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ทำ�ให้เย�วชนเกิดก�รพัฒน�จิตสำ�นึกส�ธ�รณะ
อย่�งยั่งยืน และสอดคล้องกับ

3. ผลก�รประเมนิแนวท�งก�รบรหิ�รก�ร
จดัก�รชัน้เรยีนของโรงเรยีนเอกชน ในจงัหวดัอดุรธ�น ี
พบว�่ผูเ้ชีย่ว ทัง้ 9 ท�่น ไดป้ระเมนิแนวท�งท�งก�ร
บริห�รก�รจัดก�รชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชน ใน
จังหวัดอุดรธ�นี ด้�นอรรถประโยชน์ ด้�นคว�ม
เป็นไปได้ ด้�นคว�มเหม�ะสม และด้�นคว�มถูก
ต้อง ในองค์ประกอบก�รบริห�รจัดก�รชั้นเรียน 
คือ 1) บทบ�ทของครูในก�รจัดชั้นเรียน 2.) ก�ร
จัดบรรย�ก�ศของห้องเรียนเพื่อก�รเรียนรู้อย่�ง
มีคว�มสุข 3) รูปแบบก�รจัดห้องเรียน 4) ก�ร
พัฒน�คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5)ก�รให้คำ�
ปรกึษ�เพือ่ก�รดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีน 6) นวตักรรม
ก�รจัดห้องเรียน 7) ก�รจัดก�รแหล่งเรียนรู้ และ 
8) รูปแบบก�รสอนที่สนับสนุนก�รใช้แหล่งเรียนรู้ 
ให้คว�มคิดเห็นในระดับม�กที่สุดทั้ง 8 ด้�น ทั้งนี้ 
อ�จเป็นเพร�ะแนวท�งก�รบริห�รก�รจัดก�รชั้น
เรียนของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุดรธ�นี ที่ผู้
วจิยัไดพ้ฒัน�ขึน้ นอกจ�กผู้วิจยัจะพัฒน�จ�กหลกั
ก�ร แนวคิด จ�กก�รศกึษ�กรอบแนวคดิก�รบรหิ�ร
จดัก�รชัน้เรยีนของ ปรยิ�ภรณ ์ตัง้คณุ�นนัต ์(2557: 
14-228) แลว้ ยงัผ่�นกระบวนก�รสมัภ�ษณเ์ชงิลกึ
จ�กผู้อำ�นวยก�ร และหัวหน้�ฝ่�ยวิช�ก�รที่พร้อม
ทั้งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ คุณวุฒิ และประสบก�รณ์
ย�วน�นในก�รบริห�รจัดก�รชั้นเรียน ผู้วิจัยได้รับ
ขอ้เสนอแนะ ชีแ้นะเน้ือห�เพ่ิมเตมิท่ีเป็นประโยชน์
ยิ่ง โดยเฉพ�ะคว�มเป็นไปได้ในท�งปฏิบัติ และ
คว�มทนัสมยัของก�รบริห�รก�รจัดก�รชัน้เรียน ใน
แตล่ะด�้น เป็นอย�่งดียิง่ ทำ�ใหแ้นวท�งก�รบรหิ�ร
ก�รจัดก�รชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัด
อุดรธ�นีมีคว�มสมบูรณ์ม�กที่สุด สอดคล้องกับ
ง�นวิจัยของ เรข� ศรีวิชัย (2554: 1-2) ได้ศึกษ�
รูปแบบก�รบรหิ�รง�นโรงเรยีนเอกชนระดบัปฐมวยั
ที่มีประสิทธิผลในจังหวัดนนทบุรี รูปแบบก�รวิจัย
เปน็แบบผสมผส�นระหว�่งขอ้มลูเชงิปรมิ�ณ และ
ข้อมูลเชิงคุณภ�พ (Mixed Medthod) มีผลก�ร
วิจัยสรุปได้ ดังนี้

1. รปูแบบก�รบรหิ�รง�นของสถ�นศกึษ�
เอกชนระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิผล ประกอบไป
ด้วยปัจจัยนำ�เข้�ที่มีองค์ประกอบย่อย คือ สภ�พ
แวดล้อมของสถ�นศึกษ� ก�รตอบสนองคว�ม
ต้องก�รผู้เรียน ผู้บริห�รและครู จรรย�บรรณ
วิช�ชีพของครู จรรย�บรรณวิช�ชีพของผู้บริห�ร 
และงบประม�ณ สำ�หรับปัจจัยด้�นกระบวนก�ร
น้ัน ประกอบด้วย ก�รบรหิ�รจดัก�รหลกัสตูร ก�ร
เรียนก�รสอน และก�รวัดประเมินผลด้�นผลผลิต 
คอืผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน และคว�มพงึพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียน

2. จ�กก�รประเมินรูปแบบก�รบริห�ร
ง�นโรงเรยีนเอกชนระดบัปฐมวยัทีม่ปีระสทิธผิลใน
จงัหวดันนทบุร ีพบว�่รปูแบบนีม้ปีระโยชน ์มคีว�ม
สอดคล้อง และคว�มเป็นไปได้ ส่วนคว�มเหม�ะ
สมจำ�เป็นต้องพัฒน�ขน�ดของสถ�นศึกษ� รวม
ทัง้สถ�นศกึษ�จะตอ้งแสวงห�คว�มเปน็เอกลกัษณ ์
และอัตลักษณ์ในก�รบริห�รจัดก�รให้ชัดเจนด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1.1 ผลจ�กก�รศึกษ�วิจัยครั้งนี้ ปร�กฏ
ว่� ด้�นบทบ�ทของครูในก�รจัดชั้นเรียน ด้�นก�ร
พฒัน�คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์และด�้นนวตักรรม
ก�รจดัหอ้งเรยีน เปน็ด�้นทีม่คีว�มตอ้งก�รจำ�เปน็
ในก�รบริห�รก�รจัดก�รชั้นเรียนอยู่ในส�มอันดับ
แรก ดังนั้น โรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุดรธ�นี จึง
ควรให้คว�มสำ�คัญเป็นอันดับต้นๆ ในก�รบริห�ร
ก�รจดัก�รช้ันเรียนในสถ�นศกึษ� กับสถ�นศกึษ�
ใหเ้กดิประโยชนอ์นัสงูสดุในก�รพฒัน�คณุภ�พก�ร
ศึกษ�ต่อไป

1.2 สถ�นศึกษ�นำ�ไปประยุกต์ใช้ให้ตรง
กับบริบทของสถ�นศึกษ�เพื่อพัฒน�คุณภ�พก�ร
ศึกษ�ให้มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า
ต่อไป
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2.1 ควรมกี�รศกึษ�วจิยัสภ�พและปญัห�
ดำ�เนินง�นบรหิ�รก�รจดัก�รชัน้เรยีนต�มแนวท�ง

