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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการสอนอ่านโดยใช้ผังกราฟิกต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเบญจมราชรั งสฤษฎิ์ กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ นั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 5/10
จานวน 50 คน ภาคเรี ยนที่ 2 ปีการศึ ก ษา 2559 ได้มาจากการเลื อกแบบเจาะจง เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิ จัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้
การสอนอ่านโดยใช้ผังกราฟิก จานวน 10 แผน รวม 20 คาบเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดความเข้าใจ
ในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบปรนัยชนิดเลื อกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนทดลองและหลังทดลอง โดยใช้สถิติ t-test
แบบไม่เป็นอิสระจากกัน ผลการวิจัย พบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ ควรนาการสอนอ่านโดยใช้ผังกราฟิก ไปศึกษาร่วมกับตัวแปรอื่นๆ และไปใช้กับการจัดการเรียนรู้ในทักษะ
ทางภาษาในด้านอื่นๆ
คาสาคัญ: การสอนอ่านโดยใช้ผังกราฟิก ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ

Abstract
The purpose of this quasi-experimental research was to investigate the effects of Graphic Organizer on English
reading comprehension of grade 11 students of Benchamaracharungsarit School. The sample group consisted of 50
grade 11 enrolled in the second semester of 2016 academic year of Benchamaracharungsarit School, Chachoengsao
Province which section 10 students were selected by simple random sampling technique. The instruments used in
this study were 10 Graphic Organizer lesson plans with 2 periods each (totally 20 teaching periods). The instruments
used in gathering data were the pretest and posttest on English reading comprehension with 30 items for each test.
The data were statistically analyzed by scores, percentage, standard deviation and t-test for dependent samples.
The result revealed that the posttest scores on English reading comprehension of grade 11 students were statistically
significant higher than those of the pretest scores at the 0.05 level.
Recommendations: It should study graphic organizer on other variables and teach in other skills.
Keywords: Graphic Organizer teaching method, English reading comprehension
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากนโยบายการปฏิ รู ปการเรี ยนการสอนภาษาอั งกฤษ
จะเห็ นได้ ว่ าการปฏิ รู ปการเรี ยนการสอนภาษาอั งกฤษต้ องปรั บ
การเรี ยนการสอนจากการเน้ นไวยากรณมาเป็ นเน้ นการสื่ อสาร
(ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน, 2557, หน้ า 1-2)
ซึ่ ง ความสามารถในการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษนั้ นประกอบด้ ว ย
ทักษะการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดย ภูมินทร์ เหล่าอานาจ (2555)
ได้ กล่ าวว่ า หากพิ จารณาถึ ง ทั ก ษะทั้ ง สี่ ดั ง กล่ าวแล้ วนั้ นโอกาส
ที่นักเรียนจะได้ใช้ทักษะการอ่านจะมีมากที่สุด ทักษะการอ่านนั้น
มีโอกาสได้ใช้มากกว่าทักษะอื่นเนื่องจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ อันได้แก่
หนั งสื อพิ มพ์ วารสาร หนั งสื อ ต ารา ประกาศ ฉลาก ค าแนะน า
การใช้สินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยังพอมีพบเห็นทั่วไป ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้นทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จึงยิ่ งมีบทบาทสาคัญ
และจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อใช้ในการ
แสวงหาความรู้ เพิ่ มพู น สติ ปั ญ ญาเข้ า ถึ งองค์ ค วามรู้ ต่ างๆ ได้
โดยไม่ จ ากั ด เวลาและสถานที่ ถ้ า ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการอ่ า น
ภาษาอั งกฤษดี ผู้ เรี ยนก็ จะสามารถรั บรู้ ข้ อมู ลข่ าวสารได้ ดี และ
ถูกต้องแม่นยาด้วยตนเอง และสามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557, หน้า 16)
จากงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บการอ่ านภาษาอั งกฤษ พบว่ า
เด็กไทยส่วนใหญ่ยังมีระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
อยู่ ใ นเกณฑ์ ไ ม่ น่ า พอใจ ซึ่ ง ศึ ก ษาความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอั งกฤษของนั กเรี ยนมั ธยม พบว่ า ผลสั มฤทธิ์ ทางการอ่ าน
ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ภาวนา ดาวเรือง
(2550) กระทรวงศึ กษาธิ การจึ งได้ รณรงค์ ส่ งเสริ มให้ ครู ผู้ สอน
และผู้ที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้กับนักเรียนทั้งใน
และนอกห้ องเรี ยน เพื่ อให้ นั กเรี ยน “รั กการอ่ าน” และมี ทั กษะ
ในการอ่ านเพื่ อการแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง ดั งนั้ นครู ผู้ สอน
จึงเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่ า น โดยคั ด เลื อกบทอ่ า นที่ ทั น สมั ย ตรงกั บ ความสนใจ
ของนักเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านที่จะช่วยให้
นั กเรี ยนได้ พั ฒนาและเห็ นคุ ณ ค่ า ในการอ่ านต่ อการด ารงชี วิ ต
ในสั ง คม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่จัดการศึกษา
มุ่ งหวั งให้ นั กเรี ยนมี เจตคติ ที่ ดี ต่ อภาษาต่ างประเทศ สามารถใช้
ภาษาต่ า งประเทศสื่ อ สารในสถานการต่ า งๆ แสวงหาความรู้
ประกอบอาชี พและศึ กษาต่ อ ในระดั บที่ สู งขึ้ น รวมทั้ งมี ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคม
โลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลก
ได้อย่างสร้างสรรค์ (วิจารณ์ พานิช, 2555)
จากการที่ ผู้ วิ จั ย ส ารวจความสามารถในด้ า นการอ่ า น
ภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีการศึกษา 2558 จานวน 5 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรี ย นวั ด โสธรวรารามวรวิ ห าร โรงเรี ย นดั ด ดรุ ณี โรงเรี ย น
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 และโรงเรียนหมอนทองวิทยา รวมนักเรียน
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ทั้งสิ้น 500 คน ที่เรี ยนรายวิชาภาษาอัง กฤษพื้น ฐาน ตั้ งแต่ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนั ก เรี ย นอยู่ ใ นระดั บ ต่ ากว่ า เกณฑ์ และนั ก เรี ย นในระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษมากที่สุด
จากเกณฑ์ที่กาหนด และจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนดังกล่าว จานวน 15 คน พบว่า สาเหตุที่ความสามารถ
ในการอ่ านภาษาอั งกฤษอยู่ ในระดั บต่ า สรุ ปเป็ นประเด็ นได้ ดั งนี้
1) อ่ านแต่ ไ ม่ สามรถสรุ ปความจากเรื่ องที่ อ่ านได้ 2) ไม่ มี ทั กษะ
ในการเดาความหมายค าศั พ ท์ 3) ไม่ ส ามารถสรุ ป องค์ ค วามรู้
จากการอ่านให้ออกมาเป็นคาพูดหรือตัวอักษรได้ 4) ขาดความรู้เดิม
เกี่ ยวกั บเรื่ องที่ อ่ าน นอกจากนี้ งานวิ จั ยหลายเรื่ องศึ กษาและ
ระบุ ปั ญหาที่ ก ารเรี ยนการสอนอ่ านภาษาอั งกฤษยั งไม่ ประสบ
ผลสาเร็จเกิดจากปัจจัยทางด้านนักเรียนและครู ผู้เรียนยังขาดทักษะ
ในการอ่ าน เนื่ องมาจากครู ผู้ สอนจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
แบบแปล อธิ บายหลั กไวยากรณ์ บอกความหมายของค าศั พ ท์
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของเยาวลักษณ์ สมคะเน (2551,
ออนไลน์ ) พบว่ า ปั ญหาที่ การเรี ยนการสอนอ่ านภาษาอั งกฤษ
ไม่ประสบผลสาเร็จและผู้เรียนขาดทักษะในการอ่าน ทั้งนี้อาจเกิดจาก
ปัจจัยหลายประการ เช่น เทคนิควิธีสอนของครู บทอ่านไม่น่าสนใจ
และไม่เหมาะสมกับผู้เรียน ผู้เรียนไม่คุ้นเคยกับบทอ่านและบทอ่าน
ไกลตัวผู้เรียนทาให้ผู้เรียนไม่สนใจการอ่าน
จากการส ารวจปั ญ หาการอ่ า นภาษาของนั ก เรี ย น
ทั้ง 5 โรงเรียนข้างต้นพบว่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นหนึ่งใน
โรงเรียนที่พบปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษ แม้ว่า โรงเรีย น
จะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีการสอบคัดเลือกนักเรีย น
เข้ า เรี ย นก็ ต าม โดยโรงเรี ย นได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
ในการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาต่ างประเทศโดยการจ้ า งครู
ต่ า งชาติ ม าสอนในรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ครบทุ ก ชั้ น เรี ย น
ในรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษฟั ง -พู ด แล ะวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
เพื่ อ การสื่ อ สาร จั ด กิ จ กรรมค่ า ยภาษาอั ง กฤษ ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการฝึกทักษะทางภาษาเช่น การประกวดพูดสุนทรพจน์
การประกวดการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ การแข่งสะกดคา
ภาษาอั ง กฤษและกิจ กรรมอื่น ๆ อี ก มากมาย แต่ อย่ า งไรก็ต าม
นั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และตอนปลาย
ยังต้องมีการพัฒนาทักษะทางภาษาซึ่งจากผลการเรียนในปัจจุบัน
พบว่า ความสามารถในการอ่า นภาษาอั งกฤษเพื่ อความเข้า ใจ
ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ และพบว่านักเรียนต้องได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
จากการศึ กษานวั ตกรรมการจั ดการเรี ยนรู้ ใหม่ ๆ พบว่ า
การจั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ผั งกราฟิ กอาจจะช่ วยแกปั ญหาการจั ด
การเรี ยนรู้ ภาษาอั งกฤษได้ เพราะผู้ เรี ยนมี การสร้ างองค์ ความรู้
หรื อ เนื้ อ ความตามความเข้ า ใจของตนเองท าให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย น
อย่ างมี ความสุ ข เกิ ดความมั่ นใจตามศั กยภาพของแต่ ละบุ คคล
การจั ดการเรี ย นรู้ โดยใช้ ผั งกราฟิ กเป็ นการจั ด กิ จกรรมการจั ด
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาให้เกิดความเข้าใจ โดยยึดผู้เรียน

