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 งานวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาการใช้แผนภูมคิวามหมายเพื่อพฒันาความสามารถ 
ในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา
พฒันาการ รชัดา  
 กลุ่มตวัอย่างคอื นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพฒันาการ    
รชัดา ซึ่งเรยีนวชิาภาษาองักฤษอ่านเขยีน รหสั อ32204 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 จ านวน   
34 คน โดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง 1 หอ้งเรยีน  
   เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังทดลอง และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเรียน     
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         สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูโดยหาค่าความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบก่อนสอบและ
หลงัสอบโดยใช้ Paired t-test และหาค่าเฉลี่ย mean, standard deviation ของเกณฑ์การให้คะแนน
จากแบบสอบถามความคดิเหน็ 
 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ 

1. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจสูงขึน้หลงัจากได้รบัการเรยีน
การใชแ้ผนภมูคิวามหมายเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

2. นักเรียนมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการเรียนการใช้แผนภูมิความหมายช่วยให้
นกัเรยีนอ่านเนื้อเรื่องไดเ้ขา้ใจง่ายขึน้ซึง่อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยอยา่งยิง่โดยคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.53  
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           The purpose of this study was to develop English reading comprehension of 
Mathayomsuksa 5 Students by using semantic mapping. 
  The sample of this study was 34 Mathayomsuksa 5/5 students studying Reading and 
Writing English code E32204 in the second semester of the 2010 academic year at 
Triamudomsuksapattanakarn Ratchada School. They were selected by using purposive 
sampling.  
  The instruments used in this study were the lesson plan, the English reading 
comprehension test, and questionnaires on using semantic mapping to develop English 
reading comprehension.  The data was statistically analyzed by Mean, Percentage and 
paired t-test for dependent samples. 
 
  The findings of this study revealed that: 

 1   the students’ ability in develop English reading comprehension significantly 
improved at the .01 level after using semantic mapping. 
   2  the students’ opinions on using semantic mapping to develop English reading 
comprehension were at the highest level of satisfaction with the mean of 4.53. 
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ประกาศคุณูประการ 
 
   สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้โดยมีอาจารย์ ดร. วไลพร ฉายา อาจารย์ที่ปรึกษา      
เป็นผูใ้หค้ าปรกึษา และค าแนะน าเป็นอยา่งดยีิง่ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ แก่ผู้วจิยัอย่างดยีิง่
ตลอดมา ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความเมตตาที่อาจารยไ์ด้กรุณาชี้แนะแนวทางในการศกึษาค้นควา้ ให้
ความช่วยเหลอือยา่งยิง่ในการตรวจสอบปรบัปรุงแกไ้ขสารนิพนธจ์นส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีผู้วจิยัขอกราบ
ขอบพระคุณท่านอาจารยเ์ป็นอยา่งสงู ไว ้ณ ทีน่ี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อญัชล ีจนัทร์เสม และอาจารยปิ์ยวรรณ กุลมยั ที่ได้
เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขขอ้บกพร่องในการท าสารนิพนธ์์  
   ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.อญัชล ีจนัทร์เสม และอาจารย์ ดร.สมศกัดิ ์แก้วนุชซึ่ง
กรุณาเป็นกรรมการในการสอบปากเปล่าสารนิพนธ ์
   ขอกราบขอบพระคุณผูบ้รหิารโรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ รชัดา หวัหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และคณะครูทุกกลุ่มสาระที่ให้การสนับสนุนและเป็นก าลงัใจด้วยด ี 
ตลอดมาและขอขอบใจนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่5/5 ทีอ่ านวยความสะดวกพรอ้มใหค้วามร่วมมอืด้วยดี
ในการวจิยั 
   คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ ทีพ่งึไดร้บัจาสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัของมอบเ ป็ น เ ค รื่ อ ง บู ช า
พระคุณของคุณพ่อไพศาลและคุณแม่สุดสงวน พศิาลเจรญิสวสัดิผ์ูเ้ป็นพระอรหนัต ์คร ูอาจารยแ์ละผูม้ี
พระคุณทุกท่านทีป่ระสทิธิป์ระสาทความรูแ้ละใหค้วามอนุเคราะหแ์ก่ผูว้จิยัตัง้แต่ตน้และขอมอบใหเ้ป็น
ของขวญัอนัทรงคุณค่าแด่นายวรีะชยั สทา้นพล ผูเ้ป็นสามแีละเดก็ชายปญัจพล สท้านพล บุตรชายที่
เป็นผูใ้หก้ าลงัใจตลอดมาจนท าใหผู้ว้จิยัสามารถประสบความส าเรจ็ในการศกึษา 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภมิูหลงั  
 การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนักเรียนไทย 

กระทรวงศกึษาธกิารจงึตระหนกัถงึความจ าเป็นดา้นการเรยีนการสอนภาษาโดยเฉพาะภาษาองักฤษ 
และให้พฒันาภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ โดยจดัการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องตัง้แต่ระดบั
ประถมศกึษาจนถงึระดบัมธัยมศกึษา (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2539: 18) ทีเ่ป็นสาระการเรยีนรูห้นึ่งใน
แปดกลุ่มสาระพื้นฐานตลอดหลกัสูตรการเรียนการสอน การเรยีนรู้ภาษาองักฤษจงึมคีวามส าคญั    
ต่อการติดต่อสื่ อสาร การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ส่งสารและผู้ร ับสารได้อย่างถูกต้อง
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2544) และไดป้ระกาศใชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551 เป็นหลกัสตูรแกนกลางของประเทศเพื่อเป็นเป้าหมายและกรอบทศิทางในการพฒันาหลกัสูตร
รวมถงึ การจดักระบวนการเรยีนการสอน และการวดัประเมนิผลเพื่อพฒันาศกัยภาพของเยาวชนไทย
ใหม้มีาตรฐานความรู ้ความสามารถสงูขึน้กา้วทนัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยแีละ การเปลี่ยนแปลง
ของโลก (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551: 1) ผูบ้รหิารฝา่ยวชิาการได้ตระหนักถึงการเรยีนการสอนวชิา
องักฤษอ่านเขยีน ส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 4-6 ที่เลอืกแผนภาษาต่างประเทศ เป็นวชิา
เพิม่เตมิอกี 1 รายวชิา เพื่อใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
  การเรยีนภาษาใดๆ กต็ามการอ่านเป็นพื้นฐานที่ส าคญัของการเรยีนรู้ในการทราบขอ้มูล
ขา่วสารระหวา่งวตัถุประสงคข์องผูเ้ขยีน อกีทัง้เป็นการพฒันาสตปิญัญาองค์ความรู้ ความเขา้ใจ เจต
คต ิของมนุษยใ์นสงัคมโลก  และค่านิยมต่าง ๆ รวมทัง้ยงัสามารถช่วยในการเปลีย่นแปลงการด าเนิน
ชวีติไปสู่สิง่ทีด่ที ีสุ่ด การอ่านจงึมคีวามส าคญัต่อชวีติมนุษยอ์ยา่งยิง่ในชวีติประจ าวนัและต่อการเรยีน
การสอน (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2549: 1) ซึง่สามารถพูดอกีนัยหนึ่งได้ว่าทกัษะการเขยีนที่ดเีป็นผล
สบืเนื่องจากการมทีกัษะการอ่านที่ดดี้วยเช่นกนั การวดัและประเมนิผลตามหลกัสูตรการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 และหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ยงัต้อง
ประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คอื การอ่าน คดิวเิคราะห์ เขยีน จากการสงัเกตและประเมนิการ
ปฏบิตังิาน  
  จากการวจิยัของต่างประเทศกล่าววา่ การใชแ้ผนภมูคิวามหมาย (Semantic Mapping) 
เพื่อพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจเป็นกระบวนคดิ (Thinking Process) การวเิคราะห ์
(Analysis) ของบริบท (Context) เรื่องราว (History) เรื่องเล่า (Narrative) บทความ (Journal)     
แก่นแท้ (Theme) ใจความส าคญั (Main Idea) ผู้อ่านจะสามารถเขา้ใจวตัถุประสงค์ของผู้เขยีน     
โดยหยบิยกจากบรบิทไดด้งัประสงค ์(Barbara Kroll. 1993: 61-81)  
  การที่ผู้เรียนสามารถพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจถึง
วตัถุประสงคข์องผูเ้ขยีนและการอ่าน คดิวเิคราะห์ เขยีนได้นัน้ ครูผู้สอนจ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องเขา้ใจ
ธรรมชาตขิองผู้เรยีนเป็นอย่างดเีสยีก่อน เพราะผู้เรียนแต่ละคนจะมคีวามสามารถเรยีนรู้รบัรู้ได้ด ี    
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เมื่ออยูใ่นสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกนั การเรยีนรู้ของผู้เรยีน (Learning Style) จงึมี
ความส าคญัต่อการจดัการเรยีนการสอน ถ้าได้เรยีนด้วยวธิกีารที่ผู้เรยีนชอบจะมผีลท าให้การเรยีนรู้
ของผูเ้รยีนดขีึน้ (อาชญัญา รตันอุบล. 2538: 33) ครูผู้สอนจงึต้องวเิคราะห์ สงัเคราะห์และประเมนิ
สภาพผูเ้รยีนแลว้เลอืกวธิกีารสอนทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน (ระพพีรรณ เอกสุภาพนัธ.์ 2541: 33)  
 การใชแ้ผนภมูคิวามหมายเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
ครผููส้อนจดัการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนท ากจิกรรมเป็นกลุ่มโดยมกีารแบ่งภาระหน้าที่ การท ากจิกรรม
เพื่อเป็นแรงเสรมิขบัเคลื่อนให้ผู้เรยีนมคีวามพยายาม มุ่งมัน่ที่จะใช้แผนภูมคิวามหมายเพื่อพฒันา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเป็นการพัฒนาการต่อยอดในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจในระดบัสูงต่อไป ซึ่งสอดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
มาตราที ่24 ก าหนดไวว้า่ ครผููส้อนควรจดัการเรยีนการสอนโดยจดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหผู้เ้รยีน
ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกปฏบิตัใิหเ้ป็นผูเ้รยีนทีท่ าได้ คดิเป็น ท าเป็นตลอดจนน าความรู้มา
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิและการแก้ไขปญัหา (ส านักนายกรฐัมนตรี.2542: 9) ผลสบืเนื่องท าให้เกณฑ์
คะแนนคุณลกัษะอนัพงึประสงคแ์ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้อยา่งย ัง่ยนื 

   จากประสบการณ์ของผูว้จิยัในการสอนวชิาภาษาองักฤษอ่านเขยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่5  พบวา่นักเรยีนส่วนใหญ่มปีญัหาด้านการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท าให้ไม่สามารถ
สรุปและการจบัใจความส าคญัของเรื่องราวทีอ่่านได้ท าให้คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านการอ่านคดิ
วเิคราะหน์ัน้ค่อนขา้งอยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑท์ีก่ าหนด อกีสาเหตุของปญัหาคอื ผูเ้รยีนเคยชนิกบัการ
เรยีนการสอนทีค่รผููส้อนแปลความหมายเป็นภาษาไทยทุกประโยคซึง่เป็นการเรยีนการสอนแบบเดมิ
ท าใหผู้เ้รยีนขาดทกัษะดา้นทกัษะพสิยั กระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบเพราะครูผู้สอนเป็นศูนยก์ลาง   
(กรมวชิาการ. 2540) เพื่อแกไ้ขปญัหาการเรยีนการสอนดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบันโยบายทีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นศนูยก์ลาง ผูว้จิยัไดศ้กึษางานวจิยัเกี่ยวกบัวธิกีารพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจโดยใชแ้ผนภมูคิวามหมาย (Semantic Mapping) ซึ่งเป็นนวตักรรมที่ประสมประสาน
ทฤษฎีประสบการณ์เดิมรวมเข้ากับความเข้าใจในการอ่านเป็นการเชื่อมโยงเรื่องราวที่อ่านกับ
ความคดิรวบยอดทีม่อียูเ่ดมิปรากฏในรปูแผนภมูคิวามหมายเป็นรปูธรรมไดช้ดัเจนจากการขบัเคลื่อน
การเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรยีนแทนโครงสร้างเนื้อเรื่องที่ศกึษาของ ซเินทราและคณะ 
(Sinatra; et al. 1984: 22-29)   

  จากการศึกษางานวิจ ัยเกี่ยวกับการอ่าน คิด วิเคราะห์  เขียนวิชาภาษาไทยพบได้ว่า 
นกัเรยีน ในประเทศส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑท์ีไ่ม่น่าพอใจ แมว้า่หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน
ได้ตระหนักให้มกีารสอบทกัษะการอ่าน คิดวเิคราะห์ เขยีน ในวชิาภาษาไทย ปญัหาที่พบมากคือ 
ปญัหาการอ่านจบัใจความส าคญั ผูเ้รยีนอ่านแลว้ไม่สามารถสรุปสาระส าคญัของเรื่องทีอ่่านได้ และไม่
สามารถตอบค าถามของเรื่องทีอ่่านไดด้ว้ย ดงัทีแ่ววมยรุา เหมอืนนิล (2541: 5) กล่าวไวว้่า นักเรยีน
ส่วนใหญ่ไม่รกัการอ่าน ท าใหอ่้านหนงัสอืไดช้า้ อกีทัง้ขาดทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั หรอือ่าน
เพื่อความเขา้ใจ ท าใหเ้กดิความเบื่อและขาดความมุมานะเป็นผลเชื่อมโยงต่อการเรยีนการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษ ซึง่เป็นภาษาต่างประเทศทีม่คีวามส าคญัไม่ยิง่หยอ่นกว่าภาษาไทย ผู้ส าเรจ็การศกึษา
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จากระดบัมธัยมศกึษาจนถงึระดบัอุดมศกึษา ไดศ้กึษาเรยีนรู้วชิาภาษาองักฤษมาเป็นเวลานานพอต่อ
การสะสมองคค์วามรูเ้ดมิยงัไม่สามารถใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งมัน่ใจโดยเฉพาะการอ่านเรื่องราวหรอื
บทความจากหนังสือภาษาองักฤษเล่มอื่นๆ ที่นอกเหนือจากต าราเรียนที่ผู้เรยีนได้รบัความรู้จาก
ครผููส้อน   โดยการอธบิายและแปลใหฟ้งั (ระพพีรรณ กตีา. 2543: 2; อ้างองิจาก ส าอาง หริญับูรณะ 
และคณะ. 2527: 581) 

   การกล่าวขา้งต้นการจดักจิกรรมเรยีนการสอนที่เหมาะส าหรบัผู้เรยีนโดยการใช้แผนภูมิ
ความหมายเพื่อพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจผู้สอนสามารถกระตุ้นความสนใจให้
ผูเ้รยีนใชอ้งคค์วามรูห้รอืจากประสบการณ์เดมิของผู้เรยีนเองโดยตรงซึ่งเป็นประโยชน์ด้านการอ่าน
โครงสรา้งของเรื่องราว หรอืขอ้ความประเภทต่างๆ เป็นการกระตุ้นการเรยีนรู้ของผู้เรยีนจากภายใน
ขบัเคลื่อนออกมาปรากฏในแผนภูมคิวามหมาย  ตามล าดบัเหตุการณ์เป็นการเอื้อให้ผู้เรยีนศกึษา
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจได้ง่ายขึน้จากกจิกรรมและท าให้ผู้เรยีนประสบความส าเรจ็ด้านทกัษะ
การอ่าน ดงัเช่น  พรเพญ็ พุ่มสะอาด (2542: 66-68) ศกึษาเปรยีบเทยีบความเข้าใจในการอ่าน และ
ความสามารถในการเขียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้ร ับการเรียนรู้จากการสอน      
ความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้แผนภูมิความหมาย พบว่านักเรยีนสามารถเชื่อมโยง
วเิคราะหบ์ทความหรอืเนื้อเรื่องได้อย่างเขา้ใจมากยิง่ขึน้ สอดคล้องกบังานวจิยัของระพพีรรณ กตีา
(2543) ได้ศกึษาแผนภูมคิวามหมายรูปแมงมุมเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ในการเสรมิแรงทางบวกต่อ
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2  และผลการวจิยัของ  
สุชาย สนัติจิตรุ่งเรือง (2547) ศึกษาการใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพฒันาความเข้าในการอ่าน
ภาษาองักฤษของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่4 ซึ่งได้สอดคล้องกบัสุณิชา ผุดผ่อง (2547) ที่ศกึษา 
การพฒันาความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สูง    
โดยการใช้เทคนิคแผนภูมิความหมายนอกจากนี้ ลิน่า อเบด (Lina Abed. 2006-2007) นักวจิยั
ต่างประเทศได้ศึกษาผลสัมฤทธิก์ารใช้กลยุทธ์แผนภูมิความหมายความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนหญงิระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ผลวจิยัพบว่า นักเรยีนมทีกัษะในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

   จากแนวคิดของนักการศึกษาและงานวจิยัต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ถึงประโยชน์ของ
แผนภมูคิวามหมายในการพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  ผู้วจิยัเองมี
ความสนใจซึง่มกีารจดัแผนการจดัการเรยีนการสอนโดยมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสร้างมุมมองและ
ทศันคตดิา้นบวกให้แก่ผู้เรยีนโดยการใช้แผนภูมคิวามหมายพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจ เพื่อเป็นแนวทางส่งผลใหผู้เ้รยีนเกดิความรกัและพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจ อกีทัง้สามารถเป็นแนวทางส าหรบัครผููส้อนในการปรบัปรุงการสอนอ่านภาษาองักฤษ
ในปจัจุบนัและในอนาคตอยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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ความมุง่หมายของการวิจยั 
             งานวจิยันี้มจีุดมุง่หมาย 2 ประการ ดงันี้ 

1. เพื่อศึกษาผลการใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  

2.   เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยการใช้แผนภูมิ
ความหมายเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
  การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาการพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจของนกัเรยีน โดยใช้แผนภูมคิวามหมาย และผลของการวจิยัในครัง้นี้จะเป็นแนวทางแก่
ครผููส้อนภาษาองักฤษ โดยเฉพาะครทูีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนอ่าน ในอนัที่จะน าไปเป็นแนวทางในการ
พฒันาการสอนอ่านใหน่้าสนใจมคีวามเขา้ใจเรื่องทีอ่่านอยา่งเป็นระบบ มวีสิยัทศัน์เชงิสร้างสรรค์และ
บรรยากาศในการเรยีนการสอนมชีวีติชวีา น่าสนใจ สนุกสนาน ส าหรบัครูผู้สอนภาษาองักฤษและ
ผู้จดัท าหลกัสูตรสามารถน าแผนภูมคิวามหมายแต่ละรูปแบบตามความเหมาะสมของเนื้อเรื่อง มา
สรา้งเป็นแผนภมูใินการสอนและจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษอื่น ๆ 
เช่น ทกัษะการเขยีนจากเนื้อเรื่องที่อ่านโดยมสีญัญาณค าเป็นตวัชี้แนะ ท าให้การเขยีนของนักเรยีน
เกดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้ มคีวามคดิสรา้งสรรคเ์ชงิบวก และเป็นแนวทางน าไปประยุกต์ใช้กบัการสอน
วชิาอื่นๆ  
 
ขอบเขตของการวิจยั  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจ ัยครัง้นี้ เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพฒันาการ รชัดา ที่เรยีนวชิาภาษาองักฤษอ่านเขยีน รหสัวชิา อ32204 ภาคเรยีนที่ 2     
ปีการศกึษา 2553 จ านวน 314 คน 
 

     กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้  เป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพฒันาการ รชัดา ที่เรยีนวชิาภาษาองักฤษอ่านเขยีน รหสัวชิา อ32204 ภาคเรยีนที่ 2     
ปีการศกึษา 2553 จ านวน 34 คน ซึ่งได้จากการเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง 1 ห้องเรยีน จากจ านวน
นกัเรยีน 314 คน เพราะผูว้จิยัเป็นครสูอนวชิาภาษาองักฤษอ่านเขยีนดว้ยตนเอง และจ านวนนักเรยีน
เหมาะสมต่อการท าวจิยัอกีทัง้เป็นนกัเรยีนทีเ่รยีนแผนคณิตองักฤษ 
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  ตวัแปรท่ีจะศึกษา  
  1.   ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  การสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชแ้ผนภมูคิวามหมาย   
  2.   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 และการแสดงความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนการอ่านภาษาเพื่อความ
เขา้ใจโดยใชแ้ผนภมูคิวามหมาย 
 

 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 
  เนื้อหาที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ เป็นเนื้อหาในต าราเรียน Weaving It Together 2 วชิา
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน รหัส อ32204  ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เลือกเรียน          
แผนภาษาต่างประเทศ ซึ่งทางโรงเรียนได้ก าหนดไว้ในหลกัสูตรสถานศึกษาหลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  
  
   ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั  
   ผูว้จิยัใชร้ะยะเวลาในการวจิยั 8 สปัดาห ์ๆ ละ 2 คาบ คาบละ 55 นาท ีรวม 16 คาบ ใน 
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 
 
นิยามศพัท์เฉพาะ   

 1.  แผนภูมิความหมาย หมายถึง รูปแบบแผนภูมิที่สามารถแสดงการเชื่อมโยง
ความสมัพนัธ์ของขอ้ความส าคญัๆต่างๆ ในบทอ่านเป็นเทคนิคที่ใช้ในการจดัรวบรวมสรุปเนื้อหา
แสดงความคดิเหน็โดยการเชื่อมโยงความคดิรวบยอดและรายละเอยีดที่ส าคญัเขา้ด้วยกนัในรูปของ
แผนภูมิความหมายหรือภาพเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจเนื้อเรื่องหรือ
เรื่องราวที่ได้อ่านอย่างมรีะบบ ช่วยให้การพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจ ซึง่มกีารใชแ้ผนภมูใินแต่ละแบบดว้ยรปูทรงเรขาคณิตด้านในจะการประกอบด้วย ค า วล ีหรอื
ประโยคกไ็ด้  โดยมลีูกศรหรอืเส้นเชื่อมโยงเพื่อเป็นการแสดงให้เหน็ถึงความสมัพนัธ์ของใจความ
ส าคญั ความคดิรวบยอดของเนื้อเรื่อง 

