49254901 : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คาสาคัญ : การเรี ยนด้วยตนเอง /กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ
ฉลวย ม่ วงพรวน : การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิ จกรรมการรู้ คิดในการอ่านภาษา
อัง กฤษส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม. อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ : รศ. ดร.วิสาข์ จัติวตั ร์ , รศ. ดร.ฉลอง ทับศรี และ ดร. อุบล ธเนศชัยคุปต์. 437 หน้า.
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิ จกรรมการรู้คิดในการ
อ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 2) เพื่อประเมิน
รู ปแบบที่ สร้ างขึ้ น ประเมิ นความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ คุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองและ
พัฒนาการในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน การดาเนิ นการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ตอนที่ 1 การศึกษาบริ บท
ปั ญหาพื้นฐาน แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนด้วยตนเองและรู ปแบบการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการรู้คิด
สังเคราะห์ได้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ตรวจสอบรู ปแบบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
5 ท่าน ตอนที่ 2 ประเมินรู ปแบบ ด้วยการวิจยั และพัฒนา นารู ปแบบที่พฒั นาขึ้นไปใช้ในชั้นเรี ยน กลุ่มตัวอย่าง
คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2552 วิทยาลัยเทคนิคสุ พรรณบุรี จานวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่ มจากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 1 ทั้งหมด 8 สาขาวิชา กลุ่มตัวอย่างเรี ยนด้วยรู ปแบบที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึ้น คือ 1) ผูส้ อนฝึ กกิจกรรม
การรู้คิดในการอ่านก่อนเรี ยน ใช้เวลา 6 สัปดาห์ 2) ผูเ้ รี ยนเลือกเรื่ องอ่านด้วยตนเอง นอกเวลา พร้อมบันทึกการ
อ่านสัปดาห์ละ 1 เรื่ อง รวม 10 เรื่ อง ใช้เวลา 10 สัปดาห์ 3) ผูส้ อนประเมินผลการอ่านจากบันทึกการอ่าน รวม
เวลาที่ใช้ในการทดลอง 16 สัปดาห์ เครื่ องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในการวิจยั คือ 1) แบบทดสอบความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษ 2) แบบวัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง และ 3) แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม
ผูเ้ รี ยนหลังเรี ยน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การคานวณค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษที่ผวู้ ิจยั
พัฒนาขึ้นประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กระบวนการเรี ยนการสอน และการวัดประเมินผล เรี ยกว่า
SPPSE Model มี 5 ขั้นตอน คือ การสารวจพฤติกรรมการอ่าน (S) การเตรี ยมผูเ้ รี ยน (P) การวางแผน (P)
การอ่านด้วยตนเอง (S) และการประเมินการอ่าน (E) ผลของการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า 1) คะแนนความ
สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง หลังเรี ยน สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2) คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างไม่
มีนยั สาคัญทางสถิติ และ 3) ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการด้านการอ่าน โดยคะแนนความเข้าใจในการอ่านและการใช้
กิจกรรมการรู้คิดครั้งที่ 2-10 สูงกว่าคะแนนการอ่านครั้งที่ 1 คะแนนการอ่านครั้งที่ 10 สูงกว่า ครั้งที่ 1 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน
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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 pretest 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 2nd to the 10th reading were higher than the first reading. The scores of
the 10th reading were significantly higher than the 1st reading at the .01 level.
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กิตติกรรมประกาศ
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็ จได้ดว้ ยควำมกรุ ณำ จำกรองศำสตรำจำรย์ ดร.วิสำข์ จัติวตั ร์
อำจำรย์ที่ปรึ กษำดุษฎีนิพนธ์หลัก รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฉลอง ทับศรี และดร.อุบล เธนศชัยคุปต์
คณะกรรมกำรที่ปรึ กษำดุษฎีนิพนธ์ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ ประธานสอบดุษ ฎี
นิ พนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่อนุ เคราะห์ให้คาปรึ กษา
ช่วยเหลือ สนับสนุนและแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาวิจยั ทาให้งานวิจยั
สาเร็ จลุล่วงด้วยดี ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงในความกรุ ณา
ขอขอบพระคุณ ผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่ำนที่กรุ ณำตรวจสอบรู ปแบบ และเครื่ องมือในกำร
วิจยั และให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์อย่ำงยิง่
ขอบคุณคณำจำรย์ผสู ้ อนภำษำอังกฤษจำกวิทยำลัยเทคนิค 5 แห่งที่กรุ ณำให้คำสัมภำษณ์
และนักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคสุ พรรณบุรีที่ ให้ควำมร่ วมมือเป็ นอย่ำงดี ในกำรทดลองใช้เครื่ องมือใน
กำรวิจยั และให้ควำมร่ วมมือในกำรทดลองเพื่อประเมินคุณภำพของรู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั พัฒนำขึ้น
คุณค่ำและประโยชน์ที่เกิดจำกงำนวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั มอบบูชำพระคุณบิดำ มำรดำ และครู
อำจำรย์ทุกท่ำนที่ให้โอกำสผูว้ ิจยั ได้รับควำมสำเร็ จในวันนี้ดว้ ยควำมเคำรพและซำบซึ้งในพระคุณ
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