เป็ นศู นย์ กลางกิจกรรมการเรี ยนโดยใช้ ผังกราฟิ ก ผู้ เรี ยนสามารถ
อ่านเรื่องแล้วสรุปความไว้เป็นความคิดรวบยอดหรือเป็ นคาสาคัญ
โดยกระบวนการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แสดงความคิ ด
ระหว่ างเพื่ อนนักเรี ยนด้ วยกั น ทาให้ ผู้เรียนเกิดความเข้ าใจยิ่ งขึ้ น
จากนั้ นผู้ สอนมี บทบาทกระตุ้ นให้ ผู้ เรี ยนให้ เกิ ดแนวคิ ดด้ วยการ
ตั้ งค าถาม ท าให้ ผู้ เรี ยนเกิ ดความเข้ าใจยิ่ งขึ้ น เมื่ อผู้ เรี ยนเข้ าใจ
เนื้ อ ความแล้ ว ก็ ใ ห้ เ กิ ด การถ่ า ยทอดออกมาเป็ นภาษาพู ด และ
ภาษาเขี ยนส่ งผลต่ อการสื่ อความหมายได้ ซึ่ งผู้ เรี ยนมี ส่ วนรวม
ในกิจกรรมการเรียน โดยทราบผลการปฏิบัติงานของตน จึงทาให้เกิด
ความสนใจในการเรี ย นเมื่ อ พิ จ ารณาจากหลั ก การของการจั ด
การเรียนรู้ โดยใช้ผังกราฟิกจะเห็นว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทุกขั้นตอน
ในการดาเนินกิจกรรม มีโอกาส ฝึ กทักษะการอ่านส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถอ่ านได้ เร็ วขึ้ นและมี ความเข้ าใจในการอ่ านดี ขึ้ น ท าให้
การเขียนพัฒนาตามไปด้วย
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจนาวิธีการนี้มาทดลองสอนนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ผั ง
กราฟิ ก เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อศึ กษาผลการใช้ ผั งกราฟิ กต่ อความเข้ าใจในการอ่ าน
ภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย น
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 มี ค วามเข้ า ใจในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากได้รับการสอนอ่านโดยใช้ผังกราฟิก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ขอบเขตการวิจัย
1. ประเภทของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีนักเรียนทั้งหมด 734 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ จานวน 1 ห้องเรียน
3. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนอ่านโดยใช้ผังกราฟิก
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ

4. ขอบเขตเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2559 การทดลองใช้เวลา
สั ป ดาห์ ล ะ 2 คาบ คาบละ 50 นาที จ านวน 20 คาบเรี ย น
เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์
แนวคิดหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องผังกราฟิก
ผังกราฟก หมายถึง รูปแบบของการนาเสนอความคิด ความรู้
และข้ อมู ลที่ เป็ นข้ อความหรื อรู ปภาพให้ สั มพั นธ์ กั น เป็ นรู ปแบบ
มิ ติ สั มพั นธ์ ที่ เหมาะสม เพื่ อสื่ อความหมายให้ เกิ ดความชั ดเจน
กะทัดรัดรัดและเข้าใจง่าย
ประเภทของผังกราฟก
ทิศนา แขมมณี (2555, หน้า 388-400) ได้กล่าว่า ผังกราฟิก
ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปมีจานวนมาก และจะมีจานวนมากเพิ่มขึ้น
เนื่ อ งจากมี ก ารค้ นพบกราฟิ กแบบใหม่ ๆ อยู่ เ สมอ จึ ง ได้ เ สนอ
ผั งกราฟิ กที่ สามารถน าไปใช้ ในงานลั กษณะต่ างๆ ไว้ 9 ประเภท
1) ผั งความคิ ด (Mind Map) 2) ผั งแบบกิ่ งไม้ (Branching Map)
3) ผังแมงมุม (Spider Map) 4) ผังลาดับขั้นตอน (Sequential Map)
5) ผั งก้ างปลา (Fishbone Map) 6) ผั งวั ฏจักร (Circle or Cyclical
Map) 7) ผั ง วงกลมซ้ อ นหรื อ เว็ น ไดอะแกรม (Venn Diagram)
8) ผั งวี ไดอะแกรม (Vee Diagram) 9) ผั งพลอตไดอะแกรม (Plot
Diagram)
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิกของอัลท์ (Ault)
อัลท์ (Ault) (อ้างถึงใน สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา,
2551, 193-195) ได้นาเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังขั้นตอน
ต่อไปนี้
1. ขั้นตรวจสอบความคิดรวบยอดพื้นฐาน ผู้สอนจะต้อง
ทาการตรวจสอบความคิดรวบยอดพื้นฐาน ของผู้เรียนเกี่ยวกับ
เรื่องที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ ซึ่งอาจจะทาได้โดยใช้แบบทดสอบหรือ
การตั้งคาถามให้ผู้เรียนตอบ
2. ขั้นระบุความคิดรวบยอดพื้นฐานที่ผู้เรียนขาด ผู้สอน
จะต้องความคิดรวบยอดพื้นฐานที่ผู้เรียนขาด
3. ขั้น เสริ มความคิ ดรวบยอดพื้ น ฐานให้ ผู้ เ รี ย น ในกรณี
ที่ผู้ เ รี ย นยัง ขาดความคิ ด รวบยอดผู้ สอนจะต้ องเสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น
ซึ่งอาจจะใช้วิธีการอธิบายโดยใช้สื่อต่างๆ ประกอบด้วย
4. ขั้นเรียนรู้เผื่อผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด
5. ขั้นสรุปด้วยผังกราฟิก
6. ขั้นการประเมินผล ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยการทดสอบหรือซักถาม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. งานวิจัยในประเทศ
วันวิสาข์ มาสูตร์ และวิสาข์ จัติวัตร์ (2557) ได้พัฒนา
แบบฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นภาษาอั ง กฤษโดยใช้ เ ทคนิ ค การบอก
กระบวนการความคิ ด และผั ง กราฟิ ก เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถ
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ในการอ่ านและการใช้ กลวิ ธีก ารอ่ านส าหรับนั กศึก ษาชั้นปี ที่ 1