  2.   ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ หมายถึง การอ่านที่ผู้อ่าน
พยายามเข้าถึง “สาร”และเข้าถึงประเดน็ที่ผู้เขยีนเจตนาส่งสารในแง่มุมต่าง ๆ ให้ผู้อ่านมากที่สุด 
เข้าใจสิ่งที่อ่านในด้านการแปลความ ตีความ วิเคราะห์ จบัใจความส าคญั และเรียบเรียงล าดับ
เหตุการณ์ รวมถงึสามารถบอกรายละเอยีดส าคญั บอกเหตุผลและการเชื่อมโยงขอ้ความต่างๆ    เพื่อ
ความเขา้ใจวตัถุประสงค์อย่างถ่องแท้ ซึ่งวดัได้จากคะแนนการท าแบบทดสอบวดัความสามารถ ใน
การอ่านทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  
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สมมติฐานในการวิจยั 
1. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ รชัดา ที่เรยีนโดย

การใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ           
มคีวามสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนทดลอง  

2.  นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็เชงิบวกต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
โดยการใชแ้ผนภมูคิวามหมาย 
 



 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
  การวจิยัครัง้นี้มจีุดประสงคเ์พื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
โดยใชแ้ผนภมูคิวามหมาย ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง โดยได้น าเสนอตามหวัขอ้
ต่อไปนี้ 

1. แนวทฤษฎเีกีย่วกบัการอ่าน 
               1.1   ความหมายของการอ่าน 

     1.2   การอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
1.3   องคป์ระกอบในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
1.4   การพฒันาการอ่าน 
1.5   โครงสรา้งขอ้ความ 

2. แผนภมูคิวามหมาย 
 2.1   แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกบัแผนภมูคิวามหมาย 

             2.2    ความส าคญัของแผนภมูคิวามหมาย 
 2.3   ประเภทของแผนภมูคิวามหมาย 
 2.4   ข ัน้ตอนการใชแ้ผนภมูคิวามหมาย 

 
1.  แนวทฤษฎีเก่ียวกบัการอ่าน 
            1.1   ความหมายของการอ่าน 
        การอ่านเป็นทกัษะทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั พบเหน็ไดห้ลายรูปแบบ เช่น การอ่านหนังสอื 
แผนที ่ป้ายโฆษณา แผนที ่แผนภมู ิรปูภาพ สญัลกัษณ์ท่าทาง ต่างๆ รวมถงึการอ่านอกัษรเบรล ของ
คนตาบอด นักการศกึษาให้ค านิยาม การอ่าน (อุทยั ภริมยร์ื่น. 2543: 37) ซึ่งสามารถแยกประเดน็ 
คอื การอ่านเป็นการถอดรหสัภาษา โดยการรบัรู้ภาษาที่อ่าน แล้วให้ความหมายที่เหมาะสมจัดเรยีง
เป็นค าพูดออร์ควอท และเวยีร์ (Urquart; & Weir. 1998: 21-22 อ้างองิจาก สุชาย สนัตจิติรุ่งเรอืง)          
นกัการศกึษากล่าวว่าการอ่านเป็นกระบวนการรบัและตคีวามหมายของภาษาที่ปรากฏในงานเขยีน
และยังต้องมีการคาดเดาเรื่องราว โดยอาศัยจากประสบการณ์เดิมและความรู้ทางภาษา              
(สุรนี แกว้กลม. 2542: 42) เสรมิว่า การอ่านเป็นกระบวนการที่ซบัซ้อนต่อเนื่องเพื่อหาความหมาย
ของขอ้เขยีนจากขอ้ความ หรอืเรื่องเล่าโดยน าความรูจ้ากประสบการณ์เดมิของตนมาเชื่อมโยงเพื่อให้
เกดิความเขา้ใจในสิง่ทีผู่เ้ขยีนตอ้งการสื่อใหผู้อ่้านซึง่สอดคลอ้งกบั วดิโดสนั (Widdowson. 1979:174) 
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2542: 1-2) และนัทเทิล (Nuttall. 1982: 4-5) ซึ่งกล่าวว่าการอ่านเป็น     
กระบวนการสื่อสารและปฏกิริยิาโตต้อบระหวา่งผูเ้ขยีนและผูอ่้าน ผูอ่้านนอกจากจะต้องถอดรหสัจาก
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ค าหรือข้อเขียนของข้อความหรือเรื่องเล่าที่เห็นแล้วยงัต้องมีความเข้าใจในการอ่านและเข้าถึง
ความรูส้กึนึกคดิของผูเ้ขยีนทีต่อ้งการใหผู้อ่้านเขา้ใจของผูเ้ขยีนดว้ย  
   สรุปไดว้า่การอ่าน คอืการอ่านเป็นหวัใจส าคญัในการเรยีนรู ้(ฉววีรรณ คหูาภนินัท.์ 2542:3)
กระบวนการสื่อความหมายระหวา่งผูเ้ขยีนกบัผูอ่้าน  ผูอ่้านตอ้งมคีวามรู้จากประสบการณ์เดมิโดยใช้
กระบวนการคดิ ส่งผลใหส้ามารถอ่านเพื่อความเขา้ใจไดด้ ี
               1.2   การอ่านเพ่ือความเข้าใจ 

 การอ่านเพื่อความเขา้ใจเป็น สิง่ส าคญัและเป็นเป้าหมายส าหรบัผู้อ่าน เพื่อต้องการ
ทราบถงึสาระทีผู่เ้ขยีนตอ้งการทีจ่ะสื่อสารหรอืส่งสารใหท้ราบ ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญการอ่านไดก้ล่าวถงึ การ
อ่านเพื่อความเขา้ใจไวต่้าง ๆ กนั ดงันี้ การให้ความส าคญัของการอ่านเพื่อความเขา้ใจว่า การอ่าน
ใดๆ จะไม่มคีวามหมายเลยหากขาดซึง่ความเขา้ใจในการอ่านและการอ่านเพื่อความเขา้ใจนี้จะเกดิขึน้
จากกกระบวนการทางสติปญัญาประกอบกับความสามารถอีกหลายประการซึ่งตรงกับรูบิน     
(Rubin. 1993: 194) กล่าวไว ้ประกอบดว้ย 2 ประการ คอื การรูค้วามหมายและเหตุผลของการใช้ค า
ในขอ้ความเหล่านี้ ในขณะที่  แซมมวลส์ และคณะ (Samuel; et. al.1992: 129) ระบุว่า ความเขา้ใจ
ในการอ่านเกดิจากกระบวนการถอดความหมายของขอ้ความต่างๆ หรอืขอ้มูลใหม่ๆที่ได้รบัจากการ
อ่านน าไปเชื่อมโยงกบัความรูแ้ละประสบการณ์เดมิ หากผู้อ่านที่มพีื้นความรู้และมปีระสบการณ์เดมิ
ใกล้เคียงกบัผู้เขยีน จะมีความเข้าใจเรื่องราวได้ดีกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกนั ส่วน
แลพพ์ และฟลดั (Lapp; & Flood. 1986: 5-6) กล่าวว่า ความเขา้ใจในการอ่านเป็นกระบวน การ
ปฏิส ัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับผู้เ ขียน การตีความ การตัง้ข้อสมมติฐาน การประเมินสิ่งที่อ่าน 
จุดมุ่งหมายในการอ่านและความคุน้เคยกบัสิง่ที่เกี่ยวขอ้งกบัเนื้อหายงัผลให้ระดบัความเขา้ใจในการ
อ่านของผูอ่้านแตกต่างกนัออกไปเช่นเดยีวกนั สิง่ทีส่ าคญัที่สุดในการอ่าน คอืความเขา้ใจ ซึ่งกไ็ด้มา
จากการมกีระบวนการทางความคิดในการแปลความ ตคีวาม จบัใจความ โดยอาศยัความรู้ความ
เขา้ใจทางภาษาและจากประสบการณ์เดมิของผูอ่้าน ทัง้นี้และทัง้นัน้ ผูอ่้านที่มคีวามเขา้ใจในการอ่าน
จงึควรมลีกัษณะเหมอืนหรอืสอดคลอ้งกบั สมุทร เซน็เชาวนิช (2542: 74) และDonald Martin (1991) 
คอื 

1. สามารถจดจ าเรื่องราวทีอ่่านมาแลว้ไดแ้ละสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการอา้งองิได้ 
2. จบัใจความส าคญั  แยกแยะ  ประเมนิ และล าดบัความส าคญัของประเดน็หลกัและรองได้ 
3. สามารถตคีวามเกีย่วกบัเรื่องราวหรอืขอ้คดิเหน็ทีอ่่านมาวา่มนียัส าคญั หรอืลกึซึง้มาก

น้อยเพยีงใด 
4. สามารถสรุปลงความเหน็ทีถู่กตอ้งอยา่งมเีหตุมผีล และน่าเชื่อถอืจากสิง่ทีอ่่านมาแลว้ได ้
5. สามารถใชว้จิารณญาณของตนเองในการพจิารณา ไตร่ตรองขอ้สรุป หรอืการอา้งองิต่าง  

ของผูเ้ขยีนไดถู้กตอ้งและเขา้ใจอยา่งเป็นระบบ 
6. สามารถ่ายโอนและน าความรูจ้ากการอ่านประยกุตก์บัประสบการณ์อื่น ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ตามกาลเทศะ  
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การกล่าวข ัน้ตอนการอ่านเพื่อความเขา้ใจมเิลคกี้และเจฟฟรี่  (Miklecky; & Jeffries.1986: 
21-257) ไดช้ีแ้นะกลยทุธเ์พื่อใหไ้ดม้าซึง่ความเขา้ใจความหมายของสิง่ทีอ่่านและใชเ้วลาน้อยทีสุ่ด ซึง่
นบัไดว้า่เป็นทางลดัทีจ่ะท าใหผู้อ่้านไดไ้ปถงึจุดหมายปลายทางนัน้คอื ความเขา้ใจในการอ่านได้ดขี ึน้
และเรว็ขึน้ มกีระบวนการต่างๆ สนบัสนุน ดงันี้ 

 1.   การส ารวจและคาดเดาเรื่องก่อนอ่าน (Previewing and predicting) โดยใช้วธิกีารอ่าน      
หวัเรื่อง ดูภาพประกอบ อ่าน 2-3ประโยคแรกของย่อหน้าแรก อ่านบรรทดัแรกของแต่ละย่อหน้า       
อ่านประโยคสุดทา้ยของยอ่หน้าสุดทา้ยและอ่านชื่อ วนัที ่หรอืตวัเลข จะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจ
เรื่องทีจ่ะอ่านไดง้่ายขึน้ และยงัท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการอ่านไดเ้รว็และดขีึน้ 

 2.   การอ่านแบบคร่าว ๆ (Skimming) เป็นการอ่านแบบอ่านขา้มค าหรอืประโยคทีไ่ม่ 
ส าคญัเพียงเลือกอ่านเฉพาะค าส าคญัที่บอกให้ทราบใจความที่ส าคญัเท่านัน้ ผู้อ่านควรอ่านอย่าง
รวดเรว็กวา่อ่านปกต ิ2 เท่า และจะตอ้งเปลีย่นวธิกีารอ่านจากทุกค าใหเ้ป็นการอ่านเฉพาะรายละเอยีด
บางอยา่งจากเรื่องทีอ่่านเท่านัน้ 
  3.  การอ่านแบบเฉพาะเจาะจง (Scanning) เป็นการอ่านแบบกวาดสายตาอยา่งรวดเรว็ โดย
มจีุดมุ่งหมายเพื่อหาข้อความ ข้อมูลหรอืค าตอบที่มีจุดประสงค์เฉพาะเช่น การค้นหาค าศพัท์จาก
พจนานุกรม  การอ่านสารบญั  การอ่านหน้าตารางดชันีหุน้ในหนงัสอืพมิพ์  
            4.   การเดาความหมายของค าศพัท์(Guessing Word Meaning) เป็นการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจโดยอาศยับรบิทเป็นตวับ่งชี ้(Clue) และอาศยัความรูแ้ละประสบการณ์เดมิของผูอ่้าน 
            5.   การหาใจความส าคญั (Topic or Main Idea) ถ้าผูอ่้านเขา้ใจในใจความส าคญัของแต่ละ
ยอ่หน้าจะท าใหก้ารอ่านเป็นไปอยา่งรวดเรว็และเกดิความเขา้ใจเรื่องทีอ่่านง่ายขึน้ 
            6.   การหาโครงสร้างของบทอ่าน (Finding The Pattern of Organization) รูปแบบของ
โครงสรา้งของเนื้อความในแต่ละบทอ่านมคีวามแตกต่างกนัออกไปให้ผู้อ่านพยายามหารูปแบบของ
แต่ละบทอ่านภาษาองักฤษมโีครงสร้างหลายรูปแบบ เช่น  Listing, Time Order, Cause/Effect, 
Comparison /Contrast เป็นตน้ 
            7.   การใชค้ าอา้งองิ (Using Reference Words) บางครัง้ผู้เขยีนไม่นิยมใช้ค าเดมิซ ้าแต่จะ
ใชส้รรพนามแทนชื่อเฉพาะหรอืค านาม เพราะเป็นค าทีส่ ัน้แต่มคีวามส าคญัต่อความเขา้ใจ สร้างความ
สนใจใหก้บัผูอ่้านเขา้ใจในการอ่านมากยิง่ขึน้ 
   สรุปไดว้า่  ในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ นอกจากผูอ่้านจะตอ้งเขา้ใจว่าผู้เขยีนมวีตัถุประสงค์
อะไรโดยตอ้งอาศยัความรู้ทางภาษา ความรู้ด้านค าศพัท์ ความรู้เกี่ยวกบัเครื่องหมายสญัญาลกัษณ์ 
เครื่องหมายวรรคตอน ความรู้เกี่ยวกบัโครงสร้างไวยากรณ์ ความรู้จากประสบการณ์เดมิ(Schema) 
ความรู้รอบตวั และสามารถช่วยให้ผู้อ่านสรุปและตคีวามเรื่องที่อ่านได้เหมาะสมตามระดบัความสา
มารแต่ละระดบัชัน้ 

 1.3   องคป์ระกอบในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
       นกัการศกึษาไดใ้หค้ านิยามความหมายของการอ่านไวว้า่ การอ่านเป็นกระบวนการของ

การคิดเพื่อท าความเข้าใจในความหมายของสิ่งที่อ่าน และผู้อ่านจะเกิดความเข้าใจในการอ่าน      
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ต้องอาศัยองค์ประกอบดังที่  วิลเลี่ยมส์ (Williams. 1994: 3-12) และไรเดอร์ และเกรฟส์            
(Ryder; & Graves.1998: 17) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบส าคญัของการอ่านเพื่อความเขา้ใจดงันี้ 

1. องคป์ระกอบดา้นภาษา เช่น ความรูค้วามเขา้ใจดา้นตวัอกัษร  การสะกดค า ลกัษณะของ
ค าการเรยีบเรยีงค า โครงสรา้งและไวยากรณ์ของภาษา และความสามารถในการตคีวามของผูอ่้าน 

2. องค์ประกอบด้านความรู้และประสบการณ์เดมิของผู้ อ่าน ได้แก่ ความรู้รอบตวัในด้าน
ต่าง ๆ ทีจ่ะช่วยใหผู้อ่้านเกดิความเขา้ใจไดด้ขี ึน้ 

3. องค์ประกอบในการจับใจความส าคัญเพื่อความเข้าใจในการอ่านนักเรียนอ่านจับ
ใจความส าคญัเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจอ่านหวัขอ้และสรุปใจความส าคญั พร้อมตอบค าถามว่า 
ท าไมการหาใจความส าคญัจงึมคีวามส าคญัในการอ่านเนื้อเรื่อง จากนัน้ใหห้าค าตอบจากการอ่านเนื้อ
เรื่องวา่บอกอะไรกบัเรา ครูให้นักเรยีนกวาดสายตาอ่านเพื่อหาใจความส าคญัในแต่ละย่อหน้า และ
ช่วยกนัตรวจค าตอบอกีครัง้ 
 นกัการศกึษาแฮรร์สิ และสมธิ (Harris; & Smith. 1980: 235) กล่าวไวว้่า ประสบการณ์เดมิ 
ความสามารถทางภาษาและการคดิ เจตคตแิละจุดประสงค์ในการอ่าน คอื องค์ประกอบส าคญัของ
การอ่านเพื่อความเขา้ใจ (เสาวลกัษณ์ รตันวชิช.์ 2536: 24-25; อ้างองิจาก Chapman. 1987) กล่าว
แตกต่างกนัเลก็น้อยวา่ องคป์ระกอบควรประกอบดว้ย  
 1.  ความรูห้รอืประสบการณ์เดมิของผูอ่้าน  
 2.  อภปิญัญา ซึง่เป็นความสามารถของผูอ่้านในการเขา้ใจกระบวนการคดิของตนทีใ่ชใ้นการ
ตวีามและแกไ้ขปญัหาต่างๆทีเ่กดิขึน้ในขณะทีอ่่าน  
 3.  ความเขา้ใจโครงสรา้งเนื้อความจะช่วยใหผู้อ่้านสามารถวเิคราะห์จุดมุ่งหมายของผู้เขยีน 
และหาขอ้มลูทีต่อ้งการในการอ่านประเภทต่าง ๆ ได ้
 สรุปได้ว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจ มีองค์ประกอบส าคัญหลายด้านซึ่งประกอบด้วย 
ความสามารถทางภาษาของผูอ่้าน กระบวนการคดิในการแก้ไขปญัหาที่เกดิขึน้ในขณะอ่าน และการ
เชื่อมโยงความรู้หรือประสงการณ์เดิมกับข้อมูลที่ได้รบัจากการอ่าน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้อ่าน       
เกดิความเขา้ใจ และเกดิประโยชน์ตามทีผู่อ่้านแต่ละคนไดต้ัง้จุดประสงคใ์นการอ่านไว้  

1.4   การพฒันาการอ่าน 
      นักการศึกษาได้นิยามความหมายของการพัฒนาการอ่านไว้ดังนี้  การอ่านเป็น

กระบวนการของการคิดเพื่อท าความเข้าใจในความหมายของเนื้อเรื่องหรอืบทความที่อ่าน การที่
ผูอ่้านจะเกดิความเขา้ใจในการอ่านนัน้จ าเป็นตอ้งอาศยั รปูแบบการพฒันาการการอ่านโดยครผููส้อนมี
ส่วนร่วมกบัผู้เรียน สิรริรตัน์ นาคนิ (2553) กล่าวว่า การพฒันาการอ่านเป็นสิง่ส าคญัมาส าหรบั
ครูผู้สอนที่จะต้องเตรียมรูปแบบการสอนที่มีหลักการส่งเสริมพฒันาความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ไดอ้ยา่งมจีุดมุ่งหมายและตรงวตัถุประสงค ์อกีทัง้สนบัสนุนใหผู้เ้รยีนให้
มทีศันคตทิีด่ที ีจ่ะพฒันาการอ่านของผูเ้รยีนเองท าใหส้ามารถปรบัเปลีย่นพฒันาพฤตกิรรมการอ่านได ้
ดงันี้ 
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  1.  การก าหนดเป้าหมายในการเรยีนรู้โดยครูผู้สอนและผู้เรยีนโดยเริม่จากการตัง้ค าถาม 
และการสนทนาประเดน็หลกัส าคญัในการอ่านเป็นการเตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีน 
 2.  การจดัประสบการณ์และเลอืกความสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งกบัชวีติจรงิโดยการเลอืกเนื้อหาที่
เชื่อมโยงสมัพนัธก์บัชวีติจรงิของผูเ้รยีน เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ ีด่ ี 
 3.  การสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนเกดิการอยากร่วมเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดยใหผู้เ้รยีนเกดิแรงจงูใจที่จะ
อ่านเนื้อหานัน้ ๆ ครูเป็นผู้คอยชี้แนะการเลือกเนื้อหาในการอ่านที่ เหมาะสม และวธิีการอ่านที่
เหมาะสมก็สามารถส่งเสริมทกัษะการอ่านให้ง่ายต่อความเข้าใจได้ หากเนื้อหาจากต าราเรียน 
ครผููส้อนใหเ้ชื่อมโยงกบัเนื้อหาทีผู่เ้รยีนสนใจอยู่ 
 4.  การเลอืกเนื้อหาทีต่รงกบัความสนใจของผูเ้รยีนโดยเลอืกเนื้อหาที่ใหม่ น่าสนใจ มคีุณค่า
และความส าคญัสอดคล้องกบัผู้เรยีน ท าให้ผู้เรยีนเกดิความสนใจแลกเปลี่ยนเนื้อหาระหว่างผู้เรยีน
และการหาขอ้มลูจากแหล่งเรยีนรูต่้าง ๆ  
 5.   การใช้ยุทธศาสตร์การสอนที่เหมาะสมเลือกวธิีการสอนอ่านที่หลากหลายตรงตาม
เป้าหมายการเรยีนรู ้วตัถุประสงคท์ีอ่่าน บอกเป็นขัน้ตอนชดัเจน และน ามาจดัการเรยีนการสอนใหก้บั
ผูเ้รยีนเพื่อเป็นการเสรมิสรา้งความรูแ้ละความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจผูเ้รยีน
ไดค้วามรูแ้ละสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
 6.   การส่งเสรมิผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื โดยใหผู้เ้รยีนศกึษาการเรยีนรูท้ ัง้ภายใน
และภายนอกหอ้งเรยีน เพื่อพฒันาความสามารถและประสทิธภิาพดา้นการอ่าน 
 7.   การมสี่วนร่วมของครใูนการสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ก่นักเรยีนโดยให้ผู้เรยีนมสี่วนร่วม
ในการแสดงความคดิเหน็กนัอยา่งใกลช้ดิ และมสีมัพนัธไมตรทีี่ดรีะหว่างครูผู้สอนและนักเรยีนท าให้
การเรยีนการสอนไดผ้ลดยีิง่ขึน้ 
 8.   การใหร้างวลัและการยกยอ่งชมเชยและการใหก้ าลงัใจอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม มเีหตุมผีล 
เป็นการเสรมิแรงดา้นจติใจเพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอการพฒันาการอ่าน 
 9.   การประเมนิผลตามสภาพจรงิโดยการประเมนิผลระหว่างการจดักจิกรรมก่อนและหลงั
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เปรยีบเทยีบการพฒันาการอ่านและความสามารถของนักเรยีน
แต่ละบุคคลหรอืงานกลุ่มจากร่องรอยการส่งชิน้งานของนกัเรยีน 
 สรุปได้ว่าการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ครูผู้สอนควรมเีทคนิค  มคีวาม
เขา้ใจ  ศกึษาพฤตกิรรม ความสามารถ ความสนใจของผู้เรยีนเพื่อการพฒันาการอ่านเป็นประเดน็
หลกั 
 1.5   โครงสร้างข้อความ  