ทีไ่ดน้ีเ้พือ่ใหเ้กดิก�รปรบัปรงุพฒัน�แนวท�งตอ่ไป
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ก�รวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหม�ยเพื่อ 1) พัฒน�วิธีก�รสอนอ่�นจับใจคว�มโดยใช้แผนภ�พโครงเรื่อง
ประกอบก�รจัดก�รเรียนที่ใช้ก�รวิจัยเป็นฐ�น(RBL)ที่เสริมสร้�งคว�มส�ม�รถก�รอ่�น จับใจคว�มของ
นกัเรยีนมธัยมศกึษ�ปทีี1่ทีม่ปีระสิทธภิ�พต�มเกณฑ8์0/80 2)เพือ่เปรยีบเทยีบคว�มส�ม�รถในก�รอ�่น
จบัใจคว�มของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษ�ปทีี1่ กอ่นและหลงัเรยีนโดยแผนภ�พโครงเรือ่งประกอบก�รจดัก�ร
เรยีนทีใ่ช้ก�รวจิยัเปน็ฐ�น (RBL) ประกอบก�รจดัก�รเรียนรู้ กลุม่ตวัอย�่งได้แกน่กัเรียนชัน้มธัยมศกึษ�ปี
ที่ 1 โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม (ฝ่�ยมัธยม) จังหวัดมห�ส�รค�ม จำ�นวน 40 คน ซึ่งได้ม�
โดยวิธีก�รเลือกแบบเจ�ะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในก�รศึกษ�ค้นคว้� ได้แก่ แผนก�ร
จดัก�รเรยีนรูเ้รือ่งก�รอ่�นจบัใจคว�ม โดยใช้แผนภ�พโครงเรือ่งประกอบ ก�รจัดก�รเรยีนทีใ่ชก้�รวจัิยเปน็
ฐ�น (RBL) จำ�นวน 3 แผน ที่มีค่�ดัชนีคว�มสอดคล้องในระดับม�กที่สุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ในก�รอ่�นจบัใจคว�ม โดยใชแ้ผนภ�พโครงเรือ่งประกอบก�รจดัก�รเรยีนทีใ่ชก้�รวิจยัเปน็ฐ�น (RBL) ซึง่
มคี่�คว�มย�กง�่ยระหว�่ง 0.20–0.68 ค�่ดชันกี�รจำ�แนกระหว่�ง 0.50 – 1.00 และค่�คว�มเชือ่มัน่ทัง้
ฉบับ 0.74 สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่�เฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น เปรียบเทียบ
ผลทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยใช้ก�รทดสอบที 

ผลก�รวจิยัพบว�่วธิกี�รสอนอ�่นจบัใจคว�มโดยใชแ้ผนภ�พโครงเร่ืองประกอบก�รจัดก�รเรียนที่
ใช้ก�รวิจัยเป็นฐ�น(RBL) มีประสิทธิภ�พ 89.77 /85.19 ซึ่งสูงกว่�เกณฑ์ 80/80 ที่กำ�หนดไว้ นักเรียน
ที่สอนโดยใช้แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ มีคว�มส�ม�รถด้�นก�รอ่�นจับใจคว�มในระดับดีม�ก มีคะแนน
คว�มส�ม�รถด้�นก�รอ่�นจับใจคว�มหลังเรียนสูงกว่�ก่อนเรียนแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ 
(t =18.885, P < 0.001)

ผลก�รศึกษ�นีแ้สดงให้เห็นว่�วธิีก�รสอนอ่�นจับใจคว�มโดยใช้แผนภ�พโครงเรื่องประกอบก�ร
จัดก�รเรยีนทีใ่ชก้�รวจิยัเป็นฐ�นมปีระสทิธภิ�พในก�รพฒัน�ก�รคว�มส�ม�รถในก�รอ�่นจบัใจคว�มของ
นักเรียน ดังนั้นจึงควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูนำ�รูปแบบก�รสอนนี้ไปใช้ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้
ให้ผู้เรียนบรรลุต�มจุดประสงค์ของร�ยวิช�ต่อไป

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
1 Thai Language, Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)
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Abstract

The objectives of this study are 1) to develop an instructional plan for emphasize  
reading using the picture diagram for the research-based learning to encourage an  
emphasize reading of Mathayomsuksa 1 2) that have the efficiency of 80/80 3) and to 
compare emphasize reading efficiency of Mathayomsuksa 1 before and after teaching 
by this method. Samples are 40 students from Mathayomsuksa1 of the Mahasarakham  
University Demonstration School (secondary), Maha Sarakham Province obtained by  
purposive sampling. Research tools including instructional plan for emphasize reading with 
the picture diagrams for research-based learning that has the highest consistency index and 
the four-answer choices test quiz. This test quiz has a difficulty index (P) ranges between 
0.20 and 0.68, the discrimination index (B-Index) between 0.50 and 1.00 and reliability of 
0.74. The statistics used for analyzing data were percentage, mean, standard deviation. The 
t-test was used to compare pretest and posttest scores.

The results reveal that the developed instructional plan for emphasize reading using 
the picture diagram for research-based learning has the efficiency of 89.77 /85.19 that higher 
than the setting criteria of 80/80. Students that were taught by this instructional plan have 
emphasized reading efficiency at a very good level. Emphasize reading efficiency scores were 
significantly higher than before teaching by this method (t = 18.55 P < 0.001). 

The results of this study indicated that instructional plan for emphasize reading using 
the picture diagram for the research-based learning has the efficiency to improve emphasized 
reading of the student. Therefore, this instructional plan should be encourage using in the 
teaching activities to achieve the objectives of the learning courses.

Keywords: Development teaching method emphasize, Story map, Teaching research-base 
learning (RBL)

บทนำา

 กระบวนก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเป็น
กลไกสำ�คัญอย่�งหนึ่งของก�รผลิตและส่งเสริมผู้
เรียนให้มีคุณภ�พเต็มต�มศักยภ�พ สำ�หรับก�ร
ศึกษ�ในศตวรรษที่ 21 กรรม�ธิก�รน�น�ช�ติว่�
ด้วยก�รศกึษ�ไดเ้สนอก�รกำ�หนดเป้�หม�ยคว�ม
สำ�เรจ็ในด�้นก�รจดัก�รศกึษ�ในระดับส�กลว่�ภ�ย
ในปีค.ศ.2023 (พ.ศ. 2566) ประช�กรโลกต้อง
เปน็ผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ เพือ่ก�รอยูร่อดในสงัคมทีม่ี
ก�รเปล่ียนแปลงอย�่งรวดเรว็ (ฉตัรแกว้ เภ�วเิศษ, 

2556) ก�รสอนหรอืกระบวนก�รจดัก�รเรยีนรู ้เปน็
เครื่องมือสำ�คัญในก�รสร้�งประสบก�รณ์เรียนรู้ 
และประสบก�รณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน ก�ร
ดำ�เนินก�รของผู้สอนให้เกิดก�รเรียนรู้ โดยผู้เรียน
จะทำ�กิจกรรมที่อ�ศัยกระบวนก�รของสมอง เช่น 
ฟัง พูด อ่�น เขียน โยงคว�มสัมพันธ์ เปรียบเทียบ 
เพือ่ใหเ้กดิก�รเรยีนรูด้งักล�่ว ผลของก�รเรยีนรูอ้�จ
อยู่ในรูปของคว�มเข้�ใจ ก�รคิดวิเคร�ะห์ ก�รคิด
สงัเคร�ะห ์และก�รประเมนิผล ก�รดำ�เนนิก�รของ
ผู้สอนอ�จอยู่ในรูปก�รบรรย�ย อธิบ�ย ส�ธิต ให้
ทำ�ปฏิบัติก�ร หรือค้นคว้�จ�กสื่อต่�งๆ (ฉัตรแก้ว 
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เภ�วิเศษ, 2556)

ก�รอ�่นเปน็เครือ่งมอืสำ�คญัอย่�งยิง่ในก�ร
แสวงห�คว�มรู ้เปน็ทกัษะพืน้ฐ�นในก�รศกึษ�ทีผู่้
เรียนต้องหมั่นฝึกฝนด้วยตนเอง ก�รมีนิสัยรักก�ร
อ่�นและเป็นนักอ่�นที่มีคุณภ�พ จะทำ�ให้เป็นคน
ที่มีคุณภ�พของสังคมด้วย (สมพร แพ่งพิพัฒน์, 
2547) เพร�ะก�รอ่�นมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งต่อ
ก�รดำ�รงชีวิต ก�รติดต่อสื่อส�รด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ 
หนงัสอืและเอกส�รต�่งๆ มจีำ�นวนม�กขึน้ มนษุย์
จึงจำ�เป็นต้องใช้ก�รอ่�นในก�รแสวงห�คว�มรู้ให้
ทนักบัคว�มเจรญิก�้วหน�้ และก�รเปลีย่นแปลงที่
เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวล� เพื่อพัฒน�ตนเองให้เป็นคน
ฉล�ดรอบรู้ ทันโลกทันต่อเหตุก�รณ์และส�ม�รถ
ปรับตัวให้เข้�กับสิ่งแวดล้อมได้ดี เพื่อให้ส�ม�รถ
ใช้ประโยชน์จ�กก�รอ่�นได้ มีทักษะก�รอ่�น ก�ร
เขียน ก�รคิดวิเคร�ะห์ ก�รสื่อส�ร คว�มร่วมมือ 
และคว�มคิดสร้�งสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและ
อ�ชีพที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รออกไปดำ�รงชีวิตในโลก
แห่งศตวรรษที่ 21 

กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้กำ�หนดตัวชี้วัด
และส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�งในกลุ่มส�ระก�ร
เรียนรู้ภ�ษ�ไทย เพื่อสร้�งพื้นฐ�นก�รคิด ก�ร
เรียนรู้ และก�รแก้ปัญห� มุ่งเน้นให้มีผลก�รเรียน
รู้ที่ค�ดหวัง และก�รพัฒน�ทักษะทั้งด้�นก�รอ่�น 
ก�รเขียน ก�รฟังก�รดู ก�รพูด หลักก�รใช้ภ�ษ� 
วรรณคดีและวรรณกรรม โดยเฉพ�ะส�ระที ่1 ก�ร
อ่�น ม�ตรฐ�น ท 1.1 ซึง่กำ�หนดใหผู้เ้รยีนส�ม�รถ
ใชก้ระบวนก�รอ�่นสร้�งคว�มรู้และคว�มคดิไปใช้
ตัดสนิใจแกป้ญัห�ในก�รดำ�เนนิชวีติ และมนีสิยัรกั
ก�รอ�่น (กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร, 2551) ดงันัน้ก�ร
พฒัน�ใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในก�รอ�่นทีม่ปีระสทิธภิ�พ
ยอ่มเปน็ก�รพัฒน�เครือ่งมอืสำ�คญัในก�รแสวงห�
คว�มรูข้องผูเ้รยีน อนัจะกอ่ใหเ้กดิคว�มรูแ้ละคว�ม
เข้�ใจในศ�สตร์ต่�งๆ ม�กยิ่งขึ้น

สภ�พก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนก�รสอนทกัษะ
ก�รอ�่นในร�ยวชิ�ทกัษะภ�ษ�ไทยชัน้มธัยมศกึษ�
ปทีี ่1 โรงเรยีนส�ธติมห�วิทย�ลัย (ฝ่�ยมธัยม) พบ

ปญัห�ในด�้นก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนรูใ้นด�้นของ
ผูเ้รยีนและด�้นครผููส้อน คอื ผูเ้รยีนจำ�นวนม�กยงั
ข�ดคว�มสนใจก�รอ่�น และไม่เข้�ใจหลักในก�ร
อ่�นจบัใจคว�มสำ�คญั ไมส่�ม�รถแยกส�ระสำ�คญั
และส่วนทีเ่ปน็ร�ยละเอียดต่�งๆ ของเรือ่งออกจ�ก
กัน ไม่ส�ม�รถทำ�คว�มเข้�ใจ และวิเคร�ะห์ในสิ่ง
ที่อ่�นอย่�งถูกต้อง ส่วนหนึ่งอ�จเกิดจ�กนักเรียน
ยังข�ดคว�มเข้�ใจหลักก�รในก�รอ่�นจับใจคว�ม
สำ�คัญ ทำ�ให้ไม่ได้รับประโยชน์จ�กก�รอ่�นเท่�ที่
ควร ท้ังยงัเป็นปัญห�อุปสรรคตอ่ก�รเรียนรู้และก�ร
ศึกษ�วิช�อื่นๆ ด้�นครูผู้สอน ครูยังข�ดวิธีก�รจัด
กจิกรรมก�รเรยีนรูท้ีน่�่สนใจ ยงัไมส่�ม�รถพฒัน�
ผู้เรียนให้มีศักยภ�พและมีทักษะที่จำ�เป็น ในก�ร
ดำ�รงชีวิตและพัฒน�ตนเองในระดับที่ ดังนั้นครู
จึงควรพัฒน�วิธีก�รสอนอ่�นและจัดกิจกรรมก�ร
เรยีนรูใ้หน้่�สนใจ และมีคว�มเหม�ะสมกบัผู้เรียน 

จ�กขอ้มลูดงักล�่วสะทอ้นใหเ้หน็ว�่ในด�้น
ทกัษะก�รอ�่นของนกัเรยีนยงัมขีอ้บกพรอ่งทีจ่ะตอ้ง
แกไ้ข ปญัห�ด�้นก�รอ�่นจำ�เปน็ตอ้งแกไ้ขใหค้รบถว้น
กระบวนก�รในก�รสอนอ�่นจับใจคว�มจะให้บรรลุ
เป้�หม�ยนั้นไม่ใช่เรื่องง่�ย ควรมีเทคนิคก�รสอน
อ่�น รวมทั้งมีวัสดุประกอบก�รเรียน สื่อ กิจกรรม
ที่ดี แบบฝึกหัดเสริมก�รอ่�น โดยเน้นให้ผู้เรียนได้
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง (แมน้ม�ส ชวลติ, 2544) ดงันัน้
ครจูงึควรทีจ่ะศกึษ�และห�แนวท�งก�รพฒัน�ใหผู้้
เรียนได้มีทักษะก�รอ่�น ก�รสอนอ่�นจับใจคว�ม
เปน็สิง่สำ�คญั เพร�ะห�กอ�่นแลว้จบัใจคว�มไมไ่ด้
หรอืผดิไปจ�กเจตน�ของผูก้ำ�หนดขอ้คว�มแลว้ยอ่ม
ก่อให้เกิดปัญห� ในก�รสอนอ�่นควรเปิดโอก�สให้
ผู้เรียนได้คิดวิเคร�ะห์ ทำ�คว�มเข้�ใจในสิ่งที่อ่�น
อย่�งถูกต้อง ก�รอ่�นที่ดีมีประสิทธิภ�พ จะต้อง
อ�่นแลว้จับใจคว�ม และสรปุส�ระสำ�คญัของเรือ่ง
ที่อ่�นได้ (กรมวิช�ก�ร, 2546) 

ก�รพฒัน�วธิกี�รสอนอ�่นจบัใจคว�มโดย
นำ�เทคนคิก�รเขยีนแผนภ�พโครงเรือ่งม�พฒัน�ก�ร
เรียนรู้ของผู้เรียนจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ก�รสอนอ่�น
มีคว�มหม�ยและสนองตอบต่อจุดมุ่งหม�ยของ
หลักสูตรได้อย่�งสมบูรณ์ ถือเป็นสื่อและเครื่อง



181วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

มือในก�รเรียนรู้ที่เร้�ใจให้ผู้เรียนได้ฝึกซ้ำ� ย้ำ�ทวน
ได้ ซึ่งผู้เรียนจะเกิดก�รเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติด้วย
ตนเอง ส�ม�รถนำ�ม�ทบทวนและทำ�คว�มเข้�ใจ
บทเรียนด้วยตนเอง เป็นก�รฝึกทักษะท�งภ�ษ�
ให้ดียิ่งขึ้น และจดจำ�เนื้อห�ได้คงทน (ศศิธร สุริย
วงศ์ วิชิตสุรัตน์ เรืองชัย, 2555) ก�รเรียนที่ใช้ก�ร
วิจัยเป็นฐ�น (Research-based Learning หรือ 
RBL) กเ็ปน็วธิกี�รหนึง่ทีมุ่ง่เนน้ทกัษะกระบวนก�ร
ค้นคว�้ พฒัน�ก�รคดิวเิคร�ะหแ์ละบรูณ�ก�รเนือ้ห�
คว�มรู้ ดังนั้นผู้เรียนในยุคปฏิรูปก�รศึกษ�ควรมี
ทักษะกระบวนก�รเรียนรู้ท่ีเป็นระบบและย่ังยืน 
และส�ม�รถนำ�เอ�กระบวนก�รวจิยัไปพฒัน�ก�ร
เรียนรู้ของตนเอง เช่นนำ�ไปสร้�งโครงง�น ตรวจ
สอบคว�มรู้ของตนเอง แสวงห�คว�มรู้ใหม่ๆ นำ�
คว�มรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำ�วัน (พิชญ์
สินี ชมภูคำ�, 2544)

