีย่งตรง  IOC = 
∑R
N

  (สมบติั ทา้ยเรือคาํ, 2551: 107) 

ข้อที ่ ข้อมูลทีส่อดคล้อง ผู้เช่ียวชาญ(คนที)่ รวม IOC 

1 2 3 

1 ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัหลกัสูตร 1 1 1 3 1.00 

2 ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 1 1 1 3 1.00 

3 ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและตวัช้ีวดั 1 1 1 3 1.00 

4 ความเหมาะสมต่อกระบวนการพฒันาผูเ้รียน 1 1 1 3 1.00 

5 เนน้ทกัษะกระบวนการคิด การลงมือปฏิบติั 

แกปั้ญหา  และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

1 1 1 3 1.00 

6 ผูเ้รียนไดป้ระเมินตนเองตามสภาพจริงท่ีเกิดข้ึน 1 1 1 3 1.00 

7 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร 1 1 1 3 1.00 

8 ความเหมาะสมของการใชภ้าษา 1 1 1 3 1.00 

9 ความเหมาะสมกบัความสนใจของผูเ้รียน 1 1 1 3 1.00 

10 ความเหมาะสมของรูปแบบ 1 1 1 3 1.00 

ค่าความเทีย่งตรงโดยรวม 1.00 
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ตารางที ่3 ตารางประเมินความเทีย่งตรงของแผนการจัดการเรียนรู้แบบนําตนเอง 

สูตร  ค่าความเทีย่งตรง  IOC =
∑R
N

     (สมบติั ทา้ยเรือคาํ, 2551: 107) 

ข้อที ่ ข้อมูลทีส่อดคล้อง ผู้เช่ียวชาญ(คนที)่ รวม IOC 

1 2 3 

1 แผนมีองคป์ระกอบสาํคญัครบถว้นและสมัพนัธ์กนั 1 1 1 3 1.00 

2 เน้ือหา/สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 1 0 1 2 0.70 

3 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและตวัช้ีวดั 1 1 1 3 1.00 

4 กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

ความสามารถผูเ้รียน 

1 1 1 3 1.00 

5 กิจกรรมเนน้ทกัษะกระบวนการคิด การลงมือปฏิบติั 

และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

1 1 0 2 0.70 

6 กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัชั้น 1 1 1 3 1.00 

7 ส่ือ/แหล่งเรียนรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรมและตวัช้ีวดั 1 1 1 3 1.00 

8 ส่ือหลากหลายสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั วยั และ

ความสามารถของผูเ้รียน 

1 1 0 2 0.70 

9 วิธีการวดัผลและเคร่ืองมือสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัและ

กิจกรรม 

1 1 1 3 1.00 

10 เกณฑก์ารประเมินชดัเจนครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ 

ทกัษะและเจตคติ 

1 1 1 3 1.00 

ค่าความเทีย่งตรงโดยรวม 0.90 
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ตารางที ่4 ตารางประเมินความเทีย่งตรงของแบบสอบถามเจตคต ิ

สูตร  ค่าความเทีย่งตรง  IOC = 
∑R
N

    (สมบติั ทา้ยเรือคาํ, 2551: 107) 

ส่วนที ่1 :  ความพร้อมในการเรียนแบบนําตนเอง 

ข้อที ่ ข้อมูลทีส่อดคล้อง ผู้เช่ียวชาญ 

(คนที)่ 

รวม IOC 

1 2 3 

 การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้  

1 นกัเรียนชอบคิดถึงอนาคตท่ีดีในวนัขา้งหนา้ 0 1 1 2 0.70 

2 นกัเรียนสามารถบงัคบัตนเองใหก้ระทาํในส่ิงท่ีคิดวา่ควรจะทาํ 1 1 1 3 1.00 

3 นกัเรียนเห็นวา่การเรียนรู้เป็นเร่ืองสนุก 1 1 1 3 1.00 

4 นกัเรียนไม่ชอบคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมนอกชั้นเรียนถา้ครูไม่บอกใหท้าํ 1 1 0 2 0.70 

5 ในแต่ละปีนกัเรียนเช่ือวา่ตนเองจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆดว้ยตนเองหลายเร่ือง 1 1 1 3 1.00 

6 นกัเรียนยนิดีท่ีไดมี้ส่วนในการกาํหนดเน้ือหาท่ีตอ้งการเรียนนอกหอ้งเรียนเอง 0 1 1 3 1.00 

 มโนคติของตนในด้านการเป็นผู้เรียนทีม่ปีระสิทธิภาพ  

7 นกัเรียนสนุกในการคน้หาคาํตอบของคาํถามท่ีนกัเรียนสนใจ 1 1 1 3 1.00 

8 นกัเรียนเช่ือมัน่วา่สามารถบริหารเวลาเรียนไดดี้ 1 1 1 3 1.00 

9 นกัเรียนสามารถตดัสินใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆไดโ้ดยไม่ลงัเล 1 0 1 2 0.70 

10 นกัเรียนมัน่ใจวา่ตนเองเป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในและ

นอกหอ้งเรียน 

1 1 1 3 1.00 

11 การทาํความเขา้ใจในเน้ือหาวชิาท่ีอ่าน  ไม่เป็นปัญหาสาํหรับนกัเรียน 1 1 0 2 0.70 

12 นกัเรียนบอกตวัเองไดว้า่ตอ้งการเรียนเร่ืองอะไร 1 1 1 3 1.00 
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ตารางที ่4 (ต่อ) 

ข้อที ่ ข้อมูลทีส่อดคล้อง ผู้เช่ียวชาญ 

(คนที)่ 

รวม IOC 

1 2 3 

 ความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง  

13 ไม่มีใครนอกจากตวันกัเรียนท่ีจะรับผดิชอบในส่ิงท่ีนกัเรียนเลือก

เรียน 

1 1 1 3 1.00 

14 นกัเรียนรู้สึกไม่สนุกกบัการเรียนรู้เลย 1 1 1 3 1.00 

15 นกัเรียนชอบท่ีจะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจวา่จะเรียนรู้อะไรและ

อยา่งไร 

1 1 1 3 1.00 

16 นกัเรียนสามารถระบุไดว้า่นกัเรียนเรียนส่ิงใดไดดี้ 1 1 1 3 1.00 

17 การเรียนรู้ทาํใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงท่ีดีในชีวติของนกัเรียน 1 1 1 3 1.00 

18 คะแนนสอบไม่ใช่เร่ืองสาํคญั  ส่ิงสาํคญัคือความเขา้ใจเน้ือหาท่ี

เรียน 

0 1 1 2 0.70 

 ความสามารถใช้ทกัษะการศึกษาหาความรู้และแก้ปัญหา  

19 นกัเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่อยูเ่สมอ 1 1 1 3 1.00 

20 นกัเรียนเช่ือวา่วิธีการเรียนรู้เป็นส่ิงสาํคญัต่อการศึกษา 0 1 1 2 1.00 

21 นกัเรียนไม่สามารถบอกไดว้า่เรียนรู้ส่ิงใดไปแลว้บา้ง 1 1 1 3 1.00 

22 นกัเรียนเห็นวา่ปัญหาเป็นเร่ืองทา้ทาย  ไม่ใช่สัญญาณใหห้ยดุทาํ 1 1 1 3 1.00 

23 ถา้ตอ้งการทราบขอ้มูลบางอยา่ง  นกัเรียนทราบดีวา่จะไปหาไดจ้าก

แหล่งใด 

0 1 1 2 0.70 

24 นกัเรียนทราบจุดอ่อนในการเรียนของตนเอง 1 1 1 3 1.00 

25 นกัเรียนสามารถแกไ้ขจุดอ่อนในการเรียนของตนเองได ้ 0 1 1 2 0.70 
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ตารางที ่4 (ต่อ)     

ส่วนที ่2 :  วธีิการเรียนรู้ 

ข้อที ่ ข้อมูลทีส่อดคล้อง ผู้เช่ียวชาญ 

(คนที)่ 

รวม IOC 

1 2 3 

 วธีิการเรียนรู้ในการอ่านจับใจความ  

26 นกัเรียนมกัจะตั้งขอ้สงสัยจากส่ิงท่ีอ่านอยูเ่สมอ 1 1 0 2 0.70 

27 นกัเรียนอ่านเร่ืองเพียงคร้ังเดียวกส็ามารถจบัประเดน็สาํคญัต่างๆ

ได ้

0 1 1 2 0.70 

28 นกัเรียนมกัจะไม่มีเวลาคิดถึงนยัหรือความหมายแฝงท่ีไดจ้ากการ

อ่าน 

1 1 1 3 1.00 

29 นกัเรียนมกัจะขีดเส้นใตใ้จความสาํคญัของแต่ละยอ่หนา้ขณะท่ี

อ่านอยูเ่สมอ 

1 1 1 3 1.00 

30 นกัเรียนตอ้งอ่านเร่ืองมากกวา่ 3 คร้ัง จึงจะเขา้ใจในเร่ืองราวท่ี

เกิดข้ึน 

1 1 1 3 1.00 

31 เวลาอ่านเร่ืองนกัเรียนมกัจะตรวจสอบหลกัฐานอยา่งรอบคอบ

ก่อนลงความเห็นวา่ขอ้สรุปเหล่านั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ 

0 1 1 2 0.70 

32 เม่ือนกัเรียนอ่านเร่ืองจบทุกคร้ังนกัเรียนจะตั้งคาํถามวา่ใคร  ทาํ

อะไร  ท่ีไหน  เม่ือไหร่  อยา่งไร  และทาํไม  กบัตนเองเสมอ 

1 1 1 3 1.00 

33 นกัเรียนนาํส่ิงท่ีอ่านไดจ้ากเร่ืองมาเรียบเรียงใจความสาํคญัใหม่

ดว้ยสาํนวนภาษาของตนเองเพ่ือช่วยใหจ้าํแม่นข้ึน 

1 1 1 3 1.00 

34 นกัเรียนสามารถตดัส่วนท่ีเป็นรายละเอียดของเร่ืองออกได ้ 1 1 1 3 1.00 

35 นกัเรียนทราบวา่ประโยคใจความสาํคญัของเร่ืองอยูใ่นส่วนตน้  

ส่วนกลาง  และส่วนทา้ยของเร่ือง 

1 1 1 3 1.00 

ค่าความเทีย่งตรงโดยรวม 0.89 
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ตารางที ่5 ตารางประเมินความเทีย่งตรงของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความ 

สูตร  ค่าความเทีย่งตรง  IOC =  
∑RN     (สมบติั ทา้ยเรือคาํ, 2551: 107) 

เน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อที ่ ผู้เช่ียวชาญ IOC 
1 2 3 

1. การอ่านจบัใจความข่าว นกัเรียนสามารถจบัใจความข่าว
ท่ีอ่านได ้

1 1 1 1 1.00 

2 0 1 1 0.70 

3 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1.00 
5 1 1 0 0.70 
6 1 1 1 1.00 
7 0 1 1 0.70 
8 1 1 1 1.00 
9 1 1 1 1.00 
10 1 1 1 1.00 
11 1 1 1 1.00 
12 1 0 1 0.70 
13 1 1 1 1.00 
14 1 1 0 0.70 
15 1 1 1 1.00 

2. การอ่านจบัใจความเร่ือง
สั้น 

นกัเรียนสามารถจบัใจความ
เร่ืองสั้นท่ีอ่านได ้

16 1 1 0 0.70 
17 1 1 1 1.00 
18 1 1 1 1.00 
19 1 1 1 1.00 
20 1 1 0 0.70 
21 1 1 1 1.00 
22 0 1 1 0.70 
23 1 1 1 1.00 
24 1 1 1 1.00 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 

 

เน้ือหา 

 

จุดประสงค์ 

 

ข้อที่ 

ผู้เช่ียวชาญ  

IOC 1 2 3 

2. การอ่านจบัใจความเร่ืองสั้น นกัเรียนสามารถจบัใจความเร่ืองสั้นท่ีอ่านได ้ 25 0 1 1 0.70 

26 1 1 1 1.00 

27 1 1 1 1.00 

28 0 1 1 0.70 

29 1 1 1 1.00 

30 0 1 1 0.70 

3. การอ่านจบัใจความบทความ นกัเรียนสามารถจบัใจความบทความท่ีอ่านได ้ 31 1 1 1 1.00 

32 1 1 0 0.70 

33 0 1 1 0.70 

34 0 1 1 0.70 

35 1 1 1 1.00 

36 1 1 0 0.70 

37 0 1 1 0.70 

38 1 1 1 1.00 

39 1 1 1 1.00 

40 1 1 1 1.00 

41 1 1 1 1.00 

42 1 1 1 1.00 

43 1 1 0 0.70 

44 1 1 0 0.70 

45 1 1 1 1.00 

ค่าความเที่ยงตรงโดยรวม 0.86 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความ 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

การอ่านจับใจความสําคญั  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

......................................................................................................... 

 

คาํอธิบาย 

 

 แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน  สาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยเพื่อใชว้ดัความสามารถในการอ่านจบัใจความสาํคญั  ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  มีจาํนวน  30  ขอ้  ใชเ้วลา  50  นาที  คะแนน

เตม็  30  คะแนน 

 

 คาํถามแต่ละขอ้จะมีเร่ืองใหอ้่าน  เม่ือนกัเรียนอ่านจบแลว้ใหท้าํ

เคร่ืองหมาย  X  ทบัขอ้  ก  ข  ค  หรือ  ง  ซ่ึงเป็นคาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้

เดียว 

 

 เม่ือครูใหส้ญัญาณหมดเวลา  ใหน้กัเรียนวางปากกาทนัที  

 

ช่ือ...............................................................ช้ัน............................เลขที.่................... 
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อานขาวตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ  1 - 5 

        เม่ือเวลา 09.00 น. วันท่ี 6 ต.ค. ผูสื่อขาวรายงานวา จากกรณีเหตุการณฝนตกหนักในพ้ืนท่ี จ.ภูเก็ต ตอเนื่องมา

เปนเวลา 2-3 วัน และมีประกาศจากศูนยอุตุนิยมวิทยา ระบุวามรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังพัดปกคลุมภาคใตฝง

ตะวันตกและทะเลอันดามัน ลักษณะเชนนี้ทําใหบริเวณภาคใตฝงตะวันตกมีฝนตกเพ่ิมขึ้น และมีฝนตกหนักในหลาย

พ้ืนท่ี ขอใหประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงบริเวณ จ.ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูลระมัดระวังอันตรายเกี่ยวกับสภาวะ

ฝนตกหนัก สวนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกําลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร และบริเวณฝนฟา

คะนองและใกลเคียงจะมีคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร ขอใหชาวเรือเดินเรือดวยความระมัดระวังในระยะนี้ตอเนื่องจนถึง

วันท่ี 8 ต.ค.  นายนิสิต จันทรสมวงศ ผวจ.ภูเก็ต กลาววา หลังไดรับทราบประกาศเตือนภัยดังกลาว ไดสั่งการไปยัง

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ภูเก็ตหรือ ปภ.

ใหเฝาระวังติดตามสถานการณ และไดแจงไปยังอําเภอท้ัง 3 อําเภอ คือ อ.เมืองภูเก็ต อ.กะทู และ อ.ถลาง รวมท้ัง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง เขาไปดูแลตรวจสอบ และเฝาระวัง กรณีมีน้ําปาไหลหลากในพ้ืนท่ี เพ่ือจะไดเขา

ไปชวยเหลือประชาชนไดอยางทันทวงที นอกจากนี้ยังมีการแจงเตือนไปยังประชาชนท่ีอยูบริเวณเชิงเขา ใหเฝาระวัง

ดินสไลดและกอนหินท่ีอาจจะกลิ้งตกลงมาดวย พรอมสั่งกําชับไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ หากเกิดเหตุในพ้ืนท่ีใด

ขอใหมีการรายงานเขามาทันที เพ่ือจะไดลงไปตรวจสอบและใหการชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ 

 

(ที่มา หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 3 ต.ค. 57) 

 

1. สาระสําคัญของขาวนี้คือขอใด 

ก. แจงใหประชาชนทราบเหตุการณโดยท่ัวกัน 

ข. เตือนภัยประชาชนใหเรงออกจากพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยโดยเร็ว 

ค. แจงใหผูเกี่ยวของเขาไปดูแลในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยใหไดรับความปลอดภัย 

ง. เตือนภัยประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงใหระมัดระวังสภาวะฝนตกหนัก  คลื่นลมแรง 

2. จังหวัดใดไมไดอยูในเขตพ้ืนที่เสี่ยงในสภาวะฝนตกหนัก 

ก. พังงา 

ข. สงขลา 

ค. กระบี่ 

ง.  สตูล 

3. จากขาวนี้  ผูประกอบอาชีพใดควรระมัดระวังเปนพิเศษ 

ก.  นักบิน 

ข.  ชาวประมง 

ค.  ชาวบานท่ัวไป 

ง.  พอคาแมคาริมชายฝง 
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4. ขอใดคือผลกระทบที่เกิดจากฝนตกหนักติดตอกันเปนเวลานาน 

ก.  บานเรือนไดรับความเสียหาย 

ข.  น้ําปาไหลหลากดินโคลนถลม 

ค.  ชาวประมงไมสามารถออกไปหาปลาได 

ง.  เกิดอุบัติเหตุ  รถยนตสัญจรไมสามารถสัญจรได 

5. มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมภาคใตฝงตะวันตกและทะเลอันดามัน ลักษณะเชนนี้ทําใหสภาพอากาศ

บริเวณนั้นเปนอยางไร 

ก.  มีฝนตกหนัก 

ข.  มีลมพายุกรรโชกแรง 

ค.  มีลูกเห็บตกจํานวนมาก 

ง.  มีอากาศหนาวเย็นปกคลุมท่ัวพ้ืนท่ี 

 

อานขาวตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ  6 - 10 

        ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมแถลงขาวความสําเร็จครั้งย่ิงใหญ สามารถวิจัยและผลิตแอนติบอดี

ท่ีจะนําไปตอยอดเปนวัคซีนรักษาไขเลือดออกอีโบลาไดเปนผลสําเร็จครั้งแรกของไทย 

ฝายประชาสัมพันธ คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สงเอกสารเชิญทําขาวระบุวา คณะ

แพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจหลักในดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการรักษาโรคมา

อยางตอเนื่อง หนึ่งในผลงานลาสดุสงผลใหสามารถวินิจฉัยและรักษาชนิดครบวงจร คือการผลิตแอนติบอดีรักษาโรค

โรคไขเลือดออกอีโบลาสําเร็จ โดยท่ีสถานการณการระบาดของโรคในปจจุบันมีความรุนแรงและมีแนวโนมท่ีสูงขึ้น 

อีกท้ังยังไมมีวัคซีนปองกัน และยาเฉพาะในการรักษา  ท้ังนี้กําหนดใหมีการแถลงขาว "ครั้งแรกของไทย ศิริราชผลิต

แอนติบอดีรักษาโรคไขเลือดออกอีโบลาสําเร็จ" ในวันพฤหัสบดีท่ี 2 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ หอง A201 

อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 รพ.ศิริราช  โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

เปนประธานการแถลงขาวรวมกับ รศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา ศ.เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ 

ชัยคําภา ภาควิชาปรสิตวิทยา และ ศ.ดร.พญ.รวงผึ้ง   สุทเธนทร รองคณบดีฝายวิจยัพรอมทีมแพทยและผูเกี่ยวของ

รวมในการแถลงขาว 

        สําหรับสถานการณการระบาดของโรคอีโบลา องคการอนามัยโลก (ฮู) เปดเผยขอมูลสถานการณการระบาด

ของเชื้อไวรัส 'อีโบลา' ในแอฟริกาตะวันตก เม่ือวันศุกร (26 ก.ย.) ปรากฏวา จํานวนผูติดเชื้อเพ่ิมขึ้นเปน 6,574 ราย 

และในจํานวนนี้เสียชีวิตไปแลวอยางนอย 3,091 คน โดยไลบีเรียเปนประเทศท่ีมีผูเสียชีวิตมากท่ีสุด มีจํานวนมากถึง 

1,830 คน 

        ในรายงานลาสุด ฮูระบุวา พบผูติดเชื้อรายใหม 6 ราย และผูเสียชีวิตอีก 4 คน ในเขตแกรนด ครู ในไลบีเรีย 

ติดกับชายแดนประเทศโกตดิวัวร ท้ังท่ีไมเคยมีประวัติพบผูปวยอีโบลาในพ้ืนท่ีนี้มากอน ขณะเดียวกันท่ี 
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เขตคินเดียในประเทศกินี มีการพบผูติดเชื้อเปนรายแรก เพียงวันเดียวหลังจากฮูระบุวา การระบาดของอีโบลาในกินี

ทรงตัวแลว 

        นอกจากนี้ กินีกําลังประสบปญหาผูปวยอีโบลาในกรุงโกนากรี ไมยอมไปพบแพทยแตอยูกับบานและเยียวยา

อาการปวยของตัวเอง ดวยยาท่ีซ้ือมาจากรานขายยา เนื่องจากเกิดขาวลือวา แพทยในโรงพยาบาลจะฉีดยาพิษ

รายแรงแกคนไข 

        สวนท่ีประเทศเซียรราลีโอน เม่ือสุดสัปดาหกอน รัฐบาลไดประกาศเคอรฟว หามประชาชนออกจากเคหสถาน

เปนเวลา 3 วัน เพ่ือตรวจหาผูติดเชื้ออีโบลา ตอมาเม่ือวันพุธ เซียรราลีโอนขยายเขตกักกันผูปวยอีโบลาเพ่ิมอีก 3 

เขต ทําใหขณะนี้กวา 1 ใน 3 สวนของประชากร 6 ลานคน ของเซียรราลีโอน ไมอาจเดินทางโดยอิสระแลว 

        ขณะท่ีประเทศไนจีเรียและเซเนกัล ซ่ึงไดรับผลกระทบจากการระบาดของอีโบลาครั้งนี้เชนกนั เกือบจะ

สามารถควบคุมการระบาดไดโดยสมบูรณแลว หลังจากไมมีรายงานผูปวยหรือผูเสียชีวิตรายใหมเลยในชวง 2-3 

สัปดาหท่ีผานมา 

 

(ที่มา หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 3 ต.ค. 57) 

 

6.สาระสําคัญของขาวนี้คือขอใด 

ก.  รายงานสถานการณลาสุดของโรคอีโบลาใหทราบ 

ข.  ประเทศเซียรราลีโอนรัฐบาลไดประกาศเคอรฟวหามประชาชนออกจากเคหสถานเปนเวลา 3 วัน เพ่ือตรวจหาผู

ติดเชื้ออีโบลา 

ค. แจงใหทราบวาศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถผลิตแอนติบอดีท่ีจะนําไปเปนวัคซีนรักษาไขเลือดออก

อีโบลาไดเปนผลสําเร็จ 

ง.  เตือนภัยผูท่ีตองเดินทางไปในแถบแอฟริกาตะวันตกใหระมัดระวังเชื้ออิโบลา เพราะโรคมีความรุนแรงและมี

แนวโนมท่ีสูงขึ้น อีกท้ังยังไมมีวัคซีนปองกัน และยาเฉพาะในการรักษา 

7.ใครเปนผูผลิตแอนติบอดีรักษาโรคไขเลือดออกอีโบลาไดสําเร็จ 

ก.  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ข.  ศิริราชพยาบาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ง.  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.เชื้ออีโบลา เริ่มตนแพรระบาดที่ใด 

ก.  แอฟริกาใต 

ข.  แอฟริกาเหนือ 

ค.  แอฟริกาตะวันตก 

ง.  แอฟริกาตะวันออก 
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9.เหตุใดผูปวยอีโบลาในกรุงโกนากรีจึงไมยอมไปพบแพทยแตอยูกับบานและเยียวยาอาการปวยดวยตัวเอง 

ก.  เพราะโรงพยาบาลไมสามารถรองรับผูปวยท่ีมีจํานวนมากได 

ข.  เกิดขาวลือวาแพทยในโรงพยาบาลจะฉีดยาพิษรายแรงแกคนไข 

ค.  เพราะผูติดเชื้อทราบดีวาเปนโรคติดตอรายแรงไมมีทางรักษาได 

ง.  คายาในการรักษาสูงมาก อีกท้ังผูติดเชื้อสวนใหญมีฐานะยากจน 

10.ประเทศใดในแอฟริกาตะวันตกที่มีผูเสียชีวิตจากโรคอีโบลามากที่สุด 

ก. กินี 

ข. ไลบีเรีย 

ค. โกตดิวัวร 

ง. เซียรราลีโอน 

 

 

อานเรื่องสั้นตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ  11 – 18 

 

        เสียงไมเรียวกระทบกันดัง  ขวับ  ขวับ  นักเรียนท่ีเขาแถวหนาเสาธงเงียบกริบ  พวกตัวเล็กๆท่ีเคยคุยกัน

จอกแจกเวลารองเพลงชาติ  ยืนตัวแข็งเปนตุกตา 

        “คนอ่ืนอยาเอาเย่ียงอยาง  ถาขืนประพฤติจะถูกทําโทษแบบนี้  สําหรับนายกอน  เคยหามเคยสอน  นับครั้ง

ไมถวน  ยังไมจํา  ถาทําอีกตองเอา  2  คูณ  2  คูณ  3  เทาไรกอน”  ครูใหญตาลุกวาวจองท่ีกอน 

        “9  ครับ” 

        “เออดี  สูตรคูณประเทศไหนกันพอคุณ ป.3 แลว  นี่ละมัวแตขาโรงเรียน  ตอบใหม” 

        “6  ครับ” 

        “ใช  ตอไปหกทีจําไว  ไปได” 

        กอนคํานับ  เดินกมหนากลับไป  เสียงนักเรียนพึมพํา  ตัวเปยกๆเริ่มแหยกันอีก 

        ใครๆพากันลงความเห็นวา  กอนเปนเด็กเกเรเหลือขอ  ขาดโรงเรียนบอย  รังแกคนอ่ืน  ดาครูผูหญิง  ลักเปด

ไกตามหมูบาน  ลักสมุดดินสอเพ่ือน  ออกจากบานมาโรงเรียนเอาหนังสือซอน  แวะเลนเสียกลางทาง  บางวันกลับ

จากโรงเรียนไมถึงบาน  นอนเสียกับเพ่ือน  บางทีก็นอนตามกองฟาง  ทําเอาครูปวดหัวไปตามๆกัน  เฆี่ยนตีเทาไรๆ

ไมมีผล  พวกผูใหญท่ีรูจักตางพยากรณชะตาของกอนไววาโตขึ้นถาไมตายโหง  ก็ติดคุก 

        กอนอายุ 11  ขวบ  กําลังเรียนชั้นประถม  3  ผอมสูง  ผิวดํา  ท่ีมุมปากมีรอยแตกขาวเปนยวง  

โรคขาดอาหาร  ประวัติท่ีครูเกรียง  ครูประจําชั้นบันทึกไว  กอนกําพราพอตั้งแตยังจําความไมได  แมมีผัวใหม  ท้ิง

ใหกอนอยูกับยาย  กอนขาดความอบอุนจากแม  มีแตยายท่ีเอาแตดุดา  ตามแบบของคนแกท่ีจะใหเด็กทํา 
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อะไรใหไดดังใจ  ย่ิงฐานะยากจนหาเชากินค่ํา  จึงไมมีเวลาเอาใจใสกับหลาน  เพียงมีขาวกรอกหมอไปวันหนึ่งๆก็

พอใจแลว 

        สิ้นเสียงสัญญาณระฆังหยุดพักกลางวัน  เด็กๆกรูออกมาจากโรงเรียน  ห้ิวปนโต  หมอขาว  เตรียม

รับประทานอาหารกลางวัน  บางคนตรงเขาหาแมคา  คนขายหวานเย็นเขยากระดิ่งรัวลั่นเด็กๆวิ่งเขาไปลอม 

        กอนออกไปยืนดูอยูหางๆจากกลุมเด็กเหลานั้น  ตาจับอยูท่ีวัตถุสีเขียวสีแดงท่ีเด็กๆกําลังกินกันอยางลืมตัว  

ความหิวมันเตือนน้ํายอย  น้ํายอยเตือนใหน้ําลายไหล  เตรียมออกมาเพ่ือคลุกเคลาอาหาร  นานๆเขาจะยกมือขึ้น

เช็ดปาก  กลืนน้ําลาย  กอนยืนเหมือนถูกสะกด  ปลอยความคิดฟุงซานออกไป 

        ...เด็กพวกนั้นใสเสื้อผาเนื้อดี  สะอาด  เพราะมีพอแมซักให  สวมถุงเทา  รองเทา  มีหมวกกันแดด  มีกระเปา

หนังสือสวยๆ  มีสตางคมาซ้ือขนมกินทุกวัน  บางคนยังไดคาจางมาโรงเรียน  มีโอกาสรองไหออนแม  เม่ืออยากได

ตุกตาหรือรถไขลานสักคัน  แมคอยหมผาใหในยามดึก  อากาศหนาว  บางคนพอแมเอารถมารับท่ีโรงเรียน  กมดูตัว

บาง  เสื้อ  กางเกง  สีขี้ฝุน  กนขาด  ปะ  แลวปะอีกจนหาเนื้อเดิมไมพบ  เวลาเดินลมเขาวูบๆ  รองเทาหมวกไมตอง

พูดถึง  มองไปทางโรงอาหาร  พวกนั้นกําลังกินขาวอยางเอร็ดอรอย  พวกท่ีอ่ิมแลววิ่งเลนกันอยางสนุกสนาน  

สายตาขุนมัวของกอนหลบลงตํ่าไมอยากจะเห็นภาพนั้นอีกตอไป  เดินกมหนาออกไปทางหลังโรงเรียน 

        ตอนบายครูเวรเรียกกอนมาทําโทษอีก  เพราะมีเด็กมาฟองวากอนไปขโมยสมในสวนหลังโรงเรียนกิน 

        “ตอนหยุดพัก  เธอไปขโมยสมเขาใชไหม”  ครูเวรตั้งคําถาม 

        “ครับ” 

        “กี่ลูก” 

        “2  ครับ” 

        “ครูเคยบอกกี่ครั้งแลว  ไมใหขโมยของคนอ่ืน  จําไดไหม” 

        “จําไดครับ” 

        “แลวทําไมทําอีก” 

        เงียบ  กอนไมตอบ  ไมมีคําแกตัว  กมหนานิ่ง  ในท่ีสุดก็โดนไมเรียวเพ่ือไมใหคนอ่ืนเอาอยาง 

        เชาวันรุงขึ้น  พอเด็กชายสมศักด์ิ  นักเรียนชั้นเดียวกับกอนมาหาครูใหญ 

        “ครูชวยจัดการใหที  ไอกอนมันตอยลูกผมเสียหนาตาบวม  ดูสิครับ”  ผูเปนพอฟองครูใหญชี้ใหดูหนาลูกมี

รอยเขียวท่ีขอบตา 

        “ครูตองเฆี่ยนใหเข็ดเสียบาง” 
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        “ครับ  เดี๋ยวผมจัดการให”  ครูใหญรับปากพอของสมศักดิ์ดวยความเกรงใจ  เพราะเปนพอคาใหญ  รวย  

ออกเงินสรางโรงเรียนตั้งคอนหลัง  ซํ้ามีลูกชายคนเดียวประคบประหงมกันเปนเทวดา  ความรักทําใหเกิดความ

ลําเอียง  อํานาจเงินทําใหเกิดความเกรงใจ 

       กอนถูกตี  6  ที  เพราะตองเอาสองคูณ 

       กลางวันวันนั้น  หลังจากเด็กออกจากหองไปหมดแลว  ครูเกรียงเรียกกอนเขาพบ 

        “ทําไมไปตอยสมศักดิ์เขาละกอน”  เปนน้ําเสียงท่ีแสดงความปรานี 

        “เขาวาผมไอขี้ขโมยครับ” 

        “เราตองอดทนสิกอน  เกิดเปนลูกผูชายตองทนเพียงเขาวามันไมเจ็บแสบอะไร  เราทํารายเขามันผิดกฎของ

โรงเรียน  ครูเห็นใจเธอ  รักเธอ  อยากเห็นเธอเปนคนดี  มีเรื่องอะไรคับใจตองเลาใหครูฟงบาง  ครูเหมือนพ่ีหรือพอ

ของเธอไมตองกลัว  มีอะไรบอกนะ” 

        ครูเกรียงย่ืนมือไปลูบหัวกอนเบาๆ  ดวยความรักท่ีมีตอศิษย  ซ่ึงบางทีก็เสมือนลูก  น้ําใสๆจากดวงตาอันขุน

มัวคูนั้นเริ่มไหลออกมาอาบแกม  เปนครั้งแรกท่ีครูเกรียงเห็นน้ําตาของกอน  มันเปนน้ําตาแหงความต้ืนตันใจ  ความ

นอยใจ  ความดีใจ  ระคนกัน  อาจเปนครั้งแรกท่ีเขาไดรับความอบอุนไดรับความเห็นใจ  เคยแตถูกดุดา  ถูกตําหนิ  

คาดโทษไมเรียว  ไมมีใครเปนมิตรกับเขาเลย 

        กอนมองตามครูเกรียงไปจนลับตา  ความสุขท่ีเขาไดรับเพียงชั่วครู  กําลังจะหมดไปพรอมกับภาพของครูท่ีลับ

ไป  ชะโงกดูท่ีหนาตางแตไมเห็นครูเสียแลว 

        กลับมานั่งท่ีโตะ  หยิบหนังสือขึ้นมาเปด  ภาพท่ีผุดขึ้นบนหนังสือ  มันจะทยอยกันมาเปนลําดับสีเขียวแดงของ

หวานเย็น  กลวยปงรอนๆ  กวยเต๋ียว  ขาวราดแกง  ขาวตมมัด  สมโอ  ภาพสุดทายไมเรียวกําลังลงหลังตัวเอง 

        ปดหนังสือ  เดินไปรินน้ําดื่ม  1  แกวเต็มๆ  กลับมาฟุบลงกับโตะ  ภาพยายหัวขาวโพลนถือไมไลตี  ปากก็ดา

อยูไมขาด  ขึ้นบนกระทอม  เปดหมอขาว  ขาวหมดหมอ  ปบขาวสารก็เกลี้ยง  ลวนแตเปนภาพของความผิดหวัง  