      การทีผู่อ่้านจะเกดิความเขา้ใจในการอ่านตามทฤษฎปีระสบการณ์เดมิหรอืความรูเ้ดมินัน้
ต้องอาศยัการผสมผสานระหว่างโครงสร้างความรู้จากผู้อ่านผนวกกบับทความหรือข้อความของ
ผู้เขยีน หากผู้อ่านเข้าใจกระบวนการอ่านได้อย่างลึกซึ้งมีความรู้ในส่วนโครงสร้างข้อเขยีนหรือ
บทความเป็นอยา่งดวีา่ใจความมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งไร ผูเ้ขยีนประสงคจ์ะสื่อความหมายอะไรใหก้บั
ผูอ่้าน จากความรูเ้ดมิจะสามารถแกไ้ขปญัหาในการอ่านเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจไดใ้นเรื่องทีอ่่าน 
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 ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการอ่านไดม้คีวามเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัหลายท่านวา่ ผูอ่้านจะสามารถอ่าน
บทความไดต้อ้งมคีวามรูเ้รื่องโครงสรา้ง ประกอบกบัตวับ่งชี้หรอืสญัญาณค าที่ปรากฏอยู่ในบทความ
ช่วยดา้นการอ่าน จากการคาดเดาความหมาย การตคีวาม การวเิคราะห์ ใจความส าคญั  การเขยีน
เชงิโวหาร  นิทาน  นิยาย  วทิยาศาสตร์  วรรณกรรม หนังสือพมิพ์ จะช่วยท าให้ผู้อ่านเกิดความ
เข้าใจได้รวดเรว็ขึน้หากผู้อ่านมคีวามรู้เกี่ยวกบัโครงสร้างงานเขยีนแสดงให้เหน็ถึงความสมัพนัธ์
ระหวา่งใจความต่าง ๆ ของเรื่องและการจดัเรยีบเรยีงแนวคดิอยา่งไรของผูเ้ขยีนมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะสื่อ
ใหผู้อ่้านทราบจุดหมายปลายทางของการอ่าน 
 นอกจากนี้โครงสรา้งขอ้ความยงัมปีระโยชน์ต่อผู้อ่านในการจ าแนกความแตกต่างหรอืความ
เหมอืนของขอ้ความและสามารถช่วยใหจ้ าแนกความเขา้ใจของผูอ่้านต่อขอ้ความแต่ละประเภทได ้ 
 วสิาข ์จตัวิตัร์ (2543: 133) ได้แบ่งโครงสร้างขอ้ความโดยใช้ลกัษณะของบทความหรอืเนื้อ
เรื่องหลกัออกเป็น 2 ประเภท ดงันี้ 

1. โครงสรา้งเรื่องเล่า (Narrative Text/Story Grammar)  
2. โครงสร้างเรื่องเชงิความเรยีง (Expository Text Structure) แบ่งเป็น 7 ประเภทตาม

มุมมองของวสิาข ์จตัวิตัร ์(2543: 139-140) ดงันี้ 
2.1  แบบบรรยาย เป็นการอธิบายหรือบรรยาย โดยการยกตวัอย่างหรอืบรรยาย

ลกัษณะส าคญัของหวัขอ้ 
2.2   แบบเรยีงล าดบั คอื การกล่าวถงึเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ตามล าดบัก่อนหลงั 
2.3   แบบเปรยีบเทยีบ เป็นการเปรียบเทียบความเหมือนหรือต่างของบุคคลหรือ

สิง่ของ 
2.4   แบบเป็นเหตุเป็นผล จะอธบิายถึงสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์บางอย่างและผลที่

ตามมา 
2.5 แบบใหค้ าจ ากดัความ คอื การอธบิายความหมายของค า ซึ่งประกอบไปด้วย

ส่วนส าคญัคอื ค าศพัท ์และลกัษณะส าคญัทีท่ าให้ค าศพัท์นัน้ต่างจากค าอื่น หรอืเป็นการขยายความ
โดยการใหข้อ้มลูอื่นๆ ทีส่ าคญัและเกีย่วขอ้ง 

2.6 แบบปญัหาและการแก้ปญัหา ได้แก่ การกล่าวถึงปญัหาและวธิกีารแก้ปญัหา
นัน้หรอือาจเป็นค าถามหรอืค าตอบ 

2.7 แบบแบ่งประเภท เป็นการแบ่งประเภทของหวัขอ้ที่กล่าวถึงว่า ประกอบด้วย
ส่วนส าคญัอะไรบา้ง 
 ฟิคโคโล (Piccolo. 1987: 838) กล่าวถงึโครงสรา้งขอ้ความโดยอาศยัตวัชีแ้นะทีผู่เ้ขยีนใช ้
หรอืปรากฏในขอ้ความแต่ละประเภทเป็นตวับ่งบอกในขอ้ความสรุปได ้6 ประเภทดงันี้ 

1. ขอ้ความแบบบรรยาย (Descriptive) คือ การบรรยายเกี่ยวกบัหวัข้อที่ปรากฏอยู่ใน
ใจความส าคญัและกล่าวถงึลกัษณะเฉพาะของสิง่นัน้ ไม่มตีวัชีแ้นะทีเ่ฉพาะเจาะจง 

2. ขอ้ความแบบจ าแนกประเภท (Classification) เป็นข้อความที่มีตวัอย่างมาประกอบ
ใจความส าคญั จะมตีวัชีแ้นะ เช่น  First, Second, Third, Then Next, Last, Lastly, Finally . 
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3. ขอ้ความแบบเปรยีบเทยีบ (Comparison/Contrast) คอื ขอ้ความที่กล่าวถึงสิง่ที่มคีวาม
เหมอืนหรอืความแตกต่างกนัหรอืทัง้สองอย่าง ตวัชี้แนะที่ใช้ เช่น similar to, different from, same, 
as, alike, unlike, resemble, compare, on the other hand, on the contrary, and however 

4. ขอ้ความล าดบัเหตุการณ์หรือเวลา (Sequence)ได้แก่ ประโยคที่มใีจความส าคญัและ
ใจความสนบัสนุนโดยประโยคสนับสนุนจะเรยีงล าดบัเหตุการณ์หรอืเวลาโดยมตีวัชี้แนะ ดงันี้ First, 
Second, Third, Then, Next, Last, Finally หรอืตวัเลขบอกวนัเดอืนปี 

5. ขอ้ความแบบเหตุและผล (Cause/Effect) คอื ประโยคทีม่ใีจความส าคญัและใจความเอื้อ
กนัโดยประโยคสนบัสนุนทีส่บืเนื่องมาจากเหตุของเรื่องนัน้มีตวัชี้แนะ ดงันี้ so, so that, because of 
as a result of, since, in order to 

6. ขอ้ความแบบปญัหาและการแก้ไข ( Problem/Solution) เป็นข้อความที่จะกล่าวถึง
ปญัหาในประโยคความส าคญั ในประโยคใจความย่อยจะอธบิายปญัหาสาเหตุและแนวทางในการ
แก้ไข ตวัชี้แนะที่ใช้ คอื a problem is …….., a solution is …….., the problem is solved 
by……….. เป็นตน้ 

สรุปไดว้า่ การทีผู่อ่้านจะเกดิความเขา้ใจในการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ ผูอ่้านตอ้งมคีวามรู้
เกีย่วกบัโครงสรา้งขอ้ความของเรื่องทีอ่่าน เนื่องจากเนื้อหาหรอืบทอ่านทีผู่เ้ขยีนตอ้งการถ่ายทอดและ
สรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งประโยคโดยใชต้วัชีแ้นะ ผูอ่้านมคีวามเขา้ใจกจ็ะสามารถอ่าน สามารถอ่าน 
จบัใจความส าคญั ตคีวาม วเิคราะหเ์รื่องไดต้รงตามเจตนารมณ์ของผูเ้ขยีน และท าให้ผู้อ่านเกดิความ
เขา้ใจในการอ่านเนื้อเรื่องหรอืบทเรยีนไดด้ยี ิง่ขึน้  

   

2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้แผนภมิูความหมาย 

2.1   แนวคิดเบือ้งต้นเก่ียวกบัแผนภมิูความหมาย 
      แผนภูมคิวามหมาย(Semantic Mapping) มกีารพฒันาขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1970 บูซาน 

(Buzan. 1997: 46) กล่าวว่า ขอ้มูลข่าวสาร ความคดิ หรอืความทรงจ า ที่รบัซ ้าไปซ ้ามาจากเซลล์
ประสาทหนึ่งไปยงัอกีเซลล์หนึ่งจะท าให้เกดิเส้นทางเดนิของแม่เหลก็ไฟฟ้าทางชวีเคม ีเกดิขึน้และ
เรยีกเสน้ทางนี้วา่ ร่องรอยความทรงจ าหรอืแผนภมูคิวามหมาย นัน่เองเรยีกว่า การคดิรอบทศิทางจะ
เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างและกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองโดยแผนที่ความคิด
เปรยีบเสมอืนกระจกทีส่ะทอ้นเงาใหเ้หน็ถงึการคดิรอบทศิทางของคน ๆ นัน้ออกมาให้ได้รบัรู้ และท า
ใหบุ้คคลนัน้สามารถเขา้ใจถงึระบบการคดิของตนเองได้  

2.2    ความหมายและความส าคญัของแผนภมิูความหมาย 
        แผนภูมคิวามหมาย คือ แผนภูมิหรือโครงร่างที่แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของ
ใจความส าคญัและรายละเอยีดในบทอ่าน มผีูศ้กึษาเกีย่วกบัแผนภมูคิวามหมายโดยใช้ชื่อแตกต่างกนั 
เช่น Graphic Organization, Concept Mapping, Cognitive Mapping, ผงัมโนทศัน์, มติสิมัพนัธ์,   
ผงัโยงความสมัพนัธค์วามหมาย, แผนภมูคิวามหมาย และแผนผงัสรุปเชื่อมโยงเกีย่วกบัชื่อเป็นตน้ 
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     ฟรีดแมน และเรย์โนลด์ (Freedman; & Reynold. 1980: 677) ได้กล่าวถึงแผนภูมิ
ความหมายวา่เป็นกระบวนการทีท่ าใหผู้อ่้านเหน็ความสมัพนัธข์องใจความต่างๆอยา่งเป็นรูปธรรมซึ่ง
สอดคล้องกบัค ากล่าวของนักการศกึษาหลายท่าน กล่าวว่า การใช้แผนภูมคิวามหมายเป็นการโยง
ความสมพนัธข์องใจความส าคญัและรายละเอยีดโดยใช้รูปทรงเรขาคณิตที่มี่ขอ้ความอยู่ภายใน แล้ว
เชื่อมโยงดว้ยเสน้หรอืลกูศร เพื่อช่วยใหผู้อ่้านเหน็ความสมัพนัธ์ และยงัช่วยท าให้เกดิความเขา้ใจใน
การอ่านไดด้ขี ึน้   นอกจากนี้มอร์รสิ และดอร์ (Morris; & Dore. 1984: 48) กล่าวว่าการให้ผู้เรยีนท า
แผนภูมคิวามหมายจะช่วยให้สามารถสรุปใจความส าคญัที่ง่ายขึน้ต่อผู้เรยีนเองเป็นการสร้างความ
เขา้ใจในเรื่องทีอ่่านดขีึน้ 
   การใชแ้ผนภมูคิวามหมายท าใหผู้อ่้านมคีวามเขา้ใจ และเหน็ความสมัพนัธข์องขอ้ความต่าง ๆ 
ในเรื่อง จนสามารถสรุปใจความส าคญัของเรื่องได ้พรทพิย ์ตนัตเิวสส์ (2540 : 37-38) กล่าวว่า การ
ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูว้ธิกีารสรา้งแผนภมูคิวามหมาย จะช่วยใหผู้เ้รยีนมวีธิคีดิอย่างมวีจิารณญาณ เป็นนัก
อ่านเชงิรุก รูจ้กัใชค้วามรูเ้ดมิเป็นพืน้ฐานในการรบัขอ้มูลใหม่ สามารถอ่านได้ด้วยตนเองซึ่งมสี่วนใน
การสรา้งทศันคตทิีด่แีละสรา้งนิสยัรกัการอ่าน และพฒันาการเรยีนอนัเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีนอย่างยิง่            
และทวีช ัย มงคลเคหา (2542: 95-96) ที่กล่าวว่า แผนภูมิความหมายช่วยให้ผู้เรียนมองเห็น
ความสมัพนัธข์องเนื้อเรื่องทีอ่่านไดด้แีละมสีนุกสนานกบัการเรยีน เกดิความรูค้งทนในการจ าเนื้อเรื่อง 
กล้าแสดงความคดิเหน็ และให้ขอ้เสนอแนะ นอกจากนี้กิง่เพชร ป้องแก้ (2545 : 61-66) ยงัพบว่า 
ผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการฝึกกระบวนการเรยีนรู้แบบอภปิญัญาโดยใช้ผงัโยงความสมัพนัธ์ความหมาย จะมี
การอ่านที่ดขี ึน้ รู้จกัการวเิคราะห์ คาดเดาเนื้อเรื่อง วางแผนการอ่านได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มกีาร
ตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่าน สามารถ ตคีวาม จบัใจความ สรุปความ ตลอดจนมรีะบบในการคดิ
และเกดิแรงจงูใจในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษเพิม่ขึน้ 

      2.3   ประเภทของแผนภมิูความหมาย 

       แผนภมูคิวามหมายมหีลายรปูแบบดว้ยกนั ดงันี้ ไฮเออรล์ ี(Hyerle 1996: 18; อา้งองิใน   
สุพศิ กลิน่บุปผา 2545: 19) กล่าวว่า แผนภูมคิวามหมายเป็นเครื่องมอืที่ช่วยในการเรยีนรู้ท าให้
นกัเรยีนเขา้ใจกระบวนการคดิและมองเหน็เป็นรปูธรรมดงันี้ 

1. การคดิอุปมาอุปไมย คอื เปรยีบเทยีบสิง่ที่ต่างกนั ใช้เชื่อมแนวความคดิ 2 ประการ   
แผนภมูคิวามหมายชนิดนี้ เรยีกวา่ แผนภมูกิารคดิแบบสะพาน  

 
 
                          Advantage                          Bees 
                                                                                             Disadvantage 

   
ภาพประกอบ 1 แผนภมูกิารคดิแบบสะพาน 
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2. การคดิระบบเชิงพลวตัเป็นการคิดแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างเหตุและผล  ล าดบั
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ แผนภูมเิชงิระบบขัน้ตอน เหตุการณ์ที่เกดิขึน้อย่างต่อเนื่องแล้วน าไปสู่
เหตุผลหนึ่ง  

 
 
 
            
    
 

ภาพประกอบ 2 แผนภมูเิชงิระบบขัน้ตอน 
 

3. การคิดแบบล าดบัสูงต ่า คอื การคดิที่มแีนวความคดิหลกัแนวความคดิย่อย หรือ
ความคดิทีแ่บ่งไดเ้ป็นล าดบัข ัน้ หรอืแบ่งเป็นประเภท ซึง่อาจจะแสดงดว้ยแผนภมูคิวามหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

ภาพประกอบ 3 แผนภมูคิวามหมายล าดบัข ัน้ 
 
ซนิาทรา และคณะ (Sinatra; et. al. 1986: 4-12) ไดเ้สนอแผนภมูคิวามหมายไว ้4 ประเภท 

ดงัภาพประกอบแผนภมูดิงันี้  
1. แผนภูมิความหมายแบบล าดบัเหตุการณ์ ของเรื่องเล่า ตามล าดบัเวลาที่เกิดขึ้น 

กรอบสี่เหลี่ยมแนวตัง้ด้านซ้ายเป็นใจความส าคญั กรอบสี่เหลี่ยมแนวนอนทัง้สามแสดงล าดบั
เหตุการณ์ตามล าดบั และกรอบสีเ่หลีย่มแนวตัง้สรุปเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในทีสุ่ด 

 
 

Effect Cause 

Cause  
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  ภาพประกอบ 4 แผนภมูคิวามหมายแบบล าดบัเหตุการณ์ 
 

2. แผนภูมิความหมายแบบเปรียบเทยีบ กรอบสี่เหลี่ยมบนสุด ส าหรบัหวัข้อหลกัที่
น ามาเปรยีบเทยีบโดยมลีกูศรหวัแหลมโยงไปสู่กรอบสีเ่หลีย่มเลก็ทัง้ทางดา้นซา้ยแสดงความแตกต่าง
และลกูศรหวัไมข้ดีทางดา้นขวาแสดงความเหมอืนกนั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

   
 

ภาพประกอบ 5 แผนภมูคิวามหมายแบบเปรยีบเทยีบ 
 
 
 
 

Next 

Second 

First  
   Main Idea     

 
 
Finally /Lastly 
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3. แผนภูมคิวามหมายแบบจ าแนกประเภท เป็นแผนภูมทิี่จะแสดงความสมัพนัธ์ของ
หวัขอ้ ตวัอยา่งหรอืรายละเอยีด โดยหวัเรื่องจะอยูบ่นสุดในกรอบสี่เหลี่ยมแนวนอน รายละเอยีดอยู่
ในกรอบวงรเีพื่อจ าแนกประเภท และสีเ่หลีย่มแนวนอนเลก็เรยีงล าดบัความส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

ภาพประกอบ 6 แผนภมูคิวามหมายแบบจ าแนกประเภท 
 

4. แผนภูมคิวามหมายแบบบรรยาย เป็นแผนภูมแิสดงรายละเอยีด หรอืองค์ประกอบ
เรื่อง เช่น คน สตัว ์สิง่ของหรอืสถานที ่ใจความส าคญัหรอืหวัขอ้อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตรงกลางมี
ลกูศรโยงไปยงัรปูสีเ่หลีย่มมลีกูศรโยงต่อไปยงัองคป์ระกอบยอ่ยวงกลม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

ภาพประกอบ 7 แผนภมูคิวามหมายแบบบรรยาย 
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 ชมติท์ (Schmidt. 1986: 113-117) ได้เสนอแผนภูมิความหมายที่มีรูปแบบแตกต่าง
ออกไป อกี 5 ประเภท ดงันี้ 

1. แผนภมูคิวามหมายแมงมุม ส าหรบัเนื้อเรื่องทีแ่สดงใจความส าคญัพรอ้มรายละเอยีด 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 แผนภมูคิวามหมายแมงมุม 
 

2. แผนภูมคิวามหมายแสดงเหตุผล รายละเอยีดหลกั เป็นองค์ประกอบของเรื่องราว 
เช่น คน สตัว ์สิง่ของ หรอืสถานทีใ่นกรอบหกเหลีย่ม มลีกูศรโยงไปยงักรอบวงรซีึง่เป็นองคป์ระกอบ
ยอ่ย 

 
                      
 
 
 
  
 

ภาพประกอบ 9 แผนภมูคิวามหมายแสดงเหตุผล 
 

3. แผนภมูคิวามหมายขัน้บนัได ส าหรบัเนื้อเรื่องทีแ่สดงล าดบัเวลาเหตุการณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพประกอบ 10 แผนภมูคิวามหมายขัน้บนัได 
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4. แผนภูมิความหมายแบบเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นตรงกลางแสดงข้อความที่
เหมอืนกนั ของวงรทีีซ่อ้นทบักนัส่วนวงรแีต่ละแสดงถงึความแตกต่าง   

 
 
                              
  
 
                       ภาพประกอบ 11 แผนภมูคิวามหมายแบบเปรยีบเทยีบ 
 

5. แผนภูมิความหมายแบบผสม เป็นการผสมผสานแผนภูมิหลายแบบเข้าด้วยกัน
ส าหรบับทอ่านทีม่งีานเขยีนรปูแบบแตกต่างกนั คละกนัอยู ่เช่น การบรรยาย การเปรยีบเทยีบ 

 
 
 
 
 

 
 
 
   
   ภาพประกอบ 12 แผนภมูคิวามหมายแบบผสม 
 

     2.4   ข ัน้ตอนการสร้างแผนภมิูความหมาย 
       ข ัน้ตอนการใช้แผนภูมิความหมายในการจดัการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเขา้ใจจาก
หลากหลายแนวทาง ฟรดีแน และเรยโ์นลด์ (Freedman; & Reynold. 1980: 677-684) ได้เสนอ
ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูก้ารอ่าน โดยใชแ้ผนภมูคิวามหมายดงันี้ 

1. ก าหนดเป้าหมายและหน่วยการอ่านวา่ นกัเรยีนจะตอ้งอ่านเรื่องประเภทใด 
2. ตัง้ค าถามหลกัและเขยีนไวก้ลางแผนภมูเิพื่อเป็นแนวทางในการหาค าตอบ 
3. ระดมค าตอบที่มคีวามน่าจะเป็นไปได้ครูเขยีนค าตอบทัง้หมดบนกระดานให้นักเรียน

พจิารณาวา่ขอ้ใดน่าจะมคีวามเป็นไปได ้แลว้จงึเตมิลงในแผนภมูคิวามหมาย 
4. ใหน้กัเรยีนอภปิรายเหตุผลสนบัสนุนแต่ละค าตอบเพื่อหาขอ้ยตุวิา่ ค าตอบใดควรคงไวใ้น 

แผนภมูคิวามหมาย 
5. เชื่อมโยงค าตอบทีม่คีวามสมัพนัธก์นัโดยสรุปจากการอภปิรายทีไ่ดข้อ้มลูจากแผนภมู ิ

ความหมาย 
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6. อ่านเนื้อเรื่องเพื่อหาขอ้มลูเพิม่เตมิ นักเรยีนและครูร่วมกนัเสนอแนะความคดิเหน็พร้อม
สรุปขอ้มลูจากแผนภมูคิวามหมาย 
 การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้ผนภมูคิวามหมายของซนิาทราและคณะ(Sinatra; el. al. 1984: 25) 
ใหค้วามหมายตามขัน้ตอนดงันี้ 

1. สรา้งเคา้โครงแผนภมูคิวามหมายทีส่มบรูณ์ 
2. แสดงเคา้โครงแผนภูมคิวามหมาย ทัง้นักเรยีนและครูใช้ความคดิร่วมกนัที่จะเสรมิเตมิ