จ�กหลักก�ร แนวคิด คว�มสำ�คัญ และ
สภ�พปัญห�ดังกล่�ว ทำ�ให้ผู้วิจัยมีคว�มสนใจ
ที่จะพัฒน�วิธีก�รสอนอ่�นจับใจคว�ม สำ�หรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1 เพื่อใช้แก้ปัญห�
ก�รอ่�น จับใจคว�ม ซ่ึงผู้วิจัยได้นำ�วิธีก�รสร้�ง
แผนภ�พโครงเร่ืองที่เป็นก�รแสดงคว�มรู้หรือข้อ
เท็จจริงม�จัดเป็นระบบ สร้�งเป็นแผนภ�พหรือ
จัดคว�มคิดรวบยอดหรือนำ�หัวข้อเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงม�แยกเป็นหัวข้อย่อย แผนภ�พโครงเร่ืองจะ
เป็นเครื่องมือให้ผู้สอนกับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้
เรยีนร่วมกันทำ�ง�น และชว่ยในก�รเตรยีมก�รอ�่น 
หลังก�รอ่�น เตรียมก�รเขียน ใช้พัฒน�คว�มรู้ให้
เหตผุล อภปิร�ย ใชแ้สดงพ้ืนคว�มรูข้องผูเ้รยีนหรอื
ใช้จัดขอบเขตสิ่งที่ต้องเรียนหรือใช้รวบรวมคว�มรู้
ทีต่อ้งก�ร เปน็ภ�พคว�มคดิรวบยอดทีช่ดัเจน โดย
ผูส้อนหรอืครใูชว้ธิกี�รสอนทีห่ล�กหล�ยอนันำ�ไป
สู่ก�รสร�้งคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ให้เกดิข้ึนกบัผู้
เรยีน ผูส้อนใชก้ระบวนก�รวจิยัในก�รจดัก�รเรยีน
รู้และนักเรียนใช้กระบวนก�รวิจัยในก�รเรียนรู้ม�
บูรณ�ก�รโดยใช้กระบวนก�รวิจัยต�มข้ันตอน 4 
ขั้นตอน คือ 1. ตั้งคำ�ถ�ม 2. เตรียมก�รค้นห�คำ�
ตอบ 3. ดำ�เนนิก�รคน้ห�และตรวจสอบคำ�ตอบ 4. 

สรปุและนำ�เสนอผลก�รคน้ห�คำ�ตอบ ซึง่ส�ม�รถ
นำ�ไปใชแ้กป้ญัห�ก�รจดัก�รเรยีนรูข้องผูว้จิยั อกีทัง้
ยงัเป็นประโยชนส์ูก่�รพฒัน�ผูเ้รียนใหเ้ป็นเย�วชน
แห่งก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่พฒัน�วธิกี�รสอนอ่�นจบัใจคว�มโดย
ใชแ้ผนภ�พโครงเรือ่งประกอบก�รจดัก�รเรยีนทีใ่ช้
ก�รวจิยัเปน็ฐ�น (RBL) ทีเ่สรมิสร�้งคว�มส�ม�รถ
ด�้นก�รอ�่นจบัใจคว�มของนกัเรยีนมธัยมศกึษ�ปี
ที่1 ที่มีประสิทธิภ�พต�มเกณฑ์ 80/80

2. เพือ่ศกึษ�ดชันปีระสทิธผิลของแผนก�ร
จัดก�รเรียนรู้วิธีก�รสอนอ่�นจับใจคว�มโดยใช้
แผนภ�พโครงเรื่องประกอบก�รจัดก�รเรียนที่ใช้
ก�รวิจัยเป็นฐ�น (RBL) ของนักเรียนมัธยมศึกษ�
ปีที่1 ที่พัฒน�ขึ้น

3. เปรียบเทียบคว�มส�ม�รถในก�รอ่�น
จับใจคว�มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่1 ก่อน
และหลังเรียนโดยแผนภ�พโครงเรื่องประกอบก�ร
จดัก�รเรยีนทีใ่ชก้�รวจิยัเปน็ฐ�น (RBL) ประกอบ
ก�รจัดก�รเรียนรู้

วิธีการวิจัย

ในก�รดำ�เนนิก�รทดลองผูว้จิยัดำ�เนนิก�ร
ศึกษ�ต�มขั้นตอน ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประช�กร ได้แก ่นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษ�ปี
ที ่1 ภ�คเรยีนที ่1 ปกี�รศกึษ� 2558 โรงเรยีนส�ธติ
มห�วิทย�ลยัมห�ส�รค�ม (ฝ�่ยมธัยม) อ.กนัทรวิชยั 
จ.มห�ส�รค�ม จำ�นวนนักเรียน 7 ห้องเรียน รวม 
263 คน 

2. กลุม่ตวัอย่�ง เปน็นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษ�
ปีที่ 1/1 ภ�คเรียนที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2558 
โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม (ฝ่�ย
มัธยม) จำ�นวน 40 คน โดยใชว้ธิเีลอืกแบบเจ�ะจง 
(Purposive Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้�งขึ้นประกอบด้วย

1. แผนก�รจัดก�รเรียนรู้เรื่องก�รอ่�น
จับใจคว�ม โดยใช้แผนภ�พโครงเรือ่งประกอบก�ร
จัดก�รเรียนที่ใช้ก�รวิจัยเป็นฐ�น (RBL) จำ�นวน 
3 แผน ใช้เวล�แผนละ 6 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง 
ซึ่งประกอบด้วย 

 - แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ 1 รอบรู้
เรื่องนิท�นพื้นบ้�น

 - แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ 2 รอบรู้
ชีวประวัติบุคคลสำ�คัญ

 - แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ 3 รอบรู้
สถ�นที่สำ�คัญในท้องถิ่น

ผูเ้ชีย่วช�ญตรวจสอบและพิจ�รณ�โดยใช้
แบบประเมนิทีผู่ว้จิยัสร�้งขึน้ เป็นแบบม�ตร�สว่น
ประม�ณค่� (Rating Scale) ต�มวิธีของลิเคอร์ท 
(Likert) 5 ระดับ ผลปร�กฏว่�ผู้เชี่ยวช�ญทั้ง 3 
ท่�น ให้ประเมินค่�ที่คว�มเหม�ะสมเฉลี่ย 4.74 
หม�ยคว�มว�่แผนก�รจดัก�รเรยีนรูม้คีว�มเหม�ะ
สมอยู่ในระดับม�กที่สุด

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในก�รอ่�น
จับใจคว�มโดยใช้แผนภ�พโครงเรื่องประกอบก�ร
จดัก�รเรยีนท่ีใช้ก�รวจิยัเปน็ฐ�น (RBL) ใชท้ดสอบ
ก่อนเรียน และหลังเรียน (Pre test –Post test) 
ซึ่งประกอบด้วยแบบปรนัย 4 ตัวเลือกที่มีคำ�ตอบ
ถูกต้องเพียงข้อเดียว จำ�นวน 30 ข้อ ที่มีค่�ดัชนี
คว�มสอดคล้องของแบบทดสอบกับผลก�รเรียนรู้
ทีค่�ดหวงัโดยใชสู้ตร IOC พบว่�มคี่� 1.00 ทกุขอ้ 
และนำ�ไปใชไ้ดท้กุขอ้ มคี�่ระดบัคว�มย�กง�่ย (P) 
ระหว่�ง 0.20 ถึง 0.68 และมีค่�อำ�น�จจำ�แนก 
(B-Index) ระหว่�ง 0.50 ถึง 1.00 ค่�คว�มเชื่อ
มั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใช้วิธีก�รของ คู
เดร์-ริช�ร์ดสัน (Kuder-Richardson procedure) 
เท่�กับ 0.74

