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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและความตองการดานการอานจับใจความ

สําคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย แบบ 

TUTAR Model เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  3) เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชา

ภาษาไทย แบบ TUTAR Model เพื่อสงเสริมความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอ

รูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย แบบ TUTAR Model เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการอาน

จับใจความสําคัญ มีการดําเนินการวิจัย 4 ระยะ คือ ระยะ 1 ข้ันวิจัยวิเคราะหขอมูลสําหรับสรางและ

พัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู ระยะที่ 2 ข้ันพัฒนา เปนการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรู  ระยะที่ 3 ข้ันวิจัย เปนการนํารูปแบบไปทดลองกับกลุมตัวอยาง และ ระยะที่ 4 การพัฒนา

โดยเปนการประเมินและปรับปรุงแกไขรูปแบบการจัดการเรียนรูใหสมบูรณ การวิจัยครั้งนี้ไดนํา

รูปแบบฯ ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น ม.1/1 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สังกัดเทศบาลนคร

อุบลราชธานี จํานวน 37 คน ที่กําลังเรียนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ดวยวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณสภาพการ

จัดการเรียนรูรายวิชาภาษาไทย รูปแบบการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย คูมือการใชรูปแบบและ

แผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญ และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี (Frequency)      

รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ

ทดสอบคาที (Dependent Samples t-test)  

ผลการวิจัยพบวา  

1) สภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนรูดานการอานจับใจความสําคัญ 

พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานตํ่ามีสาเหตุมาจากหลายประการ ปญหาเกี่ยวกับ

ตัวครู  คือ ครูผูสอนไมเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน ไมใชสื่ออุปกรณในการจัดการเรียนการสอน  ใชวิธี



สอนแบบบรรยาย นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนอยมาก  ยึดหลักสูตรมากเกินไป พยายามเรงสอน
ใหจบตามหลักสูตร ครูมีชั่วโมงสอนมากหรือสอนหลายวิชาทําใหมีเวลาในการเตรียมการสอนนอย จึง
ทําใหการสอนไมไดผล  สวนปญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียน นักเรียนสนใจวิชาภาษาไทยนอย ไมเห็น
ความสําคัญ เพราะคิดวาเปนภาษาแมของประเทศตนเอง พื้นฐานความรูของนักเรียนไมเทากัน ความ
สนใจและความสามารถในการรับรูจึงตางกัน  นักเรียนยังอานและเขียนไมถูกตอง  ซึ่งเปนปญหา
สําคัญอีกประการหนึ่งที่ตองแกไข ปญหาดานสื่อการเรียนการสอน ขาดสื่อการเรียนการสอนและ
แบบทดสอบที่ไดมาตรฐาน  และเอกสารประกอบการสอนไมนาสนใจ  ทําใหนักเรียนขาดความสนใจ  
แผนการจัดการเรียนรูที่ครูใชดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ขาดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนได
ฝกทักษะทางภาษาอยางครบถวนและไมไดใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูอยางแทจริง  สื่อและ

อุปกรณท่ีสงเสริมการเรียนรูไมหลากหลาย ไมชวยใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติทักษะตางๆ ไดอยางครบถวน 

และที่สําคัญคือ รูปแบบการจัดการเรียนรูสวนใหญครูจะเปนผูอธิบายใหความรู ในเนื้อหาหรือให

นักเรียนศึกษาจากใบความรู  ใบงาน หนังสือเรียน ครูและนักเรียนมีความตองการใหการเรียนรูเปน

ลักษณะที่หลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนคนอื่นๆ ในชั้น

เรียนผานกิจกรรมการอานและคิดวิเคราะหจับใจความสําคัญท่ีเปนกระบวนการขั้นตอนอยาง

เหมาะสม ครูควรมีเทคนิคและรูปแบบวิธีการการสอนที่หลากหลายมาใชออกแบบแผนการจัดการ

เรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู และมีการบูรณาการสภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

ผูเรียนมีอิสระในการเรียน มีอิสระในการคิด และทํากิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง นักเรียนสามารถ

คนควาสืบเสาะหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ไดเอง โดยครูชวยกระตุนใหเกิดการคิดอยางเปน

ข้ันตอน  มีการเชื่อมโยงความรูดานตางๆ และมีการรวมกันแลกเปลี่ยนในกลุมผูเรียน รวมทั้งมีการ

นําเสนอผลงานจากการสรุปความรูปในรูปแบบ Concept Mapping หรือรูปแบบอื่นๆ  ที่หลากหลาย 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญ

ภาษาไทย และจะเปนวิธีการที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 

2) รูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นเปนการผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการ 

(Active Learning)  ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructionism) และทฤษฎีการถาย

โยงการเรียนรู (Transfer of Learning Theory) โดยมีองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู 

ไดแก หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และเงื่อนไขการนํา

รูปแบบไปใช  เรียกวา รูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย แบบ TUTAR Model เพ่ือสงเสริม

ความสามารถดานการอานจับใจความสํ าคัญ ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปที่  1 โดยแบงการ

ดําเนินการในกระบวนการจัดการเรียนรูเปน 5 ข้ัน ประกอบดวย ข้ันที่ 1  T : Triggering ข้ันกระตุน

และเราความสนใจใฝเรียนรู  ข้ันที่ 2 U : Understanding ข้ันศึกษาทําความเขาใจเนื้อหาบทเรียน 

ข้ันที่ 3 T : Transferring  ข้ันถายโยงความรูสูการออกแบบใหมๆ ข้ันที่ 4 A : Assessment  ข้ัน

ประเมินผลงานผานวิธีการที่หลากหลาย  และข้ันที่ 5 R : Reflection  ข้ันสรุปและสะทอนความรู

เพื่อประยุกตใช  โดยรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย แบบ TUTAR Model เพ่ือสงเสริม

ความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญ ที่พัฒนาขึ้นมีการบูรณาการสภาพการจัดการเรียนรู       

ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนมีอิสระในการเรียน มีอิสระในการคิดและทํากิจกรรมการเรียนรูดวย

ตนเอง สามารถคนควาสืบเสาะหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ไดเอง โดยครูชวยกระตุนใหเกิดการ



คิดอยางเปนข้ันตอน เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มีสวนกระตุนใหผูเรียนบรรลุตามที่วัตถุประสงค

ตั้งไว คือ ความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย ซึ่งรูปแบบดังกลาวมีประสิทธิภาพ 

83.38/82.89 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว  

3) ความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญภาษาไทยของนักเรียนชั้ น

มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย แบบ TUTAR Model 

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว 

4) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรู

วิชาภาษาไทย แบบ TUTAR Model มีคาเฉลี่ยรวม 4.73 อยูในระดับมากที่สุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยแบบ TUTAR Model 

เพื่อสงเสริมความสามารถดานการอานจบัใจความสําคัญ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 
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ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 
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สังกัดสํานักการศึกษา  เทศบาลนครอุบลราชธาน ี

จังหวัดอุบลราชธาน ี