ความคดิรวบยอดใหส้มบรูณ์ 
3. ใหจุ้ดมุ่งหมายของการอ่านและใหน้กัเรยีนอ่านเรื่องทีก่ าหนดให้ 
4. ใหน้กัเรยีนตอบค าถามเพื่อความเขา้ใจโดยครตูัง้ค าถามจากขอ้ความก่อนอ่าน 
คาร์เรล, ฟาร์รสิ และคณะ (Carrell, Pharis; et. al. 1989: 647-658) กล่าวว่า การจดัการ

เรยีนรู ้โดยการใชแ้ผนภมูคิวามหมาย ตามขัน้ตอนดงันี้ 
1. ผู้สอนระดมความคิดของผู้เรียนเพื่อเชื่อมโดยความรู้เดิมกับความคิดรวบยอดของ

บทความหรอืเรื่องทีอ่่าน มกีารอภปิรายในชัน้เรยีน  
2. ผูส้อนจดัแสดงรปูแผนภมูคิวามหมาย ซึง่ไดจ้าการอภปิราบในชัน้เรยีน ตามเรื่องหรอื 

บทความทีไ่ดศ้กึษา 
3. ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รยีนฝึกสรา้งแผนภมูคิวามหมายดว้ยความเขา้ใจ เพื่อสรุปใจความ 

ส าคญั 
4. ผูส้อนจดัใหม้กีารอภปิรายเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รยีนในการพฒันาการการอ่าน 

ความเขา้ใจโดยใชแ้ผนภมูคิวามหมายทีผู่เ้รยีนสรา้งขึน้ 
5. ในขัน้สรุปการปรบัแผนภมูคิวามหมายส าหรบัผูเ้รยีนในชัน้เรยีนอยา่งเหมาะสม 
ส่วนรุทเซลิ (Reutzel. 1985: 400-401) ไดเ้สนอแนวการจดัท าแผนภมูคิวามหมายทีแ่สดง 

โครงสรา้งเรื่อง (Story Map) ตามล าดบัดงันี้ 
1. น าใจความส าคญัของเรื่อง  บทความ  เหตุการณ์ส าคญั และตวัละครหลกัมาสรุปและ

จดัเรยีงตามล าดบั 
2.  เขยีนใจความหลกัของเรื่อง บทความ  เหตุการณ์ส าคญั และตวัละครหลกัเป็นหลกัของ

การสรา้งแผนภมูคิวามหมาย 
3. จดัรปูแบบแผนภูมคิวามหมายโดยเขยีน วงกลม หรอืกรอบสี่เหลี่ยม ล้อมรอบ วงกลม

ศนูยก์ลางแลว้ใชเ้สน้หรอืลกูศรเชื่อมโยงตามล าดบัข ัน้ตอนความส าคญัของเรื่องทีอ่่าน 
4. ใส่ความคดิรวบยอหรือเหตุการณ์ส าคญั ๆ รอบลงมาในวงกลมหรอืกรอบสี่เหลี่ยมใน

ทศิทางตามเขม็นาฬกิา 
5. เตมิเหตุการณ์ หรอื ความคดิรวบยอดย่อยลงในวงกลม หรอื กรอบสี่เหลี่ยมอกีข ัน้หนึ่ง 

ในลกัษณะตามเขม็นาฬกิาเรยีงล าดบัรอบ ๆ ความคดิรวบยอดหลกั 
 สรุปการใชแ้ผนภมูคิวามหมาย สามารถน าไปจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษเป็นกจิกรรม
ก่อนและหลงัการอ่านและยงัเป็นการฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เป็นกระบวนการ
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เรยีนรูท้ ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั มขี ัน้ตอนใหน้กัเรยีนมสี่วนร่วมในการสรา้งแผนภมูคิวามหมายโดยการ
อภปิราย มกีารประเมนิเพื่อปรบัปรุงพฒันาการแผนภมูคิวามหมายของตนเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 
 งานวิจยัในประเทศ 
 การจัดการเรียนรู้การพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยใช้

แผนภมูคิวามหมายไดร้บัความสนใจจากผู้วจิยัภายในประเทศหลายท่าน งานวจิยัดงักล่าวอาจจะใช้
ชื่อแตกต่างกนัออกไป  

  สุชาย สนัตจิติรุ่งเรื่อง (2547) ได้ศกึษาเปรยีบเทยีบความเขา้ใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยใชแ้ผนภมูคิวามหมาย กบันักเรยีน โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม คอื กลุ่มทดลองที่ได้รบัการสอนแบบ
แผนภมูคิวามหมาย และกลุ่มควบคุมทีไ่ดร้บัการสอนอ่านตามปกต ิผลการวจิยัพบวา่ นกัเรยีนที่ได้รบั
การสอนอ่านโดยใชแ้ผนภมูคิวามหมายได้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้ซึ่งนงนาถ ชูข า (2543) ได้
ศึกษาการใช้รูปแบบแผนภูมิความหมายในการส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนสตรพีทัลุง จงัหวดัพทัลุง ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2543 จ านวน  42 
คนเป็นเวลา 5 สปัดาหโ์ดยใชแ้ผนภมูคิวามหมายในการสอนพบวา่การใชเ้ทคนิค  

 วรีะวรรณ  พนูด ี(2544) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบการสอนอ่านด้วยวธิกีารสอนแบบใช้แผนภูมิ
ความหมายกบัการสอนตามคู่มอืครูที่มผีลสมัฤทธิต่์อการอ่านเพื่อความใจและความคงทนในการจ า
ของนักศึกษาระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สูง แผนกวชิาการบญัชี ผลการวจิยัสรุปได้ว่า
นกัเรยีนที่เรยีนการอ่านโดยวธิกีารสอนแบบใช้แผนภูมคิวามหมายมคีะแนนความเขา้ใจในการอ่าน
และความคงทนในการจ า สงูกวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามคู่มอืครอูยูใ่นระดบัสงู 
  นพดล สนัธศิริ ิ(2551) ไดศ้กึษาความเขา้ใจและเจตคตใินการอ่านภาษาองักฤษของนักเรยีน
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคาวิทยา อ าเภอบ้านคา จังหวดัราชบุรี ด้วยการสอนโดย          
ใช้แผนภูมคิวามหมาย กลุ่มตวัอย่างได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง จ านวน 36 คน เครื่องมอืที่ใช ้  
ในการ สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่ามชัฌมิเลขคณิต ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมตฐิานด้วยการทดสอบทแีบบกลุ่มไม่เป็นอสิระต่อกนั (t-test for dependent samples) 
ผลการวจิยัพบวา่ 1. ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีน 
บา้นคาวทิยา ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชแ้ผนภมูคิวามหมายหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ 2. เจตคตใินการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่4 โรงเรยีนบา้นคา วทิยา จงัหวดัราชบุรทีีไ่ดร้บัการสอนโดยใชแ้ผนภูมคิวามหมายหลงัการทดลอง
สงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
งานวิจยัต่างประเทศ 
แกลโลเวย ์(Galloway. 1984: 2722-A) ได้ศกึษาเปรยีบเทยีบการสอนอ่านแบบ SQ3R และ

การสอนอ่านโดยการสร้างแผนภูมคิวามหมายผลวจิยัพบว่านักเรยีนที่ท าการทดลองโดยใช้แผนภูมิ
ความหมายมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่กลุ่มควบคุม 

http://202.28.199.4/tdc/basic.php?query=นพดล%20%20สันธิศิริ%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 จอห์นสนั (Johnson. 1988: 198-A) อ้างองิใน สุณิชา ผุดผ่อง. 2547: 36) ได้ศกึษาผล    
ของการใช้แผนภูมิความหมายแบบเตมิค าที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านโดยทดลองกบันักศึกษา  
ระดบั 4 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม เรยีนการสร้างแผนภูมิความหมายด้วยตนเองหลงัจากอ่านเนื้อเรื่อง 
หนึ่งกลุ่ม เรยีนโดยการเตมิขอ้ความลงในแผนภูมคิวามหมายที่ครูสร้างขึน้ หนึ่งกลุ่ม และเรยีนโดย
การตอบค าถามหลงัการอ่านเรื่อง อกีหนึ่งกลุ่ม ผลการวจิยัพบว่า ความเขา้ใจในการอ่านของกลุ่มที่
เรยีนโดยการอ่านเรื่องแล้วท าแผนภูมคิวามหมายด้วยตนเองแตกต่างจากกลุ่มที่เรยีนโดยการตอบ
ค าถาม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้
แผนภมูคิวามหมายทีเ่ป็นแบบฝึกหดัชนิดเตมิค า 

  ปีเตอร์สนั (Peterson. 1991: 177-A) อ้างองิใน วรีะวรรณ พูนด ี(2544: 57) ได้ศกึษา
ประสทิธภิาพของการใชแ้ผนภูมคิวามหมายในการฝึกนักศกึษา ที่มผีลการเรยีนภาษาองักฤษอยู่ใน
ระดบัต ่า โดยการฝึกใหน้กัเรยีนสรา้งแผนภมูคิวามหมายจากบทอ่าน และค าศพัท ์และท าการทดสอบ
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน ผลปรากฏ ว่านักเรยีนที่รบัการสอนอ่านแบบแผนภูมคิวามหมายมคีะแนนการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจสงูขึน้ 

จากการศกึษางานวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้วธิกีารสอนแบบ
สรา้งแผนภูมคิวามหมายในการจดักระบวนการเรยีนรู้การอ่าน พบว่าสามารถใช้ได้ผลด ีนักเรยีนมี
ผลสมัฤทธิใ์นการอ่านดขีึน้ เขา้ใจในเรื่องที่อ่าน สามารถจบัใจความส าคญัและรายละเอยีดในเรื่องที่
อ่านนอกจากนี้การจดักระบวนการเรยีนรู้ทกัษะอ่านโดยใช้วธิกีารสร้างแผนภูมคิวามหมายเป็นการ
จดัการเรยีนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั นกัเรยีนมโีอกาสในการร่วมอภปิราย แสดงความคดิเหน็ มกีาร
ฝึกการคดิเป็นระบบ และมเีจตคตทิีด่ซี ึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรยีนในการบูรณาการด้านการอ่าน
กบักลุ่มสาระอื่น ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดยีิง่ขึน้ต่อไป  
 



บทท่ี 3 
       วิธีด าเนินการวิจยั 

 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

1. กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 
2. ระยะเวลาในการวจิยั 
3. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ 
4. การด าเนินการทดลองและเกบ็ขอ้มลู 
5. การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร ัชดา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ที่เรียนวิชา
ภาษาองักฤษอ่านเขยีน รหสัวชิา อ32204 จ านวน 34 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 1 ห้องเรยีน จากจ านวน 6 ห้องเรยีน นักเรยีนทัง้หมด 314 คน ที่ได้รบัการจดั
หอ้งเรยีนแบบคละความสามารถทางการเรยีนสงู ปานกลาง และต ่า 

 
ระยะเวลาในการวิจยั 
     ในการวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัใชร้ะยะเวลาในการทดลอง ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 
โดยทดลอง 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 คาบ คาบละ 55 นาท ีรวม 16 คาบ  

 
เครื่องมอืท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

1. ชุดการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้แผนภูมิความหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา
พฒันาการ รชัดา   

2.  แผนการจดัการเรยีนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้แผนภูมคิวามหมาย 
จ านวน 4 แผนๆ ละ 3 คาบๆ ละ 55 นาที รวม 12 คาบ การอธิบายรูปแบบโครงสร้างแผนภูมิ
ความหมายพรอ้มตวัชีแ้นะ ในการใช้แผนภูมคิวามหมาย 2 คาบ และการปฐมนิเทศแจ้งจุดประสงค์
การทดลองและวิธีการสอนโดยใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 1 คาบ   

3.  แบบทดสอบวดัการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ จ านวน 35 ขอ้ ใช้ทดสอบก่อนและ
หลงัการทดลอง โดยให้นักเรยีนท าแบบทดสอบก่อนการจดัการเรยีนรู้การอ่าน 1 คาบ และหลงัการ
จดัการเรยีนรูก้ารอ่าน 1 คาบ รวม 2 คาบ  
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4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เกบ็ขอ้มลูหลงัการทดลอง  

 
การสร้างเครื่องมอืท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้ (ภาคผนวก ก)  
    1.1   ศึกษาหลกัสูตรสถานศกึษาหลกัสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 และ
หลกัสตูรแกนกลาง พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ วชิาภาษาอังกฤษอ่าน
เขยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่เลือกแผนคณิต-องักฤษและ แผนภาษาต่างประเทศใช้ต าราเรียน 
Weaving It Together 2  ส าหรบัการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยการใช้แผนภูมคิวามหมายเพื่อพฒันา
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
    1.2   ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกบัการจดัท าแผนการเรียนรู้การอ่าน โดย
พจิารณาการใช้แผนภูมคิวามหมาย ของซนิาทราและคณะ (Sinatra; et. al. 1988: 5-12) ปีเตอร์สนั          
(Peterson. 1991: 177-A) และชมดิท ์(Schmidt. 1986: 113-117) ไดด้งันี้ 
  1.  แผนภมูคิวามหมายแบบล าดบัเหตุการณ์ 
  2.  แผนภมูคิวามหมายแบบเปรยีบเทยีบความเหมอืน และความแตกต่าง 
  3.  แผนภมูคิวามหมายแบบจ าแนกประเภท 
  4.  แผนภมูคิวามหมายแบบแสดงเหตุและผล 

   1.3  การคดัเลอืกเนื้อหาที่น ามาใช้ในการสอนอ่านตามแนวทางดงักล่าวขา้งต้น ผู้วจิยัได้
คดัเลอืกเนื้อหาบทอ่านจาก บทความ ขอ้ความ ในต าราทีท่างโรงเรยีนก าหนดไว ้

   1.4  ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านด้านการสอนภาษาองักฤษตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมของเนื้อหา 

   1.5   น าแผนการสอนทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญไปปรบัปรุงตามค าแนะน า  
   1.6   น าแผนการจดัการเรยีนรูท้ ีผ่่านการตรวจสอบและปรบัปรุงแก้ไขแลว้ ไปใชท้ดลองกบั

กลุ่มตวัอยา่ง 
   2.    แบบทดสอบวดัความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษ (ภาคผนวก ข) 
      แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษสรา้งขึน้ตามขัน้ตอนดงันี้ 
      2.1  ศกึษาแนวการสรา้งขอ้สอบจากหนงัสอืการทดสอบและการประเมนิผลการเรยีนการ
สอนภาษาองักฤษ (อจัฉรา วงศ์โสธร. 2543-2544) การทดสอบและการประเมินผลทางภาษา           
(ส าอาง หิรญับูรณะ.2542) และการพฒันาข้อทดสอบภาษาองักฤษให้เป็นมาตรฐานแล้วประมวล
แนวคดิเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งแบบทดสอบ 
   2.2   ศกึษาและวเิคราะหห์ลกัสตูร เนื้อหา และจุดประสงค์ของเนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง
เพื่อน าไปใชใ้นการสรา้งแบบทดสอบ 
      2.3   สรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ พรอ้ม
จดัท าขอ้สอบแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก จ านวน 35 ขอ้ 
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 2.4   น าแบบทดสอบให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบ
คุณภาพและปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ           

 3.   แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้แผนภมิูความหมายเพ่ือ
พฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียน จ านวน 10 ข้อ
(ภาคผนวกค) 
    3.1  ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบสอบถามวดัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการใช้แผนภูมคิวามหมายเพื่อ
พฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  

   3.2   สรา้งแบบสอบถามเพื่อวดัความคดิเหน็ของผู้เรยีนที่มต่ีอการใช้แผนภูมคิวามหมาย
เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ จ านวน 10 ข้อ ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัตามแนวคดิของ ลเิคอร์ท 
(Likert) เพื่อวดัความคดิเหน็ของผูเ้รยีนทีม่ีต่่อการจดัการเรยีนรูก้ารใชแ้ผนภมูคิวามหมาย เพื่อพฒันา
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ดงันี้ 
   เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ มคี่าระดบัคะแนนเท่ากบั  5 
   เหน็ดว้ย  มคี่าระดบัคะแนนเท่ากบั  4 
   ไม่แน่ใจ   มคี่าระดบัคะแนนเท่ากบั  3 
   ไม่เหน็ดว้ย  มคี่าระดบัคะแนนเท่ากบั  2 
   ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ มคี่าระดบัคะแนนเท่ากบั  1 
 
การทดลองและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. แบบแผนการทดลอง 
      การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยักึง่ทดลองโดยใชแ้ผนการทดลองแบบ One Group Pretest – 
Posttest Design  ดงัแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง  1     แบบแผนการทดลอง 
 

 สอบก่อน      ทดลอง    สอบหลงั   
   T1          X    

                T2
 

 

  
ความหมายของสญัลกัษณ์ 

   T1 แทน การสอบก่อนท าการทดลอง 
   T2 แทน การสอบหลงัท าการทดลอง 
   X แทน การใชแ้ผนภมูคิวามหมายเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ   

เพื่อความเขา้ใจ 
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2.  วิธีการด าเนินการทดลอง 
    2.1   คดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง โดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
    2.2   จดัปฐมนิเทศ เพื่อท าความเขา้ใจกบัผู้เรยีนถึงวธิกีารด าเนินการทดลองจุดประสงค์

ของการทดลอง และวธิปีระเมนิผลการเรยีน  
    2.3   ท าการทดสอบก่อนการเรยีน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวดัความเข้าใจในการ

อ่านภาษาองักฤษ ใชเ้วลา 1 คาบ 
    2.4   ท าการสอนโดยอธบิายโครงสรา้งแผนภมูคิวามหมาย และตวัชี้แนะในการเชื่อมโยง

ความเขา้ใจในการอ่านเนื้อเรื่องและบทความ ใชเ้วลา 2 คาบ 
    2.5   ด าเนินการสอนตามแผนการเรยีนรูท้ ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ รวมเวลาทัง้สิน้ 12 คาบ 
    2.6   ท าการทดสอบหลงัการเรยีน (Posttest) โดยใชแ้บบทดสอบชุดเดมิทีใ่ชท้ดสอบก่อน

การทดลอง 1 คาบ 
    2.7   ตรวจใหค้ะแนนการท าแบบทดสอบ น าผลคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารทาง

สถติ ิ
              2.8   ใหผู้เ้รยีนท าแบบสอบถามความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการใชแ้ผนภมูคิวามหมายเพื่อพฒันา
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  

    2.9   รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูแลว้น าไปสรุป และอภปิรายผลการทดลอง 
 

ตาราง 2    แผนการด าเนนิการทดลอง  
 
  สปัดาห ์  คาบที ่        การด าเนินการ        เครื่องมอื 
     ที ่
     1         1  ปฐมนิเทศ แจง้จดุประสงคก์ารทดลองและวธิกีารสอนการใช ้    การบรรยายและอธบิาย                                                           
    แผนภูมคิวามหมายเพือ่พฒันาความสามารถในการอ่าน          และแบบทดสอบ 35 ขอ้ 
      ภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจและแบบทดสอบวดัความเขา้ใจ 
    ก่อนทดลอง 
          2      อธบิายรปูแบบโครงสรา้งพรอ้มตวัชีแ้นะของการใชแ้ผนภมู ิ     รปูแบบโครงสรา้ง 
   ความหมายใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือเรื่อง                      พรอ้มสญัญาณค า 
      2       3     อธบิายรปูแบบโครงสรา้งพรอ้มตวัชีแ้นะของการใชแ้ผนภมู ิ     รปูแบบโครงสรา้ง 
      ความหมายใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือเรื่อง                      พรอ้มสญัญาณค า         
         4      การจดัการเรยีนรูก้ารใชแ้ผนภูมคิวามหมายเพือ่พฒันา          แผนการจดัการเรยีนรูท้ ี ่1          
      พฒันาความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพือ่               (Text 1,2)  
      ความเขา้ใจ แบบบรรยายล าดบัเหตุการณ์ 
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ตาราง 2 (ต่อ) แผนการด าเนินการทดลอง  
 
  สปัดาห ์  คาบที ่        การด าเนินการ        เครื่องมอื 
     ที ่
      3         5   การจดัการเรยีนรูก้ารใชแ้ผนภูมคิวามหมายเพือ่พฒันา          แผนการจดัการเรยีนรูท้ ี ่1           
  ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ    (Text 1,2)  
  แบบบรรยายล าดบัเหตุการณ์    
                 6    การจดัการเรยีนรูก้ารใชแ้ผนภูมคิวามหมายเพือ่                   แผนการจดัการเรยีนรูท้ ี ่1          
  พฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่         (Text 1,2)  
   ความเขา้ใจ แบบบรรยายล าดบัเหตุการณ์                
     4          7     การจดัการเรยีนรูก้ารใชแ้ผนภูมคิวามหมายเพือ่                  แผนการจดัการเรยีนรูท้ ี ่2          
     พฒันาความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพือ่               (Text 3, 4)  
     ความเขา้ใจ แบบเปรยีบเทยีบ        
                 8     การจดัการเรยีนรูก้ารใชแ้ผนภูมคิวามหมายเพือ่                  แผนการจดัการเรยีนรูท้ ี ่2          
  พฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่              (Text 3, 4)  
     ความเขา้ใจ แบบเปรยีบเทยีบ              
    5           9  การจดัการเรยีนรูก้ารใชแ้ผนภูมคิวามหมายเพือ่                  แผนการจดัการเรยีนรูท้ ี ่2          
  พฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่              (Text 3, 4)  
     ความเขา้ใจ แบบเปรยีบเทยีบ        
               10  การจดัการเรยีนรูก้ารใชแ้ผนภูมคิวามหมายเพือ่                  แผนการจดัการเรยีนรูท้ ี ่3          
     พฒันาความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพือ่              (Text 5, 6)  
     ความเขา้ใจ แบบจ าแนกประเภท   
    6         11     การจดัการเรยีนรูก้ารใชแ้ผนภูมคิวามหมายเพือ่                  แผนการจดัการเรยีนรูท้ ี ่3          
     พฒันาความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพือ่              (Text 5, 6)  
     ความเขา้ใจ แบบจ าแนกประเภท        
               12     การจดัการเรยีนรูก้ารใชแ้ผนภูมคิวามหมายเพือ่           แผนการจดัการเรยีนรูท้ ี ่3          
         พฒันาความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพือ่              (Text 5, 6)  
      ความเขา้ใจ แบบจ าแนกประเภท              
    7         13     การจดัการเรยีนรูก้ารใชแ้ผนภูมคิวามหมายเพือ่                  แผนการจดัการเรยีนรูท้ ี ่4          
             พฒันาความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพือ่             (Text 7, 8)  
         ความเขา้ใจ แบบแสดงเหตแุละผล        
               14     การจดัการเรยีนรูก้ารใชแ้ผนภูมคิวามหมายเพือ่              แผนการจดัการเรยีนรูท้ ี ่4          
  พฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่                (Text 7, 8)  
     ความเขา้ใจ แบบแสดงเหตุและผล              
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ตาราง 2 (ต่อ) แผนการด าเนินการทดลอง  
 