ขั้นตอนการวิจัย

1. ขัน้กอ่นก�รทดลอง ผูว้จิยัไดด้ำ�เนนิก�ร

เลือกกลุ่มตัวอย่�ง โดยวิธีก�รเลือกแบบเจ�ะจง 
(Purposive Sampling) 

1.1 สุม่ผู้เรยีนท่ีจะใชเ้ป็นกลุม่ตวัอย่�งเพ่ือ
ดำ�เนินก�รทดลอง โดยใชก้�รเลอืกแบบเจ�ะจง และ
กำ�หนดเกณฑ์ในก�รเลือกกลุ่มตัวอย่�ง 

1.2 ทดลองใช้ร�ยวิช�เพิ่มเติมภ�ษ�ไทย
กับกลุ่มตัวอย่�ง จำ�นวน 40 คน เป็นระยะเวล� 
1 ภ�คเรีย ในภ�คเรียนที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2558

2. ขั้นทดลอง ผู้วิจัยได้ดำ�เนินก�รทดลอง
ต�มลำ�ดับ ดังนี้

2.1 ทดสอบกลุ่มตัวอย่�งก่อนเรียน โดย
ใช้แบบก�รทดสอบก่อนก�รอ่�นจับใจคว�มที่ใช้
แผนภ�พโครงเรื่องประกอบก�รจัดก�รเรียนที่ใช้
ก�รวิจัยเป็นฐ�น (RBL)

2.2 ดำ�เนนิก�รจดัก�รเรยีนรูต้�มหนว่ยก�ร
เรยีนรูแ้ละแผนก�รจดัก�รเรยีนรูร้�ยค�บทีจ่ดัทำ�ขึน้  
จำ�นวน 6 ชั่วโมงต่อสัปด�ห์ ตั้งแต่เดือนสิงห�คม 
2558 เปน็เวล� 4 สปัด�ห ์โดยไม่รวมเวล�ในก�ร
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

2.3 ประเมินคว�มก้�วหน้�ระหว่�งเรียน
ของกลุม่ตวัอย�่ง โดยใชก้�รประเมนิต�มสภ�พจรงิ 
ก�รประเมนิกระบวนก�รและผลง�นต�มเกณฑก์�ร
ประเมินแบบรูบริค

2.4 ทดสอบกลุ่มตัวอย่�งหลังเรียน โดย
ใชเ้ครือ่งมอืฉบบัเดยีวกบัก�รทดสอบกลุม่ตวัอย�่ง
ก่อนเรียน

2.5 ก�รวัดและประเมินผล โดยตรวจผล
ง�น และใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่นกัเรยีน โดยครแูละ
นักเรียนร่วมกันประเมินผลจ�กขั้นตอนก�รอ่�น
จับใจคว�มที่ใช้แผนภ�พโครงเร่ืองประกอบก�ร
จัดก�รเรียนที่ใช้ก�รวิจัยเป็นฐ�น (RBL) 

2.6 เมื่อจบก�รทดลอง จึงทดสอบหลัง
ก�รทดลอง (Post - test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิก์�รอ�่นจบัใจคว�มชดุเดยีวกนักบัทดสอบ
กอ่นเรยีน ขอ้สอบแบบปรนัย จำ�นวน 30 ขอ้ พรอ้ม
ตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนนไว้
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2.7 นำ�ข้อมูลท่ีได้จ�กก�รทดลองกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่�ง ไปวิเคร�ะห์ท�งสถิติ เพื่อ
สรุปผลก�รทดลองต�มคว�มมุ่งหม�ยของก�ร
ศึกษ�ค้นคว้�ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ก�รวเิคร�ะหข์อ้มลูแบง่เปน็ 3 ตอน ต�ม
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย ดังนี้

ตอนท่ี 1 ห�ประสิทธิภ�พของแผนก�ร
จัดก�รเรียนรู้ โดยใช้ E

1
/E

2

ตอนที ่2 ห�ค่�ดชันปีระสทิธิผลของแผนก�ร
จัดจัดก�รเรียนรู้โดยใช้ E.I. 

ตอนที่ 3 ทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน 
เปรียบเทียบคว�มส�ม�รถท�งก�รเรียนโดยใช้  
t-test แบบ sample dependent

ผลการวิจัย

1. แผนก�รจัดก�รเรียนรู้เพื่อพัฒน�วิธี
ก�รสอนอ่�นจับใจคว�มโดยใช้แผนภ�พโครงเรื่อง
ประกอบก�รจดัก�รเรยีนทีใ่ชก้�รวจิยัเปน็ฐ�น (RBL) 
ของนกัเรยีนมธัยมศกึษ�ปทีี1่ ทีม่ปีระสทิธภิ�พของ
กระบวนก�รและประสิทธิภ�พของผลลัพธ์ E

1
/E

2
 

เท่�กับ 89.77/85.19 ดังต�ร�ง 1

ตาราง 1 ประสิทธิภ�พของแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ก�รอ่�นจับใจคว�มที่ใช้แผนภ�พโครงเรื่อง
ประกอบก�รจัดก�รเรียนที่ใช้ก�รวิจัยเป็นฐ�น (RBL) 

N
ระหว่างเรียน หลังเรียน E

1
/ E

2

คะแนนเต็ม คะแนนรวม คะแนนเต็ม คะแนนรวม

40 210 1104 40 1363 89.77/85.19

จ�กต�ร�ง 1 พบว่�คะแนนระหว่�งเรียน 
คะแนนเต็ม เท่�กับ 210 คะแนน คะแนนรวม
เท่�กับ 1104 คะแนน คะแนนจ�กก�รทดสอบ
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนหลัง
เรยีน คะแนนเตม็ เท�่กบั 40 คะแนน คะแนนรวม 
1363 คะแนน ประสทิธภิ�พของกระบวนก�ร E1 
เท่�กบั 89.77 ประสทิธภิ�พของผลลพัธ ์E2 เท�่กบั 

85.19 ดงันัน้ E
1
/E

2
 จงึมคี�่เท�่กบั 89.77/85.19

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนก�รจัดก�ร
เรียนรู้เพื่อพัฒน�วิธีก�รสอนอ่�นจับใจคว�มโดย
ใชแ้ผนภ�พโครงเรือ่งประกอบก�รจดัก�รเรยีนทีใ่ช้
ก�รวิจัยเปน็ฐ�น (RBL) ของนักเรยีนมธัยมศึกษ�ปี
ที่1 ที่พัฒน�ขึ้น มีค่�ดัชนีประสิทธิผล E.I. เท่�กับ 
0.52 คิดเป็นร้อยละ 81 ดังต�ร�ง 2

ตาราง 2 ดชันปีระสทิธผิลของแผนก�รจดัก�รเรยีนรูด้ว้ยก�รอ�่นจบัใจคว�มทีใ่ชแ้ผนภ�พโครง
เรื่องประกอบก�รจัดก�รเรียนที่ใช้ก�รวิจัยเป็นฐ�น (RBL) 

N คะแนนเต็ม
คะแนนรวม

E.I.
ก่อนเรียน หลังเรียน

40 40 1104 1363 0.522
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จ�กต�ร�ง 2 พบว่�คะแนนทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนก่อนเรียนคะแนนเต็ม 
40 คะแนน คะแนนรวม 1104 คะแนน คะแนน
ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิท�งก�รเรยีนหลังเรยีนคะแนน
เต็ม 40 คะแนน คะแนนรวม 1363 คะแนน ดัชนี
ประสทิธผิลของแผนก�รจดัก�รเรยีนรูด้ว้ยก�รก�ร
อ�่นจบัใจคว�มทีใ่ชแ้ผนภ�พโครงเรือ่งประกอบก�ร
จัดก�รเรียนที่ใช้ก�รวิจัยเป็นฐ�น (RBL) เท่�กับ 