แลวภาพท่ีตนปรารถนาก็มาแทน  ไดสวมเสื้อกางเกงชุดใหม  กระเปาหนังสือใบงาม  สมุดเนื้อดีมีรูปปกเปนอัศวิน

กําลังขี่มา  ดินสอแทงสวย  กําลังอรอยกับกวยเตี๋ยวชามใหญ  ซํ้าหวานเย็นอีก  1  แทง  เพ่ือนๆพากันมาเลนดวย  

แมกําลังโอบกอดลูบหัว 

        เสียงระฆังดังขึ้น  ภาพจริงและภาพปลอมท่ีเกิดขึ้นบนจอแหงจิตของกอนลมหายไป  ลุกจากโตะไปด่ืม

น้ําเปลาๆอีกสองแกวเตรียมเขาเรียน 

        ขาวกอนขาดโรงเรียน  3  วันเปนเรื่องธรรมดา  สําหรับครูในโรงเรียน  แตเรื่องเงินในกระเปาของครูสตรีหาย

นี่สิเปนเรื่องโจษจันกันในวงครู  เกือบทุกคน  ลงโทษกอน  ครูลืมกระเปาไวบนโตะพักเดียวเงินหายไป  50  บาท  
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 พอดีรุงขึ้นกอนขาดโรงเรียนเลยคิดกันวากอนไมกลามาเพราะกลัวถูกทําโทษ  ดวยเหตุนี้ครูเกรียงจึงตกลงใจไปบาน

กอน 

        ครูเกรียงเปนครูใหม  เขามาสอนในโรงเรียนบานไรไมถึงป  และไมใชคนบานนั้น  จึงตองถามชาวบานมา

ตลอดทางประมาณ  2  กิโลเมตรก็ถึงบานกอน  ซ่ึงควรจะเรียกกระทอมมากกวาบาน  มุงหญาคา  ฝาขัดแตะเสาโย

ไปดานหนึ่ง  ใชไมค้ําไวกันลม  หลังคามีรูโหวเพราะหญาคาเกาปลายหลุดไปตองตองเอาถุงพลาสติกแซมไวกันฝนรั่ว  

ขนาดของกระทอมนอนแทบไมไดตลอดตัว  ขณะท่ีกาวขึ้นไปมันไหวตัวยวบยาบนากลัวพัง 

        บนเสื่อไมเกาๆมีรางของหญิงชรานอนอยู  เห็นซ่ีโครงขึ้นเปนซ่ีๆ  หนังท่ีหยอนยานกระเพ่ือมขึ้นลงเวลาหายใจ  

กอนลุกขึ้นจากเตาหุงขาวมุมกระทอมยืนเกกังดวยความแปลกใจ  เลยทําอะไรไมถูก 

        “กําลังทําอะไรกอน  ออ  หุงขาวรึ”  ครูเกรียงหันไปทางหมอขาวท่ีกําลังเดือดมีไฟลุกทวมหมอ  เพราะเปนไฟ

ฟน 

        “ตมขาวตมใหยายครับ”   

        “ครูมาเย่ียมเธอ  นึกวาปวยเปนอะไรไป” 

        “ใครมา  หือ  กอน  ใครมา”  เสียงแหบเครือของยาย 

        “ครูมา  ยาย  คร”ู 

        “ออ  ครู”  แกทําทาจะลุกขึ้นนั่ง  แตครูเกรียงหามไว 

        “ผมมาเย่ียมครับปา  เห็นกอนหายไปหลายวัน  คิดวาเจ็บปวยเปนอะไรไป” 

        “อือ  ฉันปวยเสียหลายวัน  กอนตองขาดโรงเรียนแยจริงๆครู  คนหาเชากินค่ํา  มาเจ็บเสียก็ไมมีอะไรจะกิน  

ไดกอนมันพอเก็บผักหาฟนบาง  รับจางเขาไดเงินมาซ้ือขาวสารหุง  บางวันก็อ่ิม  บางวันก็ไมอ่ิม  เฮอ”  แกหยุดหอบ  

พอดีกอนยกชามขาวตมมาให  เปนขาวตมเหลวๆมีน้ํามากกวาเม็ด  กอนพยุงยายใหลุกขึ้นนั่งแลวเริ่มกินขาวตม 

        “กินขาวเสียกอน  กอน” 

        กอนจัดการกับขาวตมท่ีเหลือกนหมอ  ขาวตมเปลาใสเกลือเค็มๆ  รสหวานมันของขาวใหมทําใหขาวตมหมอ

นั้นหมดโดยไมรูตัว 

        “ปากินยาอะไรบางหรือเปลา”  ครูเกรียงหันไปทางยายของกอนท่ีอ่ิมแลว  กําลังดื่มน้ําจากกระปองนมเกาๆ 

        “กอนมันซ้ือมาให  ไมรูยาอะไร  กินเขาไปพอหายปวดหัว”  แกชี้ไปทางขวดยา  ครูเกรียงหยิบมาดูและตอง

แปลกใจ  เพราะตัวหนังสือท่ีปดทับไวขางขวด  บอกชื่อยา  “แอสไพลิน”  เปนลายมือของเขาเอง 

        “ยาในหองพยาบาลโรงเรียน”  ครูเกรียงคิด 
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        เม่ือลงบันไดบานกอนแลวครูเกรียงรําพึงกับตัวเองวา 

        “กอน  เธอไมไดเลวไปหมดทุกอยาง  อยางท่ีใครๆพากันเขาใจหรอก  ครูไมตําหนิเธอเลยท่ีเธอขาดโรงเรียน  

3  วัน  ครูเสียอีกควรจะละอายเธอ  พรุงนี้ครูจะลาโรงเรียน  5  วัน  เพ่ือกลับไปเย่ียมแมซ่ึงปวยอยูท่ีบาน” 

      

   

 นิมิตร ภูมิถาวร 

(ที่มา หนังสืออานนอกเวลา ป 2512)  

 

11. นักเรียนคิดวาควรต้ังชื่อเรื่องนี้วาอยางไร 

ก.  ชะตาชีวิต 

ข.  เด็กบานสวน 

ค.  เด็กท่ีครูไมตองการ 

ง.  โรงเรียนในชนบท 

12. กอนรองไหครั้งแรกเม่ือใด 

ก.  เม่ือถูกครูใหญตี 

ข.  เม่ือยายปวยหนัก 

ค.  เม่ือถูกเพ่ือนเยาะเยย 

ง.  เม่ือครูเกรียงเอามือลูบหัว 

13. กอนขาดโรงเรียน  3  วันเพ่ือทําสิ่งใด 

ก. ขี้เกียจ 

ข. ไมมีกางเกงนุง 

ค. ทํางานเลี้ยงชพี 

ง. พยาบาลยายท่ีปวย 

14. เรื่องนี้ผูแตงมีจุดมุงหมายอยางไร 

ก. เสียดสีคนรวย 

ข. สอนไมใหเปนคนเกเร 

ค. สอนใหเลิกการเอาเปรียบ 

ง. สอนใหผูใหญเขาใจและเห็นใจเด็ก 
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15. บานของกอนมีลักษณะอยางไร 

ก. บานมุงสังกะสี 

ข. เปนเรือนไมทรงไทยเล็ก 

ค. เปนกระทอมเล็กๆเกือบจะลม 

ง. เปนกระทอมเล็กมากหลังคามุงดวยพลาสติก 

16. กอนมีความตองการสิ่งใดมากที่สุด 

ก.  ขนม 

ข.  เสื้อผา 

ค.  เงินทอง 

ง.  ความอบอุน 

17. ปมของเรื่องนี้คือขอใด 

ก. ความในใจของตัวละครเอกในเรื่อง 

ข. ความเจ็บปวยของยายท่ีไมมีผูใดทราบ 

ค. ทําไมเด็กชายกอนจึงเกเรและชอบขโมยของ 

ง. ครูในโรงเรียนไมเขาใจตนเหตุของปญหาท่ีแทจริง 

18. เรื่องนี้จบแบบใด 

ก. จบดวยความสุข 

ข. จบแบบคลายปม 

ค. จบดวยความเศรา 

ง. จบแบบผูกปมใหคิด 
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อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ  19 - 21 

        ปจจุบันกระแสการเลนเกมคอมพิวเตอรสงผลกระทบกับเด็กไทยอยางมาก ดวยภาพลักษณท่ีนาสนใจดูนําสมัย

ทําใหเด็กไทยเห็นวาการเลนเกมคอมพิวเตอรเปนสิ่งท่ีโกเก จึงหมกมุนกับการเลนเกมคอมพิวเตอรท้ังวันท้ังคืน  ท้ังท่ี

เกมคอมพิวเตอรในปจจุบันนี้มีราคาสูงมาก อีกท้ังยังมีหลากหลายรูปแบบท้ังเกมท่ีแฝงความกาวราว รุนแรง หรือเกม

ท่ีสงเสริมใหเด็กมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม แตผูปกครองสวนใหญก็มักจะหาซ้ือมาใหลูกหลานของตน เพ่ือใหลูกมี

พรอมเหมือนเด็กคนอ่ืน จนมองขามผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับเด็กๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงความกาวราวรุนแรงท่ีอาจ

สะสมอยูในจิตใจของเด็กโดยไมรูตัว และอาจสงผลใหเด็กกลายเปนผูท่ีมีพฤติกรรมกาวราวไปในท่ีสุด ดังนั้น ถึงเวลา

แลวท่ีเราควรหันกลับมาดูแลเอาใจใสใหเด็กไทยเลือกทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชีวิตของตนเอง เพ่ือเด็กไทยของ

เราจะเติบโตเปนผูใหญท่ีดีในอนาคต 

 

(ที่มา  หนังสือเสริมทักษะหลักภาษาไทย อ.ศุภวรรณ สัจจพิบูล : 2553) 

 

 

19. นักเรียนคิดวาควรต้ังชื่อเรื่องนี้วาอยางไร 

ก. เกมยุคใหม 

ข. ผลกระทบของเกมตอเด็กไทย 

ค. การใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

ง. กระแสการเลนเกมคอมพิวเตอรกับเด็กไทย 

20. จากเรื่องนี้  ขอใดไมใชโทษของการเลนเกมคอมพิวเตอร 

ก. เสียเงิน 

ข. เสียเพ่ือน 

ค. เสียการเรียน 

ง. เด็กอาจมีพฤติกรรมกาวราว 

21. เหตุใดเด็กไทยจึงนิยมเลนเกมคอมพิวเตอร 

ก. เพราะตามเพ่ือน 

ข. เพราะดูนาสนใจ  ทันสมัย 

ค. เพราะหาซ้ือไดงายราคาไมแพง 

ง. เพราะสนุกกวาการละเลนของไทย 
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อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ  22 - 25 

        การดําเนินชีวิตในปจจุบันมีแตความวุนวายเนื่องจากวิถีชีวิตของคนในปจจุบันมีแตความเรงรีบ  แกงแยงชิงดี

ชิงเดน  ทําใหคนเรามีความเครียด  ดังนั้นเราจึงควรหากลวิธีในการผอนคลาย เพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยาง

สงบสุข การนั่งสมาธิเปนวิธีหนึ่งท่ีจะชวยทําใหจิตใจของเราสงบไมวอกแวก เนื่องจากเปนการฝกจิตของเราใหสงบนิ่ง 

ไมฟุงซานไปกับเรื่องราววุนวายตางๆท่ีผานเขามาในจิตใจ  ซ่ึงจะชวยใหเรามีสติ  มีความรอบคอบในการดําเนินชีวิต 

และยังชวยใหเราทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย นอกจากการนั่งสมาธิแลวก็ยังมีวิธีอ่ืนๆท่ีจะชวยผอนคลาย

ความเครียด เชน การเลนดนตรี การเลนกีฬา การพักผอน หรือการพูดคุยกับผูอ่ืน 

 

 

(ที่มา  หนังสือเสริมทักษะหลักภาษาไทย อ.ศุภวรรณ สัจจพิบูล : 2553) 

 

 

22. นักเรียนคิดวาควรต้ังชื่อเรื่องนี้วาอยางไร 

ก. ผอนคลายสบายใจ 

ข. การพักผอนในวันหยุด 

ค. วิถีชีวิตของคนในปจจุบัน 

ง. การทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

23. จากเรื่องนี้  เหตุใดคนในปจจุบันจึงมีความเครียด 

ก. เพราะมีหนี้สิน 

ข. เพราะอยากร่ํารวย 

ค. เพราะมีฐานะยากจน 

ง. เพราะชีวิตมีแตความเรงรีบ 

24. ผูเขียนเรื่องนี้มีจุดประสงคอยางไร 

ก.  ตําหนิ 

ข.  สั่งสอน 

ค.  เสนอแนะ 

ง.  หามปราม 
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25. ถานักเรียนมีความเครียด  ควรทําอยางไร 

ก. ซ้ือของ 

ข. กินขนม 

ค. เตะฟุตบอลกับเพ่ือนๆ 

ง. เก็บตัว  ใชความคิดเพียงลําพัง 

 

อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ  26 - 30 

        กระแสการความนิยมการบริโภคอาหารตะวันตกเขามามีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนไทยจนทําใหคนไทยหลายๆ

คนลืมอาหารหลักของคนไทย  ท้ังๆท่ีขาวเปนอาหารท่ีมีคุณคาอยางมหาศาล อุดมไปดวยสารอาหารท่ีมีประโยชนตอ

รางกายมนุษยมากมาย คนสวนใหญมักคิดวาการกินขาวจะทําใหเราไดรับสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตเพียง

อยางเดียว แตในความเปนจริงแลวการบริโภคขาว โดยเฉพาะอยางย่ิงขาวกลอง หรือขาวท่ีไมไดผานการขัดสีจะทํา

ใหเราไดรับสารอาหารอ่ืนๆอีกมากมาย เชน วิตามินอี วิตามินบี แคลเซียม ฟอสฟอรัส  ธาตุเหล็ก และใยอาหาร 

ดังนั้น เราจึงควรชักชวนใหคนไทยหันกลับมาบริโภคขาวเพ่ือสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง  อีกท้ังยังเปนการชวยสราง

รายไดใหแกชาวนา กระดูกสันหลังของชาติไทยอีกดวย 

 

(ที่มา  หนังสือเสริมทักษะหลักภาษาไทย อ.ศุภวรรณ สัจจพิบูล : 2553) 

 

 

26. นักเรียนคิดวาควรต้ังชื่อเรื่องนี้วาอยางไร 

ก. อาหารเพ่ือสุขภาพ 

ข. ขาวไทย  เพ่ือคนไทย 

ค.  การบริโภคอาหารยุคใหม 

ง.  อาหารหลักท่ีถูกคนไทยลืม 

27. เหตุใดในปจจุบันคนไทยจึงไมนิยมบริโภคขาวเหมือนในอดีต 

ก. เพราะเห็นวาการบริโภคขาวดูลาสมัย 

ข. เพราะการบริโภคขาวไมสะดวกสบาย 

ค. เพราะหันไปนิยมบริโภคอาหารตะวันตก 

ง. เพราะอาหารตะวันตกมีคุณคามากกวาขาว 
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28. อาหารหลักของคนไทยคืออะไร 

ก. ขาว 

ข. ขนมปง 

ค. กวยเตี๋ยว 

ง. สปาเกตตี้ 

29. ขอใดไมใชสารอาหารที่ไดจากการบริโภคขาว 

ก. วิตามินดี 

ข. แคลเซียม 

ค. ใยอาหาร 

ง. คารโบไฮเดรต 

30. นักเรียนควรเลือกบริโภคอาหารชนิดใดเปนอาหารเชา 

ก. เคกผลไม 

ข. ขาวตมปลา 

ค. ขนมปงกับแฮม 

ง. ไสกรอก ไขดาว 

 

 

................................................................................................................................................. 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

การอ่านจับใจความสําคญั  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 

......................................................................................................... 

 

1.  ง  2.  ข  3.  ข  4.  ข  5.  ก 

6.  ค  7.  ก  8.  ค  9.  ข  10.  ข 

11.  ค  12.  ง  13.  ง  14.  ง  15.  ค 

16. ง  17. ง  18. ง  19. ง  20.  ข 

21. ข  22. ก  23. ง  24. ค  25. ค 

26. ข  27.  ค  28.  ก  29. ก  30. ข 
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ตารางที่  1    ผลการวเิคราะห์คุณภาพแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปี

ที ่2  เป็นรายข้อ 

ข้อที ่ ค่าความยาก(P) ค่าอาํนาจจําแนก

(R) 

ข้อที ่ ค่าความยาก(P) ค่าอาํนาจ

จําแนก(R) 

1 0.70 0.47 16 0.63 0.33 

2 0.60 0.40 17 0.60 0.67 

3 0.67 0.53 18 0.70 0.47 

4 0.57 0.20 19 0.60 0.40 

5 0.63 0.20 20 0.67 0.53 

6 0.73 0.40 21 0.57 0.20 

7 0.77 0.33 22 0.63 0.20 

8 0.80 0.27 23 0.77 0.20 

9 0.77 0.20 24 0.77 0.20 

10 0.73 0.27 25 0.67 0.53 

11 0.77 0.33 26 0.73 0.40 

12 0.67 0.27 27 0.73 0.40 

13 0.73 0.40 28 0.70 0.33 

14 0.70 0.33 29 0.77 0.33 

15 0.77 0.33 30 0.63 0.33 

 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบับ KR 20 = 0.87 
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ตารางที่  2     ตารางแสดงคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง 

ที ่ Pretest Posttest D ที ่ Pretest Posttest D 

1 23 28 5 21 20 28 8 

2 21 25 4 22 22 25 3 

3 22 28 6 23 21 29 8 

4 17 26 9 24 23 29 6 

5 19 28 9 25 21 25 4 

6 20 28 8 26 23 26 3 

7 21 24 3 27 21 28 7 

8 20 23 3 28 23 27 4 

9 23 28 5 29 20 26 6 

10 22 27 5 30 23 27 4 

11 21 25 4 31 21 27 6 

12 21 27 6 32 23 28 5 

13 18 26 8 33 21 25 4 

14 22 27 5 34 22 25 3 

15 20 25 5 35 17 26 9 

16 21 28 7 36 19 24 5 

17 20 24 4 37 22 28 6 

18 21 26 5 38 21 25 4 

19 23 27 4 39 22 27 5 

20 22 26 4 40 21 26 5 
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ตารางที่  3      ตารางแสดงคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มควบคุม 

ที ่ Pretest Posttest D ที ่ Pretest Posttest D 

1 20 25 5 21 21 25 4 

2 23 26 3 22 23 25 4 

3 21 24 3 23 24 27 3 

4 24 27 3 24 19 24 5 

5 21 26 5 25 22 26 5 

6 22 25 3 26 21 24 3 

7 18 24 6 27 23 26 3 

8 19 25 6 28 21 25 4 

9 20 25 5 29 23 24 1 

10 21 24 3 30 23 27 4 

11 20 26 6 31 22 24 2 

12 23 26 3 32 21 25 4 

13 21 23 2 33 23 26 3 

14 21 24 3 34 23 26 3 

15 21 23 2 35 21 27 6 

16 18 24 6 36 23 26 3 

17 22 27 5 37 21 25 4 

18 20 25 5 38 23 27 4 

19 21 24 3 39 24 26 2 

20 20 26 6 40 20 25 5 
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ตารางที่ 4   การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจับใจความ (หลงัเรียน) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

T – Test Independent 

นักเรียน N Mean Std.   Deviation t 

กลุ่มทดลอง 40 26.43 1.500 4.024 

กลุ่มควบคุม 40 25.23 1.143  
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ภาคผนวก  ง 

แบบสอบถามวดัเจตคตใินการเรียนแบบนําตนเอง 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
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คาํช้ีแจง 

  1. แบบสอบถามน้ี ถามเก่ียวกบัเจตคติในการเรียนแบบนาํตนเอง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

  2.  การตอบแบบสอบถามน้ีไม่มีผลต่อคะแนนการเรียนของนกัเรียนแต่ประการใด ผลการตอบ

แบบสอบถามของนกัเรียนจะมีประโยชน์และมีคุณค่ามากท่ีสุดกต่็อเม่ือนกัเรียนตอบตรงความเป็นจริงมากท่ีสุด 

  3. วธีิตอบแบบสอบถามวดัเจตคติ แต่ละขอ้จะมีช่องวา่งใหน้กัเรียนเลือกตอบ 5 ช่องคือ เห็นดว้ยอยา่งยิง่  

เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความแต่ละขอ้ใหเ้ขา้ใจแลว้ทาํเคร่ืองหมาย  

 ลงในช่องท่ีนกัเรียนเห็นวา่ตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมากท่ีสุด 

4. แบบสอบถามวดัเจตคติจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 วดัดา้นความพร้อมในการเรียนแบบนาํตนเอง และ

ส่วนท่ี 2  วดัวธีิการเรียนรู้ 

ส่วนที ่1 :  ความพร้อมในการเรียนแบบนําตนเอง 

 

ข้อที ่ ข้อความ 

ระดบัเจตคติ 

เห็นด้วย

อย่างยิง่ 

เห็น

ด้วย 
ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิง่ 

การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้      

1 นกัเรียนสามารถบงัคบัตนเองใหก้ระทาํ

ในส่ิงท่ีคิดวา่ควรจะทาํ 

     

2 นกัเรียนเห็นวา่การเรียนรู้เป็นเร่ืองสนุก      

3 ในแต่ละปีนกัเรียนเช่ือวา่ตนเองจะ

เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆดว้ยตนเองหลายเร่ือง 

     

4 นกัเรียนยนิดีท่ีไดมี้ส่วนในการกาํหนด

เน้ือหาท่ีตอ้งการเรียนนอกหอ้งเรียนเอง 

     

แบบสอบถามวดัเจตคติ 
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ข้อที ่

ข้อความ 

 

ระดบัเจตคต ิ

เห็นด้วย

อย่างยิง่ 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วยอย่าง

ยิง่ 

มโนคตขิองตนในด้านการเป็นผู้เรียนที่มี

ประสิทธิภาพ 

     

1 นกัเรียนสนุกในการคน้หาคาํตอบของ

คาํถามท่ีนกัเรียนสนใจ 

     

2 นกัเรียนเช่ือมัน่วา่สามารถบริหารเวลา

เรียนไดดี้ 

     

3 นกัเรียนสามารถตดัสินใจเรียนรู้ส่ิง

ใหม่ๆไดโ้ดยไม่ลงัเล 

     

4 นกัเรียนมัน่ใจวา่ตนเองเป็นผูเ้รียนรู้ดว้ย

ตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในและ

นอกหอ้งเรียน 

     

ความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง      

1 ไม่มีใครนอกจากตวันกัเรียน  ท่ีจะ

รับผดิชอบในส่ิงท่ีนกัเรียนเลือกเรียน 

     

2 นกัเรียนชอบท่ีจะมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจวา่จะเรียนรู้อะไรและอยา่งไร 

     

3 นกัเรียนสามารถระบุไดว้า่นกัเรียนเรียน

ส่ิงใดไดดี้ 
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ข้อที ่

ข้อความ 

 

ระดบัเจตคต ิ

เห็นด้วย

อย่างยิง่ 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วยอย่าง

ยิง่ 

4 การเรียนรู้ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีดี

ข้ึนในชีวิตของนกัเรียน 

     

ความสามารถใช้ทกัษะการศึกษาหาความรู้และ

แก้ปัญหา 

     

1 นกัเรียนเช่ือวา่วิธีการเรียนรู้เป็นส่ิง

สาํคญัต่อการศึกษา 

     

2 นกัเรียนเห็นวา่ปัญหาเป็นเร่ืองทา้ทาย  

ไม่ใช่สัญญาณใหห้ยดุทาํ 

     

3 ถา้ตอ้งการทราบขอ้มูลบางอยา่ง  

นกัเรียนทราบดีวา่จะไปหาไดจ้ากแหล่ง

ใด 

     

4 นกัเรียนทราบจุดอ่อนในการเรียนของ

ตนเอง 
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ส่วนที ่2 :  วธีิการเรียนรู้ 

ข้อที ่ ข้อความ 

ระดบัเจตคต ิ

เห็นด้วย

อย่างยิง่ 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วยอย่าง

ยิง่ 

วธีิการเรียนรู้ในการอ่านจับใจความ      

1 เวลาอ่านเร่ือง  นกัเรียนมกัจะตรวจสอบ

หลกัฐานอยา่งรอบคอบก่อนลง

ความเห็นวา่  ขอ้สรุปเหล่านั้น

สมเหตุสมผลหรือไม่ 

     

2 นกัเรียนทราบวา่ประโยคใจความสาํคญั

ของเร่ืองอยูใ่นส่วนตน้  ส่วนกลาง  และ

ส่วนทา้ยของเร่ือง 

     

3 เม่ือนกัเรียนอ่านเร่ืองจบทุกคร้ังนกัเรียน

จะตั้งคาํถามวา่ใคร  ทาํอะไร  ท่ีไหน  

เม่ือไหร่  อยา่งไร  และทาํไม  กบัตนเอง

เสมอ 

     

4 นกัเรียนนาํส่ิงท่ีอ่านไดจ้ากเร่ืองมาเรียบ

เรียงใจความสาํคญัใหม่ดว้ยสาํนวน

ภาษาของตนเองเพ่ือช่วยใหจ้าํแม่นข้ึน 
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RELIABILITY 

/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR0000 

7 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VA 
R00014 VAR00015 VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 

VAR00020 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

/MODEL=ALPHA. 

 
Reliability 

 

 
[DataSet0] 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 

 
     N % 
 

      Cases  Valid   30 42.3 
 

 
  Excludeda  41 57.7 

 
 

  Total   71 100.0 
 
  a. Listwise deletion based on all 
  variables in the procedure. 

 

 

 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha    N of Items 
 
.94   20 
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ภาคผนวก  จ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 รายวชิา ท 22201 วชิาภาษาไทยเพิม่เตมิ          

หน่วยการเรียนรู้  การอ่านจับใจความ   ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 

ผู้สอน  อ.พมิพศิา  เต่าร้ัง      เวลา  2  คาบ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 1  การอ่านเพ่ือพจิารณาสารประเภทข่าว  เร่ืองส้ัน  และบทความ    

โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ  มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

-------------------------------------------------------------------------  

สาระที ่ 1  :   การอ่าน 

มาตรฐาน   ท 1.1   ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ  แกปั้ญหา  

สร้างวสิัยทศัน์ในการดาํเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระสําคญั 

 การอ่านเพ่ือวิเคราะห์วิจารณ์เป็นการอ่านท่ีตอ้งใชท้กัษะหลายดา้น  เพ่ือวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินค่า

เร่ืองท่ีอ่าน ทั้งน้ีควรมีการพิจารณาเร่ืองท่ีอ่านอยา่งละเอียด มีเหตุผลในการประเมิน และนาํความรู้ ความคิดไปใช้

ในการดาํเนินชีวติได ้

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 นกัเรียนสามารถวเิคราะห์ จบัใจความสาํคญั  สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่านได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้   

  1.  จาํแนกสารท่ีอ่านตามหลกัของงานเขียนแต่ละประเภทได ้

  2.  วเิคราะห์และอธิบายเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

สาระการเรียนรู้ 

   1.  ความหมายของเร่ืองสั้น  ข่าว  และบทความ 

   2. องคป์ระกอบของสารท่ีอ่านแต่ละประเภท 

   3. หลกัการพิจารณาเร่ืองท่ีอ่าน 

   4. การหาประโยคใจความสาํคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน 
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กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมการเรียนแบบนําตนเอง กจิกรรมการเรียนแบบปกติ 

 

1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 

     ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัสารแต่ละประเภท  

ไดแ้ก่  ข่าว  เร่ืองสั้น  และบทความ  ในดา้นของ

ความหมาย  ลกัษณะเฉพาะของสารแต่ละประเภท  

ความเหมือนและความแตกต่างของสาร  วธีิการ

วเิคราะห์สารวา่สารใดเป็นข่าว  เร่ืองสั้น  หรือบทความ 

2. ขั้นกจิกรรมการสอน 

     2.1  นกัเรียนเขา้กลุ่มกลุ่มละ  5-6 คน  

     2.2  ครูแจกใบความรู้เร่ืองข่าว  เร่ืองสั้น  และ

บทความใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา 

     2.3  นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัอ่านเน้ือหาท่ีไดรั้บ  

โดยเวยีนกนัอ่านออกเสียงใหเ้พ่ือนในกลุ่มฟังจนครบ

สมาชิกในกลุ่มทุกคนโดยไม่ตอ้งกลวัวา่เสียงจะรบกวน

กนั  เพราะต่างกลุ่มต่างสมาชิกอยูท่ี่กลุ่มของตน 

     2.4  สมาชิกในกลุ่มช่วยกนัระดมความคิดสรุปเร่ือง

ท่ีอ่านและเขียนลงในกระดาษปรุ๊ฟดว้ยปากกา 

     2.5  นกัเรียนส่งตวัแทนกลุ่มออกมานาํเสนอเน้ือหาท่ี

ครูแจกหนา้ชั้นเรียน  เวยีนกนัจนครบทุกกลุ่ม 

     2.6  ครูแจกใบงานเร่ืองข่าว  เร่ืองสั้น  และบทความ

ใหน้กัเรียนทาํลงในสมุด 

     2.7  นกัเรียนทาํกิจกรรมท่ีครูมอบหมายภายในเวลา

ท่ีกาํหนด 

 

 

1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 

     ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัสารแต่ละประเภท  

ไดแ้ก่  ข่าว  เร่ืองสั้น  และบทความ  ในดา้นของ

ความหมาย  ลกัษณะเฉพาะของสารแต่ละประเภท  

ความเหมือนและความแตกต่างของสาร  วธีิการ

วเิคราะห์สารวา่สารใดเป็นข่าว  เร่ืองสั้น  หรือ

บทความ 

2. ขั้นกจิกรรมการสอน  

     2.1  ครูแจกใบความรู้เร่ืองข่าว  เร่ืองสั้น  และ

บทความใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาประกอบการอธิบาย 

     2.2  ครูแจกใบงานเร่ืองข่าว  เร่ืองสั้น  และ

บทความใหน้กัเรียนทาํลงในสมุด 

     2.3 นกัเรียนทาํกิจกรรมท่ีครูมอบหมายภายใน

เวลาท่ีกาํหนด 
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กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้   (ต่อ) 

กจิกรรมการเรียนแบบนําตนเอง กจิกรรมการเรียนแบบปกติ 

 

3.  ขั้นสรุป 

     3.1  ครูและนกัเรียนช่วยกนัเฉลยใบงานเร่ืองข่าว  

เร่ืองสั้น  และบทความ  ครูอธิบายเพิ่มเติม 

     3.2  นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปเน้ือหาเร่ืองข่าว  

เร่ืองสั้น  และบทความ  สรุปและบนัทึกลงในสมุดเพื่อ

เนน้ย ํ้าความเขา้ใจของนกัเรียน  

   

 

 

3. ขั้นสรุป 

     3.1  ครูและนกัเรียนช่วยกนัเฉลยใบงานเร่ืองข่าว  

เร่ืองสั้น  และบทความ  ครูอธิบายเพิ่มเติม 

     3.2  นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปเน้ือหาเร่ืองข่าว  

เร่ืองสั้น  และบทความ  สรุปและบนัทึกลงในสมุด

เพ่ือเนน้ย ํ้าความเขา้ใจของนกัเรียน  
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การวดัและประเมนิผล 

       วธีิวดั 

 1.  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 2.  ตรวจใบงาน 

เคร่ืองมือการวดัและประเมนิผล  

 1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล   

2.  แบบประเมินการตรวจผลงาน   

 เกณฑ์การประเมนิ 

 1.  การประเมินพฤติกรรมการทาํงานของนกัเรียนรายบุคคล  ผา่นเกณฑร้์อยละ 70  ข้ึนไป 

 2.  การทาํใบงาน  ผา่นเกณฑร้์อยละ  70  ข้ึนไป 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้   

      1.  ใบความรู้เร่ืองข่าว  เร่ืองสั้น  และบทความ 

      2.  ใบงานเร่ืองข่าว  เร่ืองสั้น  และบทความ 
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บันทกึผลหลงัสอน 

1. ผลการสอน 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. บรรยากาศการเรียนการสอน 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ปัญหาและอุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 4. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ                                                ผู้สอน 

      (........................................................) 