  สปัดาห ์  คาบที ่        การด าเนินการ        เครื่องมอื 
     ที ่
     8         15     การจดัการเรยีนรูก้ารใชแ้ผนภูมคิวามหมายเพือ่                 แผนการจดัการเรยีนรูท้ ี ่4          
  พฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ (Text 7, 8)  
     ความเขา้ใจ แบบแสดงเหตุและผล        

    16     ทดสอบวดัการอ่านเพือ่ความเขา้ใจ หลงัการทดลอง              แบบทดสอบ 35 ขอ้  
                       พรอ้มแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูเ้รยีนทีม่ตีอ่ และแบบสอบถาม                                                                                                       
                       การใชแ้ผนภูมคิวามหมายเพือ่พฒันาความสามารถ              จ านวน 10 ขอ้   
                       ในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะหข้์อมลู 
    1.  เปรยีบเทยีบเฉลีย่ของคะแนนจากแบบทดสอบวดัการพฒันาความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรยีน ก่อนและหลงัการทดลอง 
    2.  เปรยีบเทยีบการพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของ
นกัเรยีน ก่อนและหลงัการทดลอง โดยใช ้ paired t-test for Dependent Group 

   3.  แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการใชแ้ผนภมูคิวามหมายเพื่อพฒันาความ 
สามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ มาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) มาเปรยีบเทยีบหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์การแปลผลความหมาย 
ดงันี้ 
         ค่าเฉลีย่  4.50 – 5.00  หมายถงึ   ผูเ้รยีนเหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
  ค่าเฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถงึ ผูเ้รยีนเหน็ดว้ย 
  ค่าเฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถงึ ผูเ้รยีนไม่แน่ใจ 
  ค่าเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถงึ ผูเ้รยีนไม่เหน็ดว้ย 
  ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถงึ ผูเ้รยีนไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
      ในการวเิคราะหค์รัง้นี้ ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปูทางสถติใินการค านวณ   
                 1.  สถติพิืน้ฐาน 
   1.1 หาค่าเฉลีย่ (Mean) ของคะแนน 
   1.2 หาค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนน 
   1.3 หาค่ารอ้ยละ (Percentage) 
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      2.   สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมุตฐิาน 
                     การเปรยีบเทยีบการพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
ของนกัเรยีน ก่อนและหลงัการทดลอง โดยใช ้ Paired t-test  แบบ Dependent Group 
  
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
   การวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาการใชแ้ผนภมูคิวามหมายเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ  
รชัดา จ านวน 34 คนใชเ้วลาในการทดลองจ านวน 8 สปัดาห์ๆละ 2 คาบๆละ 55 นาท ีรวม 16 คาบ 
โดยวเิคราะหข์อ้มลูแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี้ 

 ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของ
นกัเรยีน แต่ละคน ก่อนและหลงัการทดลอง 

 ตอนที ่2 แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการใชแ้ผนภมูคิวามหมายเพื่อพฒันา 
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ในการศกึษาการใช้แผนภูมคิวามหมายเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ รชัดา ผู้วจิยั
ก าหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 N แทน จ านวนนกัเรยีน 
           แทน ค่าเฉลีย่ของคะแนน 
 S.D.    แทน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ∑D แทน ผลรวมความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
 ∑D2       แทน ผลรวมความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ยกก าลงัสอง 
 t แทน ความแตกต่างของคะแนน 
 * แทน ความมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

   ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของ
นกัเรยีน แต่ละคนก่อนและหลงัการทดลอง 

   ผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบเพื่อวดัความสามารถในอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจก่อนและ
หลงัการทดลองของนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง จากขอ้สอบจ านวน 35 ขอ้ ๆ ละ 1 คะแนน โดยน าคะแนน
ทีน่กัเรยีนท าไดจ้าการท าแบบทดสอบ น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบ
ก่อนและหลงัการท าลองมาเปรยีบเทยีบกนั ตามตาราง 3 ดงันี้ 
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ตาราง 3   การเปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของ                              
     นกัเรยีนก่อนและหลงัการทดลอง  
 

      ผลการทดลอง N        S.D.        ∑D ∑D2         t     df        sig. 
     ก่อนการทดลอง     34       9.18   2.08                                                                                   
           9.44       89.11    -16.38     33        .00* 
     หลงัการทดลอง     34      18.62     3.54                 

 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
 จากตาราง 3 พบว่า คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้

แผนภมูคิวามหมายของนกัเรยีนเพิม่ขึน้หลงัการทดลอง โดยมคีะแนนเฉลีย่ก่อนทดลองเป็น 9.18 และ
หลงัทดลองเป็น 18.62  โดยมคีะแนนเฉลี่ยเพิม่ขึน้ 9.44 และเมื่อพจิารณาคะแนนความสามารถใน
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่านักเรยีนทุกคนมีคะแนน
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจเพิม่ขึน้หลงัการทดลองอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

ตอนที ่2 แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
โดยการใชแ้ผนภมูคิวามหมายหลงัการทดลอง 

ในการพจิารณาวา่นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยการใช้
แผนภูมคิวามหมายอยู่ในระดบัใดนัน้ จะพจิารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนจากขอ้ความคดิเหน็เชงิบวก 
(positive) โดยใชเ้กณฑด์งันี้ 

4.50 – 5.00 หมายถงึ    ผูเ้รยีนเหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
  3.50 – 4.49 หมายถงึ    มคีวามคดิเหน็ดว้ย 

2.50 – 3.49  หมายถงึ    มคีวามคดิเหน็ไม่แน่ใจ 
1.50 – 2.49 หมายถงึ    มคีวามคดิเหน็ไม่เหน็ดว้ย 
1.00 – 1.49 หมายถงึ    มคีวามคดิเหน็ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 

ผลการวเิคราะหแ์บบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเตรยีม
อุดมศกึษาพฒันาการ รชัดา จ านวน 34 คน หลงัจากเรยีนการใช้แผนภูมคิวามหมายเพื่อพฒันาการ
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ได้น าผลจากากรตอบแบบสอบถามความ
คดิเหน็มาวเิคราะห์หาค่าเฉลี่ย(  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่านักเรยีนมคีวามคดิเหน็ต่อ
การพฒันาความเขา้ใจในการอ่านโดยใชแ้ผนภมูคิวามหมายอยู่ในระดบัมาก (   = 4.53, S.D.= .051) 
ค่าคะแนนความคดิเหน็เฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดบัมากได้แก่ การใช้แผนภูมคิวามหมายช่วยให้อ่านเนื้อ
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เรื่องไดเ้ขา้ใจง่ายขึน้ (   = 4.53, S.D.= .051) และค่าคะแนนความคดิเหน็ต ่าสุด ไดแ้ก่ น าความรู้จาก
ประสบการณ์เดมิของตนมาใชใ้นการสร้างแผนภูมคิวามหมาย (   = 4.26, S.D.= .045)  ซึ่งนักเรยีน
ส่วนใหญ่แสดงความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากระหวา่ง 3.50 - 4.49  รายละเอยีดดงัตาราง 4 
 
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของแบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอ   

การพฒันาความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษโดยใชแ้ผนภมูคิวามหมายของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ รชัดา  

 
                 ความคดิเหน็ของนกัเรยีน                      ระดบัความคดิเหน็                   การแปลผล 
                                                                                                         S.D. 
1.  ขา้พเจา้น าความรูจ้ากประสบการณ์เดมิของตนมา       
     ใชใ้นการสรา้งแผนภมูคิวามหมาย 

 4.26 0.45 เหน็ดว้ย 

2.  ขา้พเจา้สามารถสรา้งแผนภมูคิวามหมายแบบต่าง   
     จากเรือ่งหรอืบทความทีอ่่านได ้

4.29 0.46 เหน็ดว้ย 

3.  การอภปิรายรว่มกนัในกลุ่ม ชว่ยใหข้า้พเจา้สรา้ง   
     แผนภมูคิวามหมายได ้

4.32 0.48 เหน็ดว้ย 

4.  ขา้พเจา้สามารถเขยีนใจความส าคญัและรายละเอยีด 
     ต่าง ๆ ของเรือ่งทีอ่่านลงในแผนภมูคิวามหมายได้ 

4.26 0.45 เหน็ดว้ย 

5.  แผนภมูคิวามหมายชว่ยใหเ้หน็ความสมัพนัธ์ของ 
    ขอ้ความต่าง ๆ ในเรือ่งทีอ่่านได ้

4.26 0.45 เหน็ดว้ย 

6.  การใชแ้ผนภมูคิวามหมายช่วยใหข้า้พเจา้อ่านเนื้อ  
     เรือ่งไดเ้ขา้ใจงา่ยขึน้ 

4.53 0.51 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

7.  การใชแ้ผนภมูคิวามหมายท าใหข้า้พเจา้จ าเนื้อเรือ่ง   
    ทีอ่่านไดด้ขี ึน้และคงทน 

4.44 0.50 เหน็ดว้ย 

8.  การพฒันาการอ่านโดยใชแ้ผนภมูคิวามหมายเปิด 
    โอกาสใหข้า้พเจ้ามสีว่นร่วมในกจิกรรมในการเรยีน 
    การสอนไดเ้ป็นอย่างด ี

4.44 0.50 เหน็ดว้ย 

9.  การพฒันาการอ่านโดยใชแ้ผนภมูคิวามหมายชว่ย 
    ใหข้า้พเจา้สนุกสนานในการเรยีนขึน้ 

4.38 0.49 เหน็ดว้ย 

10.  ขา้พเจา้สามารถน าแผนภมูคิวามหมายไปใชใ้น 

      การพฒันาการเรยีนวชิาอื่น ๆ ได ้ 

คา่เฉลีย่ 

4.47 
 

4.37 

0.51 เหน็ดว้ย 

 

เหน็ดว้ย 

 
  จากตาราง 4 สรุปได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่า การใช้แผนภูมิความหมายเพื่อ
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ แสดงค่าเฉลี่ยความคดิเหน็ได้ว่า ช่วยให้การ
อ่านเนื้อเรื่องไดเ้ขา้ใจง่ายขึน้ สามารถไปใชใ้นการพฒันาการเรยีนวชิาอื่นๆ ได้ ช่วยให้จ าเนื้อเรื่องที่
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อ่านไดด้ขี ึน้และคงทน ช่วยใหน้กัเรยีนเกดิความสนุกสนานในการเรยีนจากการท างานเป็นกลุ่ม มกีาร  
ปภปิรายกนัช่วยใหส้ามารถสรา้งแผนภมูคิวามหมายในอตัลกัษณ์ของตนเองและในกลุ่มได้ น าความรู้
จากประสบการณ์เดมิของตนออกมาใชใ้นการสรา้งแผนภมูคิวามหมายไดด้ ี 
 ผลจากการวจิยัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจะไดอ้ภปิรายผลการวจิยัโดยละเอยีด ในบทที ่5 



บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
  การศกึษาการใชแ้ผนภมูคิวามหมายเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ รชัดาในครัง้นี้ 
สามารถสรุป อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะดงันี้ 
 
ความมุง่หมายของการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี้ 

1. เพื่อศกึษาความสามารถในการใช้แผนภูมคิวามหมายเพื่อพฒันาความสามารถในการ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  

2. เพื่อศกึษาความคดิเห็นของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษา
พฒันาการ รชัดา ทีเ่รยีนการใชแ้ผนภมูคิวามหมายเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจ 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ รชัดาที่ได้รบัการ
สอนการใช้แผนภูมคิวามหมายเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจมี
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

2. นักเรียนมีทศันคติเชิงบวกการเรียนการสอนการใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนา      
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา
พฒันาการ รชัดา ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 จ านวน 6 หอ้งเรยีน ทีไ่ด้รบัการจดัห้องเรยีนแบบ
คละระดบัความสามารถทางการเรยีนสงู ปานกลาง และต ่า มนีักเรยีนรวมทัง้หมด 314 คน 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา
พฒันาการ รชัดา จ านวน 34 คน ซึ่งได้จากการเลอืกแบบเจาะจงจ านวน 1 ห้องเรียน เนื่องจาก
จ านวนนกัเรยีนเอือ้ต่อการท าการทดลอง นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ และผู้วจิยัเป็นผู้ด าเนินการสอน
ด้วยตนเองในวชิาภาษาองักฤษอ่านเขยีน รหสั อ32204 ส าหรบันักเรียนที่เลือกเรียนแผนคณิต-
องักฤษ จ านวน 3 ห้องเรียน และแผนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษา
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ฝรัง่เศส จ านวนแผนละ 1 หอ้งเรยีน รวม 6 หอ้งเรยีน อกีทัง้จ านวนนกัเรยีนมจี านวนเหมาะสมต่อการ
ทดลองไม่มากไปหรอืน้อยเกนิไป โดยจดัหอ้งเรยีนแบบคละผูเ้รยีนที่มคีวามสามารถด้านการเรยีนใน
ระดบัสงู  ปานกลาง  และต ่า 
 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 

 ระยะเวลาในการด าเนินการทดลองในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 ใช้เวลาทดลองวนัละ  
1 คาบ ๆ ละ 55 นาท ีสปัดาหล์ะ 2 คาบ เป็นเวลา 8 สปัดาห ์แบ่งเป็นการปฐมนิเทศและการทดสอบ   
ก่อนเรยีน 1คาบ การอธบิายรปูแบบโครงสรา้งพรอ้มสญัญาณค าในการใช้แผนภูมคิวามหมายเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัเนื้อเรื่อง 2 คาบ ท ากจิกรรมการเรยีนการสอนโดยการใชแ้ผนภมูคิวามหมายเพื่อพฒันา
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ 12 คาบ และทดสอบหลังเรียนพร้อม
แบบสอบถามความคดิเหน็ 1 คาบ รวมใชเ้วลาทัง้สิน้ 16 คาบ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

1. กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/5 โรงเรยีนเตรยีม 
อุดมศกึษาพฒันาการ รชัดา ทีเ่รยีนวชิาภาษาองักฤษอ่านเขยีน ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 
จ านวน 34 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง เพราะผู้วจิยัเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเองในวชิา
ภาษาองักฤษอ่านเขยีน รหสั อ32204 ส าหรบันักเรียนที่เลอืกเรยีนแผนคณิต-องักฤษ จ านวน 3 
หอ้งเรยีน และแผนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจนี ภาษาญี่ปุน่ และภาษาฝรัง่เศส จ านวนแผนละ 1 
หอ้งเรยีน รวม 6 หอ้งเรยีน อกีทัง้จ านวนนกัเรยีนมจี านวนเหมาะสมต่อการทดลองไม่มากไปหรอืน้อย
เกนิไป โดยจดัหอ้งเรยีนแบบคละผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถดา้นการเรยีนในระดบัสงู ปานกลาง  และต ่า 

2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
2.1 แผนการจดักจิกรรมการใชแ้ผนภมูคิวามหมายเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่าน 

ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ จ านวน 4 แผน ๆ ละ 3 คาบ ๆ ละ 55 นาท ีรวม 12 คาบ 
2.2 แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจจ านวน 35 ขอ้ 
2.3 แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอกจิกรรมการใชแ้ผนภมูคิวามหมาย 

เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
3. วธิดี าเนินการวจิยั 

การด าเนินการวจิยัการใชแ้ผนภมูคิวามหมายเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษา 
องักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ รชัดา
ในครัง้นี้ เป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้  

3.1 ปฐมนิเทศเพื่อชีแ้จงและท าอธบิายท าความเขา้ใจกบักลุ่มตวัอยา่งถงึหลกัการและ 
จุดประสงคข์องการจดักจิกรรม การวดัผลและการประเมนิผลการเรยีน 

3.2 ท าการทดสอบก่อนการจดักจิกรรม (Pretest) โดยใชแ้บบทดสอบวดัความเขา้ใจใน 
การอ่านภาษาองักฤษ 1 คาบ 
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3.3 ด าเนินการวจิยั โดยผูว้จิยัด าเนินการอธบิายโครงสรา้งแผนภมูคิวามหมายแต่ละแบบ
ซึง่สอดคลอ้งกบัตวัชีแ้นะ 2 คาบ  

3.4 จดักจิกรรมการทดลองตามแผนการจดัการเรยีนการสอนทีส่รา้งขึน้ จ านวน 4 แผนๆ 
ละ 3 คาบ ๆ ละ 55 นาท ีรวมเป็น 12 คาบ  

3.5 ท าการทดสอบหลงัการจดักจิกรรม (Posttest) โดยใชแ้บบท าสอบวดัความเขา้ใจใน 
การอ่านภาษาองักฤษชุดเดมิทีใ่ชใ้นการทดสอบก่อนการจดักจิกรรม 1 คาบ 

3.6  ใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดักจิกรรม 
การใชแ้ผนภมูคิวามหมายเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

3.7 ตรวจและใหค้ะแนนการท าแบบทดสอบ น ามาวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารทางสถติ ิ
3.8 สรุปและอภปิรายผลการวจิยั 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วเิคราะหค์่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนทีไ่ดจ้ากาการท าแบบทดสอบ 
วดัความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรยีน ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการใช้แผนภูมิ
ความหมาย 

2.  เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียน ก่อนและหลงัการจัด
กจิกรรม โดยใช้ paired t-test for dependent samples โดยก าหนดนัยส าคญัทางสถิต ิ.01 จากการ
หาค่าเฉลีย่โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู  

3. หาค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานและค่าร้อยละของระดบัความคดิเหน็ของนักเรยีนที่มี
ต่อการจดักจิกรรมการใช้แผนภูมคิวามหมายเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ 
 
สรปุผลการวิจยั 
 จากาการศึกษาค้นคว้าการใช้แผนภูมิความหมาย เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจในครัง้นี้สรุปไดว้า่  

1. นักเรยีนมคีวามสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจสูงขึน้หลงัจากได้รบั 
การจดักจิกรรมการใชแ้ผนภมูคิวามหมายเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจสงูขึน้ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

2. นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ต่อการเรยีนการสอนโดยการใชแ้ผนภมูคิวามหมายเพื่อพฒันา 
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิง่  โดยค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.53 เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกบัการใช้แผนภูมิความหมายเพื่อ
พฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจอยู่ในระดบัเหน็ด้วย คือ สามารถน า
แผนภูมคิวามหมายไปใช้ในการพฒันาการเรยีนวชิาอื่น ๆ ได้เป็นรายขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 
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4.47 การใช้แผนภูมคิวามหมายท าให้ขา้พเจ้าจ าเนื้อเรื่องที่อ่านได้ดขี ึน้และคงทนและเปิดโอกาสให้
ขา้พเจา้ไดม้สี่วนร่วมในกจิกรรมในการเรยีนการสอนไดเ้ป็นอยา่งด ีมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.44 
 
อภิปรายผล 
  จากการศกึษาการใชแ้ผนภมูคิวามหมายเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจในครัง้นี้ผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดย
การใช้แผนภูมคิวามหมายของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ  
รชัดา สงูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 อภปิรายผลไดด้งันี้  

1. รูปแบบโครงสร้างแผนภูมิความหมายและสญัญาณค าของข้อความในเนื้อเรื่องหรือ
บทความในการเรยีนการสอนจากต าราโดยใชห้ลกัการใชแ้ผนภมูคิวามหมาย ซึง่ครผููส้อนไดเ้สนอและ
อธบิายใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูถ้งึความแตกต่างของโครงสรา้งแผนภมูคิวามหมายและสญัญาณค า ท าให้
นกัเรยีนเขา้ใจเรื่องราวจากการอ่านโดยมสีญัญาณค าเป็นการเดาความหมายและสามารถจบัใจความ
ของเนื้อเรื่องที่อ่านได้ประกอบกบัเขา้ใจและสามารถใช้แผนภูมคิวามหมายได้ถูกต้องตามลกัษณะ
ประเภทของเนื้อเรื่องหรอืบทความมากขึน้ ดงัผลวเิคราะห์จากแบบสอบถามของนักเรยีนแต่ละคน มี
ค่าเฉลี่ย 4.26 ว่าสามารถเขยีนใจความส าคญัและรายละเอยีดต่าง ๆ ของเรื่องที่อ่านลงในแผนภูมิ
ความหมายได ้และช่วยใหเ้หน็ความสมัพนัธข์องขอ้ความในเรื่องทีอ่่านได ้สอดคล้องกบัความคดิเหน็
ของบอนดแ์ละทงิเกอร ์(Bond; & Tinker. 1989: 325) ทีก่ล่าววา่ การที่จะเกดิความเขา้ใจในการอ่าน
เป็นอยา่งด ีผูอ่้านตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัลกัษณะโครงสร้างของขอ้ความ รวมทัง้สญัญาณค าที่ปรากฏ
ในขอ้ความซึง่สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของสเลเดอร ์(Slater. 1985: 712) วา่การสอนอ่านเพื่อความ
เข้าใจควรฝึกให้รู้จกัสญัญาณค าของโครงสร้างข้อความแต่ละประเภท ช่วยให้นักเรียนเขา้ใจและ
สามารถหาและเขา้ใจความหมายจากสิง่ทีอ่านตรงความหมายทีผู่เ้ขยีนตรงตามประสงค์ที่ให้ไวใ้นเนื้อ
เรื่องหรอืบทความทีไ่ดอ่้าน 