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรผลการวิ จั ย พบว่ า
ความสามารถในการอ่า นภาษาอัง กฤษของนัก ศึก ษาหลั งเรีย น
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สุภิญญา ยีหมัดอะหลี (2556) ได้ศึกษาผลการใช้วิธีสอน
แบบ MIA ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษและความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีสอนแบบ MIA ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิกหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสาคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
พระชัษษพณขิ์ สุรปญฺโญ (จันวงค์เดือน) และสมบูรณ์
ตันยะ (2559) ได้การศึกษาความสามารถในการอ่านและการเขียน
ภาษาอั งกฤษ ของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โดยใช้ การจั ด
การเรี ยนรู้ แบบ SQ4R ร่ วมกั บผั ง กราฟิ ก พบว่ า ความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
การจั ดการเรี ยนรู้ แบบ SQ4R ร่ วมกั บผั งกราฟิก หลั งเรี ยนสู งกว่ า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. งานวิจัยต่างประเทศ
เบน เดวิ ด (Ben-David, 2002, p. 47) ได้ ศึ กษาเรื่ อง
การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านโดยใช้แผนภูมิกราฟิกจุดมุ่งหมาย
ของการศึ กษาวิ จั ยคื อเพื่ อพิ จารณาว่ าแผนภู มิ กราฟิ กใช้ ส าหรั บ
เป็ นเครื่ องมื อประเมิ นความเข้ าใจในการอ่ านได้ ดี กว่ าการสอบ
แบบดั้งเดิมหรือไม่การศึกษาวิจัยใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน
เกรด 7 เรียนทั้งหมด 16 วิชา ใช้เวลาเรียน 8 สัปดาห์ ประเมินผล
โดยใช้แผนภู มิกราฟิกและการสอบแบบดั้งเดิมผลจากการทดสอบ
ได้จัดลาดับเปรียบเทียบและแยกให้เห็นความแตกต่าง เพื่อพิจารณา
การประเมิ นแบบใดประเมิ นผลได้ ดี กว่ ากั น ผลการศึ กษา พบว่ า
ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น มากระหว่ า งการประเมิ น โดยการสอบ
แบบดั้งเดิมและการประเมินโดยใช้แผนภูมิกราฟิก ผลการศึกษาวิจัย
กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมไม่สอดคล้องกับการวิจัยครั้งก่อน
คุลเบรท (Culbert, 2007, p. 28) ได้ศึกษาประสิทธิภาพ
ของการใช้ แผนผั งกราฟิ กในชั้ นเรี ยน โดยศึ กษากั บกลุ่ มตั วอย่ าง
ที่ เป็ นครู ผู้ สอนและนั กการศึ กษา ซึ่ งสอนอยู่ ในโรงเรี ยนระดั บ
อนุ บาล จนถึ งระดั บเกรด 8 ที่ สอนอยู่ ในเขตชนบทและเขตเมื อง
ในฝั่งตะวันตกของนิวยอร์ก โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1
สอนระดับอนุบาลถึงเกรด 2 กลุ่มที่ 2 สอนระดับเกรด 3 ถึงเกรด 5
และกลุ่มที่ 3 สอนระดับเกรด 6 ถึงเกรด 8 จาการศึกษาพบว่าการนา
แผนผังกราฟิกเข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้
ผู้ เรี ยนสามารถมองเห็ นและเข้ าใจเนื้ อเรื่ องได้ ชั ดเจนยิ่ งขึ้ น และ
ยังเป็นเครื่องมืออานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการอธิบายถึง
ความเข้ าใจเนื้อหาจากข้อมู ล นอกจากนี้ นั กเรี ยนยั งได้มี ส่ วนร่ วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนด้วย
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วิธีการทดลอง
1. ระเบียบวิธีวิจยั
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น วิ จั ย กึ่ ง ทดลองมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อศึกษาผลการใช้ผังกราฟิกต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเบญจมราชรั งสฤษฎิ์
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5/10
จานวน 50 คน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อาเภอเมือง จังหวั ด
ฉะเชิ ง เทรา สั ง กั ด ส านั ก งานการศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 6
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2559 ที่ เรี ยนรายวิ ชาภาษาอั งกฤษ 4
(อ 32202) ซึ่ งได้ มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง โดยใช้ ห้ องเรี ยน
เป็นหน่วยการสุ่ม ด้วยวิธีการจับสลากมา 1 ห้องเรียน จากจานวน
16 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาภาษาอังกฤษ 4 ของกลุ่มทดลอง ซึ่งกาหนดให้จัดการสอน
อ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ผังกราฟิก จานวน 10 แผน แผนละ 2 คาบ
รวม 20 คาบ 2) แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
ประเภทปรนั ยชนิ ดเลื อ กตอบแบบ 4 ตั วเลื อก จ านวน 30 ข้ อ
ใช้ ทดสอบก่ อนและหลั งการทดลอง วิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยการหา
ค่ าเฉลี่ ย (𝑥𝑥̅ ) ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ร้ อยละ
และค่ า ที (t-test) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งคะแนน
ของนักเรียนก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แผนการจัด การเรียนรู้โดยใช้ผั งกราฟิก จ านวน
10 แผน
2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ จานวน 30 ข้อ
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