0.52 คิดเป็นร้อยละ 81.00

3. คว�มส�ม�รถก�รอ่�นจับใจคว�มของ
นักเรียนมัธยมศึกษ�ปีที่1ก่อนและหลังจัดก�ร
เรียนรู้ด้วย มีคะแนนคว�มส�ม�รถด้�นก�รอ่�น
จับใจคว�ม หลังเรียนสูงกว่�ก่อนเรียน แตกต่�ง
กันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับคว�มเชื่อมั่น 
99 % ดังต�ร�ง 3

ตาราง 3 ผลก�รเปรียบเทียบคะแนนคว�มส�ม�รถด้�นก�รอ่�นจับใจคว�ม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษ�ปีที่1 ก่อนและหลังได้รับก�รจัดก�รเรียนรู้ด้วยก�รอ่�นจับใจคว�มที่ใช้
แผนภ�พโครงเร่ืองประกอบก�รจดัก�รเรยีนทีใ่ชก้�รวจิยัเปน็ฐ�น (RBL) มรี�ยละเอยีด
ดังนี้

ทดสอบ N คะแนนเต็ม S.D. % t-test
Sig

(2tailed)

ก่อนเรียน 40 40 27.60 2.30 69.00
18.885 <0.001

หลังเรียน 40 40 34.08 1.90 85.20

**มีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับคว�มเชื่อมั่น 99%

จ�กต�ร�ง 3 พบว่� คว�มส�ม�รถด้�น
ก�รอ่�นจับใจคว�มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�
ปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รับก�รจัดก�รเรียนรู้ ที่ใช้
แผนภ�พโครงเรือ่งประกอบก�รจดัก�รเรยีนทีใ่ชก้�ร
วิจัยเป็นฐ�น (RBL) แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญ
ท�งสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐ�นก�รวิจัยที่ตั้ง
ไว้ โดยค่�เฉลี่ยของคะแนนคว�มส�ม�รถด้�นก�ร
อ่�นจับใจคว�มของนักเรียนหลังได้รับก�รจัดก�ร
เรยีนรู ้(=34.08 ) สูงกว�่ค�่เฉล่ียของคะแนนคว�ม
ส�ม�รถด�้นก�รอ่�นจบัใจคว�มของนกัเรยีนกอ่น
ได้รับก�รจัดก�รเรียนรู้ (= 27.60)

อภิปรายผล

1. แผนก�รจัดก�รเรียนรู้เพื่อพัฒน�วิธี
ก�รสอนอ่�นจับใจคว�มโดยใช้แผนภ�พโครงเรื่อง
ประกอบก�รจัดก�รเรยีนทีใ่ชก้�รวจิยัเปน็ฐ�น (RBL) 

ของนักเรียนมัธยมศึกษ�ปีท่ี1 ท่ีมีประสิทธิภ�พ
ของกระบวนก�รและประสิทธิภ�พของผลลัพธ์ 
E

1
/E

2
 เท่�กับ 89.77 /85.19 แสดงให้เห็นว่�

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้แผนก�รจัดก�รเรียนรู้เพื่อ
พัฒน�วิธีก�รสอนอ่�นจับใจคว�มโดยใช้แผนภ�พ
โครงเร่ืองประกอบก�รจัดก�รเรียนที่ใช้ก�รวิจัย
เป็นฐ�น (RBL) ของนักเรียนมัธยมศึกษ�ปีที่1 ที่
ผู้วิจัยพัฒน�ขึ้น มีประสิทธิภ�พของกระบวนก�ร
และประสิทธิภ�พของผลลัพธ์ ส�ม�รถทำ�ให้ผู้
เรียนมีพัฒน�ก�รท�งด้�นสติปัญญ� ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมท�งด้�นก�รอ่�นจับใจคว�ม ทั้งนี้อ�จ
เน่ืองม�จ�กผู้วิจัยได้ดำ�เนินก�รสร้�งแผนก�ร
จัดก�รเรียนรู้อย่�งเป็นระบบ มีกระบวนก�รต�ม
ขั้นตอน คือ ศึกษ�หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�
ขั้นพื้นฐ�นพุทธศักร�ช 2551 ศึกษ�แนวคิดและ
ทฤษฎี หลักก�รแนวท�งของ และศึกษ�วิธีเขียน
แผนก�รจัดก�รเรียนรู้วิธีก�รสอนอ่�นจับใจคว�ม



185วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

โดยใชแ้ผนภ�พโครงเรือ่งประกอบก�รจดัก�รเรยีนที่
ใช้ก�รวจิยัเปน็ฐ�น (RBL) ก�รกำ�หนดวตัถปุระสงค ์
ก�รนำ�หลกัสตูรสูก่�รจดัก�รเรยีนก�รสอนโดยเนน้
กระบวนก�รวิจัย ท้ังนี้ได้พิจ�รณ�หลักสูตรเพื่อ
กำ�หนดหน่วยก�รเรยีนรูว้เิคร�ะหม์�ตรฐ�นก�รเรยีนรู ้ 
ตัวชี้วัดในหลักสูตรจัดกลุ่มและเลือกตัวชี้วัดที่ส�ม
รถจัดทำ�หน่วยก�รเรียนรู้โดยใช้กระบวนก�รวิจัย 
กำ�หนดหน่วยก�รเรียนรู้ ชื่อหน่วย เวล� ออกแบบ
ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนโดยวเิคร�ะหว์ธิกี�รเรยีน
รู้ แหล่งเรียนรู้ที่เหม�ะสม เพื่อให้นักเรียนเกิดก�ร
เรียนรู้และทักษะ เจตคติ ต�มม�ตรฐ�นและตัวชี้
วัด ซึ่งสอดคล้องกับง�นวิจัยของ (จุฑ� ธรรมช�ติ, 
2552) ได้ศึกษ�เรื่อง ก�รวิจัยและพัฒน�รูปแบบ
ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐ�นในร�ยวิช�
วิจัยท�งก�รศึกษ�มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�รูป
แบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐ�น
ในร�ยวิช�วิจัยท�งก�รศึกษ� ผลก�รศึกษ�พบว่�
รปูแบบก�รจดัก�รเรียนก�รสอนโดยใชวิ้จยัเปน็ฐ�น
ส�ม�รถทำ�ไดห้ล�กหล�ยและจำ�แนกไดห้ล�กหล�ย
รูปแบบ ได้แก่ก�รนำ�ผลก�รวิจัยม�จัดก�รเรียนรู้ 
และก�รสอนกระบวนก�รวิจัยให้แก่ผู้เรียน หรือ 
ก�รใชผ้ลก�รวจิยัในก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน ก�ร
สังเคร�ะห์ก�รวิจัย ก�รร่วมทำ�โครงก�รวิจัย และ
ก�รทำ�วจิยัด้วยตนเอง ผลก�รใชก้�รจดัก�รเรียนรู้
โดยใชว้จิยัเปน็ฐ�นทีม่ตีอ่คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์
ของผู้เรียน ใน 4 ด้�น คือ คว�มรู้พื้นฐ�นก�รวิจัย 
ทักษะก�รคิดแก้ปัญห�ด้วยก�รวิจัย เจคติต่อก�ร
วิจัย คุณลักษณะของนักวิจัย พบว่� ก�รจัดก�ร
เรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัออกแบบไว้ชว่ยส่งเสรมิ คณุลักษณะ
ทีพ่งึประสงคท์ัง้ 4 ด�้นในระดบัม�ก ผลก�รวจิยัชี้
ใหเ้หน็ถงึกระบวนก�รจดัก�รเรยีนรโ้ดยใชก้�รวจิยั
เปน็ฐ�น เปน็วธิกี�รท่ีมีประสทิธภิ�พตอ่ก�รเรยีนรู ้

ผลจ�กก�รศกึษ�ดงักล�่ว จงึทำ�ใหแ้ผนก�ร
จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้แผนก�รจัดก�รเรียนรู้เพื่อ
พัฒน�วิธีก�รสอนอ่�นจับใจคว�มโดยใช้แผนภ�พ
โครงเรื่องประกอบก�รจัดก�รเรียนที่ใช้ก�รวิจัย
เป็นฐ�น (RBL) ของนักเรียนมัธยมศึกษ�ปีที่1 
โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม (ฝ่�ย