2.  ข ัน้ตอนการสอนอ่านที่เ ป็นระบบการสอนโดยการใช้แผนภูมิความหมายเป็น
กระบวนการสอนอ่านทีม่ขี ัน้ตอนเป็นระบบ คอื ข ัน้ตอนก่อนการอ่าน  ขัน้ตอนระหว่างการอ่าน และ
ขัน้ตอนหลงัการอ่าน สามารถช่วยใหน้กัเรยีนไดเ้หน็ความสมัพนัธข์องใจความส าคญัของเนื้อเรื่องหรอื
บทความทีอ่่านไดเ้ขา้ใจและชดัเจน สามารถอภปิรายไดต่้อไปนี้ 
                  2.1  ขัน้ตอนก่อนอ่าน เป็นขัน้ตอนการระดมความคิดของนักเรียนโดยใช้ภาษา
เชื่อมโยงขอ้มลูทีเ่ป็นความคดิรวบยอดทีส่ าคญัของเรื่องกบัความรู้หรอืประสบการณ์เดมิของนักเรยีน
แต่ละคน นกัเรยีนสามารถน าความรู้เดมิมาใช้ในการบอกค าศพัท์ซึ่งสมัพนัธ์กบัหวัขอ้เรื่องที่ครูสอน
บนกระดานในตอนแรก ต่อจากนั ้นครูผู้สอนใช้รูปภาพและป้อนค าถามน าทางให้นักเรียนใช้
กระบวนการคดิ ในการคาดคะเนเนื้อเรื่องหรอืบทความที่จะอ่าน โดยเขยีนค าตอบลงในโครงสร้าง
แผนภมูคิวามหมายทีค่รผููส้อนเตรยีมไว ้เพื่อเป็นการเตรยีมตวัใหน้กัเรยีนเขา้ใจเนื้อเรื่องอยา่งคร่าว ๆ 
ก่อนจะไดอ่้านเนื้อเรื่องหรอืบทความ จากผลวเิคราะห์แบบสอบถามความคดิเหน็นักเรยีนน าความรู้
จากประสบการณ์เดมิของตนมาใชใ้นการสรา้งแผนภมูคิวามหมาย ค่าเฉลีย่4.26 แสดงวา่การสอนอ่าน
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โดยการใชแ้ผนภมูคิวามหมายในขัน้ตอนก่อนอ่านช่วยกระตุน้ใหน้กัเรยีนน าความรู้หรอืประสบการณ์
เดิมที่มีอยู่โยงเข้าสู่เนื้อหาของเนื้อเรื่องหรือบทอ่าน สอดคล้องกับแนวความคิดของ วิลเลียมส ์
(Williams. 1986: 374) ซึ่งกล่าวไวว้่า ข ัน้ตอนก่อนการอ่านเป็นการช่วยตรวจสอบความรู้เดมิของ
นกัเรยีนก่อนจะอ่านเนื้อเรื่องหรอืบทอ่านและเป็นการกระตุน้สรา้งความสนใจเกีย่วกบัหวัขอ้เรื่อง  
       2.2    ข ัน้ตอนระหวา่งการอ่าน เป็นขัน้ตอนทีน่กัเรยีนตอ้งอ่านเนื้อเรื่องหรอืบทอ่านด้วย
ตนเองโดยใชค้วามรูเ้กีย่วกบัโครงสรา้งขอ้ความ เป็นสิง่ช่วงในการอ่านเพื่อจบัใจความส าคญัของเรื่อง 
และสรา้งแผนภมูคิวามหมายของตนใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อเรื่องแต่ละประเภท  ในขณะอ่านนักเรยีนจะ
ใชส้ญัญาณค าประกอบกบัประสบการณ์เดมิทีม่อียูม่าเชื่อมโยงกบัความรูใ้หม่ทีไ่ดจ้ากเนื้อเรื่องหรอืบท
อ่านมาช่วยใหเ้กดิกระบวนการคดิ วเิคราะห ์การตคีวาม แปลความ ขยายความ รวมถึงข ัน้สรุปความ 
แลว้น ามาเขยีนลงในแผนภมูคิวามหมายและตรวจสอบการคาดคะเนเนื้อหาทีค่าดไวว้่าถูกต้องหรอืไม่ 
เมื่ออ่านเนื้อเรื่องจบลง หากมขีอ้มูลที่ยงัไม่สมบูรณ์ นักเรยีนกส็ามารถปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเป็น
การใชข้อ้มลูป้อนกลบั ส่งผลให้นักเรยีนเกดิความเขา้ใจเนื้อเรื่องได้ดขี ึน้ ผลวเิคราะห์แบบสอบถาม
ความคดิเหน็ ค่าเฉลีย่  4.26 นกัเรยีนสามารถเขยีนใจความส าคญัและรายละเอยีดต่าง ๆ ของเรื่องที่
อ่านลงในแผนภมูคิวามหมายได ้
       2.3   ขัน้ตอนหลงัการอ่าน เป็นขัน้ตอนทีน่กัเรยีนมกีารอภปิรายกบัเพื่อนสมาชกิในกลุ่ม 
และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ทีม่ต่ีอบทอ่าน เพื่อความเขา้ใจในเนื้อเรื่องทีอ่่านก่อนไปปรบัปรุงแผนภูมิ
ความหมายทีน่กัเรยีนสร้างขึน้ หลงัจากนัน้กจ็ะเป็นตอบขอ้ซกัถามจากครูผู้สอนเกี่ยวกบัเนื้อเรื่องที่
อ่านเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรยีนดา้นการพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจหรอืไม่โดยใชแ้ผนภมูคิวามหมายในแต่ละรปูแบบ กลวธิกีารอภปิรายกบัเพื่อนในกลุ่มช่วย
ใหเ้ขา้ใจและสรา้งแผนภูมคิวามหมายได้ จากผลวเิคราะห์แบบสอบถามของนักเรยีน ค่าเฉลี่ย 4.32 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของบุษบา โชคช่วยชู (2538) และนิธดิา อดภิทัรนันท์ (2542) อ้างองิจาก 
สุณิชา ผุดผ่อง (2547: 54) ทีว่า่ การเรยีนรู้ร่วมกนัก่อให้เกดิการพฒันาทกัษะทางความคดิวเิคราะห ์       
นกัเรยีนมโีอกาสอภปิรายแสดงความคดิเหน็ก่อนจะลงมอืท างาน มกีารช่วยเหลอืแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ร่วมกนั เป็นการเพิม่พูความรู้และสร้างความสมัพนัธภาพอนัดรีะหว่างเพื่อนในกลุ่ม ท าให้
นกัเรยีนมคีวามเขา้ใจเรื่องทีอ่่านดขีึน้ และยงัจ าเนื้อเรื่องทีอ่่านไดด้ขี ึน้และคงทน ผลจากการวเิคราะห์
แบบสอบถามของนกัเรยีนค่าเฉลีย่ 4.44 การใชแ้ผนภมูคิวามหมายช่วยให้อ่านเนื้อเรื่องได้เขา้ใจง่าย
ขึน้ ระบุค่าเฉลีย่ 4.53 ซึง่สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของคารเ์รล และคณะ(Carrel; et. al. 1989: 653) 
ทีก่ล่าววา่ การใช้แผนภูมคิวามหมายหลงัการอ่าน ช่วยให้นักเรยีนสามารถทบทวน เนื้อเรื่อง ระลกึ
ขอ้มลูของเนื้อเรื่องหรอืบทอ่านไดง้่าย 

3.  การเรยีนการสอนแบบกจิกรรมกลุ่มเป็นเรยีนรู้ที่นักเรยีนในกลุ่มมสี่วนช่วยเหลอืซึ่งกนั
และกนั การท างานร่วมกนั มปีฏสิมัพนัธ์ที่ดีต่อกนั มกีารแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ อภิปรายข้อมูล
ร่วมกนัหลงัการอ่าน จากผลวเิคราะหแ์บบสอบถามของนกัเรยีน ค่าเฉลี่ย 4.44 แสดงความคดิเหน็ว่า 
นกัเรยีนทุกคนมสี่วนร่วมในกจิกรรมไดเ้ป็นอยา่งด ี 
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จากผลวเิคราะหแ์บบสอบถาม ค่าเฉลีย่ 4.47 ของนกัเรยีนระบุวา่ มคีวามสนุกสนานในขณะ
เรยีนซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของพอลลาร์ด (Pollard. 1996: 98) ที่ว่า บรรยากาศในห้องเรยีน การ
จดัการเรยีนการสอน สภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีน การมจีติใจอารมณ์ทีด่ ีและการยอมรบัตนเอง ส่งผล
ในทางบวกกบัความสามารถในการเรยีนของนกัเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 ปจัจยัดงักล่าวซึ่งสอดคล้องกบัค ากล่าวของ สุมติรา องัวฒันกุล (2540: 178-179) และ
พรสวรรค์ สีป้อ (2550 :180-182) ว่าในการสอนอ่านภาษาองักฤษควรมีกิจกรรม 3 ข ัน้ตอน คือ
กจิกรรมก่อนอ่านเป็นการเตรยีมผู้เรยีน สร้างความสนใจ และปูพื้นฐานเรื่องที่อ่าน กจิกรรมระหว่าง
อ่าน เป็นการท าความเขา้ใจโครงสร้างและเนื้อความของบทอ่าน และกจิกรรมหลงัอ่านที่ให้ผู้เรยีน
สามารถน าขอ้มูลจากการอ่านมาสรุป แสดงความคดิเห็น หรอืประกอบความรู้การสอนอ่านโดยจดั
กจิกรรมการใชแ้ผนภมูคิวามหมายในการสรุปเรื่องราวหรอืบทความที่ได้ศกึษา และการใช้ทกัษะการ
อ่านที่หลากหลายท าให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ค าศพัท์ สญัญาณค าหรือตวัชี้แนะ โครงสร้าง
แผนภมูคิวามหมาย ท าใหเ้กดิความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษมากขึน้มโีอกาสไดเ้รยีนรูร้่วมกนั
ในการจดักจิกรรม ซึ่งเหน็ได้จากแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจของนกัเรยีน แต่ละคนสงูขึน้หลงัการทดลองอยา่งมนียัส าคญั .01  

4. ความคดิเหน็เชงิบวกต่อการเรยีนการใชแ้ผนภมูคิวามหมายเพื่อพฒันาความสามารถใน
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนหลงัทดลอง ผลความคดิเห็นว่าการใช้แผนภูมิ
ความหมายช่วยให้นักเรยีนอ่านเนื้อเรื่องได้เขา้ใจง่ายขึ้นค่าเฉลี่ย 4.53 จากการแปลผลทางสถิติ
ค่าเฉลีย่4.50 – 5.00 ผูเ้รยีนเหน็ดว้ยอยา่งยิง่ และค่าเฉลีย่ 3.50 – 4.49  ระบุความคดิเหน็ด้วย ท าให้
นกัเรยีนมทีศันคตต่ิอการเรยีนที่ดขี ึน้ นักเรยีนเกดิการเรยีนรู้ด้วยตนเองจากการท างานร่วมกนัเป็น
กลุ่ม เปิดโอกาสให้นักเรยีนได้ใช้ความคดิเหน็ การอภปิรายร่วมกนั มคีวามสนุกสนานในการจดั
กจิกรรม ซึง่สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของพรทพิย ์ตนัตเิวสส์ (2540: 37) ที่มผีลต่อแรงจูงใจในการเรยีน
สงูขึน้จากกจิกรรมการท างานกลุ่ม สามารถน าความรูจ้ากประสบการณ์เดมิมาใช้ในการสร้างแผนภูมิ
ความหมาย เหน็ใจความส าคญัของเนื้อเรื่องหรอืขอ้ความทีอ่่านได ้ส่งผลให้เขา้ใจเนื้อเรื่องที่อ่านได้ดี
ขึน้และคงทน ยงัสอดคล้องกบัผลวจิยัของวรีะวรรณ พูนด ี(2544: 114) ที่กล่าวว่าการเปรยีบเทยีบ
การสอนอ่านดว้ยวธิแีบบใชแ้ผนภมูคิวามหมายกบัคู่มอืคร ูทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิต่์อความคงทนในการ
จ าของนกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง มโีอกาสใช้วชิาความรู้เดมิมาบูรณาการกบัการ
เรยีนวชิาอื่น ๆ ได ้
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในด้านการจดัการกิจกรรม 
1.1  จากการวจิยัผลครัง้นี้พบว่า การใช้แผนภูมคิวามหมายส่งผลในเชิงบวกโดยตรง  

ต่อนกัเรยีนทัง้ในด้านการพฒันาความสามารถในการอ่าน และความเขา้ใจในการอ่าน ครูผู้สอนทุก
กลุ่มสาระควรพจิารณาน ากจิกรรมไปใชเ้ป็นแนวทางในการเรยีนการสอนต่อไป  
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1.2  การใชแ้ผนภมูคิวามหมายในการเรยีนการสอนควรใชค้วบคู่กบัการฝึกทกัษะและ 
กลยทุธใ์นการอ่านจบัใจความส าคญั การเดาความหมาย การคาดคะเนเนื้อหาจากชื่อเรื่องหรอืรปูภาพ 
ซึง่ไดจ้ากการใชป้ระสบการณ์เดมิทีม่อียูท่ าความเขา้ใจในเนื้อเรื่องทีอ่่าน และควรฝึกฝนอยูเ่ป็นประจ า
เพื่อใหเ้กดิความช านาญ 

1.3  การใชแ้ผนภมูคิวามหมาย สามารถน าไปปรบัใชก้บักลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่น ๆ เพื่อ 
ส่งเสริมให้นักเรียนมคีวามเข้าใจในเนื้อเรื่องหรือข้อมูลที่ต้องเกี่ยวข้องกบัการอ่านเพื่ อจบัใจความ
ส าคญั นกัเรยีนจะมคีวามเขา้ใจในวชิานัน้ ๆ ดขีึน้ 
 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป  
2.1   ควรท าการวจิยัการสร้างแผนภูมคิวามหมาย ตามความคดิสร้างสรรค์อย่างอสิระ

ของนักเรียน โดยน าแผนภูมิความหมายที่ครูผู้สอนก าหนดให้ไปปรบัใช้ตามความเหมาะสมของ
ผูเ้รยีนเอง 

2.2    ควรสนับสนุนให้นักเรยีนสร้างแผนภูมคิวามหมายสอดคล้องกบัสญัญาณค าโดย     
ขอ้ความสามารถใชป้ากกาหลากสทีีอ่่านง่ายในการเขยีนและตกแต่งระบายสแีผนภูมคิวามหมายตาม
ความเหมาะสมเพื่อสามารถเกบ็เขา้แฟ้มผลงานเสนอต่อสถาบนัการศกึษาในระดบัสงูต่อไปได ้ 

2.3   เพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัครผููส้อนวชิาอ่านเขยีนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หรอืกลุ่มสาระอื่น ๆ ในการเลอืกใชแ้ผนภมูคิวามหมายใหเ้หมาะกบันกัเรยีนแต่ละระดบัชัน้ 

2.4    ควรท าการวจิยัการใชแ้ผนภมูคิวามหมายต่อผูเ้รยีน 3 กลุ่ม จากจ านวนนกัเรยีนใน
หอ้งเรยีนโดยการแบ่งเป็นนกัเรยีนเป็นนกัเรยีนที่เรยีนเก่ง 1 กลุ่ม นักเรยีนที่เรยีนปานกลาง 1 กลุ่ม 
และนักเรียนที่เรียนอ่อนอีก 1 กลุ่ม เพื่อส่งเสริมพัฒนาความคิดและความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพดา้นอ่าน คดิวเิคราะห์ เขยีนสงูขึน้ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 

เรื่องหลกั/หวัเรื่อง         Nature’s Disasters          ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 Nature’s Disasters 
แผนการเรียนรู้เรื่อง A Terrifying Day              เวลา 1 คาบ 
 
1. สาระส าคญั 

 การอ่านการเขยีนบนัทกึเกีย่วกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็นต้องมพีื้นฐานดา้นค าศพัท์ ส านวน เพื่อช่วยให้
เขา้ใจบทอ่านไดอ้ย่างรวดเรว็ ถูกต้อง ตลอดทัง้สามารถน าความรู้และประสบการณ์เดมิมาเป็นพื้นฐานในการ
สือ่สารโดยการเขยีนไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

2. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  1 นกัเรยีนสามารถอ่านบทความเรือ่ง A Terrifying Day แลว้สรปุเรื่องได ้
  2 นกัเรยีนสามารถโยงความสมัพนัธ์ของเรือ่งได ้
  3    นักเรยีนสามารถใสเ่รือ่งราวในใบงานแผนภมูคิวามหมายได ้
  4    นักเรยีนสามารถตอบค าถามเกีย่วกบัเรื่องทีอ่่านได ้
      ผลการเรียนรู้ 
       มาตรฐาน ต1.1, ต 1.1.4, ต 1.2.4 , ต 1.3.2 , ต 2.2,  ต 2.1.2, ต 2.2.2, ต 3.1, ต 3.1.1, ต 4.1.1                        
3. เน้ือหาสาระ 
  บทอ่านแบบบรรยาย  เรือ่ง A Terrifying Day 
4. ส่ือการเรียนการสอน 
    1 รปูภาพภยัธรรมชาตทิัง้ในและนอกประเทศ 
    2 เนือ้เร่ือง A Terrifying Day  
    3 ใบงาน แผนภูมิความหมายแบบบรรยายล าดบัเหตุการณ์ 
5.    กิจกรรมการเรียนรู้ 
  กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading Activity) 

  1. ให้นกัเรียน แบ่งกลุม่ ออกเป็น กลุม่ละ 4 คน    
  2.   ครูน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยทวนข้อมูล รูปภาพและเหตกุารณ์ภัยธรรมชาติอีกครัง้ 

  3. นกัเรียนแต่ละกลุม่จัดหมวดหมู่ค าศพัท์ของกลุม่ตนเอง และน าเสนอพร้อมให้เหตุผล ประกอบกบัการจัด 
กลุ่มค าศพัท์ 

  4.   ครแูจง้วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูก้ารอ่านเพื่อความเขา้ใจเรือ่ง A Terrifying Day เพื่อสรปุขอ้มลู และ
รายละเอยีดต่าง ๆของเรือ่งทีอ่่านได ้

  7.   ครนู าเสนอโครงรา่งของแผนภมูคิวามหมายแบบบรรยายล าดบัเหตุการณ์ พรอ้มทัง้ระบลุกัษณะส าคญั
ของสญัญาณค าและแผนภมูคิวามหมายแบบบรรยายล าดบัเหตุการณ์ 

  8. ครแูจกใบงานแผนภมูคิวามหมาย เรือ่ง A Terrifying Day และใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มระดมสมอง 
  9. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรายงานขอ้ความทีไ่ดบ้นัทกึ พรอ้มทัง้ใหเ้หตุผลประกอบ 
  กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While-reading Activity) 
  10.  นกัเรยีนอ่านเรือ่ง A Terrifying Day  
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  11.  นกัเรยีนแต่ละกลุ่มเพื่อเปรยีบเทยีบค าตอบวา่เหมอืนหรอืต่างกนัอย่างไร เสรจ็แลว้นกัเรยีน ปรบัและ
เพิม่ ขอ้มลูในใบงานแผนภมูคิวามหมายหรอืเพิม่เตมิแผนภมูคิวามหมายของกลุ่มใหต้รงกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการอ่านเนื้อ
เรือ่ง A Terrifying Day 
  กิจกรรมหลงัการอ่าน (Post-reading Activity) 
  12.  นกัเรยีนแต่ละกลุ่มน าเสนอแผนภมูคิวามหมายของกลุ่ม หลงัจากปรบัปรงุแกไ้ขและเกดิความเขา้ใจเป็น
อย่างดซีึง่สามารถเสนอขอ้มลูพรอ้มทัง้เหตผุลประกอบใหเ้พือ่นฟงัหน้าชัน้เรยีนได ้
  13. นกัเรยีนแต่ละคนรบัใบงานแผนภูมคิวามหมายเพื่อเขยีนขอ้ความตามทีเ่ขา้ใจต่อไป 
6. ส่ือการเรียนการสอน 
    1 รปูภาพภยัธรรมชาตทิัง้ในและนอกประเทศ 
    2 ใบงานแผนภมูคิวามหมายเนื้อเรือ่ง A Terrifying Day   
7. การวดัผลและประเมินผล 

วิธีการวดั เคร่ืองมือ เกณฑก์ารวดั 

1. ท าแบบฝึกค าศพัท ์ แบบฝึก Vocabulary 15 ขอ้  ท าถูก 8 ขอ้ = ผา่นเกณฑ ์

2. ท าแบบฝึกcomprehension 9 ขอ้   แบบฝึก Comprehension 9 ขอ้  ท าถูก 5 ขอ้ = ผา่นเกณฑ ์

3. สงัเกตการท างานกลุ่ม  แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม  ระดบั “ด”ี = ผา่นเกณฑ ์

4. ท าใบงานแผนภูมคิวามหมาย  แบบประเมนิงานขอ้ความ ระดบั “ด”ี = ผา่นเกณฑ ์

5. การรายงานหน้าชัน้เรยีน การรายงานหน้าชัน้เรยีน ความถูกตอ้งในการใชภ้าษา  5 คะแนน 
ความคล่องแคล่ว 5  คะแนน 
ความถูกตอ้งของเน้ือหา 5  คะแนน 
ระดบัคะแนน 8 = ผา่นเกณฑ ์

 
8. ความสมัพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

วทิยาศาสตร ์, การงานอาชพีและเทคโนโลย ี

9. บนัทึกผลหลงัการสอน 

 91 ผลการเรยีนของนกัเรยีน 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................. ......................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 9.2 ปญัหาและอุปสรรคทีพ่บ   

 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 9.3 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

        ลงชือ่………………………………..ผูส้อน                                                                                     
                                            (นางสภุรตัน์  สทา้นพล ) 

                                                                          ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 

 

 

ขอ้เสนอแนะของหวัหน้าสถานศกึษาหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 (ตรวจสอบ/นิเทศ/เสนอแนะ/รบัรอง)  

 ............................................................................................................................. ................................. 

................................................................................................. ....................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

 

 

                            ลงชือ่……………………………….     