3.1 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก จานวน
10 แผน ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 1)
มาตรฐานการเรี ยนรู้ และตั วชี้ วั ด 2) สาระส าคั ญ 3) จุ ดประสงค์
การเรี ย นรู้ 4) สาระการเรี ย นรู้ 5) กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้
6) สื่ อ/แหล่ งการเรี ยนรู้ 7) การวั ดผลและประเมิ นผลการเรี ยนรู้
ให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจความตรงของเนื้ อ หา โดยหาค่ า IOC
โดยในแต่ละประเด็นการประเมินต้องผ่านเกณฑ์ 0.67 และปรับแก้ไข
ตามค าแนะน าของผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ เมื่ อได้ แผนการจั ดการเรี ยนรู้
ที่ สมบู รณ์ แล้ ว น าไปทดลองกั บนั กเรี ยนกลุ่ มอื่ นที่ มี คุ ณลั กษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างก่อนนาไปใช้จริง
3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
แบบปรนั ย ชนิ ด เลื อ กตอบ 4 ตั ว เลื อ ก จ านวน 30 ข้ อ น าแผน
การจั ด การเรี ยนรู้ และแบบทดสอบเสนอต่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อหาคุณภาพแล้วนามาปรับเนื้อหา ให้ถูกต้อง
ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษา หลังจากนั้น
ปรั บปรุ งแบบทดสอบตามค าแนะน าของผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ และน าไป
ทดลองใช้ กั บนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 6/8 และน าผลคะแนน
ที่ ได้ มาหาค่ าความยากง่ าย ค่ าอ านาจจ าแนก และความเชื่ อมั่ น
ของข้ อ สอบปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขอี ก ครั้ ง แล้ ว จั ด พิ ม พ์ เ ป็ น ฉบั บ จริ ง
เพื่อนาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

จานวน 50 คน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อาเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนก่อนทดลองด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ จานวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กาหนดเวลาในการสอบ
1 ชั่วโมง จากนั้นนาไปตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน แล้วบันทึกคะแนนเพื่อนาไปใช้วิเคราะห์ข้อมูล
4.1 สอนตามแผนการจั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ผั งกราฟิ ก
ที่เตรียมไว้ จานวน 10 แผน รวม 20 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง
จนครบทุ ก แผน รวมทั้ ง บั น ทึ ก ผล และพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้
ของนักเรียนตามแบบสังเกตพฤติกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อนาผล
ไปประกอบการอภิปรายและสรุปผลการวิจัย
4.2 ด าเนิ น การทดสอบความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นหลั ง ทดลองหลั ง จากการสอนครบ
ทั้ง 10 แผนการจั ดการเรี ยนรู้ ด้ วยแบบทดสอบวั ดความสามารถ
ในการอ่ านภาษาอั งกฤษชุ ดเดี ยวกั บการทดสอบก่ อนการทดลอง
ก าหนดเวลาในการสอบ 1 ชั่ วโมง จากนั้ นน าไปตรวจให้ คะแนน
ตามเกณฑ์ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน แล้วบันทึก
คะแนนเพื่อเก็บข้อมูลผลการทดสอบ แล้วนาไปวิเคราะห์เปรียบเทียบ
สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

การสอนอ่ า นโดยใช้ ผั ง กราฟิ ก หลั ง การทดลองสู ง กว่ า ก่ อ น
การ ทดล องอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทาง ส ถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ทั้ ง นี้
คะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นการทดลองเท่ า กั บ 12.16 คะแนน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 40.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.73 และคะแนน
เฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 17.40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 58.00
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.35 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการวิจัย
ดั ง นั้ น จึ ง สามารถสรุ ป ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนน
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 โรงเรี ย นเบญจมราชรั ง สฤษฎิ์ ก่ อนได้ รั บและหลั งได้ รั บ
การสอนอ่านโดยใช้ผังกราฟิก ได้ว่า หลังได้รับการสอนอ่านโดยใช้
ผังกราฟิก ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น เมื่อ
ทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งค่ าเฉลี่ ย ด้ ว ย t-test พบว่ า
ค่า t เท่ากับ -20.31 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาผลการสอนอ่ า นโดยใช้ ผั ง กราฟิ ก ต่ อ
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
นั ก เรี ย นมี ค วามเข้ า ใจในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษสู ง ขึ้ น
หลั ง ได้ รั บ การสอนอ่ า นโดยใช้ ผั ง กราฟิ ก โดยนั ก เรี ย นทุ ก คน
มีค ะแนนความเข้ า ใจในการอ่ านภาษาอั งกฤษหลั งการทดลอง
ผลการวิจัย
สูง กว่ า ก่ อ นการทดลอง อย่ า งมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05
