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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการดานการอานจับใจความ
สําคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) เพื่อพัฒนารูป แบบการจัดการเรียนรูวิช าภาษาไทย แบบ
TUTAR Model เพื่อสงเสริมความสามารถดานการอานจับใจความสํ าคัญ ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษา
ป ที่ 1 ให มีป ระสิ ทธิภาพตามเกณฑ 80/80 3) เพื่อศึกษาผลการใช รูปแบบการจัดการเรียนรูวิช า
ภาษาไทย แบบ TUTAR Model เพื่อส งเสริ มความสามารถดา นการอา นจับ ใจความสํ าคัญ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาป ที่ 1 ที่มีตอ
รูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย แบบ TUTAR Model เพื่อสงเสริมความสามารถดานการอาน
จับใจความสําคัญ มีการดําเนินการวิจัย 4 ระยะ คือ ระยะ 1 ขั้นวิจัยวิเคราะห ขอมูล สํ าหรับ สรางและ
พัฒนารูป แบบจัดการเรียนรู ระยะที่ 2 ขั้นพัฒนา เป นการออกแบบและพัฒนารูป แบบการจัดการ
เรียนรู ระยะที่ 3 ขั้นวิจัย เปนการนํารูป แบบไปทดลองกับ กลุ มตั วอยาง และ ระยะที่ 4 การพัฒนา
โดยเป นการประเมิน และปรั บ ปรุง แก ไ ขรูป แบบการจัด การเรี ยนรูให ส มบู รณ การวิ จัย ครั้ง นี้ไ ดนํ า
รูป แบบฯ ไปทดลองใช กับ นัก เรียนชั้ น ม.1/1 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบั ว สั งกัดเทศบาลนคร
อุบ ลราชธานี จํานวน 37 คน ที่กํา ลัง เรียนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ดวยวิธีการเลื อกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่อ งมื อวิ จั ย คือ แบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณส ภาพการ
จัดการเรียนรูรายวิชาภาษาไทย รูป แบบการจัดการเรียนรู ซึ่ง ประกอบดวย คูมือการใชรูปแบบและ
แผนการจัด การเรีย นรู แบบทดสอบวั ด ความสามารถด า นการอ า นจั บ ใจความสํ า คัญ และ
แบบสอบถามความพึง พอใจ วิ เคราะห ข อ มูล ด วยสถิ ติ เชิ ง พรรณนา ไดแ ก ความถี่ (Frequency)
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
ทดสอบคาที (Dependent Samples t-test)
ผลการวิจัยพบวา
1) สภาพป ญหาและความต องการในการจั ดการเรี ยนรู ดา นการอ า นจั บ ใจความสํ า คั ญ
พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานต่ํามีสาเหตุมาจากหลายประการ ป ญหาเกี่ย วกับ
ตัวครู คือ ครูผูสอนไมเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน ไม ใช สื่ ออุป กรณใ นการจัดการเรีย นการสอน ใช วิธี