                                          รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนกลุ่มการบรหิารวชิาการ  

                                         วนัที…่…....เดอืน………………. พ.ศ............... 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 
เรื่องหลกั/หวัเรื่อง Inventions      ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 Inventions 
แผนการเรียนรู้เรื่อง Corn Flakes                 เวลา 2 คาบ 
 
1. สาระส าคญั 

 การอ่านบทความเกีย่วกบัอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนักเรยีนจะไดค้วามรูด้า้นค าศพัท์ ส านวน และ
โครงสรา้งประโยคแลว้  นกัเรยีนยงัสามารถน าความรูจ้ากบทอ่านมาประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนั และไดเ้รยีนรู้
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา และสามารถสือ่สารดว้ยภาษาของตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

2. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  1 อ่านเรือ่ง Corn Flakes แลว้สามารถแสดงความคดิเหน็และเปรยีบเทยีบได ้
  2 เขา้ใจในเนื้อเรือ่งทีอ่่านพรอ้มเขยีนขอ้ความแสดง Cause และ Effect ในแผนภมูคิวามหมายไดถู้กตอ้ง 
3. เน้ือหาสาระ 
  บทดอ่านแบบ เป็นเหตเุป็นผลกนั เรื่อง Inventions : Corn Flakes 
4. ส่ือการเรียนรู้ 
   1 ตวัอย่างของธญัญาหาร  และกล่องผลติภณัฑธ์ญัญาหารต่าง ๆ   
          2 เนื้อเรือ่ง Corn Flakes 
          3 ใบงาน แผนภมูคิวามหมายแบบ Cause และ Effect 
5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
  กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading Activity) 
  1. ครูน าเขา้สู่บทเรยีนโดยสนทนากบันักเรยีนเกีย่วกบัมื้ออาหารแต่ละวนัของนักเรยีนแล้วแบ่งกลุ่ม 

นกัเรยีนอภปิรายถงึอาหารเชา้ทีช่ ืน่ชอบแลว้ครสูุม่เรยีกนกัเรยีนบอกรายการอาหารมือ้เชา้พรอ้มเขยีน
รายการอาหารบนกระดาน โดยตัง้ค าถาม ดงันี้ 

     How many meals are there in one day? 
     What kind of food do you have for breakfast? 
  2. นกัเรยีนกลุ่มเดมิดูภาพและผลติภณัฑธ์ญัญาพชื แลว้อภปิรายค าตอบกบัเพื่อนในกลุ่มพรอ้มเขยีนโน้ต  
                ค าตอบไว ้แผนภมูคิวามหมายแบบ Cause และ Effect เสรจ็แลว้ครสูุม่เรยีกนักเรยีนแต่ละกลุ่มบอกค าตอบ 
   ดงันี้  
     When do you have cereal? 
     Why do you eat cereal in the morning? 
  3. ครเูขยีนค าศพัท์ Vocabulary ทัง้ 7 ค า บนกระดาน นกัเรยีนในกลุ่มชว่ยกนัระดมสมอง เดาค าศพัท์พรอ้ม

เขยีนตวัอย่างประโยคค าละ 1 ประโยค ตวัอย่างเชน่ 
   patient = a sick person 
   A patient has an appointment with a doctor. 
 
  กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While-reading Activity) 
  1. นกัเรยีนกลุ่มอ่าน จากนัน้นักเรยีนหาค าตอบกจิกรรม Pre-Reading Activity แล้วเปรยีบเทียบค าตอบว่า

เหมอืนหรอืต่างกบัทีน่กัเรยีนตอบไวห้รอืไม ่
  2. นกัเรยีนอ่านเนื้อเรือ่งอกีคร ัง้ แลว้ท าแบบฝึกหดั Vocabulary และ Comprehension ในหนงัสอืเรยีน  
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  3.   ครูแจกใบงานแผนภูมคิวามหมายให้นักเรยีนทุกคนในกลุ่ม เพื่อระดมความคดิเห็นในขอ้ความที่ได้
ศกึษามาแลว้ 

  กิจกรรมหลงัการอ่าน (Post-reading Activity) 
  1. นกัเรยีนท ากจิกรรม Discussion โดยอภปิรายรว่มกนัโดยครผููส้อนป้อนค าถาม 
   T:  Do people like to invent things? 
   Ss:  Yes./No. 
   T:  Why do people invent things? 
   Ss:  (Answers will vary.) 
   T:  What is your favourite invention? Is it useful? 
   T:  Work with your partner. Make a list of some inventions you use. 
  2.  นกัเรยีนศกึษาประโยคตวัอย่างของครบูนกระดาน และตอบค าถาม ดงันี้ 
   Sunee went to class late this morning. (Effect) 
   T:  Why did she go to class late? 
   S1:  She got up late. (possible answer) 
   S2:  She was sick. (possible answer) 
   S3:  She was lazy. (possible answer) 
   ครเูขยีนประโยคบนกระดาน เชน่ 
   T:  Sunee went to class late this morning – Effect 
     Because she got up late – Cause 
   T:  Have you ever gone to class late? Why? 
   Ss:  (Answers will vary.) 
  3.  นกัเรยีนจบัคูเ่พื่อนอ่านเนื้อหา Cause and Effect Paragraph ฝึก แบบฝึกหดั  
  4. นกัเรยีนในกลุ่มอ่านและศกึษาตวัอย่างการใช ้so และ therefore 
  5.  นกัเรยีนปรบัและสรปุขอ้ความในใบงานแผนภูมคิวามหมายใหเ้หมาะสมและถูกตอ้ง 
                                                                               
                                                                 
    cause 1      effect 1 
 
    cause 2      effect 2 
 
    cause 3      effect 3 
 
6. ส่ือการเรียนรู้ 
 6.1 หนงัสอืเรยีน  
 5.2 ภาพและซเีรยีล  
 5.3 ใบงานแผนภมูคิวามหมาย 
 
 
 

topic 



54 

7. การวดัผลและประเมินผล 
 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑก์ารวดั 

1. ท าแบบฝึกหดัค าศพัท์ แบบฝึกหดั Vocabulary 13 ขอ้  ท าถูก 7 ขอ้ = ผา่นเกณฑ์ 

2. ท าแบบฝึกหดั
Comprehension 9 ขอ้   

แบบฝึกหดั Comprehension 9ขอ้  ท าถูก 5 ขอ้ = ผา่นเกณฑ์ 

3. สงัเกตการท างานกลุ่ม  แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างาน
กลุ่ม  

ระดบั “ด”ี = ผา่นเกณฑ์ 

4. งานเขยีน  แบบประเมนิงานเขยีน ระดบั “ด”ี = ผา่นเกณฑ์ 

5. การรายงานหน้าชัน้เรยีน การรายงานหน้าชัน้เรยีน ความถูกตอ้งในการใชภ้าษา  5  คะแนน 
ความคล่องแคล่ว                5 คะแนน 
ความถูกตอ้งของเน้ือหา       5  คะแนน 
ระดบัคะแนน     8       ผา่นเกณฑ ์

 
8. ผลงาน/ช้ินงานของนักเรียน  
 8.1 ค าตอบ จากแบบฝึกหดั Vocabulary  
 8.2 ค าตอบ จากแบบฝึกหดั Comprehension  
 8.3 ใบงานแผนภมูคิวามหมาย 
 8.4    การรายงาน 
9. ความสมัพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

วทิยาศาสตร์; การงานอาชพีและเทคโนโลย ี
10. บนัทึกผลหลงัการสอน 
 10.1 ผลการเรยีนของนกัเรยีน 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 10.2 ปญัหาและอุปสรรคทีพ่บ   
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 10.3 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
        ลงชือ่………………………………..ผูส้อน                                                                                     

                                            (นางสภุรตัน์  สทา้นพล ) 

                                                                          ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
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ขอ้เสนอแนะของหวัหน้าสถานศกึษาหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 (ตรวจสอบ/นิเทศ/เสนอแนะ/รบัรอง)  

 ............................................................................................................................. ................................. 

................................................................................................. ....................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

 

 

                            ลงชือ่……………………………….     

                                          รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนกลุ่มการบรหิารวชิาการ  

                                         วนัที…่…....เดอืน………………. พ.ศ............... 
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Name_________________________________________ Class:M.5/______ No:____ 

Worksheet 1.2 

Read a narrative paragraph and create your reading comprehension to Semantic Mapping  

form  on worksheet by using Time Order.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Terrifying Day 

 

 October 1, 1987, was a terrifying day for me. It was 7:30 on a Thursday morning 

in Mexico. I was alone because my parents were out of town. Suddenly, the room started 

to shake. Some dishes fell to the floor. I did not know what to do, so I got under a table. 

A few minutes later, I came out and tried to turn on the television, but the electricity 

was off. After that, I tried the telephone, but it did not work. Shortly after, the 

neighbors came to see if I was all right. Finally, at about 9:00 A.M., the telephone rang. It 

was my mother form Mexico City. She was more frightened than I was. 
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Name________________________________________ Class:M.5/______ No:____ 

Read a narrative paragraph and create your reading comprehension to Semantic Mapping   

on worksheet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Killer Bees  

Killer bees started in brazil in 1957. A scientist in Sao Paulo wanted bees to make 

more honey, so he put forty-six African bees in with some Brazilian bees. The bees 

started to breed and make a new kind of bee. However, the new bees were a 

mistake. They did not want to make more honey; they wanted to attack. Then, by 

accident, twenty-six African bees escaped and bred with the Brazilian bees outside. 

 Scientists could not control the problem. The bees spread. They went from 

Brazil to Venezuela and then to Central America. Now they are in north America. 

They travel about 390 miles a year. Each group of bees or colony, grows to four 

times its old size in a year. This means that there will be one million new colonies 

in five years. 

 Killer bees are very dangerous, and people are right to be afraid of them. 

When killer bees attack people, they attack in great numbers and often seriously 

hurt or kill people. Four hundred bees stings can kill a person. A total of 8,000 bee 

stings is not unusual for a killer bee attack. In fact, a student in Costa Rica had 

10,000 stings and died. Often, the bees attack for no reason. They may attack 

because of a strong smell that is good or bad or because a person is wearing a dark 

color, has dark hair, or is wearing some kind of shiny jewelry. 

 What can you do if you see killer bees coming toward you?  The first thing 

you can do is run-as fast as you can. Killer bees do not move very fast, but they 

will follow you up to one mile. Then you must go into the nearest house or tent. Do 

not jump into water. The bees will wait for you to come out of the water. Killer 

bees will try to attack the head or the face, so cover your head with a handkerchief 

or a coat. You may even take off your shirt and cover your head. Stings to your 

chest and back are not as dangerous as stings to your head and face. However, if 

the bees sting you many times, you must get medical attention immediately. 

 How are killer bees different form normal honey bees? Killer bees are a 

little smaller than regular bees, but only an expert can tell the difference. Killer 

bees get angry more easily and attack more often than honey bees. Killer  bees 

attack and sting in great numbers. Like honey bees, each killer bee can sting only 

one time, and the female bee dies after it stings. Killer bees also make honey, but a 

honey bee makes five times more honey than a killer bee. 

 Up to now, killer bees have killed about 1,000 people and over 100,000 

cows in the Americas. In the United States alone, five people  have died from killer 

bee stings since 1990. From Texas, the bees moved to Nevada, new Mexico, 

Arizona, and then Southern California. Where will they go next?  
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Name________________________________________ Class:M.5/______ No:____ 

Worksheet 1/1.1 

Read a narrative paragraph and create your reading comprehension to Semantic Mapping  

form  on worksheet 1/1.1   

 

 

 

  

 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An animal I dislike 

What is it? 

advantage 

 

disadvantage 
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Name________________________________________ Class:M.5/______ No.____ 

Worksheet 2 

Read a narrative paragraph and create your reading comprehension to Semantic Mapping  

form  on worksheet 2.1 by using circle sequence 

 

Cockroaches 

Cockroaches have become a major problem in our building for several reasons. First, 

cockroaches (or roaches) carry germs and disease. Because roaches inhabit areas where there is 

food, we may get sick from the food we eat. Second, reaches eat everything. They eat not only 

food but also glue, paint, clothes, wallpaper, and even plastic. There is a feeling of horror and 

disgust because everything in our home is destroyed by roaches. They even live in and eat the 

television set. Finally, roaches are indestructible. Nothing can kill the roaches in our building. All 

the chemical prodders and sprays we have tried on them are no good. They always come back. It 

is either them or us, so we have decided to move out. 

 

                      

  Semantic Mapping by using cycle of sequence   
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Name________________________________________ Class:M.5/______ No:____ 

Read this passage then do your comprehension to semantic mapping in worksheet 4/1 

 

Robots                                                                         

Robots are smart. With their computer brains, they can do work that humans prefer not to do 

because it is dangerous, dirty, or boring. Some robots are taking jobs away from people. Bobby is a mail 

carrier robot that brings mail to a large office building in Washington, D.C. there are hundreds of mail 

carrier robots in the United States. In more than seventy hospitals around the world, robots called Help 

Mates take medicine down halls, call for elevators, and deliver meals. In Washington, D.C., a tour guide at 

the Smithsonian museum is a robot called Minerva. About 20 percent of the people who met Minerva said 
that she seemed as intelligent as a person. There is even a robot that is a teacher. 

Mr. Leachim is a fourth-grade teacher robot. He weighs 200 pounds, is six feet tall, and has some 

advantages as a teacher. One advantage is that he doesn’t forget details. E knows each child’s name, the 

parents’ names, and what each child knows and needs to know. In addition, he knows each child’s pets and 

hobbies. Mr. Leachim doesn’t make mistakes. Each child tells Mr. Leachim his or her name and then enters 

an identification number. His computer brain puts the child’s voice and number together. He identifies the 
child with no mistakes. Then he starts the lesson. 

Another advantage is that Mr. Leachim is flexible. If the children do not understand something, 

they can repeat Mr. Leachim’s lesson over and over again. When the children do   a 

good job, he tells them something interesting about their hobbies. At the end of 

the lesson, the children switch off Mr. Leachim. The good thing about Mr. Leachim 

is that he doesn’t have a nervous system like a human, so he doesn’t get upset if a 
child is “difficult.” 

Today, scientists are trying to create a robot that shows emotions like a 

human being. A M>I>T. (Massachusetts Institute of Technology), Cynthia Breaseal 

has created a robot called Kismet. It has only a head at this time. As soon as Breaszeal comes and sits in 

front of Kismet, the robot’s mood changes. The robot smiles. Breazeal talks to it the way a mother talks to 

a child, and Kismet watches and smiles. When Breazeal starts to move backward and forward, Kismet 

doesn’t like that and looks upset. The message Kismet is giving is “Stop this!” Breazeal stops, and Kismet 

becomes calm. Breazeall now pays no attention to Kismet, and the robot becomes sad. When Breazeal turns 

toward Kismet, the robot is happy again.  Another thing Kismet does like a child is to play with a toy and 

then become bored with the toy and close its eyes and go to sleep. Breazeal is still developing Kismet. 

Kismet still has many things missing in its personality. It does not have all human emotions yet, but one day 
it will!  

At one time, people said that computers could not have emotions. It does have emotions and can 
even be a friend. But what are the advantages of having a friend that’s a machine? 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.lifesacharacter.com/cartooncharacters/wheeliebob.gif&imgrefurl=http://www.lifesacharacter.com/cartoonrobot.htm&usg=__jZvkvm4gp0nAg3eEuJgJx_cqahw=&h=250&w=308&sz=11&hl=en&start=97&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=vKkK8JklIvEMjM:&tbnh=95&tbnw=117&prev=/images?q=robot+cartoon&start=90&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1W1ADSA_en&ndsp=18&tbs=isch:1
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Name________________________________________ Class:M.5/______ No:____ 

Worksheet 4/1: Course and Effect semantic mapping 
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Name________________________________________ Class:M.5/______ No:____ 

It’s the Law 

It’s the law, but which law-federal or state law? In the United States, 

there are different layers of laws. At the top is federal law, which 

Congress makes for al lpeople in the United States. Then each state makes 

laws about things in its territory. The laws that each state makes must not 

go against federal laws. Counties and towns also make rules. A town may 

require that you have a license for your bicycle, for example. Here are 

some similarities and differences in state laws. 

 The ages for going to school and for getting a driver’s license differ from state to 

state. In California, children must go to school from age seven to age sixteen. However, in the 

state of Oregon, they must go from age seven to age eighteen. Similarly, there are differences 

in when you get your driver’s license. In California, you can get a regular driver’s license without 

driver’s education at age eighteen, and you can get one with driver’s education at age sixteen. 

However, in Louisiana, you can get a school insstruction permit to drive at age fourteen. 

 Some countries, like Australia, France, and Germany, have laws about wearing helmets 

when driving a motorcycle. However, there is no federal lsw in the United States about this. 

Twenty states have helmet laws for all riders, and twenty-seven states have laws covering some 

riders, usually those younger than eighteen. However, states like Colorado, Illinois, and Iowa 

have no helmet laws. Likewise, there is no federal law about bicycle helmets in the United 

States; however, states have started to make their own laws. For example, in California, riders 

under the age of eighteen must wear helmets. Ehereas in Hawaii,  Maina, and Georgia, the age is 

sixteen, and in Massachusetts, it is thirteen! 

 There is no federal law about leaving children unattended in cars. However, eleven 

states have strict laws about leaving young children alone, either in cars, in public places, or at 

home. In those states, it is against the law to  leave anyone in a car who cannot get out without 

help. Sometimes, when a child is sleeping in the car and the parent does’t want to wake the child 

up, the parent might decide to leave the child in the car and go into the store to get something. 

The parent can get arrested for this. Similarly, it is against the law to 

leave a child alone at home or outside a public place like a restaurant. 

However, some states, like californis, Hawaii, and Massachusetts, don’t 

have nay laws as yet aout leaving children unatttended in cars. 

 Capital punishemnt (the death penalty) for serious crimes is a 

subject people always argue about. Most European countries do not have 

the death penalty. However, thirty-eight states in the United States have the death penalty, 

including California and New Yor. However, other states, like Hawaii and Alaska, don’t have the 

death penalty.  

 Some states have a number of very strange old laws. Most people have never heard of 

these laws. Nobody gets arrested for breaking them, but they are still laws. For example, in 

Kentucky, everybody must have a bath at least once a year. In Indiana, you cannot travel on a 

bus less than four hours after you eat garlic. In California, it is against the law to enter a 

restaurant on horseback.     

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/__h-fwCuayAs/SRuygMwpaYI/AAAAAAAAAko/9d9uKq0ChQQ/s320/law_cartoon.gif&imgrefurl=http://cetusankasih.blogspot.com/2008/11/evolution-of-malaysian-judicial-system.html&usg=__NRA_Kgjg8HZgZsoy9wc7l5t6zYA=&h=320&w=258&sz=61&hl=en&start=35&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=X6iVn9jkD-EcMM:&tbnh=118&tbnw=95&prev=/images?q=the+law+cartoon&start=18&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1W1ADSA_en&ndsp=18&tbs=isch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://dir.coolclips.com/Services/Law_Enforcement/Officers_of_the_Law_and_Police/cartoon_highway_patrolman_CoolClips_cart0202.jpg&imgrefurl=http://dir.coolclips.com/Services/Law_Enforcement/Officers_of_the_Law_and_Police/Cartoon_highway_patrolman_cart0202.html&usg=__i3COlXeiMRhLPr6Fkv_Gcfn5_zw=&h=383&w=296&sz=51&hl=en&start=104&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=0ymcAZ9z8rAj6M:&tbnh=123&tbnw=95&prev=/images?q=the+law+cartoon&start=90&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1W1ADSA_en&ndsp=18&tbs=isch:1
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     It’s the Law 

                            Worksheet  of Comparison Semantic Mapping 
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Name________________________________________ Class:M.5/______ No:____ 

Classroom Behavior Rules 

 

  There are some similarities and differences in the classroom 

behavior rules between North America and my country. First, there is the 

student’s right to speak. In my language class in North America, students can 

ask the teacher questions. They can even ask questions when the teacher is 

giving a lesson. Similarly, in my country, students have the right to ask 

questions. However, they can ask questions only at the end of the class. 

Next, students respect their teachers. In North America, students look up 

to teachers and respect them. For example, when the teacher asks them to speak, they must 

look into the teacher’s eyes to show respect. Likewise, in my country, students respect 

teachers; however when a teacher asks us to speak, we look down to show respect. We do not 

look into the teacher’s eyes. In conclusion, there are both similarities and differences in the 

way students behave toward their teachers in the classroom.  

       

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clipproject.info/Cliparts_Free/Schule_Free/Clipart-Cartoon-Design-04.gif&imgrefurl=http://www.woodcliff-lake.com/1525201017154613130/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=56520&usg=__CdqUkXdlqpfzsFqjbvLnUlJ8yAQ=&h=360&w=360&sz=18&hl=en&start=185&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ToW_XR6Xmrt09M:&tbnh=121&tbnw=121&prev=/images?q=classroom+rule+cartoon&start=180&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1W1ADSA_en&ndsp=18&tbs=isch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://rlv.zcache.com/classroom_rules_5_ps_poster-p228321548498618001trma_400.jpg&imgrefurl=http://picsdigger.com/keyword/classroom rules/&usg=__e2hco8sm3Q-kRejkynMtcL0DRYY=&h=400&w=400&sz=35&hl=en&start=38&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=tajXYtaC-dZMnM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=classroom+rule+cartoon&start=36&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1W1ADSA_en&ndsp=18&tbs=isch:1
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English Reading Comprehension Test 

Mattayomsuksa 5             2nd Academic Year 2010 

Name-Surname ______________________________ Class: ______ No.______ 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Directions I: Read the following passages and choose the best answer Item 1 – 9 

 

                   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. The most appropriate title for the passage is ………………………………………………. 

a. Teachers as Dinosaurs   c.   Self-Education at Home 

b. Education in the Future    d.   Capability of Future Computers 

2. In the next 100 years, …………………………... and new forms of industrial organization will 

make it possible for people to learn by themselves at home. 

a. academe     c.   future ―edtech‖ 

b. community     d.   complete retraining 

3. According to the article, which of the following is not part of the education of tomorrow? 

a. Holographic forms     

b. Immediate feedback on performance 

c. School buildings and university campuses. 

d. Remote real time access to interactive computers 

4. The phrase ―artificial intelligence‖ probably refers to…………………………………… 

a. will-trained educationists   c.  capable facilitators 

b. good coordinators    d.   advanced computers 

5. The main role of educationists in the next 100 years will be…………………………….. 

a. to keep discipline among students 

b. to do all the mundane educational tasks 

c. to focus on the formation of human potential 

d. to manage the state budget for schools and universities 

In the next 100 years each generation of teachers and professors will be passed over 

and left behind. Good teachers will undergo complete retraining at least three times in their 

careers. That is, if they still have a career. People will have relatively brief jobs as educators 

as they move from industry to academe to community and on to other interests.                                                 

Educational technology and new forms of industrial organization will open up home 5 

education and self-education in ways never dreamt of. The last decade of learning by 

computer will seem like a kindergarten compare with the capabilities of the future ―edtech‖. 