มัธยม) ที่ผู้วิจัยพัฒน�ขึ้น มีประสิทธิภ�พสูงกว่�
เกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. เพือ่ศกึษ�ดชันปีระสทิธผิลของแผนก�ร
จัดก�รเรียนรู้วิธีก�รสอนอ่�นจับใจคว�มโดยใช้
แผนภ�พโครงเรื่องประกอบก�รจัดก�รเรียนที่ใช้
ก�รวิจัยเปน็ฐ�น (RBL) ของนักเรยีนมธัยมศึกษ�ปี
ที1่ ทีพ่ฒัน�ขึน้ แสดงใหเ้หน็ว�่นกัเรยีนทีเ่ปน็กลุม่
ทดลอง เมื่อผ่�นกระบวนก�รจัดกิจกรรมแผนก�ร
จัดก�รเรียนรู้ดว้ยวธิกี�รสอนอ่�นจบัใจคว�มโดยใช้
แผนภ�พโครงเรือ่งประกอบก�รจดัก�รเรยีนทีใ่ชก้�ร
วิจัยเป็นฐ�น (RBL) มีพัฒน�ก�รท�งสติปัญญ� 
มีคว�มรู้ในด้�นก�รอ่�นจับใจคว�ม ส�ม�รถทำ�
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์�งก�รเรยีนไดค้ะแนน
สูงกว่�ก่อนเรียนเท่�กับ 0.52 คิดเป็นร้อยละ 81 
ทั้งนี้เนื่องจ�กแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้�ง
ขึ้นได้รับก�รแนะนำ� แก้ไขปรับปรุง และได้ผ่�น
ก�รประเมินตรวจสอบคุณภ�พและคว�มเหม�ะ
สมจ�กผู้เชี่ยวช�ญทั้ง 3 ท่�น ด้�นคว�มสัมพันธ์
ระหว่�งเนื้อห�ท่ีมีคว�มสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
เชงิพฤตกิรรมของผูเ้รยีน กจิกรรมก�รเรยีนรูเ้กณฑ์
ในก�รวดัและประเมนิผล เพือ่ใหก้�รจดักจิกรรมก�ร
เรียนรู้วิธีก�รสอนอ่�นจับใจคว�มโดยใช้แผนภ�พ
โครงเร่ืองประกอบก�รจัดก�รเรียนที่ใช้ก�รวิจัย
เป็นฐ�น (RBL) มีคว�มเหม�ะสมสำ�หรับนำ�ไปใช้
ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน แต่ละแผน
ยังได้จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ท่ีส่งเสริมก�รเรียนรู้ท่ี
หล�กหล�ย ให้ผู้เรียนเข้�ใจเนื้อห�ส�ระที่ได้เรียน
รู้ ผู้เรียนแสวงห�คว�มรู้และค้นห�คำ�ตอบได้ด้วย
ตนเอง มีส่วนร่วมในก�รคิดวิเคร�ะห์ และแลก
เปลีย่นแสดงคว�มคดิเหน็ สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรม
ทีต่้องก�รให้เกดิขึ้น โดยมกี�รกำ�หนดพฤตกิรรมที่
ต้องก�รเน้น และวิธีก�รประเมินพฤติกรรมแบบ
ต่�งๆ ไว้อย่�งชัดเจน ทำ�ให้ก�รจัดก�รเรียนก�ร
สอนมเีป้�หม�ยท่ีชดัเจน ก�รเรยีนรูโ้ดยใชก้�รวจิยั
เป็นฐ�น  หรือ  ก�รเรียนรู้ที่เน้นก�รวิจัยเพื่อสร้�ง
องค์คว�มรู้เป็นก�รเรียนที่เน้นก�รแสวงห�คว�มรู้ 
ด้วยตนเองของผู้เรียนโดยตรง เป็นก�รพัฒน�
กระบวนก�รแสวงห�คว�มรู ้และก�รทดสอบคว�ม
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ส�ม�รถท�งก�รเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดย
ใช้กระบวนก�รวิจัยเป็นเครื่องมือในก�รแสวงห�
คว�มรู ้คดิคน้ห�คำ�ตอบ และตดัสนิใจในก�รเรยีน
รู้ของตนเอง โดยมีหลักก�รคือ   จัดก�รเรียนรู้โดย
ยึดผู้เรียนเป็นสำ�คัญ และเรียนต�มศักยภ�พของ
ตนเอง กระบวนก�รวจิยั ประกอบดว้ย ก�รกำ�หนด
ปัญห� ก�รตั้งสมมติฐ�น  ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 
ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล ก�รสรุปผล 

จ�กเหตุผลจ�กก�รศึกษ�ดังกล่�ว จึง
ทำ�ให้ก�รพัฒน�วิธีก�รสอนอ่�นจับใจคว�มโดย
ใชแ้ผนภ�พโครงเรือ่งประกอบก�รจดัก�รเรยีนทีใ่ช้
ก�รวิจัยเป็นฐ�น (RBL) ของนักเรียนมัธยมศึกษ�
ปีที่1 โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม 
(ฝ่�ยมัธยม) ที่ผู้วิจัยพัฒน�ขึ้น มีพัฒน�ก�รท�ง
สติปัญญ� มีคว�มรู้ในด้�นก�รอ่�นจับใจคว�ม มี
พัฒน�ก�รและคว�มก้�วหน้�ในก�รเรียนสูงขึ้น 

3. คว�มส�ม�รถก�รอ่�นจับใจคว�มของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่1ก่อนและหลังจัดก�ร
เรียนรู้ด้วยก�รพัฒน�วิธีก�รสอนอ่�น จับใจคว�ม
โดยใชแ้ผนภ�พโครงเรือ่งประกอบก�รจดัก�รเรยีนที่
ใชก้�รวจิยัเปน็ฐ�น (RBL) มคีะแนนคว�มส�ม�รถ
ด�้นก�รอ�่นจบัใจคว�มหลงัเรยีนสงูกว�่ก่อนเรยีน 
แตกต�่งกนัอย�่งมนียัสำ�คญัท�งสถติทิีร่ะดบัคว�ม
เชือ่มัน่ 99 % ทัง้น้ีอ�จเนือ่งม�จ�ก แผนก�รจดัก�ร
เรียนรู้วิธีก�รสอนอ่�นจับใจคว�มโดยใช้แผนภ�พ
โครงเรื่องประกอบก�รจัดก�รเรียนที่ใช้ก�รวิจัย
เป็นฐ�น (RBL) ส่งผลต่อก�รพัฒน�ก�รอ่�น ก�ร
คิดวิเคร�ะห์ ซึ่งสอดคล้องกับง�นวิจัยของ (ศศิธร 
สุริยวงศ์ และวิชิต สุรัตน์เรืองชัย, 2555) ก�รจัด
กจิกรรมก�รเรยีนรูโ้ดยใชแ้ผนผงัคว�มคดิ เปน็ก�ร
จัดกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้นำ�คว�มคิดหรือข้อ
เท็จจริงม�เขียนเป็นแผนภ�พเพื่อให้จำ�เรื่องร�ว
ต่�งๆ ได้ง่�ยขึ้น แผนผังคว�มคิดได้จัดเรื่องร�ว
เป็นเครื่องหม�ยหรือแผนภ�พ จึงทำ�ให้ผู้เรียนจำ�
เรือ่งร�วไดอ้ย�่งแมน่ยำ� ผูเ้รยีนเกดิก�รเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง ก�รอ�่นจบัใจคว�มเม่ืออ�่นแลว้นำ�ม�เขยีน
แผนผงัคว�มคดิจะเปน็ก�รสรปุเนือ้ห�ทีอ่่�นใหเ้ปน็
รปูธรรมไดอ้ย่�งชดัเจน เปน็ก�รถ�่ยทอดคว�มคดิ 