1. การวิเคราะห์ข้อมูล
การเปรี ย บเที ย บคะแนนความเข้ า ใจในการอ่ า น ซึ่ ง เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านของงานวิ จั ย ทั้ ง นี้ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้ t-test นักเรีย นมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอั งกฤษสู งขึ้นหลั งได้รั บ
การสอนอ่านโดยใช้ผังกราฟิก อาจอภิปราย ได้ดังนี้
for dependent sample
1. การสอนอ่ านโดยใช้ผั งกราฟิก ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน
2. ผลการวิจัย
ผลการเปรี ยบเที ยบคะแนนความเข้า ใจในการอ่ า น ซึ่ งในขณะที่ นั กเรี ยนฝึ กฝน กลวิ ธี การอ่ าน 6 ขั้ นตอนนี้ นั กเรี ยน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้ การสอนอ่านโดยใช้ผังกราฟิก จะได้ ฝึ ก ทั ก ษะและความสามารถในการอ่ า นด้ ว ยกลวิ ธี ต่ า งๆ
ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้ t-test for dependent sample และบู ร ณาการเขี ย นไปพร้ อ มๆกั น จากแบบสั ง เกตพฤติ กรรม
และบันทึกหลังการสอน พบว่า ในแต่ละขั้นนักเรียนจะได้ฝึกทักษะ
และแสดงผลในรูปตาราง ดังต่อไปนี้
และความสามารถในการอ่านด้วยกลวิธีต่างๆ ดังนี้
1.1 ขั้ น ตรวจสอบความคิ ด รวบยอดพื้ น ฐาน ผู้ ส อน
ตาราง 1 คะแนนความเข้ า ใจในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษโดยการ
สอนอ่ านโดยใช้ ผั ง กราฟิ ก ของนั ก เรี ยนก่ อนและหลั ง จะต้ องตรวจสอบความคิ ดรวบยอดพื้ นฐานของผู้ เรี ยนเกี่ ยวกั บ
เรื่ องที่ จะให้ ผู้ เรี ยนอ่ าน ซึ่ งท าได้ โดยให้ ผู้ เรี ยนท าแบบทดสอบ
การทดลอง
หรือครูตั้งคาถามให้ผู้เรียนตอบคาถามเพื่อเป็นการช่วยดึงความรู้เดิม
ในเรื่องที่อ่านในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ฝึกการนาความรู้เดิมมาใช้
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
t p-value โดยการส ารวจคาดเดาเนื้ อหาจากบทอ่ านโดยศึ กษาจากรู ปภาพ
30 ร้อยละ 30 ร้อยละ
หั วข้ อเรื่ อง เชื่ อมโยงความรู้ เดิ มกั บความรู้ ใหม่ เข้ าด้ วยกั นและ
คะแนน
คะแนน
การเดาจากคาศัพท์ มีประโยชน์ที่จะช่วยประหยัดเวลาในการอ่าน
17.40
𝑥𝑥̅ 12.16
40.53
58.00 -20.31 .000**
เพราะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นอ่ า นเรื่ อ งต่ า งๆ ได้ เ ร็ ว ขึ้ น และเข้ า ใจ
S.D. 2.73
3.35
ใจความส าคั ญที่ อ่ านได้ โดยไม่ จ าเป็ นต้ องอ่ านรายละเอี ยดตลอด
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รวมทั้งนักเรียนสามารถแบ่งบทอ่านเป็นหลายส่วนเพื่อนาส่วนต่างๆ
จากตาราง 1 พบว่ า คะแนนความเข้ า ใจในการอ่ า น ไปแยกประเด็นตั้งคาถามนาไปเป็นประเด็นที่อยากรู้ในการตั้งคาถาม
ภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ปี ที่ 5 ที่ ไ ด้ รั บ
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1.2 ขั้ นระบุ ความคิ ดรวบยอดพื้ นฐานให้ ผู้ เรี ยนตอบ
ผู้สอนจะต้องระบุความคิดรวบยอดพื้นฐานที่ผู้เรียนยังขาดให้ชัดเจน
ขั้ นนี้ จะท าให้ ผู้ เรี ยนที่ ยั งไม่ สามารถระลึ กความรู้ เดิ มหรื อผู้ เรี ยน
ที่ ไม่ มี ประสบการณ์ ความรู้ เดิ มในเรื่ องที่ อ่ านได้ มี ความรู้ พื้ นฐาน
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ จ ะช่ ว ยให้ อ่ า นเนื้ อ เรื่ อ งได้ เ ข้ า ใจและชั ด เจน
มากยิ่งขึ้น
1.3 ขั้ น เสริ ม ความคิ ด รวบยอดพื้ น ฐานให้ ผู้ เ รี ย น
ในกรณีที่นักเรียนยังขาดความคิดรวบยอดพื้นฐานผู้สอนจะต้อง
เสริมให้ผู้เรียน ซึ่งจะใช้วิธีอธิบายโดยใช้ สื่อต่างๆ ช่วยให้นักเรียน
รับรู้แจ่มแจ้งชัดเจนขึ้น ช่วยให้นักเรียนสนใจในบทเรียนมากขึ้น
เพราะสื่ อ การเรี ย นการสอนจะเร้ า ความสนใจ ท าให้ ผู้ เ รี ย น
กระตื อ รื อ ร้ น ในเรื่ อ งที่ เ รี ย น และมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย น
ลดการบรรยายของผู้สอนแต่ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความประทับใจและจดจาได้นาน ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี
(2550, หน้า 10) ได้กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอนจะเป็นสื่อกลาง
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่รู้หรืออยากจะเรียนรู้
ท าให้ เ กิ ด ความคิ ด ความอ่ า นและเกิ ด ความเจริ ญ งอกงาม
ทางสติ ปั ญ ญาซึ่ ง องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด การเรี ย นรู้
จากแนวคิดนักการศึกษา กาเย (Gagne) ประกอบด้วย ผู้ เรียน
(Learner) มีร ะบบสัม ผัส และระบบประสาทในการรั บรู้ สิ่ง เร้ า
(Stimulus) คือ สถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ การตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจาก
การเรีย นรู้สื่อประสมหรื อสื่อมัล ติมีเดีย (Multimedia) หรือสื่ อ
หลายแบบ
1.4 ขั้ นเรี ยนรู้ ในขั้ นการเรี ยนรู้ นี้ เป็ นขั้ นจั ดกิ จกรรม
ต่างๆ ในการฝึกทักษะการอ่าน โดยเริ่มต้นจากการกาหนดจุดประสงค์
ในการอ่าน ให้กับผู้อ่านโดยการตั้งคาถาม ให้นักเรียนเรียนรู้ลีลาและ
หน้ าที่ ของภาษา ข้ อความที่ ปรากฏจากสื่อโดยใช้เทคนิ คการอ่ าน