                    ตาํแหน่ง................................................ 
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ความหมายของขาว 

 ขาว  หมายถึง  เหตุการณท่ีเกิดขึ้นจริง และมีผลกระทบตอคนในสังคม  โดยคนในสังคมสวนมากให

ความสนใจ  ถูกตีพิมพและเผยแพรทางหนังสือพิมพ  นิตยสารหรือสื่อตางๆอยางสด  ใหม  ทันเวลา  

 

องคประกอบของขาว 

 ขาว  มีองคประกอบดวยกันทั้งหมด  4 สวน  คือ 

1. พาดหัวขาว  เปนสวนท่ีสรางความสนใจ  โดยใชคําท่ีสะดุดตา  และตัวอักษรท่ีมีขนาดใหญกวาเนื้อขาว 

โดยสวนมากมักใชภาษาปากในการเขียนเพ่ือกระตุนความสนใจของผูอาน 

2. ความนํา  คือ  เนื้อเรื่องยอของขาว  เปนการเขียนอธิบายใหผูอานทราบโดยสรุปวา  เหตุการณท่ีนํามา

เขียนขาวนั้นมีเนื้อความอยางไร  ความนําท่ีดีตองชัดเจน  และทําใหผูอานเขาใจเรื่องราวซ่ึงอาจไมจําเปนตอง

อานสวนตอไป 

3. สวนเชื่อม  คือ  สวนท่ีอยูระหวางความนํากับเนื้อเรื่อง  ทําหนาท่ีขยายความหรือใหรายละเอียดเพ่ิมเติม

จากความนํา  องคประกอบสวนนี้ไมมีความจําเปนมากนัก  ซ่ึงบางขาวอาจมีหรือไมมีสวนนี้ก็ได 

4. เนื้อขาว  คือ  รายละเอียดท้ังหมดของขาว  โดยสวนใหญนิยมเขียนเปนยอหนาสั้นๆ  หากมีรายละเอียด

มาก  ก็จะเขียนแยกออกเปนหลายยอหนา  โดยเรียงลําดับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นหรือเรียงลําดับความสําคัญจาก

มากไปนอย  ซ่ึงสังเกตไดจาก  ใคร  ทําอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไหร  ทําไม  และอยางไร 

 

หลักการอานและพิจารณาขาว 

 พรทิพย  ศิริสมบูรณเวช  และคณะ. (2548 : 62 - 65) กลาววา  ในการอานขาวควรพิจารณาดังนี ้

1. พิจารณาพาดหัวขาว  การพิจารณาพาดหัวขาวในหนังสือพิมพเปนการจัดลําดับความสําคัญของขาว  หาก

สังเกตการณพาดหัวขาวในหนังสือพิมพ  จะพบวา  สวนสําคัญท่ีสุดของขาวจะพาดหัวดวยตัวอักษรขนาดใหญ  

สวนท่ีสําคัญรองลงมาจะใชตัวอักษรขนาดเล็กลงมาตามลําดับ  ดังนั้น  ในการอานและพิจารณาขาวควรอาน

พาดหัวขาวใหญกอน  แลวจึงอานพาดหัวขาวยอย 
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2. พิจารณาความนํา  เม่ืออานและพิจารณาพาดหัวขาวและทราบเรื่องราวสั้นของขาวนั้นแลว  ขั้นตอมาคือ

การอานและพิจารณาความนํา  ซ่ึงจะสรุปเรื่องราวของขาวโดยจะขยายความเพ่ิมเติมรายละเอียดของพาดหัว

ขาว  หากผูเขียนขาวสามารถเขียนความนําไดชัดเจน  และผูอานมีเวลาในการอานนอย  ก็อาจไมจําเปนตอง

อานสวนเนื้อขาวตอไป 

3. พิจารณาเนื้อขาว  เนื้อขาวเปนสวนท่ีผูอานจะอานหรือไมอานก็ไดหากทราบเรื่องยอของขาวจากความนํา

แลว  เนื้อขาวเปนรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณท่ีเปนขาว  ซ่ึงอาจพบวาหนังสือพิมพแตละฉบับใหขอมูลของ

ขาวแตกตางกัน  เพราะผูเขียนขาวจะตองเสนอขาวใหทันเวลา  หากเราสนใจขาวใดเปนพิเศษก็ควรติดตาม

อานเนื้อขาวจากหนังสือพิมพหลายฉบับเพ่ือเปรียบเทียบความถูกตองของขาว  และคิดไตรตรองอยาง

รอบคอบ 

4. พิจารณาการใชสํานวนภาษา  เม่ือพิจารณาการใชสํานวนภาษาในการเขียนขาว  จะพบวามีขอบกพรอง

หลายประการ  ท้ังในการเขียนสะกดคํา  การใชคํายอ  การใชคําผิดระดับ  การใชคําสแลง  การวางสวนขยาย

ไมถูกตอง  ท้ังนี้เพราะการจัดทําหนังสือพิมพเปนกระบวนการเรงดวนท่ีตองดําเนินการอยางรวดเร็ว  เพ่ือให

ทันเวลาขาย  เพราะหนังสือพิมพจะมีคาเฉพาะวันนี้เทานั้น  พอวันรุงขึ้นก็จะไมมีใครสนใจอานขาว  จึงเปน

วรรณกรรมรีบเรง  เพราะฉะนั้นในการอานขาวจึงตองพิจารณาการใชภาษาตามลักษณะของภาษาขาว  ท่ีไม

ถูกตองของหลักการใชภาษา 

ประเภทของขาว 

 ในปจจุบันเรามีขาวสารหลากหลายประเภทมากมาย  ตามแตผูอาจะตองการทราบ ไดแก 

1. ขาวการเมือง  เปนความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง  นักการเมือง  และกระบวนการตางๆทางการเมือง

การปกครอง 

2. ขาวสังคม  เปนขาวท่ีเกี่ยวของกับบุคคลท่ีเปนท่ีจับตามองของสังคม  เชน  กลุมไฮโซ  นักธุรกิจ 

3. ขาวเศรษฐกิจ  เปนขาวความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ  การเงิน  ราคาสินคา  ตลาดหุนตางๆ 

4. ขาวอาชญากรรม  เปนขาวท่ีเกี่ยวของกับการกระทําผิดตางๆ 

5. ขาวบันเทิง  เปนเรื่องราวของนักแสดง  นักรอง  ศิลปนในวงการบันเทิง 

6. ขาวกีฬา  เปนรายงานท่ีเกี่ยวกับการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ 

7. ขาวเทคโนโลยี  ไอที  เปนขาวท่ีรวบรวมรูปแบบของเทคโนโลยี  ความกาวหนา  วิยาการตางๆ 

8. ขาวท่ัวไป  เปนขาวท่ีเกิดขึ้นโดยท่ัวไปกับบุคคล  เชน  อุบัติเหตุ  การทะเลาะวิวาทตางๆ 
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ตัวอยาง  ขาว 

 

                                                       ยดึไมพะยูง  

          อุบลฯ/ ผูสื่อขาวรายงานวา หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลําแมน้ําโขงเขตอุบลราชธานี นํา

โดย น.อ.ธวัชชัย สอนซี ผบ.นรข.เขต อบ. น.ท.อมรศักดิ์ ชนะศึก หน.ฝายยุทธการและการขาวฯ นํากําลังท้ัง

ในและนอกเครื่องแบบเขา ตรวจยึดไมพะยูงกลางสระน้ําทางทิศเหนือ บานโสกกระแต ต.โคกกง อ.ชานุมาน 

โดยเจาหนาท่ีตองระดมกําลังกันลงดําน้ําเอาไมพะยูงขึ้นมาไดจํานวน 373 ทอน มูลคาประมาณ 1 ลานบาท 

ซ่ึงไมพะยูงจํานวนนี้หลังเจาหนาคุมเขมและปราบปรามอยางหนัก กลุมพอคาจึงนํามาจมน้ําไวเพ่ือตบตา

เจาหนาท่ี รอจังหวะและโอกาสเจาหนาท่ีเผลอ ก็จะลักลอบสงขามไปขายยังประเทศเพ่ือนบานทันที แตก็ไม

รอดสายตาเจาหนาท่ีไปไดนาวาโทอมรศักดิ์ หัวหนาฝายยุทธการและการขาว เผยวา ปจจุบันกลุมพอคาจะซุก

ซอนไมพะยูงไวในหลายรูปแบบ ท้ังจมน้ําและฝงดิน เปนการยากท่ีจะตรวจยึดหรือจับกุมตัวผูกระทําผิดได 

หากการขาวไมดีพอ 

ที่มา : ขาวทั่วไป หนังสือพิมพบานเมือง -- พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 

 

ตัวอยาง  ขาว 

                                           วรงคหวงทําขาวถุงถูกขายเสี่ยงทุจริต  

          ทําเนียบฯ * พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

(คสช.) แถลงภายหลังการประชุมรวมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และ คสช.วาสิง่แรกท่ีสั่งคือ ทําอยางไรจะใหคนมี

รายไดนอยไดกินขาวราคาถูกลงบาง ชาวนาบนวาขายขาวไดถูก แตตองซ้ือขาวแพงมากิน จึงรับไปจดัการ แต

ไมไดสั่งใหองคการคลังสินคา (อคส.) ไปทําอยางเดียว เดี๋ยวหาวาทุจริตอีก แตคิดตอวาจะทํา อยางไร ซ่ึงตอง

ใชขาวท่ีคุณภาพเริ่มเสื่อมหรือเกรด บีมาขายคนจนไดหรือไม โดยผานตลาดชุมชนท่ีมีสหกรณเปนผูดําเนินการ 

และรัฐอํานวยความสะดวกใหกระทรวงมหาดไทยดูแล  

          ดาน นพ.วรงค เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปตย โพสตผานเฟซบุกสวนตัววา 

อยากบอก รมว.พาณิชยวาหลักการของการทําขาวถุงราคาถูกขายประชาชนเปนสิ่งท่ีดี แตทราบหรือไมวา 

กระบวนการทุจริตในการจัดทําขาวถุงของรัฐบาลเปนวิธีท่ีแยบยลและงายตอการ ทุจริตมากท่ีสุด ในวงการคา

ขาวคุยกันวา รัฐบาลทําขาวถุงเม่ือไรไดตังคทันที เนื่องจากขาวถุงมีปริมาณมากและยากตอการตรวจสอบ 

อาจจะเจอเบิกขาวคุณภาพดีแตตอนปรับปรุงนําขาวคุณภาพต่ํามาปรับปรุง ท่ีสําคญัขาวเม่ือสงไปถึงรานคาจะ

ไมขายราคาถูกจริง. 

ที่มา : ขาวการเมือง หนังสือพิมพไทยโพสต -- พุธที่ 10 มิถุนายน 2558  
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                                                       เคราะหดี  

          สมุทรสาคร/ ผูสื่อขาวรายงานวา เจาหนาท่ีศูนยวิทยุนรสิงหไดรับแจงเหตุวา มีรถตกคลองท่ีบริเวณ

ถนนเอกชัย ฝงตรงขามทางเขาคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จึงประสานเจาหนาท่ี

มูลนิธิการกุศลสมุทรสาครและรถยกไปตรวจสอบพบรถกระบะย่ี หอมิตซูบิชิ รุนไทรทัน สีดําหมายเลขทะเบียน 

ถง 964 กรุงเทพมหานครหัวท่ิมลงไปในคลองขางทาง จากการสอบถามนางนัทธมน หวังวิวัฒนเจริญ อายุ 30 

ป บานอยูท่ี ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร คนขับรถกลาววาตนเพ่ิงกลับจากเรียนหนังสือ และกําลังขับรถ

มุงหนาจะกลับบาน เม่ือมาถึงจุดเกิดเหตุไดมีรถจักรยานยนตปาดหนารถ ตนจึงตัดสินใจหักรถเลยเสียหลักตก

ลงไปในคลองโชคดีตนตั้งสติไดจึงรีบเปด ประตูรถออกมาได หลังเกิดเหตุตนไดใหรถยกนํารถไปไวท่ีอูซอมแลว 

นับวาโชคดีท่ีตนไมไดรับบาดเจ็บแตอยางใด  

ที่มา : ขาวทั่วไป หนังสือพิมพบานเมือง -- พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558  

 

ตัวอยาง  ขาว 

                                                             จับหญิงลาว  

          อุบลฯ/ ผูสื่อขาวรายงานวา เจาหนาท่ีชุดปราบปรามยาเสพติดกองรอยตํารวจตระเวนชายท่ี 227 อ.

เขมราฐ จ.อุบลราชธานี นําโดย พ.ต.อ.สุนทร ประดิษฐแทน ผกก.ตชด.22 ร.ต.อ.ธงชัย ถูรวรรณ รอง ผบ.รอย 

ตชด.227 ร.ต.ท.ประภาส ลาสา หน.ชุด ปปส.ตชด.227 สนธิกําลังกับตํารวจ ทหารและฝายปกครอง จับกุมตัว

นางตุม สีบุญเรือง อายุ 47 ป ราษฎรลาวบานนาคู เมืองสองคอน แขวง สะหวันนะเขต สปป.ลาว พรอมของ

กลางยาบา ท่ีซุกซอนอยูในทวารหนัก 5 กอน จํานวน 945 เม็ดโดยจับกุมตัวไดขณะนั่งอยูบนรถบัสโดยสาร

ประจําทางสายเขมราฐ-อุบลราชธานี บริเวณบานขุมคํา ต.แกงเค็ง อ.กุดขาวปุนขณะท่ีเจาหนาท่ีต้ังดานตรวจ

สารภาพกําลังจะนํายาบาจํานวนดัง กลาวไปสงใหกับเอเยนตรายหนึ่งในตัวเมืองอุบลราชธานี โดยจะไดคาจาง 

10,000 บาท เม่ือสงถึงท่ีหมายแลว แตมาถูกจับกุมตัวเสียกอนซ่ึงเอเยนตใหญรายนี้ หลบหนีไปกอนเจาหนาท่ี

จะเขาตรวจคนท่ีบานพัก เจาหนาท่ีไดเรงรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือขออนุมัติหมายจับกุมตัวมาดําเนิน คดี

ตอไป 

ที่มา : ขาวอาชญากรรม หนังสือพิมพบานเมือง -- พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558   
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ใหนักเรียนอานขาวที่กําหนดใหและเติมขอความลงในชองวางใหถูกตองและสมบูรณ 

1.“ระทึก เสาไฟลมทับรถ หวิดดับ 2 ศพ” 

เมื่อเวลา 16.20 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ร.ต.ท.พยุงศํกด์ิ จงดี พนักงานสอบสวนสภ.หัวหิน ไดรับแจงเหตุเสา

ไฟฟาลมทับรถยนตมีคนติดอยูภายในรถ 2 คน บริเวณโคงบังเบิด ชุมชนบอนไก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ แจงเจาหนาที่กูภัย

สวางหัวหินธรรมสถานและเจาหนาที่การไฟฟารุดตรวจสอบ  

            ที่เกิดเหตุเปนทางโคงมีประชาชนมุงดูเปนจํานวนมาก พบรถเกง มิตซูบิชิ แลนเซอร สีแดง ทะเบียน ฐต 983 กทม. 

ถูกเสารไฟลมทับตัวรถอยู 1 ตนมีสายไฟฟาหอยลงมาเปนจํานวนมากและยังมีกระแสไฟฟาอยู ตรวจสอบทราบวาคนเจ็บไดมี

พลเมืองดีชวยกันงัดประตูรถออกมาไดทั้ง 2 คน ทราบชื่อตอมาชื่อ นางกัญญาภัค มธุราสัย อายุ 30 ป และ นาง อัญชลี วงษ

ศิริ อายุ 30 ป หางจากรถเกงออกไปประมาณ 20 เมตร พบรถบรรทุกซึ่งดานหลังขนรถแบคโฮมาดวย 1 คัน มีนาย ณรงคชัย 

ยินดี อายุ 44 ป ยืนรอใหการกับเจาหนาที่ในที่เกิดเหตุ นางกัญญาภัค คนขับรถยนตเลาเหตุการณระทึกขวัญใหฟงวา ตน

และลูกนองซึ่งทํางานเปนแมบานไดขับรถเกงออกมาซื้ออาหารสุนัข และกําลังขับรถกลับบานพักตามปกติ ซึ่งตนไดขับรถเกง

ตามรถบรรทุกคันดังกลาวที่บรรทุกรถแบ็คโฮมาอยางชาๆ ไมสามารถแซงได แตพอถึงที่เกิดเหตุ ตนไดยินเสียงหมอแปลง

ไฟฟาระเบิด แลวก็เห็นเสาไฟฟาลมลงมาที่รถ จึงผวากมลงตามสัญชาตญาณ เพราะเหตุการณมันเกิดขึ้นเร็วมากจนไม

สามารถจอดรถเพ่ือเปดประตูหลบหนีไดทันเวลา กอนที่จะต้ังสติรองขอความชวยเหลือ กระทั่งพลเมืองดีและชาวบานที่เห็น

เหตุการณจึงชวยงัดรถออกมาไดโดยปลอดภัย ทั้ง 2 คน โดยไมไดรับบาดเจ็บใดๆ แคตกใจเทานั้น ทามกลางความยินดีของ

ชาวบานจํานวนมากที่มายืนมุงดูเหตุการณ  

            ดาน นายณรงคชัย คนขบัรถบรรทุก กลาววา ตนอยูระหวางขับรถจะกลับที่พักรถ ในชุมชนบอนไก พอขับมาถึงที่

เกิดเหตุตนไดยินเสียงคนรอง จึงไดหยุดรถที่เกิตเหตุ โดยที่ไมทราบวาแขนของแบคโฮไดเก่ียวกับสายไฟฟา กอนหนานี้ตนก็

ขับรถกลับที่พักรถในชุมชนบอนไกเปนเร่ืองปกติ แตมาวันนี้ไมทราบวาทําไมแขนของแบ็คโฮเก่ียวสายไฟฟาไดอยางไร 

อยางไรก็ตามทั้งนี้เจาหนาที่ตํารวจจะสอบสวนคูกรณีอยางละเอียดอีกคร้ัง  

ที่มา http://www.thairath.co.th วันที ่14 ตุลาคม 2557 
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2.  “ผวา พบรอยประหลาดคลายพญานาค เมืองรถมา” 

            เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 13 ต.ค. ผูสื่อขาวรับแจงวาที่ศูนยวิทยุสมาคมกูภัยลําปาง

เลขที่ 29 ถ.สิริวิสาล ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลําปาง มีรอยประหลาดคลายพญานาคบริเวณ

กระจกหนารถยนต จึงเดินทางไปตรวจสอบพบรถยนตตูโตโยตา สีขาว ทะเบียนนข-4136 

ลําปาง ซึ่งเปนรถพยาบาลของสมาคมกูภัยลาํปางไวคอยรับสงผูปวยและชวยเหลือผูประสบภัย 

โดยเจาหนาที่กูภัยมุงดูบริเวณดานหนากระจกรถพยาบาลคันดังกลาวพบมีรอยเลื้อยและรอย

ขดของสัตวเลื้อยคลายที่ขนาดยาวกวา 1 เมตร ซึ่งไดมีการโพสตรูปรอยประหลาดดังกลาวลง

ในโซเชียลเน็ตเวิรค ตางก็เช่ือวาเปนรอยพญานาคที่ออกมาแสดงอิทธิฤทธ์ิใหไดเห็นในชวงวัน

ออกพรรษาที่ผานมา โดยบางคนก็เช่ือวาพญานาคมาใหโชคลาภ พรอมกบัตีเปนเลขเด็ดกัน  

            จากการสอบถามนายสัญชัย สําราญจิตต อายุ 25 ป เจาหนาที่ประจํารถพยาบาล

คันดังกลาวทราบวา ชวงเชาวันน้ี (13ต.ค.) จนถึงบายตนเองก็ไดนํารถไปรับสงผูปวยตามปกติ

ไมไดมีอะไรผิดสังเกตเมื่อเสร็จภารกิจก็ไดนํารถมาจอดไวบริเวณหนาศูนยวิทยุตามปกติ แตพอ

มาถึงชวงเย็นซึ่งกําลังจะมาตรวจเช็คอุปกรณและทําความสะอาดรถก็ไดสังเกตเห็นคราบฝุนที่

หนากระจกรถฝงคนขับมีรอยคดเคี้ยวแปลกประหลาดอยูบนกระจก ซึ่งมองเห็นไดอยางชัดเจน 

จึงไดเรียกเพ่ือนๆอาสากูภัยมาดูซึ่งก็เปนที่นาแปลกใจเปนอยางมากวารอยประหลาดคลาย

พญานาคเลื้อยเกิดขึ้นไดอยางไร 

ที่มา http://www.thairath.co.th วันที่ 14 ตุลาคม 2557 
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ความหมายของบทความ 

 บทความ  หมายถึง  งานเขียนท่ีเปนเรื่องจริง  เรื่องท่ีใหสาระจากขอเท็จจริง  เสนอความคิดเห็น  

แตกตางจากบันเทิงคดี  บทความจะมีเนื้อหาไมยาวมากนัก  ใชยอหนาสั้นๆ  หรือนําเรื่องเล็กๆท่ีคนมองขามมา

เติมสีสันใหนาอาน 

องคประกอบของบทความ 

 1. ชื่อเรื่อง  ตองสื่อความหมายอยางชัดเจนวาผูเขียนตองการนําเสนอเรื่องอะไร 

 2. สวนเกริ่นนํา  หรือ  คํานํา  เปนการนําผูอานเขาสูเรื่อง 

 3. สวนเนื้อเรื่อง  เปนสวนของการดําเนินเรื่องท้ังหมด ประกอบดวย 

  -  สวนยอยท่ี 1 ปูพ้ืน (วิเคราะห วิพากษ  แสดงความคิดหรือเสนอแนะ) 

  -  สวนยอยท่ี 2 วิเคราะห (การโตแยงดวยขอเท็จจริงประกอบเหตุผล  ใชหลักฐาน) 

  -  สวนยอยท่ี 3 เสนอความคิดเห็น 

 4. สวนสรุป  เปนจุดยืนของผูเขียนท่ีมีตอเรื่องในวัตถุประสงคในการเขียน 

ลักษณะของบทความที่ดี 

 บทความท่ีดีควรมีลักษณะ 4  ประการดังนี้ 

 1. เอกภาพ  กลาวคือ  เนื้อหาของบทความมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  มีทิศทางของเนื้อหาไป

ในทางเดียวกัน  เพ่ือมุงสูประเด็นหลักท่ีตองการนําเสนอ 

 2. สารัตถภาพ  กลาวคือ  ผูเขียนตองเนนยํ้าประเด็นสําคัญใหชัดเจนวาตองการนําเสนอแนวคิด

สําคัญอะไร   

 3. สัมพันธภาพ  กลาวคือ  มีความสัมพันธกันโดยตลอด  ท้ังในดานการเรียบเรียงถอยคํา  ขอความ  

และการจัดลําดับเรื่องทุกประโยคในแตละยอหนาและยอหนาในแตละเรื่องตองเชื่อมโยงเขาดวยกัน ดวยการใช

คําเชื่อมขอความ 

 4. ความสมบูรณ  กลาวคือ  มีความสมบูรณในดานเนื้อหา  มีเนื้อความชัดเจนกระจางแจง  อธิบาย

ไดครอบคลุมความคิดหลักท่ีตองการเสนอ 

 
 

ใบความรูเรื่อง  บทความ DPU
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ประเภทของบทความ 

 เม่ือแบงตามเนื้อหา  บทความจะแบงได 11 ประเภท  ไดแก 

 1. บทบรรณาธิการ เปนบทความแสดงความคิดเห็นลักษณะหนึ่งท่ีเขียนขึ้นเพ่ือแสดงแนวคิดหลักของ

หนังสือพิมพฉบับนั้นๆตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

 2. บทความสัมภาษณ เปนบทความท่ีเขียนขึ้นจากการสัมภาษณบุคคลเกี่ยวกับความคิดเห็น

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง  หรือเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลนั้นหรือจากการสัมภาษณบุคคลหลายคนใน

หัวขอเดียวกัน 

 3. บทความแสดงความคิดเห็นท่ัวๆไป มีเนื้อหาหลายลักษณะ  เชน  หยิบยกปญหา  เหตุการณหรือ

เรื่องท่ีประชาชนสนใจมาแสดงความคิดเห็น  หรือผูเขียนเสนอความคิดเห็นสนับสนุน  หรือคัดคาน  หรือท้ัง

สนับสนุนและคัดคานความคิดเห็นในเรื่องเดียวกันของคนอ่ืนๆ  เปนตน 

 4. บทความวิเคราะห เปนบทความแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่งซ่ึงผูเขียนจะพิจารณาเรื่องใด

เรื่องหนึ่งท่ีเผยแพรมาแลวอยางละเอียด  โดยแยกแยะใหเห็นสวนตางๆของเรื่องนั้น  ผูเขียนเสนอความคิดและ

วิเคราะหเหตุการณเรื่องราวนั้นอยางละเอียด  แสดงขอเท็จจริง  เหตุผลใหผูอานไดความรู  ความคิดเห็น

เพ่ิมเติม  เกิดความคิดท่ีชัดเจนย่ิงขึ้น  แบงเปนบทความวิเคราะหขาวและบทความวิเคราะหปญหา 

 5. บทความวิจารณ เขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณเรื่องราวท่ีตองการวิจารณดวยเหตุผล

และหลักวิชาเปนสําคัญ 

 6. บทความสารคดีทองเท่ียว มีเนื้อหาแนวบรรยายเลาเรื่องเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวตางๆท่ีมี

ทัศนียภาพสวยงามหรือมีความสําคัญในดานตางๆเพ่ือแนะนําใหผูอานรูจักสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ  ชักชวนให

สนใจไปพบเห็นสถานท่ีนั้นๆ 

 7. บทความกึ่งชีวประวัติ เปนการเขียนบางสวนของชีวิตบุคคลเพ่ือใหผูอานทราบ  โดยเฉพาะ

คุณสมบัติหรือผลงานเดนท่ีทําใหบุคคลนั้นมีชื่อเสียง  ประสบความสําเร็จในชีวิต  เพ่ือชื่นชม  ยกยองเจาของ

ประวัติและชี้ใหผูอานไดแงคิดเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 

 8. บทความครบรอบป มีเนื้อหาแนวบรรยาย  เลาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราว  เหตุการณ  พิธีการ

ในเทศกาลหรือวันสําคัญ  เชน  วันสําคัญทางศาสนา  ทางประวัติศาสตร  ทางวัฒนธรรม  หรือเกี่ยวกับบุคคล

สําคัญ  เปนตน 
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9. บทความใหความรูท่ัวไป ผูเขียนจะอธิบายใหความรู  คําแนะนําในเรื่องท่ัวๆไปท่ีใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน  เชน  มารยาทการเขาสังคม  การแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคลิกภาพ  เคล็ดลับ

การครองชีวิตคู  เปนตน 

 10. บทความเชิงธรรมะ จะอธิบายขอธรรมะใหผูอานท่ัวๆไปเขาใจไดงายหรือใหคติในแนว

ทางการดําเนินชีวิตตามแนวทางพุทธศาสนา  เสนอหาทางแกปญหาตามแนวพุทธปรัชญา 

 11. บทความวิชาการ มีเนื้อหาแสดงขอเท็จจริง  ขอความรูทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ใน

สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ 
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ตัวอยาง  บทความ 

 

อยากยืดอายุตนเองใหยาวออกไปอีก 2 ป  

ก็อยาขืนนั่งดูทีวีใหนานเกินวันละ 3  ชั่วโมง 
   

  

 

     นักวิจัยทางการแพทยสหรัฐฯ กลาวแนะนําคนอเมริกันวา ถาหากอยากยืดอายุตนเองใหยาวออกไปอีก 2 ป 

ก็อยาขืนนั่งดูทีวีใหนานเกินวันละ 3 ชม. หรือตองการ ใหอายุยืนแค 1 ปกับอีก 4 เดือน ก็อยานานเกินกวาวัน

ละ 2 ชม. 

 

     นักวิจัยของศูนย วิจัยชีวเวช เพนนิงตันไดพบในการศึกษา คนอเมริกันท่ีเปนผูใหญใชเวลาแบบนั่งๆ นอนๆ 

มากถึงวันละประมาณ 7.7 ชม. เทากับใชเวลาสวนใหญอยูกับนั่งทํางานอยูกับโตะท้ังท่ีมีหลายวิธีท่ีจะลดการนั่ง

จอมอยูใหนอยลง อยางเชน ยืนทํางานใหมากขึ้น หรือใชโตะท่ีจะตองยืนทํา ยืนประชุมกัน ลงบันไดไปหาคน

ขางลาง แทนการสงขอความ 

 

     นักวิจัยปเตอร คัตซมารซิก ยังไดเปดเผยผลรายของการนั่งนานวา เม่ือตอนเรานั่ง เราจะไมไดใชกลามเนื้อ

ขา ซ่ึงเปนกลามเนื้อขนาดใหญท่ีสุดของรางกายเลย ทําใหไมไดลดปริมาณน้ําตาลและไขมันลง ผลการศึกษาสอ

วา การนั่งหรือดูทีวีนาน อาจจะทําใหอายุขัยของคนอเมริกันสั้นลงได 

 

ทีม่า:  ข้อมูลจากหนังสือพมิพ์ไทยรัฐ 

Thursday, 19 July 2012   
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ตัวอยาง  บทความ 

                                           วัยรุนกับความรุนแรง 
     นับจากตนปที่ผานมา จะมีขาวที่วัยรุนกอความรุนแรงมากมาย เชน ขาวที่วัยรุนใชปนยิงเพ่ือนนักเรียนเสียชีวิต ยกพวกตีกัน

ระหวางสถาบัน และลาสุดคือเมื่องานคอนเสิรตทรัพยสินทางปญญา ไดมีวัยรุนประมาณ 1,000 คน ยกพวกตีกันจนทําใหมี

ผูเสียชีวิต 2 ราย ปญหาเหลานี้ จัดวาเปนปญหาทางสังคมที่นับวันไดมีแนวโนมที่แสดงออกถึงการทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ  

     “วัยรุน”เปนวัยที่ผูคนมักเรียกกันวา “วัยหัวเล้ียวหัวตอ” เพราะวัยนี้พยายามที่จะคนหาความเขาใจในตนเอง ยิ่งในโลก

ปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว   การติดตอส่ือสารทําไดอยางรวดเร็ว สงผลใหโลกทัศนของวัยรุนกวางขึ้น  บางคนก็

คนพบตนเองในทางที่ถูกตอง แตบางคนกลับหันเหไปในทางที่ผิด  ทําใหเปนบอเกิดของปญหาที่เราเห็นในปจจุบัน 

      ถาจะวิเคราะหถึงปรากฏการณของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับวัยรุนในขณะนี้  คิดวาคงจะมีสาเหตุมาจากหลายๆดาน ทั้งการ

เปล่ียนแปลงดานอารมณของวัยรุน สภาพครอบครัว สภาพสังคมตางๆ ที่เปนตัวหลอหลอมพฤติกรรมของวัยรุนผานส่ือตางๆ ทั้ง

ภาพยนตร วีดีโอ เกม ที่ลวนมีผลตอความรุนแรง เขาไปอยูในจิตใตสํานึก โดยที่เขาเองก็ไมรูตัว  ส่ิงสําคัญที่สุดที่จะบงชี้ถึง

พฤติกรรมของวัยรุน ก็คือครอบครัว  เพราะครอบครัวเปนสถาบันที่มีอิทธิพลสําคัญที่สุดในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของวัยรุน  

ครอบครัวจะเปนหนวยพ้ืนฐานที่คอยเสริมสรางประสบการณของเด็กเมื่อยางเขาสูวัยรุนความสัมพันธกับบุคลในครอบครัวจะ

ยุงยากสลับซับซอนมากขึ้น และมักจะเกิดปญหาขัดแยงกันเสมอๆ  เราจะสังเกตไดงายๆ วาวัยรุนเร่ิมมีความรูสึกอยากเปนอิสระ 

ไมอยากใหใครมาบังคับ  และตองการเปนตัวของตัวเอง ดังนั้นสวนสําคัญที่สุด คือพอ แม ที่ตองเปนแบบอยางที่ดีใหลูก ควรให

คําปรึกษา เขาใจในชีวิตของเด็กวัยนี้ ไมขัดขวาง หามในส่ิงที่เขาตองการคนหา  แตควรใหคําปรึกษาที่ดี เพราะเด็กวัยนี้ยิ่งหามก็

เหมือนยิ่งยุ 

     โดยทั่วไปแลวเด็กวัยรุนมักจะเกิดความขัดแยงกับพอแมเสมอทําใหหันเหชีวิตไปหาเพ่ือนเปนสวนใหญ  กลุมเพ่ือนจึงเปน

ส่ิงแวดลอมที่วัยรุนใหความสําคัญเหนืออ่ืนใดจึงเกิดการเกาะติดความเปนพรรคเปนพวกสืบเนื่องไปจนถึงความเปนสถาบัน และ

ยึดถือปฏิบัติกฎเกณฑที่รุนพ่ีในสถาบันต้ังขึ้น เราจึงเห็นกลุมวัยรุนตางสถาบันยกพวกตีกันมาต้ังแตสมัยรุนปู รุนพอ สืบมาจนถึง

รุนปจจุบัน  

     จากสาเหตุท่ีทําใหวัยรุนใชความรุนแรงในการตัดสินปญหา ทําใหเราเห็นวาครอบครัวนาจะเปนจุดเร่ิมตนที่ดีที่สุดในการ

ปลูกฝงอบรมเด็กสรางบุคลิกภาพที่ดีใหแกเด็กเมื่อเขาโตขึ้นและยางเขาสูวัยรุน พอแมตองเปนสวนสําคัญในการชี้แนวทางการ

ดําเนินชีวิต การแกไขปญหาตางๆดวยวิธีที่ถูกตอง และตองเขาถึงอารมณความรูสึกของวัยรุน ไมดุดา หรือปลอยจนเกินไป เพราะ

สาเหตุเหลานี้จะทําใหวัยรุนกลายเปนคนที่กาวราว และตีตัวออกหางจากครอบครัวไปมั่วสุมกับเพ่ือนๆ และเลือกเดินในแนวทาง

ที่ผิดจนกลายเปนปญหาของสังคมอยางที่ปรากฏในปจจุบัน 

นิรนาม 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
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1. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย      หนาขอความทีเ่ปนลักษณะของบทความ และทําเครื่องหมาย  X หนาขอความที่ไม

เปนลักษณะของบทความ 

...............1.  การเปดเร่ือง  คือการบอกชื่อเร่ืองของบทความใหผูอานสนใจ 

...............2.  การปดเร่ือง  มักใชการสรุปเร่ืองเพ่ือเนนสาระสําคัญของเร่ือง 

...............3.  เนื้อหาอาจมีการเสนอปญหาและวิธีการแกไขปญหาที่สัมพันธกัน 

...............4.  สารัตถภาพ คือความสัมพันธกัน ทั้งในดานการเรียบเรียงถอยคํา ขอความ และการจัดลําดับเร่ือง 

...............5.  เนื้อหาตองมีหลักฐานอางอิง  ไมเล่ือนลอย 

...............6. การเขียนบทความมักเขียนใหวกวน ยกตัวอยางตางๆ  แลวจึงคอยเขาประเด็น 

...............7.  เอกภาพ  คือเนื้อหาของบทความมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน   

...............8.  บทความคืองานเขียนที่ใหเฉพาะสาระ ความรู และขอเท็จจริงเทานั้น 

...............9.  ตองมีจุดมุงหมายในการเขียน แตไมจําเปนตองใหผูอานเขาใจจุดมุงหมายก็ได 