คว�มเข้�ใจในเรื่องที่อ่�นได้ม�กยิ่งข้ึนและทำ�ให้ผู้
เรียนเกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจได้ง่�ย มองเห็นภ�พ
รวมของเนื้อห�ได้เป็นอย่�งดีส�ม�รถจับประเด็น
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
(มนัส บุญประกอบ, 2545) ได้กล่�วถึงประโยชน์
ของแผนผังคว�มคิดไว้ว่�เปน็แผนผังมโนทศัน ์ช่วย
ใหม้องเหน็ภ�พรวมไดอ้ย�่งชดัเจนและรวดเรว็ ซึง่
สอดคลอ้งกบัง�นวจิยัของ (นภิ�พร คล�้ยยวงทอง,
2552) ได้ศกึษ�ก�รพฒัน�แบบฝกึทกัษะก�รอ�่น
โดยใชแ้ผนภ�พโครงเรือ่งของก�รอ�่นเพือ่คว�มเข�้
ใจสำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 โรงเรียน
ปทุมคงค� ผลก�รศึกษ�พบว่�ผลสัมฤทธิ์ด้�น
ทักษะก�รอ่�นหลังใช้แบบฝึกทักษะก�รอ่�นสูง
ขึ้นมีคว�มแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้แบบฝึกทักษะ
ก�รอ่�นเท่�กับ 33.47 และคะแนนหลังใช้แบบ
ฝึกทักษะเท่�กับ 48.12 สูงกว่�เกณฑ์ที่กำ�หนด
ขึ้น คือร้อยละ 80 อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่
ระดับ 0.05 รวมทั้ง (ปริย�นันท์ ไวยเวช, 2548) 
ได้ศึกษ�ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถ ในก�รจำ� ก�ร
วิเคร�ะห์และก�รสังเคร�ะห์จ�กเรื่องที่อ่�น โดย
ใช้เทคนิคแบบแผนผังคว�มคิด กับเทคนิคแบบ
โครงเรื่อง ผลก�รศึกษ�พบว่�นักเรียนที่เรียนโดย
ใชเ้ทคนคิแบบแผนผงัคว�มคดิกบัแบบเทคนคิโครง
เรือ่งมกี�รพฒัน�คว�มส�มรถในก�รจำ�เรือ่งทีอ่�่น 
ไม่แตกต่�งกัน แต่นักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิค
แบบแผนผังคว�มคิด มีก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถ
ด้�นก�รคิดวิเคร�ะห์และก�รสังเคร�ะห์จ�กเร่ือง
ที่อ่�นม�กกว่�นักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิคแบบ
โครงเรือ่งอย�่งมนียัสำ�คญัท�งสถติทิีร่ะดบั .01 และ
นักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิคแบบแผนผังคว�มคิด 
มกี�รพฒัน�คว�มส�ม�รถในก�รจำ� ก�รวเิคร�ะห ์
และสงัเคร�ะห์จ�กเรือ่งทีอ่่�นเพ่ิมขึน้จ�กกอ่นก�ร
เรียนอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ .01

จ�กผลก�รศกึษ�ดงักล�่วจงึส�ม�รถสรุปได้
ว�่ คว�มส�ม�รถในก�รอ�่นจบัใจคว�มของนกัเรยีน
หลงัจ�กก�รพัฒน�วิธกี�รสอนอ�่นจับใจคว�มโดย
ใช้แผนภ�พโครงเรื่องประกอบก�รจัดก�รเรียนที่
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ใช้ก�รวิจัยเป็นฐ�น (RBL) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ด�้นก�รอ�่นจบัใจคว�มหลงัเรยีนสงูกว�่ก่อนเรยีน 
เนือ่งจ�กก�รจดัก�รเรียนรู้โดยใช้ก�รวิจัยเป็นฐ�น 
(RBL) ได้เปลี่ยนก�รเรียนรู้จ�กระบบ  Passive 
Learning หรอืผูเ้รยีนเปน็ฝ�่ยรบัคว�มรูอ้ย�่งเดยีว 
ม�เป็น Active Learning หรือ ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติในก�รห�คว�มรู้ด้วยตนเอง นับเป็นคว�ม
สอดคล้องกับทฤษฎี Constructivism คือ คว�ม
รู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นได้จ�กก�รที่ลงมือปฏิบัติหรือค้น
พบองค์คว�มรู้ด้วยตนเอง และจ�กกระบวนก�ร
วจิยัทำ�ใหผู้้เรยีนตอ้งมคีณุสมบตัคิอืช�่งสงัเกตและ
รู้จักคิดตั้งสมมติฐ�นและรู้จักห�ส�เหตุของเร่ือง
นัน้ๆ รวมท้ังคิดวิเคร�ะหแ์ละสงัเคร�ะหข์อ้มลู รวม
ถึงก�รสรุปผลที่ได้ ก่อให้เกิดเป็นคุณลักษณะของ
ผู้เรียนที่พึงประสงค์ ก�รเรียนก�รสอนโดยใช้ก�ร
วิจัยเป็นฐ�นช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีก�รแสวงห�
คว�มรู้ จนกระทั่งส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รค้นคว้�
ห�คว�มรู้ที่มีอยู่รอบตัวและเกิดข้ึนได้ตลอดเวล� 
หรือเรยีกว�่เปน็ก�รศกึษ�ตลอดชวีติ ผูเ้รียนจงึตอ้ง
เรยีนรูท้ีจ่ะแสวงห�คว�มรูไ้ดด้ว้ยวธิกี�รของตนเอง 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย
ไปใช้

1.1 จ�กผลก�รวิจัยพบว่� ก�รจัดก�ร

เรียนรู้ท่ีใช้แผนภ�พโครงเรื่องประกอบกับก�รใช้
วิจัยเป็นฐ�น (RBL) ทำ�ให้ผู้เรียนมีพัฒน�ก�รท�ง
ด�้นสตปิญัญ� ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมท�งด�้นก�ร
อ�่นจบัใจคว�ม มคีว�มส�ม�รถด�้นก�รอ�่นจบัใจ
คว�มหลังเรียนสูงกว่�ก่อนเรียน ดังนั้นครูผู้สอน
ในระดับชั้นต่�งๆ ส�ม�รถนำ�รูปแบบก�รจัดก�ร
เรียนรู้รูปแบบดังกล่�วไปใช้ในก�รพัฒน�ทักษะ
ก�รอ่�น จับใจคว�ม ก�รอ่�นวิเคร�ะห์ และก�ร
อ่�นอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ ซ่ึงเป็นก�รอ่�นในข้ันท่ี
สูงขึ้นไปสำ�หรับนักเรียนได้          

2. ขอ้เสนอแนะในการทำาวจิยัครัง้ตอ่ไป

2.1 ควรศกึษ�วิจยัเพิม่เตมิเกีย่วกบัจดัก�ร
เรียนรู้ท่ีใช้แผนภ�พโครงเรื่องประกอบกับก�รใช้
วิจัยเป็นฐ�น (RBL) เพื่อพัฒน�คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนในด้�นก�รสังเกต รู้จัก คิดตั้ง
สมมตฐิ�น รูจ้กัห�ส�เหตขุองเรือ่งนัน้ๆ รวมทัง้คดิ
วิเคร�ะห์ และสังเคร�ะห์ข้อมูลจ�กก�รอ่�น รวม
ถึงก�รศึกษ�พฤติกรรมก�รอ่�นจับใจคว�มโดยใช้
แผนภ�พโครงเรื่องประกอบก�รจัดก�รเรียนที่ใช้
ก�รวิจยัเป็นฐ�น (RBL) ว่�ส่งผลต่อพฤติกรรมก�ร
เรียนรู้จ�กระบบ Passive Learning ที่ผู้เรียนเป็น
ฝ�่ยรบัคว�มรูอ้ย�่งเดยีว ม�เปน็ Active Learning 
ที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติในก�รห�คว�มรู้ด้วย
ตนเองอย่�งไร
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