Holographic forms, remote real time access to interactive and intelligent     computers, 

immediate feedback on performance—these are the future. 

Educationists will become facilitators, coordinators, adjuncts to artificial                 10  

intelligence which will undertake all the mundane and routine educational tasks. The 

educationists will concentrate on shaping human potential, not just keeping discipline among 

students.             

The classroom of the late 20th century is already a dinosaur and it will become        

a fossil in the history databases of he next 100 years.                                                                       15 

 Like a dinosaur, education will evolve. Just as the dinosaurs are widely believed to have 

changed into birds,  so the lumbering giants which occupy a third of the state’s      budget will 

learn to fly and leave their skeletons-school buildings and university campuses—for behind. 
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6. In the writer’s opinion, our present-day classroom is already……………………………………… 

a. historic     c.  up-to-date 

b. effective     d.  old-fashioned 

7. ―evolve‖ means ……………………………………………….. 

a. develop gradually    c.  remain permanently 

b. progress awkwardly   d.  change suddenly 

8. The writer compares the educational systems of the next 100 years to ………………………… 

a. dinosaurs     c.  skeletons 

b. birds     d.  lumbering giants 

9.  The writer implies that in the next 100 years………………………………………………………. 

a. education will be like a dinosaur. 

b. there will probably be no career teachers. 

c. teachers will still play a leading role in the learning process. 

d. It will be three times easier for teachers to find jobs. 

 

Directions III: Choose the best answer after read the following passage item 10 – 15 

 

 
Reduce fat and cholesterol in the diet: it turns out that this modern mantra of good nutrition  

applies to man, woman and beast, too. Using high-tech analytical instruments, scientists at the Wildlife 

Conservation Center (formerly the Bronx Zoo) have been studying the diets of animals in the wild. This 

research enables zookeepers to improve the nutritional health of animals in captivity by designing 

diets that more closely match the animals natural food sources.                                                                                          5 

 Data generated at the center helped lower cholesterol levels in captive lowland gorillas by 100 

points. The secret? Substituting fiber and Vitamin E for eggs and meat in the great apes’ diet. And the 

longevity of tropical birds’ iron intake to avoid iron storage disease.    

 ―By bridging field research with nutritional sciences and offering the information on a  

worldwide network, we can combine our resources and help thousands of animals,‖ says center                 10 

nutritionist Dr. Ellen Dierenfelf. She also studied bamboo forests in Southeast China, brought samples 

back to her lab at the center, analyzed them with sophisticated equipment, and then duplicated the 

nutrition levels for use in the diets of captive giant pandas.                                

 Dierenfeld’s findings may eventually influence pet foods and human diets, as well. In a joint 

effort with a Chinese University..                                                                                                    115for 

people. 

       

10. What does ―this modern mantra‖ (line 1) refer to? 

a. Reducing fat and cholesterol in the diet. 

b. Using high-tech analytical instruments. 

c. Studying the diet of animals in the wild. 

d. Improving the nutritional health of man and beast.  

11. Which of the following is the most appropriate title for this passage? 

a. Longer Lives    c.   Zoological Science 

b. Zoo Nutrition    d.   Dietary Improvement  

12. Which of the following is not true according to the passage? 

a. Knowing how to improve animals’ nutrition helps understand how to improve man’s. 

b. Carefully monitoring the birds’ iron intake can make them live longer. 

c. Substituting fiber and Vitamin E for eggs and meat helps lower cholesterol in captive 

lowland gorillas. 

d. Analyzing fiber content in the diets of leaf-eating monkeys has improved diets for 

people. 
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13. Which of the following is the subject of research by scientists at the Wildlife 

Conservation Center? 

a. The improvement of the nutritional health of animals in captivity. 

b. The design of diets that more closely match the animals’ natural food sources. 

c. The study of the diets of animals in the wild. 

d. The testing of high-tech analytical instruments. 

14. What is the main purpose of the author of this passage? 

a. To present the research findings. 

b. To influence pet food and human diet. 

c. To give information about the Wildlife Conservation Center. 

d. To improve awareness concerning diets of captive animals. 

15. What is a possible conclusion form this passage? 

a. Animals’ natural food sources can be improved. 

b. Dietary improvements for man and beast are similar. 

c. The captive animals’ diets should be similar to their natural food sources. 

d. Dietary improvements for people can be made by combining field research with 

nutritional sciences. 

 

Directions IV: Choose the best answer after read the following passage item 16- 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
    Ü   

16. What does ―covering up‖ mean? 

a. creating     c.  hiding 

b. spreading     d.  predicting 

17. How does an Alzheimer patient probably feel when he cannot respond to questions? 

a. frustrated     c.  defeated 

b. regretful     d.  revengeful 

18. Which way does the author imply is the best way to communicate with an Alzheimer 

patient? 

a. Talking on the phone   c.  Talking and gesturing 

b. Talking face to face   d.  Talking clearly and loudly          

                                                        

Difficulty in communicating with others is a common problem associated with Alzheimer’s  
disease. It is usually one of the symptoms displayed during the early stages of the illness. The affected 
person may not be able to make himself or herself understood or be able to understand what others are 
trying to say.  

If the Alzheimer patient has been covering up problems with communication, he may  become 5  
angry of defensive when he cannot find the words to respond to questions or comments. Or he may 
appear uncooperative, when in fact he simply cannot understand what someone is trying to say.  

If you are having problems communicating with an Alzheimer patient, make sure that he is not 
suffering form a hearing impairment and keep the following in mind: the Alzheimer  Patient may forget   
within seconds even the information he understood: he may still be able to read but may not be able to10 

understand what has been read: what may be understood if heard in person may be lost over the phone. 
 Communication may be helped by combined us of signs, labels or written messages and oral 
instructions. It is wise to be aware that the person may understand more than he is able to express. 
Never talk about the patient as if he were not there. Always treat the Alzheimer patient with dignity and 
respect. Remember that he is an adult. Avoid talking down. You sensitivity will be greatly appreciated. 15  
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19. What does the author suggest you do if you have to communicate with an Alzheimer 

patient? 

a. Be caring and understanding  c.  Be polite and speak softly 

b. Be helpful and protective   d.  Be cautious about what you say 

20. Which of the following is not true according to the passage? 

a. Alzheimer’s disease often affects the memory, 

b. Hearing problems always occur in an Alzheimer patient. 

c. A person with Alzheimer’s disease may lose his ability to express himself clearly. 

d. Difficulty in communicating with others is not the only symptom of Alzheimer’s 

disease.  

21. What is the author’s purpose in writing the passage? 

a. To explain what Alzheimer’s disease is. 

b. To describe the symptoms of Alzheimer’s disease. 

c. To suggest how to deal with an Alzheimer patient. 

d. To discuss the medical problems an Alzheimer patient may experience. 

 

Directions V: Choose the best answer after read the following passage item 22 – 29 

 

22. The main purpose of this passage is to …………………………………………………………… 

a. compare parents’ and teens’ eating habits. 

b. advise parents about how to get their teens to eat well. 

c. illustrate that it is tough for teens to eat right. 

d. explain why basic nutrition is important for teens’ growth. 

23. Teens grow rapidly during the adolescent years…………………………………………. 

a. but they tend to eat more unbalanced diets. 

b. and they love eating a lot of healthy snacks. 

c. because they gain nearly half of their adult weight. 

Adolescence is a time of rapid growth; in fact, teens gain almost 50 percent of their adult 

weight during the adolescent years. Yet they are less likely to eat a balanced diet than any other 

age group.  

Teens know it’s important to eat right—but many don’t understand basic nutrition. They 

skip breakfast and choose to many high-fat foods  when snacking or eating at fast-food               5 

restaurants. Perhaps the worst offenders are teenage girls who diet all the time, avoiding healthy 

foods they think are ―too fattening.‖ 

 Good eating habits begin in early childhood, and that’s when parents should start setting a 

good example. During the teenage years, however, parents have to be more subtle about guiding 

food choices. They can’t control what teens eat-or don’t eat-during the day. But they can offer  10 

healthy choices at home. 

                Teens are impulsive eaters, usually munching on what’s right at hand. So stock the 

refrigerator with healthy snacks (juice, cheese, or fruit). Serve a nutritious dinner  (this may be 

the only time of day your teen is offered vegetables)  and try to make mealtime  enjoyable.         

Also, be flexible about the time you eat dinner, taking into account a teenager’s often hectic     15 

schedule. 

                If your teenager avoids healthy foods because she thinks they’re fattening, nagging 

won’t help. Many experts believe this is the time for parents to step back, while continuing to 

offer healthy alternatives. Calorie-conscious teens can be encouraged to eat fruits, cottage        

cheese and yogurt. Skim milk and fruit juice (calcium-enriched for extra nutrients) are other     20 

good choices. 

               Getting teens to eat right can be a tough task but don’t give up. Now more than ever is 

the time to teach them: you are what you eat. 
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d. since the eat more frequently than any other age group. 

24. According to the passage, many teens……………………………………………………….. 

a. eat breakfast regularly. 

b. have no idea about basic nutrition. 

c. love to eat man high-calorie foods. 

d. eat only health foods because they are not fattening. 

25. Paragraph 4-5  tells us that teenagers tend to eat………………………………….. 

a. rapidly     c.   carefully 

b. in a messy way    d.   without thinking 

26. The phrase ―taking into account‖ can best be replaced by…………………………………. 

a. controlling     c.   considering  

b. adjusting     d.   accepting 

27. Paragraph 8-9 says that part of a parent’s role is to ……………………………………………………. 

a. provide healthy snacks for teen.  c.   complain about what teens eat. 

b. ignore teens’ eating habits.   d.   persuade teens to eat a lot of food. 

28. The statement ―You are what you eat.‖ Is closest in meaning to ………………………………….. 

a. you are wealthy because you eat economically. 

b. you are healthy because you eat proper food. 

c. you try all kinds of food because you enjoy eating. 

d. you eat good food because you want to have a good figure. 

29. The most suitable title for this passage is …………………………………………………. 

a. Tips for Teens    c.   Good Eating Habits 

b. Parents’ Diet Guide    d.   Teens and Nutrition 

 

Directions VI: Choose the best answer after read the following passage item 30 – 35 

 

 

           It’s easy enough to calculate the number of air miles between Frankfurt and Los Angeles. 

But how many miles does a flight attendant cover on that route? Ten? Perhaps even fifteen? No 

one knows exactly. But in the course of an eleven-hour nonstop flight, during which the cabin 

crew provides continual passenger service, the miles certainly mount up.                      

           Today, flights covering thousands of kilometers are daily routine and with the new more5  

powerful, long-haul aircraft, and increasing number of routes can be flow nonstop. This puts and   

additional burden on the crew.   

           Working conditions for cabin crews are regulated by  collective agreements to ensure 

that they remain in top form and do not suffer from fatigue while on duty. After all, the job of 

flight attendants is not only to make passengers feel comfortable on board, but also to ensure10 

optimal safety at all times. Official regulations stipulate that for every 50 seats on an aircraft 

there must be one flight attendant.  

          When the cabin crew has finished serving the meal, the flight attendants finally have    

time to take a break. But what about the plots? During takeoff and the initial climb they are 15 

fully occupied with flying the aircraft, maintaining contact with air traffic control and           

monitoring the flight plan but once the aircraft has reached cruising altitude, a relatively quiet 

phase begins for the pilots. Aviation authorities stipulate that pilots must take short rest     

periods on flights lasting more than twelve hours. To enable them to do so, a third pilot, a     
  

Senior First officer with a special license, must be on board. He replaces the captain and      20 

co-pilot, alternately. This ensures that the cockpit is always manned by two well-rested pilots, 

who can then concentrate their attention on the descent and landing.   
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30. How long does it take to fly from Frankfurt to Los Angeles? 

a. Ten hours.      c.   Twelve hours. 

b. Eleven hours.     d.   Fifteen hours. 

31. What necessitates extra work for the crew? 

a. Increased flying distances.   c.   Aviation regulations. 

b. Increased number of routes.      d.   Long nonstop flights. 

32. When can the pilots relax during the flight? 

a. While taking off.     c.   While cruising.  

b. While landing.     d.   While climbing. 

33. What would be the best title for the passage? 

a. A Nonstop Flight from Frankfurt to Los Angles 

b. A pilot’s Duties during Flights 

c. Safety and Comfort for Airline Passenger 

d. Rests for Airline Crews 

34. What does ―This‖ (line 21) refer to? 

a. The duty of the three pilots. 

b. The aircraft’s cruising altitude. 

c. A short break for the pilots. 

d. The pilot’s replacement by a Senior First Officer. 

35. Which of the following is true? 

a. Airline crews like comfort and luxuries. 

b. Three pilots are always at the controls. 

c. Working conditions for airline crews are poor. 

d. Airline crews work so hard that they need some rest. 

     

   

                                                    

                                                               Thank you  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนท่ีมีต่อการพฒันาความเข้าใจในการอ่าน 
โดยใช้แผนภมิูความหมาย 

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  (√ )   ท่ีตรงกบัความคิดเหน็และการปฏิบติัของนักเรียนท่ี
มีต่อการจดัการเรียนรู้ความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษโดยการใช้แผนภมิูความหมาย 

 
ความคิดเหน็ของนักเรียน 

 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างย่ิง 
1.  ขา้พเจา้น าความรูจ้ากประสบการณ์เดมิของตนมา
ใชใ้นการสรา้งแผนภมูคิวามหมาย 

     

2.  ขา้พเจา้สามารถสรา้งแผนภมูคิวามหมายแบบต่าง 
จากเรือ่งหรอืบทความทีอ่่านได ้

     

3.  การอภปิรายรว่มกนัในกลุ่ม ชว่ยใหข้า้พเจา้สรา้ง
แผนภมูคิวามหมายได ้

     

4.  ขา้พเจา้สามารถเขยีนใจความส าคญัและ
รายละเอยีดต่าง ๆ ของเรือ่งทีอ่่านลงในแผนภมูิ
ความหมายได ้

     

5. แผนภมูคิวามหมายชว่ยใหเ้หน็ความสมัพนัธ์ของ
ขอ้ความต่าง ๆ ในเรือ่งทีอ่่านได ้

     

6.  การใชแ้ผนภมูคิวามหมายช่วยใหข้า้พเจา้อ่านเนื้อ
เรือ่งไดเ้ขา้ใจงา่ยขึน้ 

     

7.  การใชแ้ผนภมูคิวามหมายท าใหข้า้พเจา้จ าเนื้อ
เรือ่งทีอ่่านไดด้ขี ึน้และคงทน 

     

8.  การพฒันาการอ่านโดยใชแ้ผนภมูคิวามหมายเปิด
โอกาสใหข้า้พเจา้มสีว่นร่วมในกจิกรรมในการเรยีน
การสอนไดเ้ป็นอย่างด ี

     

9.  การพฒันาการอ่านโดยใชแ้ผนภมูคิวามหมายชว่ย
ใหข้า้พเจา้สนุกสนานในการเรยีนขึน้ 

     

10.  ขา้พเจา้สามารถน าแผนภมูคิวามหมายไปใชใ้น
การพฒันาการเรยีนวชิาอื่น ๆ ได ้      

     

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

ตวัอยา่งใบงานแผนภูมิความหมายของนกัเรียน 
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ภาคผนวก จ 
การวิเคราะหเ์ครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 

ตารางแสดงคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจก่อนและหลงัการทดลอง 
 
ตารางแสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ของนกัเรยีน 
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Pre-test  and Posttest  of 34 students  
 

 No Pre-test  
(score) 

Post test 
(score) 

No Pre-test  
(score) 

Post test 
(score) 

1 5 18 18 7 12 
2 11 23 19 10 17 
3 9 25 20 9 16 
4 8 20 21 8 20 
5 8 22 22 10 15 
6 8 25 23 10 13 
7 6 19 24 9 20 
8 9 13 25 7 15 
9 9 16 26 11 22 
10 11 20 27 6 14 
11 10 18 28 7 18 
12 10 21 29 16 23 
13 9 20 30 11 21 
14 9 18 31 13 21 
15 8 19 32 10 20 
16 8 12 33 9 18 
17 10 16 34 11 23 
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ทดสอบ   t-test 

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre 9.18 34 2.081 .357 

post 18.62 34 3.542 .607 

 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre & post 34 .379 .027 

 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig.  

(2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pre - post -9.441 3.359 .576 -10.613 -8.269 -16.388 33 .000 
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แบบสอบถาม 
 
 

Descriptive Statistics 

ความคดิเหน็ของ
นักเรียน 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

no1 34 4 5 4.26 .448 

no2 34 4 5 4.29 .462 

no3 34 4 5 4.32 .475 

no4 34 4 5 4.26 .448 

no5 34 4 5 4.26 .448 

no6 34 4 5 4.53 .507 

no7 34 4 5 4.44 .504 

no8 34 4 5 4.44 .504 

no9 34 4 5 4.38 .493 

no10 34 4 5 4.47 .507 

Valid N (listwise) 34     
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการพฒันาความเขา้ใจในการอ่าน       
โดยใชแ้ผนภูมิความหมาย 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  (√ )   ท่ีตรงกบัความคิดเห็นและการปฏิบติัของนกัเรียนท่ีมีต่อการ 
                จดัการเรียนรู้ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษโดยการใชแ้ผนภูมิความหมาย 
 

ความคดิเหน็ของนกัเรียน x  S.D. แปลผล 

1.  ขา้พเจา้น าความรูจ้ากประสบการณ์เดมิ
ของตนมาใชใ้นการสรา้งแผนภมูคิวามหมาย 

4.26 0.45 เหน็ดว้ย 

2.  ขา้พเจา้สามารถสรา้งแผนภมูคิวามหมาย
แบบต่าง จากเรื่องหรอืบทความทีอ่่านได ้

4.29 0.46 เหน็ดว้ย 

3.  การอภปิรายร่วมกนัในกลุ่ม ช่วยใหข้า้พเจา้
สรา้งแผนภมูคิวามหมายได ้

4.32 0.48 เหน็ดว้ย 

4.  ขา้พเจา้สามารถเขยีนใจความส าคญัและ
รายละเอยีดต่าง ๆ ของเรื่องทีอ่่านลงใน
แผนภมูคิวามหมายได ้

4.26 0.45 เหน็ดว้ย 

5. แผนภมูคิวามหมายช่วยใหเ้หน็
ความสมัพนัธข์องขอ้ความต่าง ๆ ในเรื่องที่
อ่านได ้

4.26 0.45 เหน็ดว้ย 

6.  การใชแ้ผนภมูคิวามหมายช่วยใหข้า้พเจา้
อ่านเนื้อเรื่องไดเ้ขา้ใจง่ายขึน้ 

4.53 0.51 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

7.  การใชแ้ผนภมูคิวามหมายท าใหข้า้พเจา้จ า
เนื้อเรื่องทีอ่่านไดด้ขี ึน้และคงทน 

4.44 0.50 เหน็ดว้ย 

8.  การพฒันาการอ่านโดยใชแ้ผนภมูิ
ความหมายเปิดโอกาสใหข้า้พเจา้มสี่วนร่วมใน
กจิกรรมในการเรยีนการสอนไดเ้ป็นอยา่งด ี

4.44 0.50 เหน็ดว้ย 

9.  การพฒันาการอ่านโดยใชแ้ผนภมูิ
ความหมายช่วยใหข้า้พเจา้สนุกสนานในการ
เรยีนขึน้ 

4.38 0.49 เหน็ดว้ย 

10.  ขา้พเจา้สามารถน าแผนภมูคิวามหมายไป
ใชใ้นการพฒันาการเรยีนวชิาอื่น ๆ ได ้ 

4.47 0.51 เหน็ดว้ย 
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ความคิดเหน็ของนักเรยีน 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ เหน็ดว้ย 

ความถี่ รอ้ยละ ความถี่ รอ้ยละ 

1.  ขา้พเจา้น าความรูจ้ากประสบการณ์เดมิ
ของตนมาใชใ้นการสรา้งแผนภมูคิวามหมาย 

9 26.47 25 73.53 

2.  ขา้พเจา้สามารถสรา้งแผนภมูคิวามหมาย
แบบต่าง จากเรื่องหรอืบทความทีอ่่านได ้

10 
 

29.41 24 70.59 

3.  การอภปิรายร่วมกนัในกลุ่ม ช่วยใหข้า้พเจา้
สรา้งแผนภมูคิวามหมายได ้

11 
 

32.35 23 67.65 

4.  ขา้พเจา้สามารถเขยีนใจความส าคญัและ
รายละเอยีดต่าง ๆ ของเรื่องทีอ่่านลงใน
แผนภมูคิวามหมายได ้

9 
 

26.47 25 73.53 

5. แผนภมูคิวามหมายช่วยใหเ้หน็
ความสมัพนัธข์องขอ้ความต่าง ๆ ในเรื่องที่
อ่านได ้

9 
 

26.47 25 73.53 

6.  การใชแ้ผนภมูคิวามหมายช่วยใหข้า้พเจา้
อ่านเนื้อเรื่องไดเ้ขา้ใจง่ายขึน้ 

18 
 

52.94 16 47.06 

7.  การใชแ้ผนภมูคิวามหมายท าใหข้า้พเจา้จ า
เนื้อเรื่องทีอ่่านไดด้ขี ึน้และคงทน 

15 
 

44.12 19 55.88 

8.  การพฒันาการอ่านโดยใชแ้ผนภมูิ
ความหมายเปิดโอกาสใหข้า้พเจา้มสี่วนร่วมใน
กจิกรรมในการเรยีนการสอนไดเ้ป็นอยา่งด ี

15 
 
 

44.12 19 55.88 

9.  การพฒันาการอ่านโดยใชแ้ผนภมูิ
ความหมายช่วยใหข้า้พเจา้สนุกสนานในการ
เรยีนขึน้ 

14 
 

41.18 20 58.82 

10.  ขา้พเจา้สามารถน าแผนภมูคิวามหมายไป
ใชใ้นการพฒันาการเรยีนวชิาอื่น ๆ ได ้ 

15 
 

44.12 19 55.88 
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