...............10. เนื้อหาจะชี้ใหเห็นวา  สวนใดเปนขอเท็จจริง  สวนใดเปนขอคิดเห็น 

2. นําอักษรหนาขอความทางขวามือมาใสในชองวางหนาขอความทางซายมือใหสัมพันธกัน 

...............1.  รูจักกับกวีซีไรต วาณิช จรุงกิจอนันต  ก.  บทความใหความรูทั่วไป 

...............2.  คุยเฟองเร่ืองหนัง “พ่ีมาก พระโขนง”  ข.  บทความวิเคราะห 

...............3. เตรียมพรอมรับมือสึนามิ รูใหไว   ค.  บทความวิจารณ 

...............4. นนทบุรี เล่ืองชื่อทุเรียนไทย   ง.  บทความก่ึงชีวประวัติ 

...............5.  เคล็ดลับในการดูแลเสนผม   จ.  บทความสารคดีทองเที่ยว 

 

 

 

แบบฝกหัด 

เร่ือง  บทความ DPU
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ความหมายของเรื่องสั้น 

 เรื่องสั้นมาจากคาํภาษาอังกฤษวา  Short  Story หมายถึง  เรื่องราวท่ีถูกแตงขึ้นจากพ้ืนฐานความ

เปนจริงเกี่ยวกับชีวิตมนุษย  โดยสรางจากโครงเรื่องงายๆ  ไมซับซอน  มุงเนนท่ีเวลา  สถานท่ีแหงการกระทํา

ของตัวละครเพียงไมกี่ตัว  และพยายามเสนอสิ่งเหลานั้นออกมาอยางรวดเร็วและตื่นเตนตามลําดับ ซ่ึงเรื่องสั้น

สวนมากจะมีจํานวนคําไมเกิน  5,000 คํา  สามารถอานไดรวดเดียวจบภายในเวลาอันสั้น 

 

องคประกอบของเรื่องสั้น 

 เรื่องสั้นแบงออกได  7 องคประกอบดังนี้ 

1. แกนเรื่อง คือ  แนวความคิดหรือจุดสําคัญของเรื่องท่ีผูแตงมุง  หรือจะสื่อใหผูอานทราบ  เรื่องสั้นท่ีดี

จะมีแนวคิดหรือแกนของเรื่องเพียงแกนเดียว  เนื่องจากเรื่องราวในเรื่องสั้นมีขนาดจํากัด 

2. โครงเรื่อง คือ  ขอบขายหรือเรื่องราวของเรื่องอยางกวางๆโดยเกริ่นนําใหผูอานพอทราบเปนเรื่องราว

เกี่ยวกับอะไร  มีการผูกปมปญหาของเรื่อง  เรื่องสั้นท่ีดีควรจะมีโครงเรื่องงายๆไมซับซอนเพราะมีขอจํากัดใน

เรื่องของความยาว 

3. ตัวละคร คือ  ผูแสดงบทบาทสมมติตามท่ีผูแตงกําหนด  โดยท่ัวไปผูแตงมักกําหนดใหตัวละครใน

เรื่องสั้นหลักๆมีเพียง  2-3 ตัวเทานั้น 

4. ฉาก  คือ  สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณในเรื่อง  ซ่ึงหมายรวมถึงเวลาและสภาพท่ีแวดลอมเหตุการณ

นั้นๆดวย  

5. บรรยากาศ คือ  อารมณ  ความรูสึกตางๆของตัวละครในเรื่อง  เชน สีหนา  ทาทางและบทสนทนา

ของตัวละคร 

6. บทสนทนา คือ  ถอยคําท่ีตัวละครใชพูดจาโตตอบกัน  ชวยสะทอนบุคลิกลักษณะเฉพาะของตัวละคร 

7. มีขนาดสั้นคือเขียนอยางประหยัดถอยคํา 

  

 

 

 
ใบความรูเรื่อง 

เรื่องสั้น DPU
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เรื่องสั้น 

 การเปดเรื่อง  เรื่องสั้นไมควรเปดเรื่องใหอืดอาด  ยืดยาว  เชน  เปดเรื่องดวยการบรรยายฉาก  บท

สนทนา  หรือการกระทําอยางใดอยางหนึ่งของตัวละคร 

 การดําเนินเรื่อง  ใหดําเนินเรื่องตามโครงเรื่องท่ีวางไว  เชน 

 1.ดําเนินเรื่องตามเหตุการณกอนหลัง 

 2. ดําเนินเรื่องโดยเอาเหตุการณตอนทายขึ้นกอน 

 3. ดําเนินเรื่องโดยเลายอนไปมา 

 ดําเนินเรื่องไปจนถึงจุดสุดยอดของเรื่อง (climax) เปนจุดท่ีคลีคลายปมปญหา  หรือจุดท่ีตอบสนอง

ขอสงสัยของผูอาน 

 วิธีการบรรยายในการดําเนินเรื่อง 

 1. ผูแตงเปนผูนําเรื่องมาเลาตอ 

 2. ผูแตงเลาเรื่องโดยประสบการณเอง 

 3. ผูแตงเปนผูบรรยายเรื่องท้ังหมด 

 การปดเรื่อง  เปนตอนท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะผูอานตองการทราบวาเรื่องจะจบลงอยางไร  เชน 

 1. จบแบบหักมุม  แบบท่ีผูอานคาดไมถึง 

 2. จบแบบโศกนาฏกรรม  เชน  พระเอกตาย 

 3. จบแบบสุขนาฏกรรม  คือ  จบลงดวยความสําเร็จ  สมหวัง 

 4. จบแบบความเปนจริงในชีวิต  เชน  จบแบบฝากปญหาใหผูอานไปขบคิด 
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การประเมินคุณคาของเรื่องสั้น 

 1. ความสนุกสนาน 

 2. ความรู  แนวคิด  และแนวปฏิบัติตามธรรมชาติของชีวิตมนุษย 

 3. การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  พฤติกรรมของตัวละคร 

 4. การใชภาษามีความสมจริงสอดคลองกับเรื่อง  รวมท้ังความถูกตองเหมาะสม 

ชนิดของเรื่องสั้น  

1. ชนิดผูกเรื่อง (Plot Story) คือมีเคาเรื่องสลับซับซอน ผูอานคาดไมถึง แลวจบลงโดยมีการสรางปมไวตอไป  

2. ชนิดมุงแสดงลักษณะตัวละคร (Character Story) คือเรื่องท่ียึดลักษณะของตัวละครเปนใหญ วา ดุราย 

ออนโยน สวย ฯลฯ  

3. ชนิดถือฉากเปนสวนใหญ (Setting, Atmosphere Story) คือเขียนบรรยายสถานท่ีแหงหนึ่ง ซ่ึงทําใหเกิด

ความรูสึก นึกคิดตางๆ ซ่ึงมีตัวละครเกี่ยวพันอยูกับฉาก  

4. ชนิดท่ีแสดงแนวความคิดเห็น (Theme Story) คือเรื่องท่ีตองการแสดงอุดมคติ หรือชี้ใหเห็นความจริงของ

ชีวิต ซ่ึงวางไวใหผูอาน เกิดความคิดความรูสึกไดเอง  

 

                                                                                                         

                                                                                  

     

                                                                                                

 
ไมยากใชมั้ยจะ...เพ่ือนๆ

อยากอานเรื่องสั้นเรื่องไหน

กันบางเอย..... 
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1. ใหนักเรียนอานขอความตอไปนี้แลวพิจารณาวาขอความใดตรงกับลักษณะของเรื่องสั้น 

                            

                             

                             

2. ใหนักเรียนสรุปลักษณะของเรื่องสัน้จากขอ 1 และนํามาเขียนอธิบายใหมีใจความครบถวน 

 

 

แบบฝกหัด 

เรื่อง  ลักษณะของเรื่องสั้น 

 
 

มีฉากหลายฉาก  

 

มีตัวละคร

ประกอบ 

1-3 ตัว 

 
 

ตัวละครเอก 

มีหลายตัว 

 
แกนของเร่ืองมี

เพียงหนึ่งเดียว 

 
 

มีบทสนทนา 

 
ใชเวลาในการดําเนิน

เร่ืองนอย 

 
จํานวนคํา  

20,000-30,000 คํา 

 
 

ใชเวลาอานไมนาน 

 
 

มีขอคิด  คติ  คําสอน 

 
ลักษณะของเร่ืองสั้น 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 
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ตัวอยาง  เรื่องสัน้ 

                                                        วันอังคารสีชมพู 

ผูเขียน ปติ 

          เขาวา.... 

                        วันอาทิตย    สีแดง 

                        วันจันทร      สีเหลือง 

                        วันอังคาร     สีชมพู 

                        วันพุธ          สีเขียว 

                        วันพฤหัสฯ   สีแสด 

                        วันศุกร        สีฟา 

                        วันเสาร       สีมวง 

          เมื่อวานเปนวันอังคารสีชมพู  แตวันนี้เปนพุธสีเขียว  วันพุธที่พระอาทิตยยังไมขึ้นและไกยังไมขันเพราะไมมีไกให

ขัน  ภายในบานเชาหลังเล็กๆพอใหอยูอาศัยไดตามอัตภาพของความจน  ผูครอบครองมันยอดชาย “นายชัดเจน” ฉีกขี้ตาต่ืนดวย

ความคึกคัก  ลนทะลักดวยกําลังใจ  เพราะเมื่อวานเปนวันอังคาร  วันอังคารสีชมพู  สีแหงความรักและ  เขายอดชาย “นาย

ชัดเจน” กําลังมีความรัก  เมื่อวานเขาไปเที่ยวกับแฟนสาวแสนสวย “นองจ๋ิม” เขาพาเธอไปกินขาว  พาไปดูหนัง  พาไปชื้อของ 

(หมดไปหลายตัง)  พาเธอซอนทายมอเตอรไซควิ่งไปบนถนนแหงความรัก ความรักสีชมพูเชนเดียวกับวันอังคาร   วันอังคารสี

ชมพู  สีแหงความรักและมันทําใหเขามีความสุข 

          วันนี้เปนวนัพุธ   วันพุธสีเขียว   สีเขียวมีความหมายวาอยางไร  นายชัดเจนไมไดใสใจเพราะเขามีความสุขนาย

ชัดเจน  มองหนาตัวเองและสํารวจเคร่ืองแตงกายในกระจก   เขาเปนฅนสูงแตผอม  ผิวสีแทน  บนใบหนาที่ติดไปทาง

หลอ  ดวงตาคูนั้นในกระจกดูเขมแข็งแตแฝงดวยความเศรา    

         “หลอจริงๆนะมึงไอชัดเจน”  นายชัดเจน  ชี้นิ้วชมตัวเองในกระจก   

ชัดเจน  ชื่อนี้มีที่มา  ยายผูมีพระคุณสูงเยี่ยมเทียมเมฆา ผูไดอุปถัมภค้ําชูเล้ียงดูเขาจนโตใหญ  ซึ่งบัดนี้แกไดลาโลกไปแลวเพราะ

แกขี้เกียจจะหายใจ  เคยไดเลาใหเขาฟงถึงที่มาของชื่อ “ชัดเจน”   

          กาลคร้ังหนึ่งเมื่อไมนานนักกอนเขาถือกําเนิดเกิดบนโลก  พอและแมของเขาไดมาพบกันใตทองฟาแหง  พรมลิขิต  บน

เสนทางแหงโชคชะตาและ  ความเยาววัยไรเดียงสาของหนุมสาว  ทั้งสองไดพบและสบตากัน ปงๆๆ แลวรักก็บัง

เกิดขึ้น  จากนั้น  ปะเทงปะ  โปงโปงชึ๊ง  (บทอัศจรรย) ฅนสองฅนก็เปนของกันและกัน  แตทวามิมีส่ิงใดคงอยูชั่วนิรันด์ิแมแตส่ิงที่

เรียกวา  ความรัก  ความรักแปรเปล่ียนเปนความหางเหินและเลิกลาจากกัน  แตเร่ืองมันเศราเพราะสาวเจาทอง  เธอชิงชังและ

เกลียดชังส่ิงที่อยูในทองของเธอ  เธอทําแทงแตไมสําเร็จ  แลวเด็กนอยผูมีโชดชะตาแข็งแกรงกวาหมอทําแทงเถื่อน  จึงไดลืมตา

ขึ้นมาดูโลกภายใตความเกลียดชังของผูเปนมาร(ดา)  หลังจากเด็กนอยถือกําเนิด  แมของเด็กนอยพาเด็กนอยไปทิ้งไวกับผูเปน

พอ  แลวเธอก็สาบสูญไปตลอดกาล  พอพาเด็กนอยมาทิ้งไวกับยายอีกที  แลวทําตัวสาบสูญเชนเดียวกับแม  และดวยความคับ

แคนแนนอกของผูเปนยาย 

         “แนจริงๆ นะมึงเอากันจนเกิดเลย  ชัดเจนมาก..!  มึง..ไอชัดเจน..!” ก็นั้นละที่มาของชื่อ...ชัดเจน...... 
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ชัดเจนดูกระจกจนเปนที่พอใจ  แลวพาตัวเองไปทํางาน... 

       วันพุธสีเขียวแสนสุข  การทํางานแสนสุข เวลากาวยางผานไปอยางรวดเร็ว  ตะวันบายคลอยยอยลับเหล่ียมโลกค่ํามืดด่ืน

ดึก  ผูคนพากันหลับใหลแตนายชัดเจนไม  เขายังไมหลับหากแตนอนพลิกไปพลิกมาคุยโทรศัพทมือถืออยูกับหญิงคนรัก  นาน

หลายชั่วโมงฅนสองฅนพรํ่าพรอดบอกคํารักแกกันผานมือถือ 

         “แคนี้กอนนะครับฅนดี  พ่ีขอนอนกอน รักมากมายมหาศาลนะครับ  ฝนดีนะ   จุบๆ..” 

มือถือถูกวางไวขางหมอน  แลวคนก็หลับไปอยางมีความสุข.... 

       วันพฤหัสฯสีแสด  แสงแดดแผดเผาเรารอนในยามเที่ยง  ชัดเจนนั่งหลับสัปหงกในที่ทํางาน  ฝนหวานถึงแฟนสาวฅน

รัก  ดวงตาท่ีสดใสซุกชนปลุกเราโลก  ริมฝปากนอยๆที่แยมยิ้มอยูเปนนิจ  แขนเล็กๆ  มือนอยๆ เรียวขาที่งดงามคูนั้น  ลองลอย

อยูในความฝน  แตทุกคนตองต่ืน  ถึงต่ืนแลวชัดเจนก็ยังฝน  ฝนถึงเธอ  เธอผูเปนที่รักเขาบอกตัวเองวาเขายินดีจะฝนถึงเธอทุกๆ

ลมหายใจที่เขามี 

       วันพฤหัสฯสีแสด  คอยพาแสงแดดแรงรอนจากไป  อาทิตยลับโลกเหล่ียมโลกอีกคร้ัง  กิจกรรมในค่ําคืนของชัดเจนก็

เหมือนกับทุกๆคืน  นอนคุยมือถือพรํ่าพรอดคํารักกับหญิงรักเหมือนที่ไมอ่ิมในความรัก  และจบลงดวยคําวา 

       “รักมากมายมหาศาลนะครับ”  แลวพาตัวเองสูฝนแสนหวาน 

      วันศุกรสีฟา  ฟาสวางสดใสแลวแต ชัดเจน ยังไมต่ืน  เขาปวย  เขาพยายามลุกขึ้นแตก็ตองยอมรับความจริงวาตัวเอง

ปวย  เขาหยิบมือถอืขึ้นมาโทรไปลางานเสร็จแลวพาตัวเองโซซัดโซเซไปหายากิน  แลวกลับมากระแทกตัวลงนอนบนที่

นอน  หอบหายใจอยางเหนื่อยออน  อีกครูใหญยาเร่ิมออกฤทธิ์ก็หลับไป 

      วันศุกรสีฟา  พาทองฟาสีฟาหายลับไปแทนที่ดวยทองฟาสีดําของค่ําคืน  ค่ําคืนนําพา ชัดเจน ผานเวลาไปดวยความทุกข

ทรมานจากพิษไข 

      วันเสารสีมวง  สายลมเย็นยะเยือกยามเชาพัดเฉ่ือยฉิว  มวลหมูใบไมตองสายลมส่ันระริก  ส่ันระริกเหมือน นายชัดเจน ที่

นอนส่ันอยูบนที่นอนเพราะพิษไข  ไมอาจชวยเหลือตัวเอง  

      เหลามัจจุราชบรรเลงมโหรีแหงความตาย  ตอนรับวิญญาณที่ใกลแตกดับ  รางของ ชัดเจน  ส่ันสะทานแขนและขา

กระตุก  โลกในดวงตาหมุนควางสวางจา  ภาพที่เห็นเบี้ยวบิดเลือนลางและคอยๆจางหายที่ละนอย  เหลามัจจุราชโหรองแซซอง

ดวยยินดี 

     “ไม.!ไม.! ยังไมใชวันนี้ ไมใชวันนี้” เสียงวิญญาณแกรงกูกองคํารามจากภายใน 

     ชัดเจน  กัดฟนลุกขึ้นและลมลง  แตใจที่ไมยอมพายแพตะกายตะเกียจลุกขึ้นอีกคร้ัง  พาตัวเองไปยังหองน้ํา  ถอดเส้ือออกจุม

น้ําเอามาเช็ดตัว  เพ่ือลดความรอนในรางกายอันเกิดจากพิษไข กลับออกมาจากหองน้ําควายาแกไขใสปาก  เคี้ยวจนมันละเอียด

แลวด่ืมน้ําตาม  ทอดกายลงกับพ้ืนสลบไสล  หลายชั่วโมงผานไปไขเร่ิมสูงอีกคร้ัง  ชัดเจน ก็ทําเชนเดิมอีก และอีกหลายๆคร้ังเมื่อ

มีไขขึ้นสูงในวันเสารสีมวง 

     วันอาทิตยสีแดง  พาความสวางสดใสมาเยือนโลก  ชัดเจน สรางจากพิษไขแลว  แตยังเหนื่อยออนและไมมีเร่ียวแรง กัดฟน

ทําใจแข็งหายาและอาหารทานแลวนอนพัก 

     วันอาทิตยสีแดง  แสนสงบไมมีการตอสูและด้ินรน  ไมมีการยื้อแยงและแขงขัน  เพราะวันอาทิตยเปนวันหยุด.... 
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      ดวงตะวันสีเหลืองกลมโต  โผลขึ้น ณ โคงขอบฟา  พาวันจันทรสีเหลืองมาเยือนโลก ชายผูมีชัยเหนือความตาย นาย

ชัดเจน  พาตัวเองท่ีสดใสไปทํางาน  ฅนแสนเบิกบาน  โลกแสนสวย วันจันทรสีเหลืองที่แสนดี  เต็มไปดวยความหวัง  หวังที่จะให

ถึงวันพรุงนี้  วันอังคาร วันอังคารสีชมพูที่เขานัดเจอกับแฟนสาว  

     วันจันทรสีเหลืองอันแสนสุข ควบไปด่ังมาหนุมโจนทะยานในทุงหญาที่กวางใหญไพศาล  ปราดเปรียวและวองไว  จากยาม

เชาเปนยามสาย ลอยไปเปนยามบาย  และเดินทางสูค่ําคืน  ค่ําคืนแหงการยอกลอกับคนรักผานมือถือ  

     “ครับ..แลวเจอกันพรุงนี้นะครับ รักมากมายมหาศาลนะครับ ราตรีสวัสด์ิครับ”  มือถือถูกวาง  ตนถูกความงวงพาสูการนอน 

     วันนี้วันอังคาร  วันอังคารสีชมพู  นายชัดเจนต่ืนแตเชาไปทํางาน เวลาคืบคลานผานไปอยางชาๆ บนความปรารถนาจะใหมัน

ผานไปเร็วๆของชัดเจน  ในความรูสึกของชัดเจนมันเหมือนกับวา  เวลาอูงานเสียเหลือเกิน  แตแลวยามเย็นก็มาเยือนด่ัง

ปรารถนา  ชัดเจนรีบหอตะบึงมอเตอรไซคคันเกง  ไปยังรานกาแฟอันเปนที่นัดหมายของเขากับแฟนสาว  และแลวการรอคอยก็

เร่ิมขึ้น 

     หกโมงเย็นผานไป กาแฟถูกส่ังมาด่ืมฆาเวลา  

     หนึ่งทุมผานไป  หนังสือจากมุมหนังสือถูกร้ือมาอานฆาเวลา 

     สองทุมผานไป  หนังสือจากหนึ่งเลมกลายเปนหลายเลม 

    สามทุมผานไป หนังสือกับนาฬิกาเปนส่ิงที่ถูกอานและมองพอๆกัน 

     สามทุมยี่สิบ  นางฟาของ นายชัดเจน ก็ปรากฏกาย  ตา จมูก ปาก คาง อยางละนิด คอระหงรางเพรียวบาง  ขาสองขางสม

สัดสมสวน  สวยและนารักมองเทาไรก็ไมเบื่อ  ชายผูรอคอยยิ้มไมยอมหุบ  เมือ่เห็นหญิงคนรัก 

     “พ่ีเจนรอจุมนานมั้ยคะ.?” คนวานารักน้ําเสียงนาหลงใหลยิ่งกวา 

     “ไมครับ....ไมนานครับ” นี้ไมใชคําโกหกแตชัดเจนรูสึกเชนนั้นจริงๆ  สาวจุมนั่งลงฝงตรงขามของชัดเจน  เอากระเปาถือวาง

ไวกับเกาอ้ีอีกตัว 

     “ทานอะไรมารึยัง.?” ชัดเจนเอยถามดวยน้ําเสียงออนหวาน 

     “ยังคะ” คนถูกถามตอบ ชัดเจน หยิบเมนูอาหารสงให สาวเจายื่นมือมารับไว 

     “พ่ีเจนคะ” น้ําเสียงจริงจัง 

     “ครับวาไงครับ..?” ชัดเจนสงสายตาหวาน 

     “พ่ีเจนคะ...เออ..คือวา..เออ..”น้ําเสียงของหญิงสาวส่ันเล็กนอย 

     “มีอะไรก็พูดมาเถอะครับ  ไมตองเกรงใจ” ชัดเจนอมยิ้มทําตาโตสดใส  สองมือกางเมนูอาหารคางไว 

     “พ่ีเจนคะจุม อยากเลิกคบกับพ่ีเจนคะ” ทุกถอยคําถูกเนนอยางชัดถอยชัดคํา  ชัดเจนตาโตตกใจ  เมนูอาหารหลุดมือรวงลง

กระแทกพ้ืน  บนใบหนาไมเหลือรอยยิ้ม 

     “อะไร?..อะไรนะครับ” เสียงของชัดเจนตะกุกตะกักส่ันเครือ หนาซีดลงจนเห็นไดชัด 

      “ก็อยางที่บอกละคะ  จุมอยากเลิกคบกับพ่ีเจน  จุมขอโทษ  จุมมีคนอ่ืน ลากอนนะคะ” ส้ินคําพูดคนก็ลุกขึ้นเดินออกจาก

รานไปอยางเรงรีบ  ชัดเจนนั้งตัวแข็งอยูกับที่  โลกเหมือนหยุดหมุน หัวใจปวดแปลบ  
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     “จุมมีคนอ่ืน  จุมมีคนอ่ืน  จุมมีคนอ่ืน” ถอยคําเหลานั้นลอยวนอยูในความคิด  ชัดเจนไดแตนั่งอยูกับที่  จนพนักงานเร่ิมเก็บ

โตะและเกาอ้ีเพราะถึงเวลาปดราน  ชัดเจนหยิบเงินจากกระเปาวางไวบนโตะเปนคากาแฟแลวเดินออกจากราน  สาวเทากาวเดิน

อยางไรจุดหมาย  ทองฟายามราตรีมีดวงเดือนลอยเดนสงแสงนวลใย  มีหมูดาวสงประกายระยิบแตในความรูสึกนั้นมืดมน  บน

ถนนมีรถรามากมายสงเสียงอึกทึกแตในโสตประสาทนั้นเงียบงัน 

     เดินมาไกลเทาไรและนานเทาไร  ชัดเจนไมรูและไมปรารถนาจะรับรู  แตสองขาเร่ิมรูสึกออนแรง  เกาอ้ียาวริมทางวางอยู

ตรงหนา  คนเดินเขาไปหยอนกายลงนั่ง  กมหนาลงซบกับสองมือหล่ังน้ําตาแหงความเศราเสียใจ 

      “เปนอะไรรึปาวพอหนุม.?” ชายชราผูรวมเกาอ้ียาวซึ่งชัดเจนไมไดใสใจสังเกตตอนเดินมานั่งเอยถาม  ใบหนานองน้ําตาเงย

ขึ้นและหันไปมอง  ดวงตาประสบดวงตา 

      “เปนอะไรรึปาว?” ชายชราทวนคําถาม ชัดเจนมองหนาชายชรา  นิ่งเงียบอยูหลายอึดใจ 

      “ใครบอกกันวาวันอังคารสีชมพู” ชัดเจนพูดน้ําเสียงแผวเบา  ชายชราเบิกตากวางกะพริบตาถี่ไมเขาใจกับคําพูดของชัดเจน 

นิ่งเงียบไปครูใหญกวาจะต้ังสติได   

       “แลวใครบอกละวาวันอังคารสีชมพู  มันก็เปนแคเร่ืองที่คนเราสมมติขึ้น  วันอังคารก็แควัน  วันหนึ่งบนโลก  ที่อาจสุขก็ได 

ทุกขก็ได  ก็แคนั้น” ชายชราพูดพรอมกับยิ้มอยางปราณี 

       นายชัดเจนเงยหนาขึ้นมองทองฟา  จันทรกระจางลอยเดน  ดวงดาวดารดาษเต็มฟา 

       “ใครบอกกันนะวาวันอังคารสีชมพู” 
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ตัวอยาง  เรื่องสัน้ 

ชะลอม 
ผู้เขียน : จักรเมถุน 
 
(เร่ืองส้ันเร่ืองน้ี... ขออุทศิแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว) 

ผลงานส่งเข้าประกวดโครงการ Asian Young Writer Award’2014  
 
      เสียงไกบานขันขานรับแสงแรกแหงรุงอรุณ ดวงอาทิตยฉาดฉายแสงโอบอุมรวงขาวสีเหลืองทองซึ่งกําลังถูกกระแสลมพัดโบก 

พล้ิวไหว ธรรมชาติแหงทองทุงใหกล่ินความหอมรัญจวนใจ การยางกาวของทุกสรรพส่ิงเร่ิมกอเกิดไปตามวิถีแหงชีวิตของชาว

ชนบท 

     คุณยายชราผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรง นั่งเหมอมองภาพส่ิงแวดลอมโดยรอบ ดวยความรูสึกอันหลากหลาย ภายในปากกําลัง

เคี้ยวหมากดวยความเพลิดเพลิน พลันใบหนาของคุณยายไดปรากฏรอยยิ้มบางๆ เมื่อไดยินเสียงจากกลุมเด็กตัวปวน ซึ่งดัง

เจ้ือยแจวมาตามทองถนนลูกรัง 

เด็ก หญิงรางเล็กสภาพมอมแมมหนึ่งคน วิ่งดวยสีหนาเริงร่ืนมายังตําแหนงที่คุณยายสุดที่รักนั่ง เมื่อถึงที่หมาย จึงคอยๆ ปนปาย

ขึ้นไปบนแครไม ซึ่งมีขนาดสูงขนานระดับอก 

     “คุณยายทานเลือดเหรอคะ” เด็กนอยเอยถามอยางไรเดียงสา เมื่อเห็นคุณยายบวนน้ําหมากสีแดงลงยังกระโถนขางกาย 

ไดยินประโยคคําถามจากหลานตัวนอยเชนนั้น เสียงหัวเราะพลันกอเกิดดวยความขบขัน 

“ไม ใชเลือดหรอก ส่ิงที่อยูในปากของยายมันคือหมาก” ผูเปนยายอธิบายใหเด็กนอยไดเขาใจ แตสีหนาของหลานตัวนอยยังคง

ฉายแววความงงฉงน 

     “หนูลองทานไดไหมคะ” เด็กหญิงเร่ิมเกิดความสนใจ ตองการล้ิมลองรสชาติจากการ ‘เคี้ยวหมาก’  พลางครุนคิดไปดวยวา

อะไรบางอยางซึ่งมีลักษณะสีขาว ที่คุณยายใชทาลงบนใบไมสีเขียว คงจะมีรสความหวานเฉกเชนขนมอยูไมนอย 

“ทาน ไมไดหรอก เผ็ดเลยทีเดียว ไมเหมือนกับขนมหวานที่หลานเคยทานหรอก” เคี้ยวหมากไป เอยบอกส่ิงที่ถูกตองแกผูเปน

หลานไป คลายวาเด็กตัวนอยจะเลิกสนใจในส่ิงที่คุณยายกําลังเคี้ยวไปเสียแลว เมื่อไดยินเสียงเชือ้เชิญจากกลุมเด็กเล็กรุนราว

คราวเดียวกัน 

     “มาเลน กันเถอะ...” ไดยินเชนนั้นแลว เด็กหญิงตัวนอยรีบปนปายลงจากแครไมดวยความคลองแคลววองไว ปลอยใหยาย

ชรามองตามการจากไปดวยสายตาแหงความเอ็นดู... 

สถานที่อันไร ซึ่งความเจริญ ปราศจากมลพิษจากสารเคมีที่มนุษยสรางขึ้น แมวาจะมีความลาชา แตการดําเนินชีวิตสุดแสนจะ

เรียบงายเชนนี้ นํามาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนแกคนกลุมหนึ่งไดอยางไมมีวันรูลืม... 

     คร้ันกาลเวลาแปรเปล่ียน ทุกสรรพส่ิงยอมมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา... 