สอนแบบบรรยาย นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนอยมาก ยึ ดหลักสู ตรมากเกินไป พยายามเรงสอน
ใหจบตามหลักสูตร ครูมีชั่วโมงสอนมากหรือสอนหลายวิชาทําใหมีเวลาในการเตรีย มการสอนนอย จึง
ทําให การสอนไม ไ ดผ ล ส วนป ญหาเกี่ย วกับ ตัว นักเรีย น นักเรี ย นสนใจวิช าภาษาไทยนอ ย ไม เห็ น
ความสําคัญ เพราะคิดวาเปนภาษาแมของประเทศตนเอง พื้นฐานความรูข องนักเรียนไมเ ทากัน ความ
สนใจและความสามารถในการรับ รูจึงตางกัน นักเรีย นยั งอานและเขี ย นไม ถู กตอง ซึ่งเป นปญหา
สํ าคัญอีกประการหนึ่งที่ตองแกไข ป ญหาดานสื่ อการเรีย นการสอน ขาดสื่ อการเรีย นการสอนและ
แบบทดสอบที่ไดมาตรฐาน และเอกสารประกอบการสอนไมนาสนใจ ทําให นักเรีย นขาดความสนใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ครูใชดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ขาดกิจกรรมที่ส งเสริมให นักเรีย นได
ฝกทักษะทางภาษาอยางครบถวนและไมไ ดให ผู เรีย นเป นศูนย กลางการเรีย นรูอย างแทจริง สื่ อและ
อุปกรณที่สงเสริมการเรียนรูไมหลากหลาย ไมช วยใหนักเรียนไดฝ กปฏิบั ติทักษะตางๆ ไดอยางครบถวน
และที่สํ า คัญคื อ รู ป แบบการจัด การเรี ยนรู ส วนใหญ ครูจ ะเป นผู อ ธิบ ายให ความรู ในเนื้อหาหรื อให
นักเรียนศึกษาจากใบความรู ใบงาน หนังสื อเรียน ครูและนักเรียนมีความต องการให การเรียนรูเป น
ลั กษณะที่ห ลากหลาย เป ดโอกาสให ผู เรียนไดเรี ยนรูจากการมีป ฏิสั มพันธกับ ผู เรี ยนคนอื่นๆ ในชั้ น
เรีย นผ า นกิ จ กรรมการอ า นและคิ ด วิ เ คราะห จับ ใจความสํ า คั ญที่ เ ป น กระบวนการขั้ น ตอนอย า ง
เหมาะสม ครูควรมีเทคนิคและรูปแบบวิธีการการสอนที่ห ลากหลายมาใช ออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู และมีการบูรณาการสภาพการจัดการเรียนรูที่เ นนผู เรียนเป นศูนยกลาง
ผูเรียนมีอิสระในการเรียน มีอิสระในการคิด และทํา กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง นักเรียนสามารถ
คนควาสื บ เสาะหาความรูจากแหล งเรียนรู ตางๆ ไดเอง โดยครูช วยกระตุนใหเ กิดการคิดอยา งเป น
ขั้นตอน มีการเชื่ อมโยงความรูดานตางๆ และมีการรวมกั นแลกเปลี่ยนในกลุ มผูเรียน รวมทั้งมีการ
นําเสนอผลงานจากการสรุปความรูปในรูปแบบ Concept Mapping หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ห ลากหลาย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกั น ซึ่งจะนําไปสู การพัฒนาความสามารถดานการอานจับ ใจความสําคัญ
ภาษาไทย และจะเปนวิธีการที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย
2) รูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นเป นการผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบปฏิบั ติการ
(Active Learning) ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructionism) และทฤษฎีการถาย
โยงการเรียนรู (Transfer of Learning Theory) โดยมีองคป ระกอบของรูป แบบการจัดการเรียนรู
ไดแก หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และเงื่อนไขการนํา
รูป แบบไปใช เรียกวา รูป แบบการจัดการเรียนรูวิช าภาษาไทย แบบ TUTAR Model เพื่อส งเสริม
ความสามารถด า นการอ า นจั บ ใจความสํ า คั ญ ของนัก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึก ษาป ที่ 1 โดยแบ ง การ
ดําเนินการในกระบวนการจัดการเรียนรูเ ปน 5 ขั้น ประกอบดวย ขั้นที่ 1 T : Triggering ขั้นกระตุน
และเรา ความสนใจใฝ เรียนรู ขั้นที่ 2 U : Understanding ขั้นศึกษาทําความเขาใจเนื้อหาบทเรียน
ขั้นที่ 3 T : Transferring ขั้นถายโยงความรูสู การออกแบบใหมๆ ขั้นที่ 4 A : Assessment ขั้น
ประเมินผลงานผ านวิธีการที่ห ลากหลาย และขั้นที่ 5 R : Reflection ขั้นสรุป และสะทอนความรู
เพื่อประยุกตใช โดยรูป แบบการจัดการเรียนรูวิช าภาษาไทย แบบ TUTAR Model เพื่อส งเสริม
ความสามารถด านการอา นจับ ใจความสํา คัญ ที่พัฒ นาขึ้น มีการบู รณาการสภาพการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนมีอิสระในการเรียน มีอิสระในการคิดและทํากิจกรรมการเรียนรูดวย
ตนเอง สามารถคนควาสืบเสาะหาความรูจากแหล ง เรียนรูตางๆ ไดเอง โดยครูช วยกระตุนใหเ กิดการ

คิดอยางเปนขั้นตอน เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มีส วนกระตุนให ผู เรียนบรรลุ ตามที่วัตถุป ระสงค
ตั้งไว คือ ความสามารถดานการอานจับ ใจความสําคัญภาษาไทย ซึ่งรูป แบบดังกล าวมีป ระสิ ทธิภาพ
83.38/82.89 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
3) ความสามารถดา นการอ า นจั บ ใจความสํ า คั ญภาษาไทยของนั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการเรียนโดยใชรูป แบบการจัดการเรียนรูวิช าภาษาไทย แบบ TUTAR Model
สู งกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
4) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1 ที่มีตอรูป แบบการจัดการเรียนรู
วิชาภาษาไทย แบบ TUTAR Model มีคาเฉลี่ยรวม 4.73 อยูใ นระดับมากที่สุ ด

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยแบบ TUTAR Model
เพื่อสงเสริมความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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