แบบกวาดตา อ่านแบบหารายละเอียด แล้วทากิจกรรมต่างๆ ได้แก่
อ่ า นบทอ่ า นแล้ วแข่ ง ขั นกั น ตอบค าถาม อ่ า นบทอ่ า นแล้ ว เติ ม
ข้อความลงในแผนผังของเนื้อเรื่อง เรียงลาดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง
เขี ยนแผนผั งโยงความสั มพั นธ์ เนื้ อเรื่ อง วิ เคราะห์ องค์ ประกอบ
ของบทอ่ าน แปลความเนื้ อเรื่ องที่ อ่ านและเตรี ยมข้ อมู ลน าเสนอ
โดยใช้ รูปแบบภาษาของตนเอง สะท้อนถึงความเข้ าใจในสิ่ งที่อ่าน
ซึ่ งในขั้ นตอนนี้ จะเห็ นได้ ว่ า นั กเรี ยนมี การน าความรู้ ที่ ไ ด้ อ่ า น
มาจั ดเรี ยบเรี ยงใหม่ เป็ นความเข้าใจของตนเอง สอดคล้ องแทนนี่
(Tanny, 2007, p. 11) ที่ได้กล่าวว่า อภิปัญญา คือ การรู้ความคิด
ของตนในขณะทีอ่ ่าน คือ พื้นฐานสาคัญของการอ่านเพื่อความเข้าใจ
1.5 ขั้ นสรุ ปผั งกราฟิ กประกอบด้ วย ผู้ สอนคั ดเลื อก
ตัวอย่างผังกราฟิกที่ผู้เรียนสร้างขึ้น ให้ผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือก
นาเสนอให้เพื่อนฟัง ผู้เรียนช่วยกันวิจารณ์ให้ข้ อเสนอแนะ ผู้สอน
และผู้เรียนร่วมกันให้คะแนนและสรุปเนื้อหาจากผังกราฟิก ผู้สอน
เสนอผั งกราฟิ กที่ ผู้ สอนเตรี ยมมา และผู้ สอนและผู้ เรี ยนช่ วยกั น
สรุ ป ในขั้ น สรุ ป ผั ง กราฟิ ก นี้ เป็ น ขั้ น ที่ ส รุ ป ใจความส าคั ญ
ของบทอ่านและถ่ายทอดสู่ การเขียนแผนผังความคิดจากสิ่งที่อ่าน
นาเสนอด้ วยภาษาของตนเองในรู ปแบบต่ างๆ ได้ ฝึ กการใช้ ภาษา
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ในการนาเสนองาน สรุปและนาเสนอความคิดของตนเองให้ผู้อื่นได้
ทราบ และผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดอย่างสร้างสรรค์
เพิ่ ม เติ ม และตรวจสอบความถู ก ต้ อ งในชิ้ น งานของตนเอง
ซึ่งสอดคล้องกับขั้นการประเมินค่าของ บลูม (Bloom B. S., 1976,
p. 18) เป็ นความสามารถในการตั ดสิ น ตี ราคา หรื อ สรุ ปเกี่ ยวกั บ
คุ ณค่ าของสิ่ งต่ างๆ ออกมาในรู ปของคุ ณธรรมอย่ างมี กฎเกณฑ์
ที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นไปตามเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นๆ หรืออาจเป็น
กฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับก็ได้
1.6 ขั้ น การประเมิ น ผล ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยการทดสอบหรือซักถาม
ในขั้น ตอนนี้จ ะให้ ผู้เ รีย นได้ ทาแบบทดสอบหลั ง เรี ยนจากเรื่ อ ง
ที่ผู้เรี ยนได้อ่า น เพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้า ใจของผู้ เรีย น
เป็ น รายบุ ค คลอี ก ครั้ ง หนึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า ขั้ น ตอนการสอนอ่ า น
โดยใช้ผั งกราฟิ กนั้ นช่ วยพัฒ นาทั กษะการอ่า นเพื่ อความเข้า ใจ
ของนั ก เรี ย นอย่ า งรอบด้ า น เช่ น การอ่ า น แบบกวาดสายตา
การก าหนดจุ ด มุ่ ง หมาย การจดบั น ทึ ก หรื อ ท าสั ญ ลั ก ษณ์
เรียงลาดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง เขียนแผนผังโยงความสัมพันธ์
เนื้อเรื่อง วิเคราะห์องค์ประกอบของบทอ่าน การสรุป ความคิด
ความรู้ที่ได้จากเรื่องที่อ่านนาเสนอให้ผู้อื่น เป็นต้น
2. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ที่เป็นเช่นนี้
เพราะกิจกรรมการสอนอ่านโดยใช้ผังกราฟิกนั้นจะเริ่มจากการอ่าน
แล้วทาความเข้ าใจเนื้ อหาที่ กาหนด และปฏิ บัติ ตามหลั กการอ่าน
เพื่ อความเข้ าใจโดยให้ นั กเรี ยนฝึ กค้ นหาใจความส าคั ญของเรื่ อง
แล้วพิจารณาเลือกมโนทัศน์จากเนื้อหาซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ศึกษา
และและสามารถหาค าที่ เป็ นหลั ก หรื อค าส าคั ญของเรื่ องและ
ค าเหล่ านั้ นส่ วนใหญ่ ก็ คื อค ามโนทั ศน์ นั่ นเอง หลั งจากที่ นั กเรี ยน
หาคามโนทัศน์แล้ว ก็ให้นักเรียนจัดลาดับมโนทัศน์ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ ช่ ว ยเสริ มให้ นั กเรี ยนได้ ฝึ ก ทั ก ษะการหาความสั ม พั น ธ์
ที่มีความหมายทางภาษาของเรื่องที่อ่านได้อย่างต่อเนื่องตามลาดับ
ท าให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจในการอ่ า นและสามารถหาค าเพื่ อเชื่ อ ม
ค ามโนทั ศน์ ซึ่ งอาจมี มากกว่ าสองค าขึ้ นไป เพื่ อสร้ างเนื้ อความ
หรือประโยคที่มีความหมายและสัมพันธ์กับเรื่องที่อ่านในการสอน
อ่านโดยใช้ผังกราฟิก ผู้วิจัยได้ออกแบบการทากิจกรรมเป็นรายบุคคล
เป็ นคู่ และเป็ นกลุ่ มเพื่ อ ให้ นั กเรี ยนเกิ ด การคิ ด อย่ างเป็ นระบบ
มี ความกล้ าที่ จะแสดงความคิ ดเห็ นและยอมรั บฟั งความคิ ดเห็ น
ของผู้ อื่ น เพราะการสร้ างผั งกราฟิ กจะช่ วยให้ เกิ ดการถ่ ายทอด
ความคิ ดและความเข้ าใจในเนื้ อหาที่ อ่ านได้ ดี ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
ผลการวิจัยของ พรพิรุณ แม้นประเสริฐ และคณะ (2558) ได้พัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษ ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
นครพนม ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา สูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนักเรียนจะสามารถจัดลาดับ
การคิ ดได้ แล้ ว นั กเรี ยนยั งได้ ฝึ กการเชื่ อมโยงมโนทั ศน์ ระหว่ าง