 

 

DPU



 

 

191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     หญิงสาวรางสูงอรชรถอดแวนกันแดดสีดํา เมื่อกาวเทาออกมาจากรถยนต บานไมทรงโบราณตรงหนา แมจะมีสภาพเกาทรุด

โทรม แตยังคงกล่ินอายความหลังหลงเหลือในทุกคร้ังที่ไดกลับมาเยือน 

ใบหนาสวย แยมยิ้มอยางมีความสุข เมื่อสายตาไปหยุดมองที่แครไมอันเกาแก แมจะมีการเคล่ือนยายตําแหนงไปบางเล็กนอย แต

แครไมตัวนั้นยังคงรูปแบบความด้ังเดิมในสายตาของหลอน 

     ถึงแมวากาล เวลาจะผานมาเนิ่นนานหลายป เหตุการณตางๆ มากมายไดเกิดขึ้นที่แครไมตัวนั้น มากเร่ืองราว มาก

สถานการณ กระท่ังกาลเวลาไดลบเลือนความทรงจําบางอยางขาดหายไป 

     “ขึ้นบานกันเถอะลูก เด๋ียวเตรียมสํารับไมทัน” เสียงของมารดาเรียกสติใหหญิงสาวกลับมาอยูในโลกแหงความเปนจริง 

เนื่องจากวันนี้เปนวันรวมญาติเฉกเชนทุกเทศกาลสําคัญที่เคยผานมา เพ่ือทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแดเครือญาติผูไดวายชนไปแลว 

     ปลายเทาของหญิงสาวเหยียบย่ําลงบนแผนไมขั้นบันได มืออันเรียวงามสัมผัสราวบันได สายตาเหมอมองขึ้นไปยังชั้นสูงสุด 

พลันที่ประตูทางขึ้นบาน เกิดภาพความเลือนรางของหญิงชราผูคุนเคย ดุจคลายวาเปนภาพอีกหนึ่งมิติซึ่งกําลังซอนทับกับภาพ

ของปจจุบัน 

     ผิวหนังแมจะเห่ียวยนไปตามชวงวัย แตรอยยิ้มซึ่งเต็มไปดวยความอบอุนของหญิงชรา กลับทําใหมองขามอายุขัยไปเสียสนิท 

     เปนรอยยิ้มแหงความนัยมากมาย สารพัดถอยความรูสึกที่ขับผานจากสีหนาของบรรพบุรุษผูควรเคารพนับถือ 

ราง ของเด็กหญิงวัยเรียนชั้นประถมศึกษา มีชะลอมถือไวภายในมือ พรอมกาวเดินขึ้นบันไดบานดวยสีหนาแหงความสุข ภายใน

ชะลอมมีมะมวงพันธุพ้ืนบาน สีเหลืองชวนรับประทาน มารดาบอกกับเด็กหญิงวาคุณตากับคุณยายชื่นชอบเปนยิ่งนัก หากมีขาว

เหนียวกวนใสกะทินับวาชางเปนของทีคู่กัน 

     “คุณตา คุณยาย... สวัสดีคะ” เด็กหญิงพนมสองมือขึ้นไวทักทายสองตายาย ดวยความนอบนอม 

 

     ภัตตาหาร เตรียมไวพรอมเสร็จสรรพ เหลาเครือญาติตางนั่งกันเรียงรายต้ังใจทําพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ด่ังเชนที่บรรพ

บุรุษไดสืบทอดกันมาจากรุนสูรุนจวบจนถึงปจจุบัน 

 

     ขางผนังบานซึ่งสรางจากไมเนื้อดีแทบจะทุกสวน มีชะลอมเกาแกหอยอยูเรียงราย ขนาดแตกตางกันตามการใชงาน หญิงสาว

ไลสายตามองไปทีละชะลอม และไมแนใจวาชะลอมใบไหนกันที่หลอนเคยมอบมันใหกับคุณตาคุณยายเมื่อคร้ัง ในอดีต 

 

     ‘ชะลอมแหงน้ําใจ’ หญิงสาวเคยไดยินประโยคนั้นจากปากของคุณตา เมื่อคร้ังหนึ่งซึ่งหลอนเคยเปนเด็ก ไดนั่งมองคุณตาสาน

ชะลอมดวยความสนใจ 

     ‘ชะลอม นี่... เปนเหมือนภาชนะแหงการสงมอบความสุข หลานสังเกตไหม เวลาคนไปมาหาสูกัน มักจะมีชะลอมติดไมติดมือ

ไปดวย ตาจึงขอต้ังชื่อใหวา... ชะลอมแหงน้ําใจ’  
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     เด็กหญิงพยักใบหนาไปดวยเปนเชงิรับทราบ เมื่อคุณตากําลังเลาเร่ืองราวเก่ียวกับชะลอมใหไดรับฟง  กระแสลมเย็นพัดผาน

เขามาทางหนาตางไม ทุกชีวิตลวนไดสัมผัสกับกล่ินอายความเย็นที่ธรรมชาติมอบใหกันอยางถวน หนา เสร็จส้ินจากการถวาย

ภัตตาหารแดพระสงฆ เครือญาติซึ่งไมไดเจอหนาคาตากันมานานแรมป ตางรวมกลุมสนทนาตามประสาผูมีเชื้อสายแหงวงศ

ตระกูลเดียวกัน  รางอรชร ของหญิงสาว ทิ้งกายลงบนแครไม เมื่อคร้ังหนึ่ง... หลอนตองใชความพยายามอยูมาก กวาจะขึ้นมานั่ง

บนนี้ได พลันรอยยิ้มบางๆ ไดกอเกิดที่มุมปากเล็กนอย เมื่อมองเห็นกลุมเด็กเล็กกําลังวิ่งหยอกลอกันดวยความสนุกสนาน ไมนา

เชื่อวา... กาลเวลาจะหมุนเวียนแปรเปล่ียนไปอยางรวดเร็วถึงเพียงนี้  

     แตทุกคําบอกกลาว เร่ืองเลาจากปากของบรรพบุรุษ ผูซึ่งเคยผานโลกมากอน ยังคงวนเวียนอยูภายในหวงลึกแหงจิตใจของ

หญิงสาวตลอดเวลา คร้ันนึกถึงภาพแหงอดีตทีไร รอยยิ้มแหงความสุขพลันไดกอเกิดขึ้นมาทุกที 

     “คุณ นา มาเลนดวยกันไหมคะ” เด็กหญิงตัวนอยผูมีสภาพมอมแมม วิ่งเขามายังตําแหนงที่หญิงสาวนั่งดวยความซุกซน 

นัยนตาของเด็กนอยฉายแววความบริสุทธิ์อยางเด็กผูไรเดียงสา  บางส่ิงที่เด็กหญิงถือไวภายในมือ ดึงดูดความสนใจผูเปนนาได

มากเลยทีเดียว 

      “ฝากนาไวกอนไหม วิ่งเลนเด๋ียวระวังหลนไมไดทานนะ” หญิงสาวยื่นมือไปขอชะลอมเล็กๆ จากมือของหลานสาว 

คํา ตอบที่ไดรับคือการสายหนาของเด็กหญิง มิหนําซ้ํายังซอนชะลอมไวที่ดานหลัง เพราะเกรงวาผูเปนนาจะหลอกลอเพ่ือแยง

ขนมหวานของหลอนไปรับประทาน  การกระทําของหลานสาว ทําใหผูเปนนาเผยรอยยิ้มแหงความสุขออกมา 

     “เด็ก นอย นาไมแยงขนมของหลานหรอก นี่จะมาชวนนาไปวิ่งเลนดวยไมใชเหรอ จะรอชาอยูทําไมละ” หญิงสาวไมเอยเปลา 

เคล่ือนตัวออกจากแครไม แฝงตัวเขาไปรวมวงละเลนกับเด็กนอยรุนหลานดวยความรูสึกกลมกลืน  

     ทุก ภาพเหตุการณ... ดุจคลายวายังคงหมุนเวียนอยูในหวงคํานึงตลอดเวลา ราวกับวาภาพเหตุการณเมื่อในอดีต ภาพปจจุบัน 

และภาพของอนาคตที่ยังมาไมถึง จะซอนทับกันเปนภาพหนึ่งเดียว 

     รางกายแกชราไปตามกาลเวลา คร้ังหนึ่งเคยเปนหนุมสาว แตไมชานาน... สภาพรางกายก็ตองแปรเปล่ียนไป ไมมีใครผูใด

ตองการ แตหากถึงเวลานั้นกลับตองยอมรับ 

     เรือนไมทรงโบราณ ผานการตอเติมมารุนแลวรุนเลา แตสภาพของมันในความรูสึกยังคงเหมือนเดิม เปนเรือนไม... ที่มีคุณคา

แกความทรงจํา จากรุนบรรพบุรุษตกทอดสูรุนของทายาทผูสานตอ ภาพทุกภาพ ตางเดินควบคูไปพรอมกับการเดินทางของเข็ม

นาฬิกา คอยสรางภาพความทรงจําภาพใหมมาแทนที่  หญิงชราทอดสายตามองชะลอมซึ่งต้ังวางอยูขางกาย ผลไมหลากหลาย

ชนิดบรรจุไวภายในนั้นอยางสวยงาม บุคคลมากมายตรงหนา ตางหอมลอมแครไมยังตําแหนงที่หญิงชรานั่ง โดยเฉพาะแถวหนามี

กลุมเด็กๆ สงสายตาละหอยจองมองคณุยายอาวโุสด้วยความรู้สกึท่ีหลากหลาย 

     ลกูหลาน... มาอยู่กนัพร้อมหน้าพร้อมตาเพ่ือกราบไหว้ขอพร ก่อนจะกลบัไปเผชิญกบัโลกกว้างยงัสถานท่ีท่ีทกุคนจากมา   

ของฝากมากมายตัง้วางเรียงราย แตมี่สิ่งหนึง่เม่ือได้มองอยู่เน่ินนาน พลนัเรียกนํา้ตาแห่งความรู้สกึในห้วงลกึของหญิงชราได้

เป็นอย่างมาก และสิ่งนัน้ก็คือ... ชะลอม 

.........................................................................จบ................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        รายวชิา ท 22201 วชิาภาษาไทยเพิม่เตมิ 

หน่วยการเรียนรู้  การอ่านจับใจความ    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 

ผู้สอน  อ.พมิพศิา  เต่าร้ัง     เวลา  2  คาบ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 2  เร่ืองหลกัและวธีิการอ่านจับใจความ         

โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ  มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

-------------------------------------------------------------------------  

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที ่1     การอ่าน 

มาตรฐาน ท 1.1  :   ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดไปใชต้ดัสินใจ ใชแ้กปั้ญหาและสร้าง

วสิัยทศัน์ในการดาํเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 

ผลการเรียนรู้ 

 อ่านในใจ จบัใจความของเร่ืองท่ีอ่านโดยหาคาํสาํคญั หาหวัขอ้เร่ือง หาประโยคใจความสาํคญัและตอบ

คาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ 

สาระสําคญั 

    การอ่านจบัใจความเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่าน ทาํใหเ้กิดประสบการณ์และเป็นแนวทางสาํหรับการ

อ่านเพ่ือศึกษาหาความรู้ เป็นประโยชน์สาํหรับการจดจาํ และทาํความเขา้ใจเน้ือหาสาระของเร่ือง   จึงควรฝึกฝน

ใหเ้กิดความชาํนาญ  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

      1. บอกความหมายของการอ่านจบัใจความได ้ 

       2. บอกหลกัและวธีิการอ่านจบัใจความได ้

       3. บอกใจความสาํคญัของขอ้ความท่ีอ่านได ้

       4. สรุปประเดน็สาํคญัของขอ้ความท่ีอ่านได ้ 

       5. ตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้

สาระการเรียนรู้ 

       1. ความหมายและหลกัในการอ่านจบัใจความ 

       2. การหาประโยคใจความสาํคญั 
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กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 

กจิกรรมการเรียนแบบนําตนเอง กจิกรรมการเรียนแบบปกติ 

1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 

     ครูสนทนากบันกัเรียนโดยแทรกคาํถามกระตุน้

ความสนใจของนกัเรียนเร่ือง  ทกัษะการส่ือสาร  ไดแ้ก่  

การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  โดยกล่าวถึง

ทกัษะการรับสารเร่ืองการอ่านวา่มีความสาํคญัและ

จาํเป็นกบัชีวิตประจาํวนัมากเพียงใด  พร้อมท้ิงคาํถาม

ใหน้กัเรียนคิดต่อวา่จะทาํอยา่งไรใหอ้่านแลว้ประสบ

ผลสาํเร็จ 

 

2.  ขั้นกจิกรรมการสอน  

  คาบที ่1  (วธีิการอ่าน5W1H) 

    2.1  ครูแจกใบความรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความสาํคญั

ประกอบการอธิบายใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเน้ือหา

ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

          2.1.1  ความหมายของการอ่านจบัใจความสาํคญั 

          2.1.2  จุดมุ่งหมายของการอ่านจบัใจความสาํคญั 

          2.1.3  หลกัและวธีิในการอ่านจบัใจความสาํคญั 

(5W1H) 

          2.1.4  ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการอ่านจบัใจความ

สาํคญั 

 

1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 

          ครูสนทนากบันกัเรียนโดยแทรกคาํถามกระตุน้

ความสนใจของนกัเรียนเร่ือง  ทกัษะการส่ือสาร  

ไดแ้ก่  การฟัง  การพดู  การอ่าน  และการเขียน  โดย

กล่าวถึงทกัษะการรับสารเร่ืองการอ่านวา่มี

ความสาํคญัและจาํเป็นกบัชีวิตประจาํวนัมากเพียงใด  

พร้อมท้ิงคาํถามใหน้กัเรียนคิดต่อวา่จะทาํอยา่งไรให้

อ่านแลว้ประสบผลสาํเร็จ 

 

2.  ขั้นกจิกรรมการสอน  (วธีิการอ่าน5W1H) 

     คาบที่ 1  (วธีิการอ่าน5W1H) 

     2.1  ครูแจกใบความรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความ

สาํคญัประกอบการอธิบายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาใน

หวัขอ้ต่อไปน้ี 

          2.1.1  ความหมายของการอ่านจบัใจความ

สาํคญั 

          2.1.2  จุดมุ่งหมายของการอ่านจบัใจความ

สาํคญั 

          2.1.3  หลกัและวธีิในการอ่านจบัใจความสาํคญั 

(5W1H) 

          2.1.4  ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการอ่านจบัใจความ

สาํคญั 
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กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  (ต่อ) 

กจิกรรมการเรียนแบบนําตนเอง กจิกรรมการเรียนแบบปกติ 

     2.2  ครูแจกใบงานเร่ืองการอ่านจบัใจความสาํคญัให้

นกัเรียนศึกษาจากใบความรู้และตอบคาํถามลงในสมุด 

     2.3  ครูแจกใบกิจกรรมดา้นวิธีการอ่านจบัใจความ

ใหน้กัเรียนทุกคนทาํ 

     คาบที่ 2 (ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบนําตนเอง,กจิกรรม

เชิงจิตวทิยา) 

     2.4  ครูสนทนากบันกัเรียน  พดูคุยแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง  อธิบาย

ประกอบการตั้งคาํถามเก่ียวกบัความหมายของการเรียน

แบบนาํตนเอง  รูปแบบ  ความสาํคญั  ประโยชน์  

บทบาทของครู  ตลอดจนบทบาทของนกัเรียนต่อการ

เรียนรู้แบบนาํตนเอง 

     2.5  ครูแจกใบความรู้ประกอบการอธิบายเก่ียวกบั

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  โดยอธิบายถึงบทบาท

ของนกัเรียนในการเรียนแบบนาํตนเองวา่มี

กระบวนการทั้งส้ิน  7  ขั้นดงัน้ี 

          2.5.1  ขั้นสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีพอใจ 

          2.5.2  ขั้นวนิิจฉยัความตอ้งการ 

          2.5.3  ขั้นกาํหนดเป้าหมายในการอ่าน 

          2.5.4  ขั้นวางแผนการอ่าน  

          2.5.5  ขั้นปฏิบติัตามแผน 

          2.5.6  ขั้นประเมินผลการปฏิบติั 

          2.5.7  ขั้นรับรู้เสริมการอ่าน 

 

     2.2  ครูแจกใบงานเร่ืองการอ่านจบัใจความสาํคญั

ใหน้กัเรียนศึกษาจากใบความรู้และตอบคาํถามลงใน

สมุด 

     2.3  นกัเรียนทาํกิจกรรมท่ีครูมอบหมายภายใน

เวลาท่ีกาํหนด 

     คาบที่ 2  (กจิกรรมด้านวิธีการอ่านจับใจความ) 

     2.4  นกัเรียนเขา้กลุ่มกลุ่มละ 5-6 คน 

     2.5  นกัเรียนทุกกลุ่มเลือกสมาชิกในกลุ่ม 1 คน ท่ี

เขา้ใจในเน้ือหามากท่ีสุดเป็นตวัแทนสลบัไปอยูก่บั

กลุ่มอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่มเดิมของตวัเอง  จากนั้นตวัแทน

กลุ่มท่ีถูกเลือกตอ้งอธิบายเน้ือหาท่ีตนเองเขา้ใจให้

เพ่ือนกลุ่มใหม่ฟัง  ใชเ้วลาอธิบายกลุ่มละไม่เกิน  3  

นาที  เวยีนสลบักนัจนครบทุกกลุ่ม  สุดทา้ยใหส่้ง

ตวัแทนหอ้ง  1  คนออกมาสรุปใหค้รูและเพ่ือนฟัง

หนา้ชั้นเรียน 
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กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  (ต่อ) 

กจิกรรมการเรียนแบบนําตนเอง กจิกรรมการเรียนแบบปกติ 

2.6  ครูแจกใบกิจกรรมเชิงจิตวทิยาเร่ืองการเรียนรู้แบบ

นาํตนเองใหน้กัเรียนลองฝึกทาํเพื่อปรับทศันคติและ

เสริมสร้างความมัน่ใจ  แรงจูงใจใหก้บันกัเรียนวา่

นกัเรียนเป็นผูท่ี้มีความสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้

3.  ขั้นสรุป  

     3.1  ครูและนกัเรียนช่วยกนัเฉลยใบกิจกรรมเร่ือง

การอ่านจบัใจความสาํคญั  และใบกิจกรรมเชิงจิตวทิยา

เก่ียวกบัการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  ครูอธิบายเพ่ิมเติม

จากเน้ือหาท่ีเฉลย 

     3.2  นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปเน้ือหาเร่ืองการอ่าน

จบัใจความสาํคญัและการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  สรุป  

และบนัทึกลงในสมุดเพ่ือเนน้ย ํ้าความเขา้ใจของ

นกัเรียน 

 

 

 

 

3.  ขั้นสรุป 

     3.1  ครูและนกัเรียนช่วยกนัเฉลยใบงานเร่ืองการ

อ่านจบัใจความสาํคญั  ครูอธิบายเพิ่มเติมจากเน้ือหา

ท่ีเฉลย 

     3.2  นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปเน้ือหาเร่ืองการ

อ่านจบัใจความสาํคญั  สรุปและบนัทึกลงในสมุด

เพ่ือเนน้ย ํ้าความเขา้ใจของนกัเรียน 

 

การวดัและประเมนิผล 

       วธีิวดั 

 1.  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 2.  ตรวจใบงาน 

เคร่ืองมือการวดัและประเมนิผล  

 1.  แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล   

2.  แบบประเมินการตรวจผลงาน   
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เกณฑ์การประเมนิ 

 1.  การประเมินพฤติกรรมการทาํงานของนกัเรียนรายบุคคล  ผา่นเกณฑร้์อยละ 70  ข้ึนไป 

 2.  การทาํใบงาน  ผา่นเกณฑร้์อยละ  70  ข้ึนไป 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้   

             1. ใบความรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความ 

             2. ใบความรู้เร่ืองการเรียนรู้แบบนาํตนเอง  (กลุ่มทดลอง) 

 3. ใบงานเร่ืองการอ่านจบัใจความ 

 4. ใบกิจกรรมเชิงจิตวทิยาเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบนาํตนเอง (กลุ่มทดลอง) 
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บันทกึผลหลงัสอน 

1. ผลการสอน 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………................................................................ 

2. บรรยากาศการเรียนการสอน 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………....................................…………………… 

3. ปัญหาและอุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 4. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………............................................................ 

 

 

 

ลงช่ือ                                         ผู้สอน               

   (...................................................) 

ตาํแหน่ง......................................... 
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การจับใจความ 

การจับใจความสาํคัญ เปนการอาน/ฟงเพ่ือใหทราบวา ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร และผลเปน

อยางไร เเลวจดบันทึกใจความสําคัญนั้นไว 

หลักการจับใจความสําคัญ มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

1. ตั้งใจอาน/ฟงเรื่อง 

2. คิดตั้งคําถาม และตอบคําถามจากเรื่อง ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร ผลเปนอยางไร และใหขอคิดอยางไร 

แลวเขียนเปนแผนภาพโครงเรื่อง 

3. เขียนเรียบเรียงสรุปใจความสําคัญของเรื่องดวยสํานวนภาษาของตนเอง 

4. อานทบทวน เพ่ือตรวจสอบความเรียบรอย และความถูกตอง 

การสรุปประเด็น 

ประเด็นคือ สาระสําคัญ ใจความสําคัญ แกนของเรื่อง ดังนั้นเราจึงตองฝกทักษะในการจับประเด็นเพราะเรา

ตองสื่อสารและรับสารจากผูอ่ืน 

การจับประเด็นจะตองปฏิบัติดังนี้ 

1. การหาสาระของเรื่อง 

2. การจับใจความสาํคัญของเรื่อง 

3. การสรุปใจความสําคัญของเรื่อง 

4. การจับหลักคิด/แนวคิดของเรื่อง 

จากนั้นหยิบเอาความคิดหลักหรือประเด็นสําคัญมากลาวยํ้าใหเดนชัด โดยใชประโยคสั้นๆ      เรียบเรียง

ใหเปนระเบียบ 

สิ่งท่ีเราไดจากการฝกทักษะจับประเด็น คือ ทําใหเราไดฝกหัดตั้งคําถามตนเองทุกครั้งท่ีอานหนังสือหรือ

ฟงเรื่องราวตางๆ วา 

* อะไร คือ ประเด็นสําคัญของเรื่องนี้ 

* หัวใจของเรื่อง อยูท่ีไหน 

* คนเขียน/คนพูดเรื่องนี้ ตองการบอกอะไรกับเรา 

* สาระสําคัญของเรื่อง อยูท่ีไหน 

 

 

 

 
ใบความรูเรื่อง  การอานจับใจความสําคัญ 
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    การใชเทคนิค 5W1H ในการวิเคราะหปญหา หรือจับใจความการสรุป

ประเด็น 

   การใชเทคนิค  5W1H  จะใชในขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมุติฐานมีรายละเอียดดังนี้  

ปญหาคืออะไร  หรือ อะไรคือปญหา                            

Who                       ใคร               (ในเรื่องนั้นมีใครบาง) 

What                      ทําอะไร          (แตละคนทําอะไรบาง) 

Where                    ท่ีไหน             (เหตุการณหรือสิ่งท่ีทํานั้นอยูท่ีไหน) 

When                     เม่ือไหร           (เหตุการณหรือสิ่งท่ีทํานั้นทําเม่ือวัน เดือน ป ใด) 

Why                       ทําไม             (เหตุใดจึงไดทําสิ่งนั้น หรือเกิดเหตุการณนั้นๆ) 

How                      อยางไร           (เหตุการณหรือสิ่งท่ีทํานั้นทําเปนอยางไรบาง) 

 

       

 
 

       

ขอมูลอางอิงจาก 

http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=1548 

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=67d076478fe973fd 
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การอ่านจับใจความ  ข่าว 

 

ปูยกัษ์ 

        เม่ือเวลา 14.00 น. ชาวประมงหมู่บา้นป่าคลอก อ. ถลาง จ.ภูเกต็ จบัปูทะเลยกัษ ์นํ้าหนกั 2.8 กิโลกรัม ความ

ยาวของลาํตวัและกา้มกวา่ 2 ฟุต ไม่กลา้กิน วอนหน่วยงานเก่ียวขอ้งมารับศึกษาและเล้ียงดูดว้ย  

จากการตรวจสอบเบ้ืองตน้พบวา่ ชาวประมงจบัปูยกัษต์วัน้ีไดท่ี้คลองป่าคลอก ปูตวัดงักล่าวเป็นปูเพศผูห้นกั 2.8 

กิโลกรัม วดัความยาวของลาํตวัและกา้มได ้กวา่ 2 ฟุต ชาวประมงท่ีพบ คาดวา่น่าจะเป็นปูทองหลาง หรือ ปูเขียว 

ท่ีนานๆจะพบที และไดข้งัไวใ้นถงันํ้าขนาดใหญ่เพ่ือรอใหเ้จา้หนา้ท่ีประมงมารับไปดูแลต่อ ตลอดทั้งวนัมี

ชาวบา้นมาขอซ้ือและแห่ชมตีเป็นหวยจาํนวนมาก  

        ชาวบา้นบอกปูท่ีจบัไดต้วัน้ีถือวา่ใหญ่ท่ีสุดตั้งแต่ไดมี้การจบัปูมา โดยเม่ือไม่ก่ีเดือนท่ีผา่นมา ชาวประมงท่ี จ.

กระบ่ี กจ็บัปูยกัษช์นิดน้ีไดจ้นเป็นข่าวโด่งดงั มีนํ้ าหนกั 2.3 กิโลกรัม แต่การพบคร้ังน้ีท่ี จ.ภูเกต็ ตวัใหญ่กวา่ 

นํ้าหนกัถึง 2.8 กิโลกรัม ถือวา่ใหญ่สุดเท่าท่ีเคยพบมา  

        อยา่งไรกต็าม ปูชนิดน้ีช้ีเป็นปูท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ แต่ละปีพบนอ้ยมาก แสดงวา่ป่าโกงกาง หรือป่าชายเลน แหล่ง

อาศยัของมนัท่ีพบยงัอุดมสมบูรณ์ นอกจากน้ีชาวบา้นบอกวา่ปูชนิดน้ีเน้ือมีความอร่อย จึงอยากใหท้างส่วน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้มาตรวจสอบดูแล ศึกษาหาทางเพาะขยายพนัธ์ุ เพ่ือเพิ่มจาํนวนปูหรือส่งเสริมใหเ้ล้ียงเพ่ือ

เป็นธุรกิจของชาวบา้นต่อไป  

หนังสือพมิพ์ข่าวสดฉบับวนัที่  13  ต.ค.  2557 

 

 

 

เอกสารประกอบการสอนวชิาภาษาไทยเพิม่เติม 4    รหัสวชิา ท 22201 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

เร่ือง การอ่านจับใจความ  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 

ผู้สอน  อาจารยพ์ิมพศิา  เต่าร้ัง   

ช่ือ …………………………………………………………………......……. ชั้น ม. 2/.......... เลขท่ี .......... 
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คาํช้ีแจง    ใหน้กัเรียนลาํดบัเหตุการณ์จากข่าวโดยใส่หมายเลขลาํดบัเหตุการณ์  พร้อมทั้งวเิคราะห์ 

   ใจความสาํคญัของเร่ืองตามหวัขอ้ 

 

................  1. ปูชนิดน้ีช้ีเป็นปูท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ แต่ละปีพบนอ้ยมาก 

................  2. ปูยกัษมี์นํ้าหนกั 2.8 กิโลกรัม ความยาวของลาํตวัและกา้มกวา่ 2 ฟุต 

................  3. ตลอดทั้งวนัมีชาวบา้นมาขอซ้ือและแห่ชมตีเป็นหวยจาํนวนมาก  

................  4. ปูชนิดน้ีเน้ือมีความอร่อย ชาวบา้นอยากใหส่้วนราชการศึกษาหาทางเพาะขยายพนัธ์ุเพ่ือเพิ่ม 

                      จาํนวนปูหรือส่งเสริมใหเ้ล้ียงเพ่ือเป็นธุรกิจของชาวบา้นต่อไป  

................  5. ชาวประมงจบัปูทะเลยกัษต์วัน้ีไดท่ี้คลองป่าคลอก อ. ถลาง จ.ภูเกต็ 

................  6. ชาวบา้นบอกปูยกัษท่ี์จบัไดท่ี้ จ. ภูเกต็ตวัน้ีถือวา่ใหญ่ท่ีสุดตั้งแต่ไดมี้การจบัปูมา 

................  7. ไดข้งัปูยกัษไ์วใ้นถงันํ้าขนาดใหญ่เพ่ือรอใหเ้จา้หนา้ท่ีประมงมารับไปดูแลต่อ 

................  8. เม่ือไม่ก่ีเดือนท่ี จ.กระบ่ีกจ็บัปูยกัษช์นิดน้ีไดจ้นเป็นข่าวโด่งดงั มีนํ้ าหนกั 2.3 กิโลกรัม 

................  9. ชาวประมงท่ีพบคาดวา่น่าจะเป็นปูทองหลางหรือปูเขียวท่ีนานๆจะพบ 

................  10. ป่าโกงกาง หรือป่าชายเลน แหล่งอาศยัของมนัท่ีพบยงัอุดมสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

ใบกจิกรรม 

การอ่านจบัใจความสําคญัจากข่าว 

ทาํได้ใช่มั้ยจ๊ะ 

คนเก่ง 
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ช่ือ ……………………………………………………......……. ชั้น ม. 2/.......... เลขท่ี 

 

 

 

ตาราง  5W1H  วเิคราะห์ใจความสําคญัของข่าว  

WHO 

(ใคร) 

WHERE 

(ท่ีไหน) 

WHEN 

(เม่ือไหร่) 

WHY 

(ทาํไม) 

HOW 

(อยา่งไร) 

      

…………………………………………………………………………. 

WHAT 

(ทาํอะไร) 

      

…………………………………………………………………………. 

      

…………………………………………………………………………. 

      

…………………………………………………………………………. 

      

..…………………………………………………………………………

 

      

..…………………………………………………………………………
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การอ่านจับใจความ  เร่ืองส้ัน 

 

ส้ินเสียงสุดท้าย 

        ในเชา้แรกของการเปิดภาคเรียนแสงแดดเร่ิมสาดส่องไปทัว่ทุกพื้นหญา้ท่ีเขียวขจีและเหล่าหมู่มวลดอกไมท่ี้

กาํลงัเบ่งบานรอรับแสงแดดในยามเชา้ 

        “ ต่ืนๆ ตน้มนัสายแลว้นะ เด๋ียวกไ็ปเรียนไม่ทนัหรอก” 

เสียงท่ีกาํลงัค่อยๆแวว่ดงัเขา้มาในหูของตน้ ไม่ใช่เสียงใครอ่ืนท่ีไหนแต่กลบัเป็นเสียงแม่ของเขาท่ีกาํลงัรีบปลุกเขา

ใหลุ้กข้ึนต่ืนเพ่ืออาบนํ้าแต่งตวัไปเรียน ไม่วา่ภาคเรียนน้ีหรือภาคเรียนท่ีเพิ่งผา่นมากต็ามที ตน้กย็งัชอบต่ืนสายๆ

อยูอ่ยา่งน้ีเป็นประจาํ โรงเรียนท่ีตน้เรียนอยูไ่ม่ไกลจากหมู่บา้นท่ีตน้พกัอาศยัเท่าไหร่นกัแต่วา่บา้นของตน้อยูเ่กือบ

นอกทา้ยหมู่บา้นห่างออกไปแถวๆชายทุ่ง ตน้จึงชอบคิดง่ายๆเสมอวา่ ต่ืนสายๆกไ็ดไ้ม่เห็นเป็นอะไรสักหน่อย 

บา้นกบัโรงเรียนอยูห่่างกนัไม่ก่ีกิโลเมตรเอง เด๋ียวกค็่อยต่ืนกไ็ด ้และแลว้เขากเ็ผลอหลบัไปอีกจนแม่ไดเ้ดินมา

ปลุกใหต่ื้นอ่ืนอีกรอบ เพ่ือไปโรงเรียน  

        “ ตน้ๆ ต่ืนไปเรียนไดแ้ลว้มนัสายแลว้นะจะตอ้งใหแ้ม่ปลุกอีกสักก่ีคร้ังถึงจะต่ืน” ไม่ชา้ตน้กลุ็กจากท่ีนอน

เดินเพ่ือไปอาบนํ้าแต่งตวั และพร้อมๆกบัพดูวา่ 

        “น่ีแม่ตน้โตแลว้นะทาํไมแม่ตอ้งทาํเหมือนตน้เป็นเดก็อยูเ่ร่ือยเลย ทีหลงัแม่ไม่ตอ้งมายุง่กบัตน้อีกแลว้นะ ตน้

โตแลว้ ................”  เสียงตน้บ่นพรึบๆพรําๆไม่พอใจท่ีแม่ของเขาปลุกใหต่ื้น แต่ตน้กต็อ้งต่ืนอยูดี่เพราะเขานั้น

ตอ้งไปโรงเรียน ฝ่ายแม่ของเขาไม่รู้วา่จะพูดอะไรไดแ้ต่ยนืมองอยูห่่างๆพร้อมกบัส่ายหวั แลว้เดินหนัหลงัไป

ทาํกบัขา้วอยูใ่นครัวและเตรียมกระเป๋าไวร้อใหต้น้นาํมนัไปโรงเรียนดัง่เช่นท่ีแม่ของเขาเคย 

เอกสารประกอบการสอนวชิาภาษาไทยเพิม่เติม 4    รหัสวชิา ท 22201 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

เร่ือง การอ่านจับใจความ  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 

ผู้สอน  อาจารยพ์ิมพศิา  เต่าร้ัง   

ช่ือ …………………………………………………………………......……. ชั้น ม. 2/.......... เลขท่ี .......... 
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ทาํไวร้อเขา แต่ตน้ไม่ค่อยสนใจกบัส่ิงท่ีแม่ของเขาหยบิยืน่ใหส้ักเท่าไหร่ตน้ชอบคิดวา่เขาโตเป็นวยัรุ่นแลว้ไม่ชอบ

ใหแ้ม่มาจบันัน่ชนน้ีใหเ้ขาเท่าไหร่ (แต่ไม่วา่เขาจะทาํอะไรกไ็ม่เคยพน้ “แม่”เสียสักคร้ัง ) ไม่นานนกัเขากอ็าบนํ้า

แต่งตวัเสร็จ เสียงตน้เรียกหาแม่เสียงดงั  

        “ แม่ๆ แม่อยูไ่หนตน้แต่งตวัเสร็จแลว้นะ”     

        เสียงแม่ตอบรับตน้  “จา้ๆ  แม่กาํลงัทาํกบัขา้วใหต้น้กินอยูน้ี่ไงลูก”   

เม่ือตน้กินขา้วเสร็จกข็อตงัคแ์ม่ เพ่ือเป็นค่าขนมท่ีโรงเรียน  

        “แม่ขอตน้ขอตงัคไ์ปโรงเรียนหน่อยสิ จะไปโรงเรียนแลว้” ตน้ยนื อมยิม้รอรับค่าขนมประจาํวนั   

        “เอา้น้ีค่าขนมวนัน้ี อยา่ทาํหายเสียล่ะรู้มั้ย แลว้ลืมอะไรมั้ยล่ะลูกเอาโทรศพัทย์งัล่ะแลว้กอ็ยา่นาํข้ึนมาเล่นจน

ครูยดืเหมือนเทอมท่ีแลว้นะ” ตน้ตอบรับคาํแม่และเดินไปหนา้ปากซอยเพ่ือ รอรถประจาํโรงเรียนมารับ ไม่นาน

นกั รถประจาํโรงเรียนกม็ารับเขาตามปกติ เม่ือถึงโรงเรียน ตน้กน็ัง่เรียนกบัเพื่อนๆในหอ้งตามปกติ จนจวน

เกือบจะเท่ียงเสียงโทรศพัทข์องเขากค็่อยๆดงัข้ึน  

         “ ฮะโหล แม่วา่ไง.... มีอะไรหรอโทรมาหาตน้” 

        “ไม่มีอะไรหรอกลูกแม่แค่คิดถึงตน้น่ะ ไม่มีอะไรหรอกแลว้ตน้กินขา้วรึยงัล่ะลูก” 

        “ยงัเลยแม่เด๋ียวครูกป็ล่อยไปกินขา้วพกัเท่ียงแลว้แหละ แม่มีอะไรอีกมั้ยตน้กาํลงัเรียนอยูน่ะเด๋ียวครู ดุเอา” 

        “งั้นแค่น้ีล่ะลูกตั้งใจเรียนนะ เด๋ียวแม่โทรหาตน้ใหม่นะลูก” 

        “ไม่ตอ้งกไ็ดแ้ม่ ตน้อายเพ่ือนๆมนั ตน้โตแลว้นะ งั้นแค่น้ีแหละ” 

เม่ือคุยโทรศพัทเ์สร็จตน้กน็ัง่เรียนต่อจนถึงพกัเท่ียง ครูกส็ั่งใหไ้ปพกัเท่ียง(หมดคาบสอน) 

ตน้กเ็ดินไปกินขา้วพร้อมๆกบัเพ่ือนๆ จนเสร็จและเดินข้ึนมาบนชั้นเรียนในหอ้งเพ่ือเล่นโทรศพัท ์ตามประสาเดก็

วยัรุ่นไม่นานนกั โทรศพัทท่ี์เขากาํลงัเล่นอยูก่มี็คนโทรเขา้พร้อมกบัค่อยๆดงัข้ึนเร่ือยๆ (เบอร์ท่ีกาํลงัโทรเขา้

พร้อมๆกบัดงัข้ึนเร่ือยๆคือเบอร์แม่ของเขานัน่เอง) แต่ตน้ไม่ยอมรับสายโทรศพัทแ์ม่ แถมยงับ่นต่อไปอีกวา่  

        “ แม่เรานิกแ็ปลกคนแฮะไม่มีอะไรทาํแน่ๆเลย ถึงไดโ้ทรหาเรา แม่คงพดูเหมือนเดิมอีกแน่ๆเช่ียว” 

เม่ือเขาพดูจบกต็ดัสินใจท่ีจะไม่รับสายแม่ เพราะตน้คิดวา่หากเขารับสายไปแม่กค็งพดูกบัเขาเหมือนทุกๆคร้ังท่ีเคย

โทรมาหาแน่ๆ แต่แม่ของตน้กไ็ดโ้ทรเขา้หลายต่อหลายคร้ังจนเสียงโทรศพัทข์องตน้เงียบไปในท่ีสุด เสียงตน้

หวัเราะหา้ๆๆ  
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        “ในท่ีสุดแม่เรากว็างสายไป แต่แม่คงตอ้งโกรธเราแน่ๆท่ีไม่ยอมรับสาย  แต่คงไม่เป็นไรหรอกมั้งเด๋ียวพอเลิก

เรียนเราค่อยไปขอโทษแม่กไ็ดห้รอกมั้ง เร่ืองแค่น้ีเอง” 

เวลาล่วงเลยมาจนถึงเวลาเลิกเรียน เสียงโทรศพัทข์องตน้กค็่อยๆดงัข้ึนมาอีกคร้ัง แต่เบอร์ท่ีพยายามโทรเขา้มานั้น

เป็นของญาติตน้ เขาจึงตดัสินใจท่ีจะรับสาย  

        “ ฮะโหลนา้วา่ไงมีอะไรหรอครับนา้ ร้อยปีพนัชาติไม่เห็นโทรเลย วนัน้ีนึกยงัไงถึงโทรหาผมล่ะครับ” 

เสียงนา้ของตน้พดูกบัตน้พรางจะร้องไห ้ 

        “ ตน้ตั้งใจฟังนา้ใหดี้ๆนะลูก  คือวา่ๆ......เม่ือตอนเท่ียงท่ีผา่นโจรมนัปลน้บา้นตน้และฆ่าแม่ตน้ตายแลว้ลูก” 

ก่อนหนา้ท่ีแม่ของตน้จะถูกโจรแทงตาย ไดอุ้ตส่าห์ดั้นดน้ควา้หาโทรศพัทเ์พ่ือโทรหาลูกเป็นคร้ังสุดทา้ยก่อนท่ีจะ

ส้ินไป แต่กเ็ป็นเพียงแค่การ สั่งลาคร้ังสุดทา้ยท่ีไร้ค่า  เม่ือตน้ไดย้นิเช่นนั้นกร้็องไหฟู้มฟายดว้ยความเสียอกเสียใจ

เป็นอยา่งมากและไดแ้ต่โทษตวัเองกบัความผดิท่ีเขาก่อข้ึนมา  

        “ถา้เรารับโทรศพัทแ์ม่ตั้งแต่ตอนแรกท่ีแม่โทรมา แม่กค็งไม่ตายจากเราไป”  เสียงลูกนอ้ยผูโ้ง่เขลารํ่ าร้องไห้

เศร้าโศกดว้ยความอาลยัต่อผูเ้ป็นแม่ 

          พพีรีพฒัน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 

 

207 

 

 

 

 

 

การอ่านจับใจความเร่ืองส้ัน 

 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนลาํดบัเหตุการณ์จากเร่ืองสั้น  โดยใส่หมายเลขลาํดบัเหตุการณ์ก่อน-หลงั  พร้อมทั้ง

วเิคราะห์ใจความสาํคญัของเร่ืองตามหวัขอ้ 

................  1. เม่ือถึงโรงเรียน ตน้กน็ัง่เรียนกบัเพื่อนๆในหอ้งตามปกติ 

................  2. ตน้ไม่ค่อยสนใจกบัส่ิงท่ีแม่ของเขาหยบิยืน่ใหส้ักเท่าไหร่ตน้ชอบคิดวา่เขาโตเป็นวยัรุ่นแลว้ไม่ชอบ

ใหแ้ม่มาจบันัน่ชนน้ีใหเ้ขาเท่าไหร่ 

................  3. แม่ของตน้กไ็ดโ้ทรเขา้หลายต่อหลายคร้ังจนเสียงโทรศพัทข์องตน้เงียบไปในท่ีสุด 

................  4. ตน้ไดย้นิเช่นนั้นกร้็องไหฟู้มฟายดว้ยความเสียอกเสียใจเป็นอยา่งมากและไดแ้ต่โทษตวัเองกบั

ความผดิท่ีเขาก่อข้ึนมา  

................  5.  เสียงตน้บ่นพรึบๆพรําๆไม่พอใจท่ีแม่ของเขาปลุกใหต่ื้น แต่ตน้กต็อ้งต่ืนอยูดี่เพราะเขาตอ้งไป

โรงเรียน 

................  6. เม่ือคุยโทรศพัทเ์สร็จตน้กน็ัง่เรียนต่อจนถึงพกัเท่ียง 

................  7. โทรศพัทท่ี์ตน้กาํลงัเล่นอยู ่มีเบอร์แม่ของเขาโทรเขา้มาแต่เขาไม่ยอมรับสายแม่ 

................  8. จวนเกือบจะเท่ียงเสียงโทรศพัทข์องเขากค็่อยๆดงัข้ึน 

................  9. แม่ไดเ้ดินมาปลุกตน้ใหต่ื้นเพื่อไปโรงเรียน  “ ตน้ๆ ต่ืนไปเรียนไดแ้ลว้มนัสายแลว้นะจะตอ้งใหแ้ม่

ปลุกอีกสักก่ีคร้ังถึงจะต่ืน” 

................  10. ญาติของตน้โทรมาบอกวา่บา้นถูกโจรปลน้แทงแม่เสียชีวติ  ก่อนแม่ตายไดโ้ทรหาตน้หลาย 

คร้ังเพ่ือสั่งลาแต่ตน้ไม่รับสาย                             

                   

 

 

ใบกจิกรรม 
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ตาราง  5W1H  วเิคราะห์ใจความสําคญัของเร่ืองส้ัน  

WHO 

(ใคร) 

WHERE 

(ท่ีไหน) 

WHEN 

(เม่ือไหร่) 

WHY 

(ทาํไม) 

HOW 

(อยา่งไร) 

     

……………………………………………………………………... 

