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49254901 : สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
ค าส าคญั :  การเรียนดว้ยตนเอง  /กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ   
                   ฉลวย  ม่วงพรวน : การพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษา 
อังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม. อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ : รศ. ดร.วสิาข ์ จติัวตัร์, รศ. ดร.ฉลอง ทบัศรี และ ดร. อุบล ธเนศชยัคุปต.์  437 หนา้. 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการ
อ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  2)  เพื่อประเมิน
รูปแบบท่ีสร้างข้ึน  ประเมินความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ  คุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองและ 
พฒันาการในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน การด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ตอน  ตอนท่ี 1  การศึกษาบริบท 
ปัญหาพื้นฐาน แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนดว้ยตนเองและรูปแบบการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการรู้คิด  
สังเคราะห์ไดรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน     ตรวจสอบรูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิ 
5 ท่าน   ตอนท่ี 2  ประเมินรูปแบบ ดว้ยการวิจยัและพฒันา  น ารูปแบบท่ีพฒันาข้ึนไปใชใ้นชั้นเรียน  กลุ่มตวัอยา่ง
คือนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1 สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2552 วิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี จ านวน 32 คน  ไดม้าโดยการสุ่มจากนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1 ทั้งหมด 8 สาขาวชิา  กลุ่มตวัอยา่งเรียนดว้ยรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน คือ 1) ผูส้อนฝึกกิจกรรม 
การรู้คิดในการอ่านก่อนเรียน ใชเ้วลา 6 สัปดาห์     2)  ผูเ้รียนเลือกเร่ืองอ่านดว้ยตนเอง นอกเวลา พร้อมบนัทึกการ
อ่านสัปดาห์ละ 1 เร่ือง รวม 10 เร่ือง ใชเ้วลา 10 สัปดาห์    3)  ผูส้อนประเมินผลการอ่านจากบนัทึกการอ่าน  รวม
เวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 16 สัปดาห์     เคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลในการวิจยั คือ 1) แบบทดสอบความสามารถ
ในการอ่านภาษาองักฤษ  2)  แบบวดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง และ 3)  แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม
ผูเ้รียนหลงัเรียน   วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย การค านวณค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละ    
 ผลการวิจยั       พบวา่รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยั 
พฒันาข้ึนประกอบดว้ย หลกัการ จุดมุ่งหมาย เน้ือหา  กระบวนการเรียนการสอน และการวดัประเมินผล   เรียกวา่ 
SPPSE Model   มี  5 ขั้นตอน คือ  การส ารวจพฤติกรรมการอ่าน (S)  การเตรียมผูเ้รียน (P)   การวางแผน (P) 

การอ่านดว้ยตนเอง (S)  และการประเมินการอ่าน (E)      ผลของการทดลองใชรู้ปแบบ พบวา่  1)  คะแนนความ 

สามารถในการอ่านภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่ง หลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
2)  คะแนนเฉล่ียคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของกลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งไม่ 

มีนยัส าคญัทางสถิติ        และ 3)  ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นการอ่าน     โดยคะแนนความเขา้ใจในการอ่านและการใช ้
กิจกรรมการรู้คิดคร้ังท่ี  2-10  สูงกวา่คะแนนการอ่านคร้ังท่ี 1    คะแนนการอ่านคร้ังท่ี 10 สูงกวา่ คร้ังท่ี 1    อยา่งมี 

นยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 
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The purposes of this study were to develop a self-directed model in English reading 
using metacognitive activities for Industrial Diploma students and to evaluate the model 
focusing on reading ability, self-directed characteristics and English reading improvement. 
The research procedures comprised 2 phases. In phase 1, the researcher studied the 
context, background, concepts of self-directed learning and English reading comprehension 
model using metacognitive activities, synthesized a self-directed model in English reading, 
and the proposed model was verified by 5 experts. In phase 2, the model was implemented in 
classroom with the Research and Development, One Group Pretest-Posttest Design.    The 
subjects were 32, the first year of Diploma Industrial Electronics students who registered in 
the first semester of academic year 2009, Suphanburi Technical College, by simple sampling 
from the first year Industrial Diploma students. In the pre-studying activities, the subjects were 
trained through English reading using metacognitive activities for 6 weeks in classroom, with 
a 60 minutes period a week. For self-directed reading activities, the students did their 10 
weeks external reading, 10 selected topics that were supported by the teacher. Then the 
students wrote their reading logs each time they have read. In evaluation, the teacher 
evaluated the reading logs, collected reading information, gave feedback, adjusted their 
reading strategies then revised the objectives of reading activities and let them select the 10 
new topics to read. The experiment took 16 weeks in total. The instruments used were the 
reading test, the self-directed learning scales and the focus group interviewing questions. The 
t-test for dependent, mean, standard deviation and percentage were used for data analysis. 

 
The findings of the study revealed that the self-directed model in English reading 

using metacognitive activities developed by the researcher comprised  5  components: 
principles, objectives, content, learning and teaching procedures and evaluation. The 
synthesized self-directed learning using metacognitive reading activities called SPPSE model 
comprised 5 steps: surveying reading strategies (S), planning (P), preparing (P), self-directed 
reading (S), and evaluation (E). The results of the implementation of the model in the 
classroom revealed that: 1) The English reading test scores of the experimental group for pre-
test and post-test were significantly different at the .01 level. The post-test scores were 
significantly higher than the pre-test scores at the .01 level. 2) The self-directed learning 
scores for pre studying and post studying were not significantly different.  3) The experimental 
group reading ability was improved. The scores in reading comprehension and metacognitive 
activities using of the 2

nd
 to the 10

th
 reading were higher than the first reading. The scores of 

the 10
th
 reading were significantly higher than the 1

st
 reading at the .01 level. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีส ำเร็จไดด้ว้ยควำมกรุณำ     จำกรองศำสตรำจำรย ์ดร.วิสำข ์จติัวตัร์   
อำจำรยท่ี์ปรึกษำดุษฎีนิพนธ์หลกั  รองศำสตรำจำรย ์ดร.ฉลอง ทบัศรี   และดร.อุบล เธนศชยัคุปต ์ 
คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำดุษฎีนิพนธ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ ประธานสอบดุษฎี
นิพนธ์  และรองศาสตราจารย ์ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม ผูท้รงคุณวุฒิ   ท่ีอนุเคราะห์ให้ค  าปรึกษา 
ช่วยเหลือ สนบัสนุนและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ   ตลอดระยะเวลาของการศึกษาวจิยั ท าใหง้านวิจยั
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงในความกรุณา 
 

 ขอขอบพระคุณ ผูท้รงคุณวฒิุทุกท่ำนท่ีกรุณำตรวจสอบรูปแบบ และเคร่ืองมือในกำร
วิจยั และใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนอ์ยำ่งยิง่ 
  
 ขอบคุณคณำจำรยผ์ูส้อนภำษำองักฤษจำกวทิยำลยัเทคนิค 5 แห่งท่ีกรุณำใหค้  ำสัมภำษณ์ 
และนกัศึกษำวิทยำลยัเทคนิคสุพรรณบุรีท่ี ใหค้วำมร่วมมือเป็นอยำ่งดี ในกำรทดลองใชเ้คร่ืองมือใน
กำรวิจยั  และใหค้วำมร่วมมือในกำรทดลองเพื่อประเมินคุณภำพของรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันำข้ึน 

 

 คุณค่ำและประโยชน์ท่ีเกิดจำกงำนวจิยัน้ี  ผูว้ิจยัมอบบูชำพระคุณบิดำ มำรดำ   และครู
อำจำรยทุ์กท่ำนท่ีใหโ้อกำสผูว้ิจยัไดรั้บควำมส ำเร็จในวนัน้ีดว้ยควำมเคำรพและซำบซ้ึงในพระคุณ  
 

 

 

 

           
        

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