มโนทั ศน์ หลั กและมโนทั ศน์ รองในขณะเดี ยวกั นด้ วย เป็ นการคิ ด

อย่ างมี เหตุผลว่ามโนทัศน์ใดเป็ นผลระหว่ างกั น จึ งท าให้ นักเรี ยน
มีความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งและมีความหมาย ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ Ausubel (1968, p. 79)
ที่ว่าการที่ผู้เรียนได้เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่เข้าสู่โครงสร้างทางปัญญา
จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถคงความรู้และจัดลาดับความคิด เพื่อเชื่อมโยง
ความคิด ความรู้ทาให้เกิดความเข้าใจ เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ในปั จจุ บั น ผั งกราฟิ กได้ พั ฒนาขึ้ นหลายรู ปแบบ แต่ ละรู ปแบบ
มีความเหมาะสมในการใช้แตกต่างกันออกไป
3. การอ่านโดยใช้ผังกราฟิก เป็นกระบวนการอ่านที่ช่วยสร้าง
ระบบการอ่านที่มีประสิทธิภาพ ให้กับนักเรียนซึ่งจากการสัมภาษณ์
จากการสุ่มสัมภาษณ์ นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน คิดเป็น
ร้ อยละ 20 ของจ านวนนั กเรี ยนกลุ่ มตั วอย่ าง ผลการสั มภาษณ์
ถึ งปั ญหา พบว่ า ก่ อนที่ นั กเรี ยนจะได้ เรี ยนการสอนอ่ านโดยใช้
ผั งกราฟิ ก นั กเรี ยนไม่ มี รู ปแบบการอ่ านที่ ชั ดเจน ได้ เนื้ อเรื่ องมา
ก็อ่านเพื่อหาความหมายเลยไม่ได้ใช้หัวข้อเรื่ อง และภาพประกอบ
เนื้อเรื่องให้เป็นประโยชน์ต่อการอ่าน ไม่เคยสังเกตคาสาคัญต่างๆ
ในเนื้อเรื่อง ไม่มี การหาประโยคใจความสาคัญ ไม่ มีการจดบั นทึ ก
ประเด็นความสาคัญบ่อยครั้งลืมข้อความหรือประโยคที่ได้อ่านไปแล้ว
และต้องกลับไปอ่านซ้า ไม่สามารถจับใจความสาคัญและสรุปความ
จากสิ่ งที่ อ่ านได้ แต่ หลั งจากที่ ผู้ เรี ยนได้ รั บการสอนอ่ านโดยใช้
ผั งกราฟิ ก ผู้ วิ จั ยสามารถสรุ ปประเด็ นจากผลการสั มภาษณ์ ถึ ง
สิ่ ง ที่ นั ก เรี ย นได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ได้ 4 ประเด็ น ใหญ่ ๆ ดั ง นี้
1) การอ่านโดยใช้การเขียนผังกราฟิกช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยง
ความคิดจากเรื่องที่ อ่านและเข้ าใจเรื่องที่ อ่านได้ดี ยิ่งขึ้น นั กเรียน
มี ความสามารถในการจั ดระเบี ยบความคิ ดของตนเองได้ ดี ยิ่ งขึ้ น
โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเขี ย นออกมาเป็ น ผั ง โดยสั ง เกตนั ก เรี ย น
จากแบบทดสอบก่ อนและหลั งเรี ยนซึ่ งนั กเรี ยนท าแบบทดสอบ
วัดความเข้าใจในการอ่าน 2) เมื่อนักเรียนได้รับการฝึกฝนการอ่าน
โดยใช้ ผั ง ความคิ ด บ่ อ ยๆ นั ก เรี ย นสามารถระบุ ไ ด้ ว่ า เมื่ อ อ่ า น
เรื่องประเภทใดควรนามาเขียนผังชนิดใด แสดงให้เห็นว่าเมื่อนักเรียน
เกิดความชานาญทักษะการอ่านโดยการใช้ผังกราฟิกก็จะพัฒนาขึ้น
เช่ นเดี ยวกั น 3) การสอนอ่ านโดยใช้ ผั งกราฟิ กช่ วยให้ นั กเรี ยน
แยกส่ วนต่ างๆ จากบทอ่ าน เช่ น ใจความส าคั ญ ใจความรองและ
รายละเอียดของเรื่อง แล้วสามารถนาส่วนต่างๆมาเขียนเป็นการสรุป
ความในรู ปแบบของฝั งได้ อี กด้ วย 4) การอ่ านโดยใช้ ผั งกราฟิ ก
ท าให้ การอ่ านไม่ น่ าเบื่ อ เนื่ องจากในขณะที่ อ่ านนั กเรี ยนต้ องหา
ข้ อมู ลจากบทอ่ านมาเขี ยนเป็ นผั งกราฟิ ก ซึ่ งท าให้ การอ่ านนั้ น
มีจุดมุ่งหมายและนักเรียนรู้ว่าหลังจากที่อ่านนักเรียนจะต้องเขียน
ผังกราฟิกให้สาเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมณี (2550,
หน้ า 388-400) กล่ าวว่ า แผนผังกราฟิ กเป็ นแผนผังทางความคิ ด
ซึ่ งประกอบไปด้ วยความคิ ด หรื อ ข้ อมู ลส าคั ญๆ ที่ เชื่ อมโยงกั น
อยู่ ในรู ปแบบต่ างๆ ซึ่ งท าให้ เห็ นโครงสร้ างความรู้ หรื อเนื้ อหา
สาระนั้นๆ

ข้อเสนอแนะ
1. การท ากิ จ กรรมการอ่ า นควรให้ อิ ส ระในการท างาน
ให้นักเรียนมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความคิดอย่างเต็มกาลัง ครูควรเป็น
ผู้คอยดูแลช่วยเหลือ ให้คาปรึกษาในกรณีที่นักเรียนประสบปัญหา
กระตุ้นให้นัก เรี ยนท ากิจ กรรมให้กาลัง ใจและสร้า งบรรยากาศ
ในการเรียน
2. เนื่องด้วยการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความจาเป็นต้องจัดเนื้อหา
ที่ ใช้ ในการจั ดการเรี ย นรู้ เป็ น ไปตามหลั กสู ตรสถานศึ กษาและ
คาอธิบายรายวิชาที่กาหนดไว้แล้วตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ประกอบกับ
รายวิ ชาดังกล่าว มีครูท่านอื่นสอนในรายวิ ชาเดี ยวกันกับนักเรียน
ห้องอื่นเนื้อหาที่ใช้จึงจาเป็นต้ องใช้เนื้ อหาตามที่หลั กสูตรกาหนด
ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการสารวจความคิดเห็นนักเรียนเกี่ยวกับบทอ่าน
ที่ ผู้ เรี ยนสนใจและต้ องการเรี ยนรู้ เ พื่ อ ให้ ได้ บทอ่ า นที่ ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น
3. ควรนาการสอนอ่านโดยใช้ผังกราฟิก ไปศึกษาร่วมกับ
ตั ว แปรอื่ น ๆ เช่ น ความพึ ง พอใจในการเรี ย น การคิ ด อย่ า งมี
วิ จ ารณญาณ การคิ ด สร้ า งสรรค์ ความคงทนในการเรี ย นรู้
การเขียนสรุปความ เป็นต้น
4. ควรน าการสอนอ่ านโดยใช้ ผั งกราฟิ ก ไปใช้ กั บการจั ด
การเรียนรู้ในทักษะทางภาษาในด้านอื่นๆ
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