WHAT 

(ทาํอะไร) 

    ……………………………………………………………………. 

      

……………………………………………………………………. 

 

 

    

………………………………………………………………………. 

     

………………………………………………………………………  

      

…………………………………………………………………….. 
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การอ่านจับใจความ บทความ 

 

ภัยเงยีบทีเ่กดิจากการกนิอาหารจากกล่องโฟม 

        ช่วงน้ีอากาศร้อน ถา้จะใหซ้ื้อขา้วรับประทานตามร้านริมทางท่ามกลางไอแดดเห็นทีจะนัง่เช็ด เหง่ือกนัไม่

ไหวง่ายท่ีสุดคือ สั่งอาหารใส่กล่องโฟมเขา้ไปรับประทานในท่ีทาํงานติดแอร์เยน็ๆ หรือแมก้ระทัง่หลงัเลิกงาน

แลว้ขา้วกล่องกเ็ป็นอาหารท่ีหาซ้ือไดส้ะดวกท่ีสุด จะเลือกเมนูไหนกต็กัใส่กล่อง ราคากถู็ก ประหยดัเวลา

ทาํอาหารเอง รับประทานเสร็จกไ็ม่ตอ้งลา้ง ท่ามกลางความสะดวกสบาย กล่องโฟมกแ็ฝงไปดว้ยภยัเงียบ  

        นพ.วรีฉตัร กิตติรัตนไพบูลยแ์พทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นบรรจุภณัฑ ์บริษทั บรรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มใหค้วามรู้

วา่กล่องโฟมท่ีใชต้ามทอ้งตลาดทัว่ไป (Styrofoam) เป็นของเสียเหลือท้ิงสีดาํๆ จากกระบวนการกลัน่นํ้ามนั

ปิโตรเลียม ประกอบดว้ยสารสไตรีน (Styrene) มีโครงสร้างโมเลกลุคลา้ยฮอร์โมนเอสโตรเจน(Estrogen) ในเพศ

หญิง 

        อาหารตามสั่งท่ีบรรจุกล่องโฟมจึงเป็นแหล่งสะสมสารสไตรีน ซ่ึงเป็นสารท่ีออกฤทธ์ิทาํใหส้มองมึนงง 

สมองเส่ือมง่ายหงุดหงิดง่าย มีผลทาํใหป้ระจาํเดือนมาไม่ปกติ และเป็นสารก่อมะเร็งอีก 3 ชนิด 

ถา้ เป็นผูช้ายรับประทานเขา้ไปมากๆ มีโอกาสเส่ียงเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ผูห้ญิงมีโอกาสเป็นมะเร็งเตา้นม 

และทั้งสองเพศมีโอกาสสูงต่อการเป็นมะเร็งตบั แมจ้ะไม่ไดด่ื้มแอลกฮอลเ์ป็นประจาํกต็าม 

สาํหรับสไตรีนถือเป็น สารอนัตรายท่ีสหรัฐเพิ่งประกาศข้ึนบญัชีสารก่อมะเร็ง หญิงมีครรภท่ี์รับประทานอาหาร

บรรจุในกล่องโฟม ลูกมีโอกาสสมองเส่ือมเป็นเอ๋อ อวยัวะบางส่วนพิการ ส่วนคนทัว่ไปถา้รับประทานอาหาร

กล่องโฟมทุกวนั วนัละอยา่งนอ้ย 1 ม้ือ ติดต่อกนัเป็นเวลา 10 ปี จะมีโอกาสเส่ียงเป็น 

 

 

 

เอกสารประกอบการสอนวชิาภาษาไทยเพิม่เติม 4    รหัสวชิา ท 22201 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

เร่ือง การอ่านจับใจความ  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 

ผู้สอน  อาจารยพ์ิมพศิา  เต่าร้ัง   
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มะเร็งสูงกวา่คนปกติถึง 6 เท่า  ทั้งน้ี ผูบ้ริโภคมีโอกาสไดรั้บสารสไตรีนในกล่องโฟมไดง่้ายถึง 5 ปัจจยั ไดแ้ก่  

1.อุณหภูมิท่ีร้อนข้ึนหรือเยน็ลง ทาํใหส้ไตรีนซึมเขา้สู่อาหารไดสู้ง  

2.ถา้ปรุงอาหารโดยใส่นํ้ามนั นํ้ าส้มสายชูแอลกอฮอล ์จะดูดสารสไตรีนจากกล่องโฟมไดม้ากกวา่ปกติ  

3.ถา้ซ้ืออาหารใส่กล่องท้ิงไวน้านๆไม่ไดรั้บประทาน อาหารจะดูดสารสไตรีนไดม้าก 

4.ถา้นาํอาหารท่ีบรรจุโฟมเขา้ไมโครเวฟ สไตรีนจะไหลออกมาในปริมาณมาก และ  

5.ถา้อาหารสัมผสัพ้ืนท่ีผวิกล่องโฟมมากๆ รวมถึงร้านไหนตดัถุงพลาสติกใสรองอาหาร ขอบอกวา่ไดรั้บสารก่อ

มะเร็ง 2 เดง้ ทั้งสไตรีนและไดออกซินจากถุงพลาสติกเลยทีเดียว 

        นพ.วรีฉตัร เตือนวา่อาหารตามสั่งหรือขา้วราดแกงท่ีมกัมาคู่กบัไข่ดาว หรือไข่เจียวร้อนๆขอเตือนวา่ ไข่

ดงักล่าวจะไปละลายผนงักล่องโฟม เสมือนรับประทานอาหารคลุกสไตรีนไปดว้ย  ถึงกระนั้นไข่ดิบท่ีวางขายใน

แผงไข่พลาสติก สารสไตรีนมีโอกาสวิ่งเขา้ในเปลือกไข่ไดเ้ช่นกนั ถา้เลือกไข่ดิบควรเลือกซ้ือจากแผงไข่กระดาษ

จะปลอดภยัท่ีสุด  

มนุษย์ข้าวกล่องอย่ามวัซ้ือความสะดวกสบายจนลืมใส่ใจสุขภาพของตัวเอง ถ้ายอมให้ร่างกายเร่ิมสะสม สไตรีน

ต้ังแต่วนันีรั้บรองวนัหน้าหนีไม่พ้นมะเร็งตัวร้ายเป็นแน่ 

        กล่องชานออ้ยปลอดภยั  มีคาํแนะนาํจากคุณหมอใหผู้บ้ริโภคสร้างสุขนิสัยการบริโภคใหม่เล่ียงซ้ืออาหาร

จากกล่องโฟมเปล่ียนไปใชภ้าชนะทาํจากไบโอชานออ้ยแทนจะนาํเขา้เตาไมโครเวฟกไ็ดแ้ละทนต่ออาหารท่ีมี

อุณหภูมิสูงๆ ได ้ท่ีสาํคญัไร้สารก่อมะเร็งไม่มีผลต่อระบบฮอร์โมนและระบบประสาท  กล่อง   ไบโอชานออ้ย

ยอ่ยสลายตามธรรมชาติไดใ้นเวลา 45 วนั ต่างจากโฟมท่ีใชเ้วลายอ่ยสลาย 1,000 ปี พลาสติกท่ีใชเ้วลา 450 ปี 

สาํหรับคนท่ีรักสุขภาพเลือกรับประทานผกัปลอดสารพิษ แต่ตกัใส่กล่องโฟมคุณค่าอาหารกไ็ม่มีเหลือเช่นกนั

ดงันั้นเล่ียงกล่องโฟมเป็นดีท่ีสุด 

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวนัที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
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                   การอ่านจับใจความสําคญัจากบทความ 

 

 

คาํช้ีแจง    ใหน้กัเรียนลาํดบัเหตุการณ์จากบทความ  โดยใส่หมายเลขลาํดบัเหตุการณ์ก่อน-หลงั  พร้อมทั้ง

วเิคราะห์ใจความสาํคญัของเร่ืองตามหวัขอ้ 

................  1. สไตรีนถือเป็นสารอนัตรายท่ีสหรัฐเพิ่งประกาศข้ึนบญัชีสารก่อมะเร็ง 

................  2. ไข่เจียวร้อนๆจะไปละลายผนงักล่องโฟม เสมือนรับประทานอาหารคลุกสไตรีนไปดว้ย 

................  3. การสั่งอาหารใส่กล่องโฟมเป็นอาหารท่ีหาซ้ือไดง่้ายและสะดวกท่ีสุดทั้งม้ือเชา้และเยน็ 

................  4. แพทยแ์นะนาํใหผู้บ้ริโภคสร้างสุขนิสัยการบริโภคใหม่เล่ียงซ้ืออาหารจากกล่องโฟมเปล่ียนไปใช้

ภาชนะทาํจากไบโอชานออ้ยแทน 

................  5. ถา้รับประทานอาหารกล่องโฟมทุกวนัจะมีโอกาสเส่ียงเป็นมะเร็งสูงกวา่คนปกติถึง 6 เท่า 

................  6. จะเลือกเมนูไหนกต็กัใส่กล่อง ราคากถู็ก ประหยดัเวลาทาํอาหารเอง รับประทานเสร็จกไ็ม่ตอ้งลา้ง 

ท่ามกลางความสะดวกสบาย กล่องโฟมกแ็ฝงไปดว้ยภยัเงียบ  

................  7. ผูช้ายรับประทานสไตรีนเขา้ไปมากๆมีโอกาสเส่ียงเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ผูห้ญิงมีโอกาสเป็น

มะเร็งเตา้นม 

................  8. อาหารตามสั่งท่ีบรรจุกล่องโฟมจึงเป็นแหล่งสะสมสารสไตรีน ซ่ึงออกฤทธ์ิทาํใหส้มองมึนงง สมอง

เส่ือมและหงุดหงิดง่าย 

................  9. การเลือกไข่ดิบควรเลือกซ้ือจากแผงไข่กระดาษจะปลอดภยัท่ีสุด  

................  10. แพทยร์ะบุวา่กล่องโฟมท่ีใชท้ัว่ไป เป็นของเสียเหลือท้ิงสีดาํจากกระบวนการกลัน่นํ้ ามนัปิโตรเลียม 

ประกอบดว้ยสารสไตรีนมีโครงสร้างโมเลกลุคลา้ยฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิง 

 

 

 

ใบกจิกรรม 
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ช่ือ ……………………………………………………......……. ชั้น ม. 2/.......... 

  

 

 

ตาราง  5W1H  วเิคราะห์ใจความสําคญัของบทความ  

WHO 

(ใคร) 

WHERE 

(ท่ีไหน) 

WHEN 

(เม่ือไหร่) 

WHY 

(ทาํไม) 

HOW 

(อยา่งไร) 

…………………………………………………………………………

 

WHAT 

(ทาํอะไร) 

…………………………………………………………………………

 

……………………………………………………….....…………….. 

 ……………………………………………………………….............. 

  ……………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………… 
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การจัดการเรียนรูดวยวิธีการเรียนแบบนาํตนเอง (Self – Directed Learning ) 

ความหมายของการจัดการเรียนรูดวยวิธีการเรยีนแบบนาํตนเอง  

 การจัดการเรียนรูดวยวิธีการเรียนแบบนําตนเอง (Self – Directed Learning )  

หมายถึง  การใหโอกาสนักเรยีนวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง  ซึ่งครอบคลุมการวินิจฉัยความ

ตองการในการเรียนรูของตน  การต้ังเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการเรียนรู  การเลอืกวิธี

เรียนรู  การแสวงหาแหลงความรู  การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  รวมทั้งการประเมิน

ตนเอง  โดยครูอยูในฐานะกลัยาณมิตร  ทาํหนาที่กระตุนและใหคําปรึกษานักเรียนในการวินิจฉัย

ความตองการ  กําหนดวัตถุประสงค  ออกแบบแผนการเรยีนรู  และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  

แหลงขอมูล  รวมทั้งรวมเรียนรูไปกับนักเรียนและติดตามประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวย 

องคประกอบของการเรียนรูโดยชี้นําตนเอง 

1. ความรับผิดชอบในตัวบุคคล (personal responsibility) หมายถึง การกระตุนเพ่ือใหเกิดความ

ตระหนักในความจะเปนที่จะตองมีการเรียนรู  และสงเสรมิใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในตนเอง

ในการที่จะตัดสินใจเรียนรู การวางแผนการเรียนรู  การดําเนินงาน  และการประเมินตนเองใน

การเรียนรู 

2. ผูเรียนทีม่ีลกัษณะช้ีนําตนเอง (learner self-direction) หมายถึงคณุลักษณะเฉพาะตัว  หรือ

บุคลิกภาพของผูเรียนที่เอ้ือและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูโดยการช้ีนําตนเอง  ซึ่งเปนลักษณะ

เฉพาะที่เกิดจากภายในตัวของผูเรียนเอง 

           

 

  

ใบความรูเรื่อง  การเรียนรูแบบนําตนเอง 
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3. การเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง (self-directed learning) หมายถึง  กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในการเรียนรูโดย

การชี้นําตนเอง  ซ่ึงอาจเกิดจากการจัดการของผูสอน  หรือการวางแผนการเรียนรูของผูเรียนเอง  แต

ความสําคัญของผูสอนนั้นจะเปนเพียงผูคอยชวยเหลือ  เสนอแนะ  แนะนํา  หรืออํานวยความสะดวกในการ

เรียนรูเทานั้น  สวนการดําเนินกิจกรรมการเรียนท้ังหมดนั้นจะเปนการดําเนินการโดยผูเรียนท้ังสิ้น 

ความสําคัญและประโยชนของการเรียนรูแบบนําตนเอง 

1. บุคคลท่ีเรียนรูแบบนําตนเองจะเรียนไดมากกวา  ดีกวา  มีความตั้งใจและแรงจูงใจสูง  สามารถนําผลการ

เรียนรูไปใชไดดีกวา  ยาวนานกวาผูท่ีเรียนโดยเปนเพียงผูรับการถายทอดจากครู 

2. การเรียนรูแบบนําตนเองสอดคลองกับพัฒนาการทางจิตวิทยา  และกระบวนการทางธรรมชาติ  ทําใหบุคคล

มีแนวทางบรรลุวุฒิภาวะจากลักษณะหนึ่งไปสูอีกลักษณะหนึ่งได  เชน 

  ความตองการพ่ึงพาผูอ่ืน  สู ความเปนตัวของตัวเอง 

  ความสามารถต่ํา   สู ความสามารถสูงขึ้น 

  ความรับผิดชอบตํ่า  สู ความรับผิดชอบสูงขึ้น 

  การไมยอมรับตนเอง  สู การยอมรับตนเอง 

  การเลียนแบบ   สู การคิดริเริ่ม 

3. การเรียนรูแบบนําตนเองทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบสูง  ซ่ึงสอดคลองกับพัฒนาการและนวัตกรรมทาง

การศึกษาใหมๆ  ท่ีตองการใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตนเอง  เชน  หองเรียนแบบเปด  ศูนยบริการวิชาการ  

ศูนยการเรียน  การศึกษาอยางอิสระ  มหาวิทยาลัยเปด  เปนตน 

4. การเรียนรูแบบนําตนเองทําใหมนุษยอยูรอด  มนุษยจึงจําเปนตองศึกษาเรียนรูความเปลี่ยนแปลงใหมๆท่ี

เกิดขึ้น  การเรียนรูแบบนําตนเองจึงเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต 

แหลงเรียนรู 

แหลงเรียนรูเปนสถานท่ีแหงขอมูลขาวสาร  สารสนเทศ  และประสบการณท่ีสนับสนุนสงเสริมให

นักเรียนใฝรูใฝเรียน  แสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัยอยางกวางขวางและตอเนื่อง  ทําให

นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและเปนบุคคลแหงการเรียนรูอยางแทจริง  แหลงเรียนรูท่ีสําคัญจําแนกได  5 

ประการดังนี้ 

          1. เปนแหลงการศึกษาตามอัธยาศัย 

          2. เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

          3. เปนแหลงปลูกฝงนิสัยรักการอาน การศึกษาคนควา แสวงหาความรูดวยตนเอง 

          4. เปนแหลงสรางเสริมประสบการณภาคปฏิบัติ 

          5. เปนแหลงสรางเสริมความรู ความคิดวิทยาการและประสบการณ 

 

 

 

DPU



 

 

215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทของนักเรียนในการเรียนรูแบบนําตนเอง 

การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนคุณลักษณะท่ีนักเรียนทุกคนมีไมเทากันในแตละสถานการณการเรียน  

แตพัฒนาไดสูงสุดเม่ือมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองสงเสริมกัน  การเรียนรูดวยการนําตนเองเปน

ลักษณะท่ีมีความสัมพันธกันในทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิธีการเรียนแบบนําตนเองนี้จึงมีจุดประสงค

เพ่ือเสริมสรางลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองดวย   

- ใหอิสระนักเรียนเลือกทํากิจกรรมการเรียนรูตามความตองการจําเปนของตนเองภายในขอบเขตท่ี

หลักสูตรกําหนด  และพัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับความสามารถของตนเองตามสถานการณ 

-  สนับสนุนใหผูเรียนวินิจฉัยตนเองกอนการเรียนเพ่ือใหมีทิศทางในการตัดสินใจเลือกทํากิจกรรม  

ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานท่ีจะทําใหประสบผลสําเร็จ  และสามารถพัฒนาเปาหมายทางการเรียนของตน

เพ่ือสงผลใหความสามารถในการเรียนสูงขึ้น 

 -   สงเสริมใหนักเรียนรับผิดชอบ  ควบคุมกิจกรรมการเรียนรูของตนเองสูเปาหมาย  ลงมือปฏิบัติดวย

ตนเอง   

-  เปลี่ยนบทบาทของครูจากผูสอนและนํานักเรียนในการทํากิจกรรมการเรียนทุกขั้นตอนมาเปนผู

อํานวยความสะดวกในดานแหลงความรู  และใหคําแนะนําท่ีจะชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-  ใหอิสระแกผูเรียนในการวางโครงการเรียนรูของตนเอง   

   ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีพอใจ   

ขั้นท่ี 2 ขั้นวินิจฉัยความตองการ   

ขั้นท่ี 3 ขั้นกําหนดเปาหมายในการอาน   

ขั้นท่ี 4 ขั้นวางแผนการอาน   

ขั้นท่ี 5 ขั้นปฏิบัติตามแผน   

ขั้นท่ี 6 ขั้นประเมินผลการปฏิบัติ   

ขั้นท่ี 7 ขั้นการรับรูเสริมการอาน 
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ช่ือ.....................................................................................................................ช้ัน..................เลขที.่............... 

กจิกรรมที่ 1  ให้นักเรียนเลือกข้อความทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียนรู้แบบนําตนเองมาเขียนลงในกรอบด้านล่างให้

ถูกต้อง 

 

 

[แนวคิดท่ีมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีกลุ่มมานุษยนิยม]  [ครูหา้มช่วยเหลือใดๆ] 

     [ผูเ้รียนช่วยเหลือตนเองในการเรียนรู้]   [เลือกวิธีการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมกบัตนเอง] 

    [Self –Directed Learning]   [มองอนาคตในแง่ดี]     [มีความคิดอยูใ่นกรอบระเบียบ] 

   [รู้จกัคนมากมายเพ่ือขอความช่วยเหลือ]  [ตั้งเป้าหมายของการเรียนรู้ได]้   [ชอบเกบ็ตวั] 

    [มีอิสระในการคิดอยา่งสร้างสรรค]์   [ครูเป็นผูป้ระเมินผลจากการเรียนรู้เพียงผูเ้ดียว] 

     [Mind Mapping]             [เรียนรู้เองโดยไม่ตอ้งขอความช่วยเหลือ] 

   [เป็นผูย้อมรับตนเอง]   [ความอดทนตํ่า] 

 

 

........................................................................ ................................................................... 

 ........................................................................ ................................................................... 

 ........................................................................ ................................................................... 

 ........................................................................ ................................................................... 

 ........................................................................ ................................................................... 

 ........................................................................ ................................................................... 

 ........................................................................ ................................................................... 
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กจิกรรมที่ 2  ให้นักเรียนระบายสีลงในภาพทีเ่กีย่วข้องกบับทบาทของนักเรียนในการเรียนรู้แบบนําตนเอง 

             การมองอนาคตในแง่ด ี                       อดทน มทีกัษะในการเข้าใจเร่ือง 

                                                                        

      มคีวามรักในการเรียน  

 

    เป็นผู้นํา  ไม่ฟังใคร 

มทีศันคติต่อการเรียนในแง่ลบ 

                    

                              รู้ว่าจะเรียนอะไร  จากใคร  และจากทีไ่หน 
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กจิกรรมที่ 3  ให้นักเรียนระบายสีลงในภาพทีเ่กีย่วข้องกบับทบาทของครูในการเรียนรู้แบบนําตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

 

 

 

 

 

จัดหาขอมูลในแตละหัวขอของการ

เรียน  มีการใชสื่อเพื่อแทรกเทคนิค

ตามความเหมาะสม สามารถ

ประเมินผลตนเอง 

มีแรงจูงใจใน 

การเรียน เปนผูยอมรับ

ตนเอง 

มีความเปนตัว

ของตัวเอง 

พัฒนาใหผูเรยีนเกิด

ทัศนคติในแงบวก 

สรางแหลงขอมูล สื่อ

และตนแบบตางๆ ที่

เก่ียวของกับหัวขอและ

เนื้อหาที่หลากหลาย 

ชวยผูเรียนใน

การประเมิน

ความตองการ 

ไม่ยากเลย

ใช่ม้ัยจ๊ะ... 
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กจิกรรมที่ 4  ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่หัวข้อและความหมายทีสั่มพนัธ์กนัในเร่ืองการเรียนรู้แบบนําตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนรู้แบบนําตนเอง 

 

ลกัษณะของผู้เรียนด้วยการ

เรียนแบบนําตนเอง 

ความคดิสร้างสรรค์ 

(Creativity) 

 

Love of Learning 

 

บทบาทของครู 

 

ความรักในการเรียน 

เป็นกลัยาณมิตรในการอาํนวย

ความสะดวกและให้คาํปรึกษาตาม

ความเหมาะสม 

 

Self-Directed-Learning 

 

เป็นผู้มกีารวางแผนในการเรียน 

การมคีวามกล้าเส่ียงกล้าลอง มี

ความสามารถคดิปัญหา และ

ความสามารถคดิวธีิการเรียนในเร่ือง

หน่ึงๆ ได้หลายวธีิ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 รายวชิา ท 22201 วชิาภาษาไทยเพิม่เตมิ 

หน่วยการเรียนรู้  การอ่านจับใจความ   ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 

ผู้สอน  อ.พมิพศิา  เต่าร้ัง    เวลา  2  คาบ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 3  การอ่านจับใจความจากข่าว   

โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ  มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

-------------------------------------------------------------------------  

สาระที ่ 1  :   การอ่าน 

มาตรฐาน   ท 1.1   ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ  แกปั้ญหา  

สร้างวสิัยทศัน์ในการดาํเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระสําคญั 

ข่าวเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากขอ้เทจ็จริง อยูใ่นความสนใจของคนส่วนมาก  มีผลกระทบกระทบต่อคน

ในสังคมและไดรั้บการรายงานผา่นส่ือสาธารณะ 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 นกัเรียนสามารถอ่านจบัใจความสาํคญัจากข่าวได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  จบัใจความสาํคญัจากข่าวท่ีอ่านได ้

2.  จดัลาํดบัเหตุการณ์ของข่าวได ้

3.  สรุปเน้ือเร่ืองและตอบคาํถามจากข่าวท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง  

สาระการเรียนรู้ 

 1.  การหาหวัขอ้เร่ือง 

 2.  การหาประโยคใจความสาํคญั 

 

 

 

 

 

DPU



 

 

221 

 

กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมการเรียนแบบนําตนเอง กจิกรรมการเรียนแบบปกติ 

 

1.ขั้นสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทีพ่อใจ 

   ครูใชค้าํถามกระตุน้ใหน้กัเรียนนึกถึงข่าวท่ีนกัเรียน

สนใจและอยากอ่าน 

2. ขั้นวินิจฉัยความต้องการ 

     นกัเรียนแต่ละคนทราบความตอ้งการในการอ่าน

ข่าวของตนเองวา่จะเลือกอ่านข่าวประเภทใด  โดย

นกัเรียนจะมีอิสระในการเลือกเน้ือเร่ืองท่ีจะอ่านไดต้าม

ความตอ้งการ  เพียงแต่ตอ้งอยูใ่นกรอบหวัขอ้ท่ีครูได้

สาํรวจเสียงส่วนมาก 

3. ขั้นกาํหนดเป้าหมายในการอ่าน 

     3.1  นกัเรียนแต่ละคนเลือกข่าวท่ีตนเองสนใจอ่าน 

     3.2  ครูช้ีแจงถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีนกัเรียนสามารถไป

แสวงหาความรู้อยา่งอิสระ 

     3.3  ครูอธิบายวธีิการ  ขั้นตอนในการอ่าน  และ

ระยะเวลาในการทาํกิจกรรมใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ใจ

ตรงกนั 

4.  ขั้นวางแผนการอ่าน 

     ครูแจกแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความใหแ้ก่

นกัเรียนเพ่ือนาํไปบนัทึกความเขา้ใจของเน้ือเร่ืองข่าวท่ี

เลือกอ่าน โดยในแบบบนัทึกการอ่านจบัความจะเป็น

หวัขอ้ใหน้กัเรียนสรุปเน้ือเร่ืองตามหลกั  5W1H  พร้อม

เขียนเรียบเรียงเน้ือเร่ืองโดยสรุปอีกคร้ังตามรูปแบบใบ

งาน  

 

 

1.ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 

     ครูกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความพร้อม  ความสนใจ

ในการเรียนการสอนดว้ยการซกัถาม  ทบทวนเน้ือหา

ท่ีเรียนเร่ืองข่าวจากคาบเรียนท่ีผา่นมา 

2.ขั้นกจิกรรมการสอน (ในห้องเรียน) 

     2.1  ครูแจกข่าวใหน้กัเรียนอ่านคนละ  1  ข่าว  

โดยเป็นข่าวท่ีครูกาํหนดใหอ้่านเหมือนกนัทั้งหอ้ง 

     2.2  ครูแจกแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความ ให้

นกัเรียนคนละ  1  ชุด 

     2.3  ครูอธิบายวธีิการบนัทึก 

     2.4  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมอ่านจบัใจความตาม

เวลาท่ีครูกาํหนด 

3. ขั้นสรุป 

      ครูและนกัเรียนในหอ้งร่วมกนัเฉลย  ตรวจแบบ

บนัทึกการอ่านจบัใจความจากข่าวท่ีครูมอบหมายให้

อ่าน  สรุปเน้ือหาดว้ยการซกัถาม  และตรวจเฉลย

ความถูกตอ้งวา่สอดคลอ้งกบัหลกั  5W1H หรือไม่ 
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กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  (ต่อ) 

กจิกรรมการเรียนแบบนําตนเอง กจิกรรมการเรียนแบบปกติ 

5.  ขั้นปฏิบัตติามแผน (นอกห้องเรียน) 

     นกัเรียนเลือกอ่านข่าวท่ีตนเองสนใจโดยใชค้วามรู้  

ความเขา้ใจในเร่ืองการอ่านจบัใจความ  จบัประเดน็

สาํคญัของเร่ือง  และบนัทึกลงในแบบบนัทึกการอ่าน

จบัใจความท่ีครูแจกใหบ้นัทึกลงตามลาํดบัขั้นตอนของ

ใบงาน  โดยนกัเรียนจะตอ้งถ่ายเอกสารสาํเนาเน้ือเร่ือง

ข่าวท่ีอ่านแนบมากบัแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความ

ดว้ย 

6.  ขั้นประเมนิผลการปฏิบัต ิ

     ครูตรวจแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความจากข่าวท่ี

นกัเรียนสรุปความเขา้ใจวา่มีความตรงกบัเน้ือเร่ือง

ตน้ฉบบัท่ีแนบมาวา่สอดคลอ้งกบัหลกั  5W1H หรือไม่ 

7.  ขั้นการรับรู้เสริมการอ่าน 

     ครูแจกแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ใหน้กัเรียน

บนัทึกถึงปัญหาท่ีพบระหวา่งการอ่านเพ่ือเป็นแนวทาง

ในการพฒันาการอ่านในคร้ังต่อไป   

 

การวดัและประเมนิผล 

       วธีิวดั 

 1.  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 2.  ตรวจแบบบนัทึกการอ่าน 

เคร่ืองมือการวดัและประเมนิผล  

 1.  แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล   

2.  แบบประเมินการตรวจผลงาน   
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เกณฑ์การประเมนิ 

1.  การประเมินพฤติกรรมการทาํงานของนกัเรียนรายบุคคล  ผา่นเกณฑร้์อยละ 70  ข้ึนไป 

2.  ทาํแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความเร่ืองท่ี  1 - 2  ผา่นเกณฑร้์อยละ  70  ข้ึนไป 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้   

1.  ข่าวท่ีครูกาํหนดใหอ้่านสาํหรับวธีิการเรียนแบบปกติจาํนวน  2  ข่าว 

2.  แบบบนัทึกการอ่านจบัใจความข่าว เร่ืองท่ี 1 – 2 สาํหรับวธีิการเรียนแบบนาํตนเอง 

3.  หอ้งสมุดโรงเรียน / มหาวทิยาลยั 
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บันทกึผลหลงัสอน 

1. ผลการสอน 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. บรรยากาศการเรียนการสอน 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….................................... 

3. ปัญหาและอุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 4. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………........................ 

 

 

     ลงช่ือ                                                ผู้สอน 

                                                                                               (........................................................) 

    ตาํแหน่ง...................................................... 
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สําหรับวธีิการเรียนแบบนําตนเอง 

แบบบันทกึการอ่านจับใจความ (ข่าว) 

 

 

                            เร่ือง .......................................................................................... 

ทีม่า(ช่ือหนังสือ / ผู้แต่ง / หน้า)........................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ.....................................................ชั้น.....................เลขที่................. 
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สําหรับวธีิการเรียนแบบนําตนเอง 

                  แบบบันทกึการอ่านจับใจความ (ข่าว) 

 

เร่ือง................................................................................ 

ทีม่า (ช่ือหนังสือ / ผู้แต่ง /หน้า).................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

ใคร (WHO)   :  ……………………………………………...………………………… 

ทาํอะไร (WHAT)   :  ………………………………………………………………………….. 

ทีไ่หน (WHERE)   :  ………………………………………………………………………….. 

เม่ือไหร่(WHEN)    :  ………………………………………………………………………….. 

ทาํไม(WHY)   :  ……………………………………………………………………….. 

อย่างไร(HOW)   :  ……………………………………………………………………….. 

สรุปใจความจากเร่ืองที่อ่าน :  ………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

                                    ช่ือ.............................................................ช้ัน..................เลขที่.......... 
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สําหรับวธีิการเรียนปกติ 

      แบบบันทกึการอ่านจับใจความจากข่าว 

 

พบรอยประหลาดคล้ายพญานาค เช่ือปรากฏเพ่ือให้โชค 

           

เม่ือเวลา 22.30 น. วนัท่ี 13 ต.ค. ผูส่ื้อข่าวรับแจง้วา่ท่ีศูนยว์ทิยสุมาคมกูภ้ยัลาํปางเลขท่ี 29 ถ.สิริ

วสิาล ต.สวนดอก  อ.เมือง จ.ลาํปาง มีรอยประหลาดคลา้ยพญานาคบริเวณกระจกหนา้รถยนต ์จึงเดินทางไป

ตรวจสอบพบรถยนตตู์โ้ตโยตา้ สีขาว ทะเบียนนข-4136 ลาํปาง ซ่ึงเป็นรถพยาบาลของสมาคมกูภ้ยัลาํปางไว้

คอยรับส่งผูป่้วยและช่วยเหลือผูป้ระสบภยั โดยเจา้หนา้ท่ีกูภ้ยัมุงดูบริเวณดา้นหนา้กระจกรถพยาบาลคนั

ดงักล่าวพบมีรอยเล้ือยและรอยขดของสัตวเ์ล้ือยคลายท่ีขนาดยาวกวา่ 1 เมตร ซ่ึงไดมี้การโพสตรู์ปรอย

ประหลาดดงักล่าวลงในโซเชียลเน็ตเวร์ิค ต่างกเ็ช่ือวา่เป็นรอยพญานาคท่ีออกมาแสดงอิทธิฤทธ์ิใหไ้ดเ้ห็น

ในช่วงวนัออกพรรษาท่ีผา่นมา โดยบางคนกเ็ช่ือวา่พญานาคมาใหโ้ชคลาภ พร้อมกบัตีเป็นเลขเดด็กนั  

          จากการสอบถามนายสัญชยั สาํราญจิตต ์อาย ุ25 ปี เจา้หนา้ท่ีประจาํรถพยาบาลคนัดงักล่าวทราบวา่ 

ช่วงเชา้วนัน้ี (13ต.ค.) จนถึงบ่ายตนเองกไ็ดน้าํรถไปรับส่งผูป่้วยตามปกติไม่ไดมี้อะไรผดิสังเกตเม่ือเสร็จ

ภารกิจกไ็ดน้าํรถมาจอดไวบ้ริเวณหนา้ศูนยว์ทิยตุามปกติ แต่พอมาถึงช่วงเยน็ซ่ึงกาํลงัจะมาตรวจเชค็อุปกรณ์

และทาํความสะอาดรถกไ็ดส้ังเกตเห็นคราบฝุ่ นท่ีหนา้กระจกรถฝ่ังคนขบัมีรอยคดเค้ียวแปลกประหลาดอยู่

บนกระจก ซ่ึงมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน จึงไดเ้รียกเพ่ือนๆอาสากูภ้ยัมาดูซ่ึงกเ็ป็นท่ีน่าแปลกใจเป็นอยา่งมากวา่

รอยประหลาดคลา้ยพญานาคเล้ือยเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 

 

ไทยรัฐออนไลน์  วนัที่ 13 ตุลาคม 2557 
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สําหรับวธีิการเรียนปกติ 

           แบบบันทกึการอ่านจับใจความจากข่าว 

 

เร่ือง   พบรอยประหลาดคล้ายพญานาค เช่ือปรากฏเพ่ือให้โชค 

 

ใคร (WHO)   :  ...................................................................................................... 

 ทาํอะไร (WHAT) :  ..................................................................................................................... 

 ทีไ่หน (WHERE) :  ..................................................................................................................... 

 เม่ือไหร่ (WHEN)  :  ..................................................................................................................... 

 ทาํไม (WHY)   :  ..................................................................................................... 

 อย่างไร (HOW)  :  .....................................................................................................  

 สรุปใจความสําคญัจากเร่ืองทีอ่่าน :  ..................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

  

ช่ือ  ....................................................... เลขที ่.................ช้ัน ................ 
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สําหรับวธีิการเรียนปกติ 

แบบบันทกึการอ่านจับใจความจากข่าว 

 

คู่หูต่างพนัธ์ุ 

          วนัท่ี 13 ต.ค. ผูส่ื้อข่าวไดรั้บแจง้จากชาวบา้นทุ่งเกาะญวน หมู่ท่ี 5 ตาํบลหนองบ่อ อาํเภอยา่นตาขาว 

จงัหวดัตรัง วา่ พบสุนขัพนัธ์ุผสมอลัเซเช่ียน เดินจูงววัชนไปออกกาํลงักายบริเวณริมถนนบา้นเกาะญวน เป็น

ประจาํทุกวนั จึงเดินทางไปตรวจสอบท่ีบา้นของ นายไข่ มากมูล อาย ุ70 ปี เจา้ของบา้นเลขท่ี 40 หมู่ท่ี 5 บา้น

ทุ่งเกาะญวน ตาํบลหนองบ่อ พบสุนขัเพศผู ้อายปุระมาณ 3 ปี กาํลงัเดินจูงววัชนพนัธ์ุพ้ืนเมือง เพ่ือออกกาํลงั

กาย เส้นทางระหวา่งบา้นพกัสู่เทศบาลตาํบลยา่นตาขาว  

 

          โดย นายไข่ ซ่ึงเป็นเจา้ของววัชนและสุนขั เล่าวา่ ทั้งสุนขัและววัชนดงักล่าว ตนซ้ือมาเล้ียงไวต้ั้งแต่

เลก็ๆ ทั้งสองตวัจึงมีความสนิทรักใคร่ ไม่เคยไล่กดั หรือทาํร้ายกนัเลย ต่อมาไดต้ั้งช่ือสุนขัวา่ “เจา้สิงห์” 

และตั้วช่ือววัชนวา่ “เจา้แดงเจริญทอง” กระทัง่หลงัจากววัชนอายไุด ้4 ปี ซ่ึงใกลจ้ะลงสังเวยีนได ้ตนจึงนาํววั

ชนเดินออกกาํลงักายในช่วงเชา้ของทุกๆ วนั เพ่ือเป็นการฟิตและเสริมความแขง็แกร่งใหก้บัร่างกาย  

 

          ทั้งน้ี ตนจะเป็นคนฝึกฝนให ้เจา้สิงห์ สุนขัแสนรู้ เป็นผูจู้ง เจา้แดงเจริญทอง ววัชนคู่หู เน่ืองจากเห็นวา่

สุนขัมีกาํลงัแขง็แรง และน่าจะสามารถพาววัไปออกกาํลงักายได ้ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 2 ปี ในท่ีสุด เจา้สิงห์ ก็

สามารถนาํ เจา้แดงเจริญทอง ออกเดินในช่วงเชา้ เวลาประมาณ 04.00 น. ของทุกวนั โดยใชร้ะยะเวลา

เดินทางจากบา้นพกัท่ีบา้นหนองยวน ไปยงัตลาดสดเทศบาลตาํบลยา่นตาขาว เป็นระยะทาง 14 กม. หรือจะ

เดินทางกลบัถึงบา้นพกัในเวลาประมาณ 08.00 น. เป็นประจาํทุกวนั  

 

          นายไข่ ระบุวา่ สัตวเ์ล้ียงทั้งสองตวั มีความสนิทเหมือนกบัเพ่ือน และไม่เคยทาํร้ายกนั แต่ถา้เป็นสุนขั

ตวัอ่ืนๆ เจา้แดงเจริญทอง ววัชนคู่หู จะไม่ยอมใหเ้ขา้ใกล ้ยกเวน้เฉพาะ เจา้สิงห์ สุนขัเพ่ือนยากเท่านั้น 

ขณะเดียวกนัเวลาเจา้แดงเจริญทองอาบนํ้า จะข้ึนไปเล่นข่ีกนัทุกคร้ัง ซ่ึงกเ็ป็นภาพท่ีสร้างความประทบัใจ

ใหก้บัผูท่ี้พบเห็นเป็นอยา่งมาก 

 

                                                                ไทยรัฐออนไลน์  วันที ่13 ตุลาคม 2557 
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สําหรับวธีิการเรียนปกติ 

แบบบันทกึการอ่านจับใจความจากข่าว 

 

เร่ือง คู่หูต่างพนัธ์ุ 

 

ใคร (WHO)   :  .................................................................................................. 

 ทาํอะไร (WHAT) :  ................................................................................................................. 

 ทีไ่หน (WHERE) :  ................................................................................................................. 

 เม่ือไหร่ (WHEN)  :  ................................................................................................................. 

 ทาํไม (WHY)   :  ................................................................................................. 

 อย่างไร (HOW)  :  .................................................................................................  

 สรุปใจความสําคญัจากเร่ืองทีอ่่าน :  ................................................................................. 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 

ช่ือ  ....................................................... เลขที ่.................ช้ัน ................ 
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ชื่อ.................................................................................................................ชั้น ม.2/...........เลขที่................................ 

วันที่รับเอกสาร  (    ) 

 

1. เรื่อง...................................................................................................................................................................... 

   หัวขอ       ขาว          เรื่องสัน้        บทความ 

 

2. จุดมุงหมายในการอาน 

 

3. แหลงเรียนรู 

 

4. ความรูหรือขอคดิที่ไดรับ 

 

5. อุปสรรค / ปญหาระหวางทํากิจกรรม 

 

6. วิธีการแกไขปญหา   

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1: สําหรับนักเรียน 

   

 

 

 

 

 

แบบบันทึกสะทอนการเรียนรูจากการอานจับใจความ 
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7. ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการอานจับใจความในครั้งนี้  *(วงกลมหมายเลข)* 

10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   0  

  

เหตุผล

 

8. นักเรียนคิดวาการเรียนโดยวิธีนี้  *(วงกลมหมายเลข)* 

 

 

 

5   4   3   2   1   0   

 

 

 

เหตุผล

 

9. สิ่งที่นักเรียนตั้งใจทําเปนลําดับตอไป 

 ทําบันทึกสรุปยอ   เลาตอใหผูอ่ืนฟง    อานเพ่ิมเติม 

 สรุปเปนผังความคิด  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................. 

 

เหตุผล

 

***อ่านหนังสือวนัละนิด  พัฒนาความคิดและสติปัญญา*** 

             บนัทกึจากใจผู้สอน  (สําหรับครูผู้สอน) 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

 

 

 

มากที่สุด 

 

ตองปรับปรุง 

 

 

   

  

 

 
ตอนที่ 2 

พัฒนาการอาน

ไดมากที่สุด 

ไมพัฒนาการ

อาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 รายวชิา ท 22201 วชิาภาษาไทยเพิม่เตมิ          

หน่วยการเรียนรู้  การอ่านจับใจความ   ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 

ผู้สอน  อ.พมิพศิา  เต่าร้ัง    เวลา  2  คาบ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 4  การอ่านจับใจความจากเร่ืองส้ัน  

โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ  มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

-------------------------------------------------------------------------  

สาระที ่ 1  :   การอ่าน 

มาตรฐาน   ท 1.1   ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ  แกปั้ญหา  

สร้างวสิัยทศัน์ในการดาํเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระสําคญั 

เร่ืองสั้น เป็นบทประพนัธ์ชนิดหน่ึงมีลกัษณะคลา้ยนวนิยาย เป็นงานเขียนท่ีมีโครงเร่ืองไม่ซบัซอ้นมีตวั

ละครสาํคญัประมาณ  4 - 5  ตวั  ดาํเนินเร่ืองรวดเร็วและใหแ้ง่คิดเพียงแง่คิดเดียว 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 นกัเรียนสามารถอ่านจบัใจความสาํคญัจากเร่ืองสั้นได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  จบัใจความสาํคญัจากเร่ืองสั้นท่ีอ่านได ้

2.  จดัลาํดบัเหตุการณ์ของเร่ืองสั้นได ้

3.  สรุปเน้ือเร่ืองและตอบคาํถามจากเร่ืองสั้นท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง  

สาระการเรียนรู้ 

 1.  การหาหวัขอ้เร่ือง 

 2.  การหาประโยคใจความสาํคญั 

 

 

 

 

 

 

DPU



 

 

234 

 

กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมการเรียนแบบนําตนเอง กจิกรรมการเรียนแบบปกติ 

 

1.ขั้นสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทีพ่อใจ 

   ครูใชค้าํถามกระตุน้ใหน้กัเรียนนึกถึงเร่ืองสั้นท่ี

นกัเรียนสนใจและอยากอ่าน 

2. ขั้นวินิจฉัยความต้องการ 

     นกัเรียนแต่ละคนทราบความตอ้งการในการอ่าน

เร่ืองสั้นของตนเองวา่จะเลือกอ่านเร่ืองสั้นประเภทใด  

โดยนกัเรียนจะมีอิสระในการเลือกเน้ือเร่ืองท่ีจะอ่านได้

ตามความตอ้งการ  เพียงแต่ตอ้งอยูใ่นกรอบหวัขอ้ท่ีครู

ไดส้าํรวจเสียงส่วนมาก 

3. ขั้นกาํหนดเป้าหมายในการอ่าน 

     3.1  นกัเรียนแต่ละคนเลือกเร่ืองสั้นท่ีตนเองสนใจ

อ่าน 

     3.2  ครูช้ีแจงถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีนกัเรียนสามารถไป

แสวงหาความรู้อยา่งอิสระ 

     3.3  ครูอธิบายวธีิการ  ขั้นตอนในการอ่าน  และ

ระยะเวลาในการทาํกิจกรรมใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ใจ

ตรงกนั 

 

 

1.ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 

     ครูกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความพร้อม  ความสนใจ

ในการเรียนการสอนดว้ยการซกัถาม  ทบทวนเน้ือหา

ท่ีเรียนเร่ืองเร่ืองสั้นจากคาบเรียนท่ีผา่นมา 

2.ขั้นกจิกรรมการสอน (ในห้องเรียน) 

     2.1  ครูแจกเร่ืองสั้นใหน้กัเรียนอ่านคนละ  1  เร่ือง  

โดยเป็นเร่ืองสั้นท่ีครูกาํหนดใหอ้่านเหมือนกนัทั้ง

หอ้ง 

     2.2  ครูแจกแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความ ให้

นกัเรียนคนละ  1  ชุด 

     2.3  ครูอธิบายวธีิการบนัทึก 

     2.4  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมอ่านจบัใจความสาํคญั

ตามเวลาท่ีครูกาํหนด 

3. ขั้นสรุป 

      ครูและนกัเรียนในหอ้งร่วมกนัเฉลย  ตรวจแบบ

บนัทึกการอ่านจบัใจความจากข่าวท่ีครูมอบหมายให้

อ่าน  สรุปเน้ือหาดว้ยการซกัถาม  และตรวจเฉลย

ความถูกตอ้งวา่สอดคลอ้งกบัหลกั  5W1H หรือไม่ 
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กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  (ต่อ) 

กจิกรรมการเรียนแบบนําตนเอง กจิกรรมการเรียนแบบปกติ 

 

4.  ขั้นวางแผนการอ่าน 

     ครูแจกแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความใหแ้ก่

นกัเรียนเพ่ือนาํไปบนัทึกความเขา้ใจของเน้ือเร่ืองของ

เร่ืองสั้นท่ีเลือกอ่าน โดยในแบบบนัทึกการอ่านจบั

ความจะเป็นหวัขอ้ใหน้กัเรียนสรุปเน้ือเร่ืองตามหลกั  

5W1H  พร้อมเขียนเรียบเรียงเน้ือเร่ืองโดยสรุปอีกคร้ัง

ตามรูปแบบใบงาน  

5.  ขั้นปฏิบัตติามแผน (นอกห้องเรียน) 

     นกัเรียนเลือกอ่านเร่ืองสั้นท่ีตนเองสนใจโดยใช้

ความรู้  ความเขา้ใจในเร่ืองการอ่านจบัใจความ  จบั

ประเดน็สาํคญัของเร่ือง  และบนัทึกลงในแบบบนัทึก

การอ่านจบัใจความท่ีครูแจกให ้ บนัทึกลงตามลาํดบั

ขั้นตอนของใบงาน  โดยนกัเรียนจะตอ้งถ่ายเอกสาร

สาํเนาเน้ือเร่ืองของเร่ืองสั้นท่ีอ่านแนบมากบัแบบ

บนัทึกการอ่านจบัใจความดว้ย 

6.  ขั้นประเมนิผลการปฏิบัต ิ

     ครูตรวจแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความจากเร่ืองสั้น

ท่ีนกัเรียนสรุปความเขา้ใจวา่มีความตรงกบัเน้ือเร่ือง

ตน้ฉบบัท่ีแนบมาวา่สอดคลอ้งกบัหลกั  5W1H หรือไม่ 

7.  ขั้นการรับรู้เสริมการอ่าน 

     ครูแจกแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ใหน้กัเรียน

บนัทึกถึงปัญหาท่ีพบระหวา่งการอ่านเพ่ือเป็นแนวทาง

ในการพฒันาการอ่านในคร้ังต่อไป 
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การวดัและประเมนิผล 

       วธีิวดั 

 1.  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 2.  ตรวจแบบบนัทึกการอ่าน 

เคร่ืองมือการวดัและประเมนิผล  

 1.  แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล   

2.  แบบประเมินการตรวจผลงาน   

 เกณฑ์การประเมนิ 

 1.  การประเมินพฤติกรรมการทาํงานของนกัเรียนรายบุคคล  ผา่นเกณฑร้์อยละ 70  ข้ึนไป 

 2.  ทาํแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความเร่ืองท่ี  1 - 2  ผา่นเกณฑร้์อยละ  70  ข้ึนไป 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้   

            1.  เร่ืองสั้นท่ีครูกาํหนดใหอ้่านสาํหรับวิธีการเรียนแบบปกติจาํนวน  2  เร่ือง 

            2.  แบบบนัทึกการอ่านจบัใจความเร่ืองสั้น เร่ืองท่ี 1 – 2 สาํหรับวธีิการเรียนแบบนาํตนเอง 

            3.  หอ้งสมุดโรงเรียน / มหาวทิยาลยั 
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บันทกึผลหลงัสอน 

1. ผลการสอน 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. บรรยากาศการเรียนการสอน 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ปัญหาและอุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 4. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………........................ 

 

         ลงช่ือ                                                ผู้สอน 

             (........................................................) 

          ตาํแหน่ง................................................ 
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สําหรับวธีิการเรียนแบบนําตนเอง 

               แบบบันทกึการอ่านจับใจความ (เร่ืองส้ัน) 

 

เร่ือง ............................................................................ 

ทีม่า(ช่ือหนังสือ / ผู้แต่ง / หน้า)........................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

 

       

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ.....................................................ช้ัน.....................เลขที่................. 
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สําหรับวธีิการเรียนแบบนําตนเอง 

แบบบันทกึการอ่านจับใจความ (เร่ืองส้ัน) 

 

เร่ือง................................................................................ 

ทีม่า (ช่ือหนังสือ / ผู้แต่ง / หน้า)....................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

ใคร (WHO)   :  ....................................................................................................... 

 ทาํอะไร (WHAT) :  ....................................................................................................................... 

 ทีไ่หน (WHERE) :  ....................................................................................................................... 

 เม่ือไหร่ (WHEN)  :  ....................................................................................................................... 

 ทาํไม (WHY)   :  ...................................................................................................... 

 อย่างไร (HOW)  :  ......................................................................................................  

 สรุปใจความสําคญัจากเร่ืองทีอ่่าน :  ...................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

  

ช่ือ....................................................................ช้ัน...................เลขที ่................ 
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สําหรับวธีิการเรียนปกติ 

               แบบบันทกึการอ่านจับใจความจากเร่ืองส้ัน 

 

เรื่อง สิน้เสียงสุดทาย 

ในเชาแรกของการเปดภาคเรียนแสงแดดเร่ิมสาดสองไปทั่วทุกพ้ืนหญาที่เขียวขจีและเหลาหมูมวลดอกไมที่กําลังเบง

บานรอรับแสงแดดในยามเชา 

“ ต่ืนๆ ตนมันสายแลวนะ เด๋ียวก็ไปเรียนไมทันหรอก” 

เสียงที่กําลังคอยๆแววดังเขามาในหูของตน ไมใชเสียงใครอ่ืนที่ไหนแตกลับเปนเสียงแมของเขาที่กําลังรีบปลุกเขาใหลุกขึ้นต่ืนเพ่ือ

อาบน้ําแตงตัวไปเรียน ไมวาภาคเรียนนี้หรือภาคเรียนที่เพ่ิงผานมาก็ตามที ตนก็ยังชอบต่ืนสายๆอยูอยางนี้เปนประจํา โรงเรียนที่

ตนเรียนอยูไมไกลจากหมูบานที่ตนพักอาศัยเทาไหรนักแตวาบานของตนอยูเกือบนอกทายหมูบานหางออกไปแถวๆชายทุง ตนจึง

ชอบคิดงายๆเสมอวา ต่ืนสายๆก็ไดไมเห็นเปนอะไรสักหนอย บานกับโรงเรียนอยูหางกันไมก่ีกิโลเมตรเอง เด๋ียวก็คอยต่ืนก็ได และ

แลวเขาก็เผลอหลับไปอีกจนแมไดเดินมาปลุกใหต่ืนอ่ืนอีกรอบ เพ่ือไปโรงเรียน  

“ ตนๆ ต่ืนไปเรียนไดแลวมันสายแลวนะจะตองใหแมปลุกอีกสักก่ีคร้ังถึงจะต่ืน” ไมชาตนก็ลุกจากที่นอนเดินเพ่ือไป

อาบน้ําแตงตัว และพรอมๆกับพูดวา 

          “นี่แมตนโตแลวนะทําไมแมตองทําเหมือนตนเปนเด็กอยูเร่ือยเลย ทีหลังแมไมตองมายุงกับตนอีกแลวนะ ตนโตแลว 

                ................”  เสียงต้นบน่พรึมๆพรําๆไม่พอใจท่ีแม่ของเขาปลกุให้ต่ืน แตต้่นก็ต้องต่ืนอยู่ดีเพราะเขานัน้ต้องไปโรงเรียน 

ฝ่ายแม่ของเขาไม่รู้วา่จะพดูอะไรได้แต่ยืนมองอยู่ห่างๆพร้อมกบัสา่ยหวั แล้วเดินหนัหลงัไปทํากบัข้าวอยู่ในครัวและเตรียม

กระเป๋าไว้รอให้ต้น นํามนัไปโรงเรียนดัง่เช่นท่ีแม่ของเขาเคยทําไว้รอเขา แต่ต้นไม่คอ่ยสนใจกบัสิ่งท่ีแม่ของเขาหยิบย่ืนให้สกั

เท่าไหร่ต้นชอบคิดวา่เขาโตเป็นวยัรุ่นแล้วไม่ชอบให้แม่มาจบันัน่ชนนีใ้ห้เขาเท่าไหร่  แตไ่ม่วา่เขาจะทําอะไรก็ไม่เคยพ้น “แม่”

เสียสกัครัง้  ไม่นานนกัเขาก็อาบนํา้แต่งตวัเสร็จ เสียงต้นเรียกหาแม่เสียงดงั  

               “ แม่ๆ แม่อยู่ไหนต้นแตง่ตวัเสร็จแล้วนะ”    เสียงแม่ตอบรับต้น  “จ้าๆ  แม่กําลงัทํากบัข้าวให้ต้นกินอยู่นีไ้งลกู”  เม่ือ

ต้นกินข้าวเสร็จก็ขอตงัค์แม่ เพ่ือเป็นค่าขนมท่ีโรงเรียน 

                   “แม่ต้นขอตงัค์ไปโรงเรียนหน่อยสิ จะไปโรงเรียนแล้ว” ต้นยืนอมยิม้รอรับคา่ขนมประจําวนั   

    “เอ้านีค้่าขนมวนันี ้อย่าทําหายเสียละ่รู้มัย้ แล้วลืมอะไรมัย้ละ่ลกูเอาโทรศพัท์ยงัละ่แล้วก็อย่านําขึน้มาเลน่จนครูยืดเหมือน

เทอมท่ีแล้วนะ” ต้นตอบรับคําแม่และเดินไปหน้าปากซอยเพ่ือ รอรถประจําโรงเรียนมารับไม่นานนกั รถประจําโรงเรียนก็มารับ

เขาตามปกติ เม่ือถึงโรงเรียน ต้นก็นัง่เรียนกบัเพ่ือนๆในห้องตามปกติ จนจวนเกือบจะเท่ียงเสียงโทรศพัท์ของเขาก็คอ่ยๆ            

ดงัขึน้“ ฮะโหล แม่วา่ไง.... มีอะไรหรอโทรมาหาต้น” 

 

                       

 

 

DPU



 

 

241 

 

 

 

 

 

                          แม่ต้นตอบต้น “ไม่มีอะไรหรอกลกูแม่แคคิ่ดถึงต้นน่ะ ไม่มีอะไรหรอกแล้วต้นกินข้าวรึยงัละ่ลกู” 

                          ต้นตอบกลบั “ยงัเลยแม่เด๋ียวครูก็ปลอ่ยไปกินข้าวพกัเท่ียงแล้วแหละ 

               “แมมี่อะไรอีกมัย้ต้นกําลงัเรียนอยู่นะเด๋ียวครู ดเุอา” 

                      แม่ตอบกลบัต้น  “งัน้แคนี่ล้ะ่ลกูตัง้ใจเรียนนะ เด๋ียวแม่โทรหาต้นใหม่นะลกู” 

                      ต้นตอบกลบั “ไม่ต้องก็ได้แม่ ต้นอายเพ่ือนๆมนั ต้นโตแล้วนะ งัน้แคนี่แ้หละ” 

เม่ือคยุโทรศพัท์เสร็จต้นก็นัง่เรียนตอ่จนถึงพกัเท่ียง ครูก็สัง่ให้ไปพกัเท่ียง(หมดคาบสอน) 

ต้นก็เดินไปกินข้าวพร้อมๆกบัเพ่ือนๆ จนเสร็จและเดินขึน้มาบนชัน้เรียนในห้องเพ่ือเลน่โทรศพัท์ ตามประสาเดก็วยัรุ่นไม่นาน

นกั โทรศพัท์ท่ีเขากําลงัเลน่อยู่ก็มีคนโทรเข้าพร้อมกบัคอ่ยๆดงัขึน้เร่ือยๆ (เบอร์ท่ีกําลงัโทรเข้าพร้อมๆกบัดงัขึน้เร่ือยๆคือเบอร์

แม่ของเขานัน่เอง) แตต้่นไม่ยอมรับสายโทรศพัท์แม่ แถมยงับน่ตอ่ไปอีกวา่  

                     “ แม่เรานิก็แปลกคนแฮะไม่มีอะไรทําแน่ๆเลย ถึงได้โทรหาเรา แม่คงพดูเหมือนเดิมอีกแน่ๆเชียว” 

เม่ือเขาพดูจบก็ตดัสินใจท่ีจะไม่รับสายแม่ เพราะต้นคิดว่าหากเขารับสายไปแม่ก็คงพดูกบัเขาเหมือนทกุๆครัง้ท่ีเคยโทรมาหา

แน่ๆ แตแ่ม่ของต้นก็ได้โทรเข้าหลายต่อหลายครัง้จนเสียงโทรศพัท์ของต้นเงียบไปในท่ีสดุ เสียงต้นหวัเราะห้าๆๆ  

                   ในท่ีสดุแม่เราก็วา่งสายไป แตแ่ม่คงต้องโกรธเราแน่ๆท่ีไม่ยอมรับสาย  แตค่งไม่เป็นไรหรอกมัง้เด๋ียวพอเลิกเรียน

เราคอ่ยไปขอโทษแม่ก็ได้หรอกมัง้ เร่ืองแคนี่เ้อง” 

เวลาล่วงเลยมาจนถึงเวลาเลิกเรียน เสียงโทรศพัท์ของต้นก็คอ่ยๆดงัขึน้มาอีกครัง้ แตเ่บอร์ท่ีพยายามโทรเข้ามานัน้เป็นของ

ญาติต้น เขาจงึตดัสินใจท่ีจะรับสาย  

                    “ ฮะโหลน้าวา่ไงมีอะไรหรอครับน้า ร้อยปีพนัชาติไม่เห็นโทรเลย วนันีน้กึยงัไงถึงโทรหาผมละ่ครับ” 

เสียงน้าของต้นพดูกบัต้นพรางจะร้องไห้  

                   “ ต้นตัง้ใจฟังน้าให้ดีๆนะลกู  คือวา่ๆ......เม่ือตอนเท่ียงท่ีผ่านโจรมนัปล้นบ้านต้นและฆา่แม่ต้นตายแล้วลกู” 

ก่อนหน้าท่ีแม่ของต้นจะถกูโจรแทงตาย ได้อตุส่าห์ดัน้ด้นคว้าหาโทรศพัท์เพ่ือโทรหาลกูเป็นครัง้สดุท้ายก่อนท่ีจะสิน้ไป แตก็่

เป็นเพียงแคก่าร สัง่ลาครัง้สดุท้ายท่ีไร้คา่ 

                     เม่ือต้นได้ยินเช่นนัน้ก็ร้องไห้ฟมูฟายด้วยความเสียอกเสียใจเป็นอย่างมากและได้แตโ่ทษตวัเองกบัความผิดท่ี

เขาก่อขึน้มา  

                   “ถ้าเรารับโทรศพัท์แม่ตัง้แตต่อนแรกท่ีแม่โทรมา แม่ก็คงไม่ตายจากเราไป” 

เสียงลกูน้อยผู้ โง่เขลาร่ําร้องไห้เศร้าโศกด้วยความอาลยัต่อผู้ เป็นแม.่.. 

         พพีรีพฒัน์ 
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สําหรับวธีิการเรียนปกติ 

แบบบันทกึการอ่านจับใจความจากเร่ืองส้ัน 

 

เร่ือง ส้ินเสียงสุดท้าย 

 

ใคร (WHO)   :  ............................................................................................................... 

 ทําอะไร (WHAT)  :  ............................................................................................................... 

 ที่ไหน (WHERE)   :  ............................................................................................................... 

 เม่ือไหร (WHEN)   :  ............................................................................................................... 

 ทําไม (WHY)   :  ............................................................................................................... 

 อยางไร (HOW)  :  ...............................................................................................................  

 สรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน :  ............................................................................................. 

 ........................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................ 

 

 

                   ชื่อ  ....................................................... เลขที่ .................ชั้น ................ 
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สําหรับวธีิการเรียนปกติ 

แบบบันทกึการอ่านจับใจความจากเร่ืองส้ัน 

 

เรื่อง กาลครัง้หนึ่ง...ความรัก 

        ปลายปากกาของชายชราจรดลงบนหน้ากระดาษของไดอาร่ีเลม่หนา ภายใต้ความสวา่งของแสงไฟท่ีสะร่ัวๆในห้องนอน

ของบ้านหลงัใหญ่  พร้อมกบักลิ่นไอของสายฝนท่ีกําลงัโปรยปลายลงมาปรอยๆ มนัทําให้เขาหวนกลบัไปคิดถึงเร่ืองราวใน

อดีต ชายชราเล่าผ่านปลายปากกาของเขาวา่... 

เร่ืองราวมนัได้เร่ิมต้นขึน้ ท่ี ปา้ยรถเมล์โทรมๆแห่งหนึง่ ในยามราตรีท่ีเงียบเหงา มีเพียงเสียง ก๊อกแก๊ก ของลมท่ีพดัให้ข้าวของ

กระทบกนั  และเสียงรถยนต์ท่ีว่ิงผ่านไปมาเพียงไม่ก่ีคนัเท่านัน้ มนัดเูหมือนจะเป็นวนัท่ีแสนสดุจะโชคร้ายของโต้งเดก็หนุ่ม

ซ่ือบือ้ไปเสียแล้วท่ีรถเมล์คนัสดุท้ายเพ่ิงจะออกไปเพียงไม่ก่ีนาทีก่อนท่ีเขาจะมาถึงโดยท่ีเขาเองยงัไม่รู้ตวัเลย แต่ก็คงเป็น

เพราะแวน่สายตาท่ีมนัลว่งลน่ลงพืน้ในวินาทีนัน้   ท่ีทําให้วนัท่ีเกือบจะโชคร้ายกลบักลายเป็นวนัท่ีวิเศษสดุ โดยท่ีเขาไม่

คาดคิดมาก่อน....ในขณะท่ีโต้งนัง่คลําหาแวน่ตาท่ีร่วงหลน่อยู่นัน้  

        หญิงสาวท่ีเพ่ิงเดินผ่านมาก็ก้มลงเก็บแวน่ตาขึน้มาให้ 

        "หานีอ้ยู่ใช่ไหม ?"  เธอพดูพร้อมกลบัย่ืนแวน่ท่ีโต้งกําลงัคลําหาอยู่มาให้ 

        "อ๋อ ใช่ๆ ขอบคณุนะครับ"   โต้งตอบกลบัพร้อมกบัรับแวน่จากมือเธอโดยท่ีเขาไม่รู้เลยวา่คนท่ีหยิบแวน่มาให้เป็นใคร 

เพราะความพลา่มวัของสายตาท่ีมนัทําให้เขามองได้ไม่ถนดันกั   แตท่นัทีท่ีโต้งสวมใสม่นั ทําให้เขามองเห็นเธอชดัเจนย่ิงขึน้

โดยเฉพาะสิ่งท่ีอยูต่รงหน้านัน้ก็คือเจน เขาไม่อาจจะละสายตาไปจากเธอได้เลย  

        เธอช่างงดงามและมีเสน่ห์เกินกวา่ผู้หญิงคนไหนๆท่ีโต้งเคยเห็น เขามองแตเ่พียงใบหน้าของเธอตาไม่กระพริบ จนไม่ทนั

ได้สงัเกตมือของเจนท่ีย่ืนสง่มาให้เพ่ือหวงัจะช่วยพะยงุให้โต้งลกุขึน้ 

        "นาย นาย นินาย!! ลกุขึน้ซิ" เจนต้องร้องเรียก เพ่ือให้สติของโต้งกลบัคืนมา  

        "อ่อ!!" โต้งสะดุ้งกบัเสียงเรียกของเจน  

โต้งย่ืนมือไปให้เจนแล้วลกุขึน้ตามความหวงัดี ทัง้สองคนลกุขึน้มาพร้อมกนั เจนมองหน้าโต้งแล้วยิม้ให้กบัท่าทีของโต้งท่ีกําลงั

เขินอายเธออยู่จนสงัเกตได้ 

        "สายตาสัน้เท่าไหร่หรอ" เจนหนัไปถามอย่างยิม้แย้ม ในขณะท่ีโต้งได้แตก้่มหน้าก้มตาตอบ 

        "450 ครับ"   

สิน้สดุคําตอบนัน้ก็ทําให้ปา้ยรถเมล์โทรมๆ แห่งนีเ้งียบลงไปครู่ใหญ่ มีแตเ่พียงเสียงของหวัใจโต้งเท่านัน้ ท่ีเต้นดงัไม่เป็น

จงัหวะ   ก่อนท่ีโต้งจะตดัสินใจหนัไปถามเจนเพ่ือกลบเกลือนความเงียบสงดันัน้  

                    "รอรถเมล์ อยู่หรอ"  

                    "ป่าวซะหน่อย ดกึป่านนีแ้ล้วไม่มีรถเมล์ให้รอแล้วละ่"   เจนหนัมาตอบ  
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                          เม่ือโต้งได้ยินคําตอบก็ทําหน้าฉงนกบัคําตอบ ท่ีไม่คอ่ยชดัเจนนกั  

                         "ก็หมายความว่า รถหมดแล้วไง" เจนอธิบาย 

                         "รถหมด!"  

โต้งตกใจกบัคําตอบของเจน ทําให้เขาลืมตวัเงยหน้าขึน้ไปมองเจน โดยลืมความเขินอายเม่ือครู่ไปจนสนิทใจ  

                       "ใช่ซิ รถหมดแล้ว ไม่เห็นจะต้องตกใจเลย"  

                       "ก็ถ้ารถหมด แล้วเราจะกลบับ้านยงัไงละ่" โต้งถามด้วยท่าทีรนราน  

                       "ก็เดินกลบัไง"  

เจนตอบพร้อมกบัเดินออกไปจากปา้ยรถเมล์ ในขณะท่ีโต้งยงัคงยืนอึง้กบัสิ่งท่ีได้ยินเม่ือครู่  

                       "นิ รออะไรละ่ มาน่ีซิ"  เจนพดูพร้อมเดินกลบัไปจงูมือโต้งให้เดินมาด้วยกนั  

ทัง้สองคนเดินไปด้วยกนัภายใต้แสงสีส้มนวลๆของไฟบนสะพานสงูท่ีกําลงัสอ่งแสงสะท้อนลงไปในแม่นํา้จนเป็นแสง

ระยิบระยบัราวกบัดาวบนท้องฟ้า  มนัทําให้ถนนในยามค่ําคืนสายนีด้สูวยและผิดแปลกไปจากยามกลางวนัราวกบัคนละ

สถานท่ี   เจนเดินนําหน้าโต้งมาด้วยท่าทีท่ีร่าเริงประดจุว่าท่ีแห่งนีเ้ป็นสวนดอกไม้ท่ีเธอคุ้นเคยเป็นอย่างดี 

 ไม่ตา่งอะไรจากโต้งท่ีกําลงัเดินตามหลงัมา โต้งมองดแูละช่ืนชมกบัความงามยามค่ําคืน ณ ท่ีแห่งนีจ้นลืมเร่ืองราวอนัแสน

เลวร้ายในตลอดวนัท่ีผ่านมา  

                         "สวยใช่ไหมละ่?" เสียงของเจนท่ีหนักลบัมาถามโต้งอย่างร่าเริง  

                         "ใช่ สวย สวยมากเลยละ่ อนัท่ีจริงเราก็กลบัทางนีท้กุวนันะ แตไ่ม่เคยเห็นวนัไหนไม่สวยเท่าวนันีเ้ลย"  

โต้งทําท่าจะพร่ําต่อ แตเ่จนท่ีเดินนําหน้าไป หนักลบัมา จู่ๆ ใส ่ 

                         "เงียบก่อน แล้วมาฟังอะไรน่ี" 

เจนพดูจบแล้วรีบว่ิงไปท่ีขอบสะพาน เธอสดูลมหายใจเฮือกใหญ่ แล้วหลบัตาพริม้ เธอกําลงัเคลิบเคลิม้ไปกลบับรรยากาศ

ของแม่นํา้ในยามค่ําคืน ก่อนท่ีโต้งจะมาขดัจงัหวะแห่งความสขุนัน้  

                          "ฟังอะไรหรอ ไม่เหน็จะได้ยินเสียงอะไรเลย" เจนถอนหายใจแล้วตอบคําถามของโต้ง  

                          "ไม่ใช่เสียงแบบนัน้ นายลองหลบัตาสิ "  

โต้งทําหน้างนุงง เจนจงึเอามือไปปิดตาให้โต้งแล้วถามวา่  

                          "ได้ยินไหม" โต้งลืมตาขึน้ แล้วตอบ  

                         "ได้ยินซิ ปิดตานะไม่ได้ปิดห ูจะไม่ได้ยินได้ยงัไงละ่" โต้งตอบแบบซ่ือๆ 

                         "ไม่ใช่! หมายถึงวา่ ได้ยินเสียงของความสขุไหม ในใจเธอน่ะ..." โต้งยงัคงงงกบัคําพดูของเจน  

เจนจงึอธิบายตอ่ "ก็เวลาท่ีเราปิดห ูปิดปาก ปิดตา แล้ว…เปิดใจออกให้กว้างๆน่ะ" เจนพดูพร้อมกบัจบัไปท่ีหวัใจของโต้ง 
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        แล้วพดูตอ่   "เราก็จะได้ยินเสียงของข้างในเนีย้ ลองฟังเสียงของหวัใจนายดสูิ ว่ามนับอกนายวา่ มีความสขุไหม"  

                         โต้งหลบัตาลงอีกครัง้แล้วตอบ 

             "สขุ…สขุมากเลยละ่" 

 สิน้สดุกาลเวลาของดวงจนัทร์ เช้าวนัใหม่เร่ิมต้นขึน้อีกครัง้ ณ โรงเรียนท่ีเตม็ไปด้วยความวุน่วายของผู้คน    เอ็กซ์นัง่

อยู่บนขอบหน้าตา่งของห้องเรียน โดยมีโต้งนัง่อยู่บนเก้าอี ้

              “จากท่ีกฟัูงมงึเลา่นะไอ้โต้ง กสูนันิฐานวา่ท่ีมงึเจอเม่ือคืนเนีย้ ไม่เป็นผีก็คนบ้าแล้วล่ะ มงึลองคิดดดิู คนดีๆท่ีไหนจะ

ออกมาเดินกบัคนแปลกหน้าตอนดกึๆด่ืนๆ ใครท่ีไหนเขาทํากนั” 

 เอ็กซ์พดูแสดงความคิดเห็นหลงัจากได้ฟังเร่ืองท่ีเกิดกบัโต้งเม่ือคืนท่ีผ่านมา ก่อนท่ีโต้งจะแย้ง  

“ก็ถ้าเป็นเป็นผีอย่างท่ีมงึวา่ เธอก็คงเป็นผีท่ีน่ารักท่ีสดุแล้วละ่” โต้งพดูพร้อมกบัรอยยิม้ 

              “อืม หน้าหม้อนะมงึเนีย้ วา่แต…่เธอคนนัน้ของมงึ เขาช่ืออะไรวะ่” เอ็กซ์ถามพร้อมกบักระโดดจากขอบหน้าตา่งมา

นัง่ลงบนเก้าอีข้้างๆโต้ง เพ่ือหวงัจะฟังคําตอบแบบชดัๆ  

             “เออ…คือ…กก็ูยงัไม่รู้เลยวะ่ แต!่ กอูยากเจอเขาอีกครัง้ มงึช่วยกหูน่อยนะ”  

             “เออๆๆๆ  มีทางเดียวอ่ะ มงึต้องกลบัไปในท่ี ท่ีมงึเจอเขา แตก็่ไม่แน่นะ เขาอาจจะไม่มาแล้วก็ได้”  

โต้งทําหน้าผิดหวงัเม่ือได้ยินคําพดูของเอ็กซ์  

            “เห้ย! แตก็่ไม่ได้หมายความว่ามงึจะไม่เจอน่ีหวา่ มงึเคยได้ยินไหม do  you believe in destiny ? มงึต้องเช่ือมัน่ 

เร่ืองของพรหมลิขิตน่ะ” 

เอ็กซ์พดูพร้อมกบัตบท่ีบา่โต้งเพ่ือนรักเบาๆ 

 

 

แสงเทยีน 
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                        สําหรับวธีิการเรียนปกติ 

แบบบันทกึการอ่านจับใจความจากเร่ืองส้ัน 

 

เร่ือง กาลคร้ังหน่ึง...ความรัก 

 

ใคร (WHO)  :  ............................................................................................................... 

 ทาํอะไร (WHAT) :  ................................................................................................................. 

 ทีไ่หน (WHERE)  :  ................................................................................................................ 

 เม่ือไหร่ (WHEN)  :  .................................................................................................................. 

 ทาํไม (WHY)  :  .................................................................................................................. 

 อย่างไร (HOW) :  ..................................................................................................................  

 สรุปใจความสําคญัจากเร่ืองทีอ่่าน :  ................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 

 

ช่ือ  ....................................................... เลขที ่.................ช้ัน ................ 

 

DPU



 

 

247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ.................................................................................................................ชั้น ม.2/...........เลขที่................................ 

วันที่รับเอกสาร  (    ) 

 

1. เรื่อง...................................................................................................................................................................... 

   หัวขอ       ขาว          เรื่องสัน้        บทความ 

 

2. จุดมุงหมายในการอาน 

 

3. แหลงเรียนรู 

 

4. ความรูหรือขอคดิที่ไดรับ 

 

5. อุปสรรค / ปญหาระหวางทํากิจกรรม 

 

6. วิธีการแกไขปญหา   

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1: สําหรับนักเรียน 

   

 

 

 

 

 

แบบบันทึกสะทอนการเรียนรูจากการอานจับใจความ 

DPU



 

 

248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการอานจับใจความในครั้งนี้  *(วงกลมหมายเลข)* 

10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   0  

  

เหตุผล

 

8. นักเรียนคิดวาการเรียนโดยวิธีนี้  *(วงกลมหมายเลข)* 

 

 

 

5   4   3   2   1   0   

 

 

 

เหตุผล

 

9. สิ่งที่นักเรียนตั้งใจทําเปนลําดับตอไป 

 ทําบันทึกสรุปยอ   เลาตอใหผูอ่ืนฟง    อานเพ่ิมเติม 

 สรุปเปนผังความคิด  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................. 

 

เหตุผล

 

***อ่านหนังสือวนัละนิด  พัฒนาความคิดและสติปัญญา*** 

             บนัทกึจากใจผู้สอน  (สําหรับครูผู้สอน) 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

 

 

 

มากที่สุด 

 

ตองปรับปรุง 

 

 

   

  

 

 
ตอนที่ 2 

พัฒนาการอาน

ไดมากที่สุด 

ไมพัฒนาการ

อาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 รายวชิา ท 22201  วชิาภาษาไทยเพิม่เตมิ 

หน่วยการเรียนรู้  การอ่านจับใจความ   ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 5  การจับใจความจากบทความ เวลา  2  คาบ 

ผู้สอน  อ.พมิพศิา  เต่าร้ัง 

โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ  มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

-------------------------------------------------------------------------  

สาระที ่ 1  :   การอ่าน 

มาตรฐาน   ท 1.1   ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ  แกปั้ญหา  

สร้างวสิัยทศัน์ในการดาํเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระสําคญั 

บทความคืองานเขียนจากขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนแต่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดส่วนตวัของผูเ้ขียน

แทรกไปในบทความได ้

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 นกัเรียนสามารถอ่านจบัใจความสาํคญัจากบทความได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  จบัใจความสาํคญัจากบทความท่ีอ่านได ้

2.  จดัลาํดบัเหตุการณ์ของบทความได ้

3.  สรุปเน้ือเร่ืองและตอบคาํถามจากบทความท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง  

สาระการเรียนรู้ 

 1.  การหาหวัขอ้เร่ือง 

 2.  การหาประโยคใจความสาํคญั 
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กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมการเรียนแบบนําตนเอง กจิกรรมการเรียนแบบปกต ิ

 

1.ขั้นสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทีพ่อใจ 

     ครูใชค้าํถามกระตุน้ใหน้กัเรียนนึกถึงบทความท่ีนกัเรียนสนใจ

และอยากอ่าน 

2. ขั้นวนิิจฉัยความต้องการ 

     นกัเรียนแต่ละคนทราบความตอ้งการในการอ่านบทความของ

ตนเองวา่จะเลือกอ่านบทความประเภทใด  โดยนกัเรียนจะมีอิสระใน

การเลือกเน้ือเร่ืองท่ีจะอ่านไดต้ามความตอ้งการ  เพียงแต่ตอ้งอยูใ่น

กรอบหวัขอ้ท่ีครูไดส้าํรวจเสียงส่วนมาก 

3. ขั้นกาํหนดเป้าหมายในการอ่าน 

     3.1  นกัเรียนแต่ละคนเลือกบทความท่ีตนเองสนใจอ่าน 

     3.2  ครูช้ีแจงถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีนกัเรียนสามารถไปแสวงหาความรู้

อยา่งอิสระ 

     3.3  ครูอธิบายวธีิการ  ขั้นตอนในการอ่าน  และระยะเวลาในการ

ทาํกิจกรรมใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ใจตรงกนั 

4.  ขั้นวางแผนการอ่าน 

     ครูแจกแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความใหแ้ก่นกัเรียนเพื่อนาํไป

บนัทึกความเขา้ใจของเน้ือเร่ืองบทความท่ีเลือกอ่าน โดยในแบบ

บนัทึกการอ่านจบัความจะเป็นหวัขอ้ใหน้กัเรียนสรุปเน้ือเร่ืองตาม

หลกั  5W1H  พร้อมเขียนเรียบเรียงเน้ือเร่ืองโดยสรุปอีกคร้ังตาม

รูปแบบใบงาน  

 

 

1.ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 

     ครูกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความพร้อม  ความสนใจในการ

เรียนการสอนดว้ยการซกัถาม  ทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนเร่ือง

ข่าวจากคาบเรียนท่ีผา่นมา 

2.ขั้นกจิกรรมการสอน (ในห้องเรียน) 

     2.1  ครูแจกบทความใหน้กัเรียนอ่านคนละ  1  เร่ือง  โดย

เป็นบทความท่ีครูกาํหนดใหอ่้านเหมือนกนัทั้งหอ้ง 

     2.2  ครูแจกแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความใหน้กัเรียนคน

ละ  1  ชุด 

     2.3  ครูอธิบายวธีิการบนัทึก 

     2.4  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมอ่านจบัใจความสาํคญัตาม

เวลาท่ีครูกาํหนด 

3. ขั้นสรุป 

      ครูและนกัเรียนในหอ้งร่วมกนัเฉลย  ตรวจแบบบนัทึก

การอ่านจบัใจความจากข่าวท่ีครูมอบหมายใหอ่้าน  สรุป

เน้ือหาดว้ยการซกัถาม  และตรวจเฉลยความถูกตอ้งวา่

สอดคลอ้งกบัหลกั  5W1H หรือไม่ 
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กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  (ต่อ) 

กจิกรรมการเรียนแบบนําตนเอง กจิกรรมการเรียนแบบปกติ 

 

5.  ขั้นปฏิบัตติามแผน (นอกห้องเรียน) 

     นกัเรียนเลือกอ่านบทความท่ีตนเองสนใจโดยใช้

ความรู้  ความเขา้ใจในเร่ืองการอ่านจบัใจความ  จบั

ประเดน็สาํคญัของเร่ือง  และบนัทึกลงในแบบบนัทึก

การอ่านจบัใจความท่ีครูแจกให ้ บนัทึกลงตามลาํดบั

ขั้นตอนของใบงาน  โดยนกัเรียน 

จะตอ้งถ่ายเอกสารสาํเนาเน้ือเร่ืองบทความท่ีอ่านแนบ

มากบัแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความดว้ย 

6.  ขั้นประเมนิผลการปฏิบัต ิ

     ครูตรวจแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความจาก

บทความท่ีนกัเรียนสรุปความเขา้ใจวา่มีความตรงกบั

เน้ือเร่ืองตน้ฉบบัท่ีแนบมาวา่สอดคลอ้งกบัหลกั  

5W1H หรือไม่ 

7.  ขั้นการรับรู้เสริมการอ่าน 

     ครูแจกแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ใหน้กัเรียน

บนัทึกถึงปัญหาท่ีพบระหวา่งการอ่านเพ่ือเป็น

แนวทางในการพฒันาการอ่านในคร้ังต่อไป 

 

 

การวดัและประเมนิผล 

       วธีิวดั 

 1.  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 2.  ตรวจแบบบนัทึกการอ่าน 

เคร่ืองมือการวดัและประเมนิผล  

 1.  แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล   

2.  แบบประเมินการตรวจผลงาน   
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เกณฑ์การประเมนิ 

 1.  การประเมินพฤติกรรมการทาํงานของนกัเรียนรายบุคคล  ผา่นเกณฑร้์อยละ 70  ข้ึนไป 

 2.  ทาํแบบบนัทึกการอ่านจบัใจความเร่ืองท่ี  1 - 2  ผา่นเกณฑร้์อยละ  70  ข้ึนไป 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้   

1.  บทความท่ีครูกาํหนดใหอ้่านสาํหรับวธีิการเรียนแบบปกติจาํนวน  2  เร่ือง 

2.  แบบบนัทึกการอ่านจบัใจความบทความ เร่ืองท่ี 1 – 2 สาํหรับวธีิการเรียนแบบนาํตนเอง 

3.  หอ้งสมุดโรงเรียน / มหาวทิยาลยั 
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บันทกึผลหลงัสอน 

1. ผลการสอน 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. บรรยากาศการเรียนการสอน 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ปัญหาและอุปสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 4. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

 

         ลงช่ือ                                                ผู้สอน 

(........................................................) 

         ตาํแหน่ง................................................. 
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สําหรับวธีิการเรียนแบบนําตนเอง 

            แบบบันทกึการอ่านจับใจความ (บทความ) 

 

 

เร่ือง ............................................................................ 

ทีม่า(ช่ือหนังสือ / ผู้แต่ง / หน้า)........................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

 

       

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ช่ือ.....................................................ช้ัน.....................เลขที่................. 
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สําหรับวธีิการเรียนแบบนําตนเอง 

แบบบันทกึการอ่านจับใจความ (บทความ) 

 

 

เร่ือง................................................................................ 

ทีม่า (ช่ือหนังสือ / ผู้แต่ง / หน้า)......................................................................................... 

......................................................................................................................................................  

ใคร (WHO)  :  ............................................................................................................................ 

 ทาํอะไร (WHAT) :  ............................................................................................................................. 

 ทีไ่หน (WHERE) :  ............................................................................................................................. 

 เม่ือไหร่ (WHEN)  :  ............................................................................................................................ 

 ทาํไม (WHY)  :  ............................................................................................................................ 

อย่างไร (HOW) :  ........................................................................................................................... 

สรุปใจความสําคญัจากเร่ืองทีอ่่าน :  ........................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

  

    ช่ือ............................................................ช้ัน...................เลขที ่............ 
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สําหรับวธีิการเรียนปกติ 

แบบบันทึกการอานจับใจความจากบทความ 

 

 

เรื่อง ขาวกลอง ปองกันโรค 

          ขาวกลองเปนหนึ่งในอาหารที่สําคัญที่สุดในโลก โดยเล้ียงประชากร มากถึงคร่ึงหนึ่งของโลก ขาวเปนแหลง           ของเสน

ใยอาหาร แมงกานิส ซีลีเนียม และแมกนีเซียม มีสรรพคุณในการชวยเสริมสรางพลังงาน ปองกันสารตานอนุมูลอิสระ ลด

คอเลสเตอรอล บํารุงหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ลดความเส่ียงตอการเปนเบาหวาน และหอบหืด เสริมสรางกระดูกใหแข็งแรง 

ตานมะเร็ง และปองกันนิ่วในถุงน้ําดี 

          ทุกคนตางรูดีวาขาวเปนหนึ่งในอาหารที่เกาแกที่มีการปลูก และบริโภคกันอยางแพรหลายต้ังแตสมัยโบราณ เดิมทีมีการคาด

กันวาขาวปลุกขึ้นเปนคร้ังแรกที่ประเทศจีน เมื่อประมาณ 6,000 ปกอน แตหลังจากการคนพบหลักฐานทางโบราณคดี กลับพลเมล็ด

ขาวและอุปกรณทางการเกษตรที่มีอายุยอนหลังไปถึง 9,000 ปเลยทีเดียว 

ดวยประวัติศาสตรที่ยาวนาน เราพบวามีการปลูกขาวเปนอาหารในทวีปอาเซียเทานั้น จนกระทั่งนักเดินทางชาวอาหรับไดนําขาว

ไปเผยแพรยังประเทศกรีซโบราณ กอนที่อเล็กซานเดอรมหาราชจะนําไปยังอินเดีย และแพรไปทั่วทุกมุมโลกในเวลาตอมา ใน

ศตวรรษที่ 8 ชาวมัวร ไดนําขาวไปยังสเปน ในขณะที่ชาวครูเซด ไดนํามันไปยังฝร่ังเศส ในศตวรรษที่ 17 ขาวถูกนําไปยังทวีป

อเมริกา ไดเปนคร้ังแรก โดยชาวสเปน ในยุคที่มีการลาอาณานิคม ขาวสวนใหญของโลกจะปลูกที่ทวีปอาเซีย โดยมีไทย เวียดนาม 

และจีน เปนผูสงออกขาวรายใหญที่สุดของโลก 

สรรพคุณในการปองกันโรคของขาวกลอง 

            หนึ่งในสารอาหารที่มีอยูอยางมากมายในขาวกลอง คือ ลิกแนน ซึ่งมีสรรพคุณในการปองกันโรคมะเร็งเตานม รวมไปจนถึง

โรคหัวใจดวยเชนกัน นอกจากขาวกลองแลว ถั่ว เมล็ดพืช ผลไมตระกูลเบอรร่ีตาง ๆ ผัก ผลไม และเคร่ืองด่ืมจําพวกชา กาแฟ 

และไวนก็มีสารลิกแนนอยูดวยเชนกัน  ผูหญิงที่กินขาวกลอง จะลดน้ําหนักลงไดดีกวาผูหญิงที่ไมไดกิน 

            งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในนิตยสาร American Journal of Clinical Nutrition ไดกลาวถึงความสําคัญของการกิน

ขาวกลอง รวมไปถึงธัญพืชที่ไมผานการขัดสีหรือกแปรรูปอ่ืน ๆ วามีสวนชวยคุมน้ําหนักไดดีกวาธัญพืชที่ผานการแปรรูปจํานวน

ขาวขาวอยางเห็นไดชัด ที่ Harvard Medical School มีการรวบรวมขอมูลของอาหาสมัครหญิง จํานวน 74,000 คน ที่มีอายุ

ระหวาง 38-63 ป เปนเวลามากวา 12 ป พบวาผูหญิงที่บริโภคธัญพืชไมแปรรูปจะมีน้ําหนักลงลงเมื่อเปรียบเทียบกับผูหญิง ที่กิน

อาหารดังกลาวในปริมาณนอย หรือไมไดกินเลย ผูที่ไดรับเสนใยอาหารมากที่สุดจากธัญพืชไมขัดสีจะลดน้ําหนักไดมากึงรอยละ 

49 เมื่อเปรียบเทียบกับผูหญิงที่กินอาหารซึ่งทําจากธัญพืชขัดสี 

รางกายแข็งแรง อายุยืนนานดวยขาวกลอง 
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            ขาวกลองเปนแหลงของแมงกานิส ซีลีเนียม และแมกนีเซียม ขาวกลองมีสรรถคุณในการเสริมสรางพลังงาน ตานอนุมูล

อิสระ ทําใหระบบการเผาผลาญทํางานเปนปกติ ชวยลดน้ําหนัก ลดคอเลสเตอรอล ดีตอหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ลดความเส่ียง

ตอการเปนเบาหวานชนิดที่ 2 ดีตอกระดูกและฟน ตานมะเร็ง ลดความเส่ียงตอการเปนนิ่วในถุงน้ําดี และโรคหอบหืด 

 

            ขาวเปนหนึ่งในอาหารที่สําคัญที่สุดของโลก เปนอาหารของประชากรคร่ึงคอนโลก กระบวนการผลิตขาวกลองเปนการ

กะเทาะผิวสวนนอกสุดของเมล็ดขาว หรือสวนเปลือกของเมล็ดขาวออกไป ทําใหขาวสูญเสียสารอาหารที่มีประโยชนออกไปนอย

ที่สุด ขาวยังคงรักษาสารอาหารที่มีประโยชนไวเกือบทั้งหมด การนําขาวไปผานกระบวนการสีจนไดเปนขาวขาว  ทําใหขาว

สูญเสียวิตามินบี 3 ไปถึงรอยละ 64 วิตามินบี 1 รอยละ 80 วิตามินบี 6 รอยละ 90 เหล็กรอยละ 60 แมงกานิสและฟอสฟอรัส

รอยละ 50 ในขณะที่ยังสูญเสียเสนใยอาหารและกรดไขมันที่เปนประโยชนไปเกือบทั้งหมดดวยเชนกัน 

 

โดย  บีทูอี 
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สําหรับวธีิการเรียนปกติ 

แบบบันทกึการอ่านจับใจความจากบทความ 

 

แบบบันทกึการอ่านจับใจความจากบทความ 

เร่ือง ข้าวกล้อง ป้องกนัโรค 

ใคร (WHO)  :  ....................................................................................................................... 

 ทาํอะไร (WHAT) :  ........................................................................................................................ 

 ทีไ่หน (WHERE)  :  ....................................................................................................................... 

 เม่ือไหร่ (WHEN)  :  ........................................................................................................................ 

 ทาํไม (WHY)  :  ........................................................................................................................ 

 อย่างไร (HOW) :  ........................................................................................................................  

 สรุปใจความสําคญัจากเร่ืองทีอ่่าน :  ......................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 

 

ช่ือ  ....................................................... เลขที ่.................ช้ัน ................ 
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สําหรับวธีิการเรียนปกติ 

แบบบันทกึการอ่านจับใจความจากบทความ 

 

 

เรื่อง งดอาหารเชาก็ทําใหคุณอวนได 

          ผลวิจัยลาสุดจากอังกฤษเปดเผยวา การไมรับประทานอาหารเชาอาจทําใหน้ําหนักตัวเพ่ิมมากขึ้น เพราะสมองจะส่ังการใหมี

การรับประทานอาหารที่มากขึ้นในมื้อถัดไป 

          นักวิจัยจาก Imperial College London ในประเทศอังกฤษ เปดเผยผลวิจัยลาสุด เก่ียวกับความสัมพันธของการ

รับประทาน41อาหาร41เชา กับการเพ่ิมขึ้นของน้ําหนักตัว โดยระบุวา คนที่ไมรับประทาน41อาหาร41เชา จะมีความเส่ียงที่น้ําหนักตัวจะ

เพ่ิมสูงขึ้น เพราะพวกเขามักเลือกที่จะรับประทาน41อาหาร41ที่มีแคลอรีสูงแทน ในมื้อตอๆ มา 

         โดยการวิจัยดังกลาว จัดทําขึ้นโดยการเก็บขอมูลของผลการสแกนสมองของอาสาสมัครจํานวน 21 คน ที่มีทั้งกลุมที่

รับประทาน41อาหาร41เชา และกลุมที่ไมรับประทาน41อาหาร41เชา  ซึ่งขอมูลที่ไดระบุวา อาสาสมัครคนใดที่ไมไดรับประทาน41อาหาร41เชา 

สมองจะส่ังการใหรับประทาน41อาหาร41มากขึ้นในมื้อกลางวัน และ41อาหาร41ประเภทที่มีแคลอรีสูง จะเปน41อาหาร41ที่กลุมคนที่ไมได

รับประทาน41อาหาร41เชา มีความตองการมากเปนพิเศษ ซึ่งส่ิงที่เกิดขึ้นนี้ นักวิจัยไมสามารถใหเหตุผลไดวาเหตุใดสมองจึงส่ังการ

เชนนั้น และสมองมีสวนเก่ียวของในการเลือกรับประทาน41อาหาร41มากนอยเพียงใด 

          สําหรับกลุมคนที่กําลัง41ลดความอวน41นั้น นักวิจัยไดแนะนําวา ไมควรหลีกเล่ียงการรับประทาน41อาหาร41เชาเพราะจะสงผล

ใหมีการรับประทาน41อาหาร41ที่มีแคลอรีสูงในมื้อถัดไป และจะยิ่งทําใหการ41ลดน้ําหนัก41เปนเร่ืองที่ยากลําบากมากขึ้น และยิ่งคนๆ 

นั้นมีความหิวมากขึ้นเทาไหร ก็จะยิ่งรับประทาน41อาหาร41มื้อถัดไปมากขึ้นเทานัน้  ซึ่งทั้งหมดนี้ เปนผลมาจากการส่ังการของสมอง

ที่จะตอบสนองไดอยางรวดเร็วกวาในเวลาที่หิวจัด 

          นอกจากนี้ ส่ิงที่นาสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ 41อาหาร41เชามีผลโดยตรงที่ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดคงที่ และชวยใหการ

ดํารงชีวิตในแตละวันเปนไปตามปกติ ดังนั้นหากใครที่ตองการใหรางกายทํางานตามปกติ ก็ควรรับประทาน41อาหาร41เชาในทุกๆ วัน

นะคะ 

         โดย  Jina 

 

 

       

  

 

DPU



 

 

260 

 

สําหรับวธีิการเรียนปกติ 

แบบบันทกึการอ่านจับใจความจากบทความ 

 

เร่ือง งดอาหารเช้ากท็าํให้คุณอ้วนได้ 

 

ใคร (WHO) :  ........................................................................................................................ 

 ทาํอะไร (WHAT) :  ......................................................................................................................... 

 ทีไ่หน (WHERE) :  ......................................................................................................................... 

 เม่ือไหร่ (WHEN)  :  ......................................................................................................................... 

 ทาํไม (WHY)  :  ......................................................................................................................... 

 อย่างไร (HOW) :  .........................................................................................................................  

 สรุปใจความสําคญัจากเร่ืองทีอ่่าน :  .......................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 

 

ช่ือ  ....................................................... เลขที ่.................ช้ัน ................ 
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ชื่อ.................................................................................................................ชั้น ม.2/...........เลขที่................................ 

วันที่รับเอกสาร  (    ) 

 

1. เรื่อง...................................................................................................................................................................... 

   หัวขอ       ขาว          เรื่องสัน้        บทความ 

 

2. จุดมุงหมายในการอาน 

 

3. แหลงเรียนรู 

 

4. ความรูหรือขอคดิที่ไดรับ 

 

5. อุปสรรค / ปญหาระหวางทํากิจกรรม 

 

6. วิธีการแกไขปญหา   

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1: สําหรับนักเรียน 

   

 

 

 

 

 

แบบบันทึกสะทอนการเรียนรูจากการอานจับใจความ 
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7. ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการอานจับใจความในครั้งนี้  *(วงกลมหมายเลข)* 

10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   0  

  

เหตุผล

 

8. นักเรียนคิดวาการเรียนโดยวิธีนี้  *(วงกลมหมายเลข)* 

 

 

 

5   4   3   2   1   0   

 

 

 

เหตุผล

 

9. สิ่งที่นักเรียนตั้งใจทําเปนลําดับตอไป 

 ทําบันทึกสรุปยอ   เลาตอใหผูอ่ืนฟง    อานเพ่ิมเติม 

 สรุปเปนผังความคิด  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................. 

 

เหตุผล

 

***อ่านหนังสือวนัละนิด  พัฒนาความคิดและสติปัญญา*** 

             บนัทกึจากใจผู้สอน  (สําหรับครูผู้สอน) 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

 

 

 

มากที่สุด 

 

ตองปรับปรุง 

 

 

   

  

 

 
ตอนที่ 2 

พัฒนาการอาน

ไดมากที่สุด 

ไมพัฒนาการ

อาน 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ - สกลุ      นางสาวพิมพศิา  เต่าร้ัง 

ประวติัการศึกษา    ปี พ.ศ.  2552   

ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวิชาภาษาไทย   

     คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร   

ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานปัจจุบนั อาจารยป์ระจาํกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

                                          โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร   DPU
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