
การเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษและเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่ไดรับการสอนอานโดยใชเทคนิคการสรางแผนภูมิความหมาย

กับการสอนอานตามคูมือครู 
         ศิริพร  เกียรติรัตนเสวี 
บทนํา  
 การจัดกระบวนการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในปจจุบันจะตองจัดตามแนว
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ตามมาตรา 24  ซ่ึงกําหนดใหสถานศึกษา
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ     ดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด 
โดยคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการ
ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกจิกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู   จากประสบการณจริง ฝก
การปฏิบัติใหทําได คิดเปน รักการอานและเกดิการ ใฝรู   อยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2542, หนา 13-14)  อีกทั้งหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนให
ผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ  สามารถใชภาษาตางประเทศส่ือสารในสถานการณตางๆ แสวงหา
ความรู ประกอบอาชีพ  และศึกษาตอ  รวมท้ังมีความรู   ความเขาใจ  เกี่ยวกับวัฒนธรรมของตางประเทศและ
สามารถถายทอดวัฒนธรรมของไทยใหกบัชาวตางประเทศไดอยางสรางสรรค 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยจัดในลักษณะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ  มีโอกาสที่จะใชทักษะการพูด ฟง อาน และเขียนไดครบท้ัง  4  ทักษะนอยมาก โดยผูเรียน
ภาษาจะมีโอกาสใชประโยชนจากทักษะการอานมากท่ีสุดซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ Ward (1980, p. 
2)  ท่ีวานกัเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศมีโอกาสพูดภาษาอังกฤษนอยมาก  การอานจึงเปน
ทักษะท่ีสําคัญท่ีสุดของผูเรียน เนื่องจากโอกาสท่ีผูเรียนจะไดอานหรือจะตองอานภาษาอังกฤษ   ท่ีเปนเอกสาร
ส่ิงพิมพ ปายประกาศ ฉลากสินคา คูมือการใชเคร่ืองอุปโภคบริโภคตาง ๆ  ตลอดจนตําราวิชาการ หรือหนังสือ
เพื่อความรูความบันเทิงตาง ๆ เกิดข้ึนไดตลอดเวลา ดังน้ันทักษะการอานจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ
เสริมสรางความรู ประสบการณ และความสามารถของแตละคนใหเรียนรูไดดีข้ึน ท้ังยังชวยใหคนพัฒนา
ความคิดเปนของตนเอง และเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตในทุก ๆ ดาน ซ่ึงเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
ไดผลระยะยาวมากท่ีสุด (เสาวลักษณ รัตนวิชช, 2533, หนา 7)  การอานหมายถึงกระบวนการในการแปล
ความหมายของตัวอักษรหรือสัยลักษณืท่ีมีการจดบันทึกไว  กระบวนการอานเปนกระบวนการท่ีซับซอน  
ลักษระของการอานท่ีแทจริงไดแก  การทําความเขาใจความหมายของเร่ืองท่ีอาน  ความหมายท่ีกลาวมานั้น
มิใชเกิดดดจากตัวอักษรหรือสัญลักษณืท่ีอานเทานั้น  หากแตข้ึนอยูกบั  การกระตุนใหเกิดความคิดรวบยอด
หรือจินตนาการของผูอานเปนสําคัญ   การเขาใจความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณท่ีอาน  ข้ึนอยูกับ
ความหมายของผูอานจะตองทําความเขาใจ   โดยอาศัยประสบการณเดิมของผูอานเปนพื้นฐาน  การอานจึง
เปนกระบวนการท่ีประกอบดวย  การแปลวาม  การตอบสนอง  การกําหนดความมุงหมาย  และการจัดลําดับ
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ปญหาการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย เปนส่ิงท่ีผูเกี่ยวของทุกฝายควรใหความสนใจแกไข
อยางจริงจัง โดยเฉพาะครูผูสอนจําเปนจะตองศึกษาเทคนิคตาง ๆ เพื่อนํามาพัฒนา 
การสอนอานใหมีประสิทธิภาพ และแนวทางหนึ่งท่ีผูวจิัยเห็นวาควรนํามาใชในการสอนเพ่ือพัฒนาความ
เขาใจในการอานวิชาภาษาอังกฤษใหไดผลดีข้ึน คือ การใชเทคนิคการสรางแผนภูมิความหมาย (mapping) 
เพราะในการสอนอานนั้นควรใหผูเรียนส่ือสารส่ิงท่ีไดอานออกมา (Widdowson, 1979, p. 79)    เทคนิคการ
สรางแผนภูมิ  ความหมาย  เปนเทคนิคการสอนอานเพื่อความเขาใจท่ีใชไดท้ังกอนการอาน ระหวางการอาน
และหลังการอาน  และใชไดกับผูอานทุกระดับ  ใชไดกบัหลายๆ  วิชา ประโยชนท่ีสําคัญของเทคนิคการสราง
แผนภูมิความหมายคือ ผูอานสามารถใชเปนเคร่ืองมือเพ่ือจับใจความของส่ิงท่ีอานไดงายข้ึน มีพฒันาการทาง
ความคิดรวบยอดของส่ิงตาง ๆ ดีข้ึนทําใหผูอานมีเจตคติท่ีดีตอการอาน  Heimlich and Pittelman (1986, pp. 
45-46) ประกอบกับการใหนักเรียนทําแผนภูมิความหมายจากการอาน  จะชวยใหนักเรียนสรุปความสําคัญของ
เร่ืองท่ีอานไดงายข้ึน สนุกและไมรูสึกเบ่ือ (Rattanavich, 1992, p. 48) เนือ่งจากการสรางมโนภาพจาก
ตัวหนังสือใหเกิดเปนรูปธรรมนั้น  หากเหน็ภาพไดเร็วเทาใดกจ็ะอานและเขาใจไดเร็วเทานั้น  ซ่ึงตรงกับ
แนวคิดของ Scruggs and Mastropieri (1985, p. 807) ท่ีแนะนําวา การใหนกัเรียนทํากิจกรรมวาดภาพ หรือทํา
แผนภูมิความหมายประกอบการอาน จะทําใหความเขาใจในการอานของนักเรียนดข้ึีน  จะเห็นไดวาการนํา
เทคนิคการสรางแผนภูมิความหมาย มาใชสอนอานเพื่อเพิ่มความเขาใจในวิชาภาษาอังกฤษนั้น จะชวยให
ผูเรียนมีพัฒนาการทางสมองดีข้ึน เกิดความคิดรวบยอดเขาใจเร่ืองท่ีอานไดงายข้ึน เร็วข้ึน เพราะผูเรียนสามารถ
มองเห็นข้ันตอนของเรื่องท่ีอานเปนลําดับตอเนื่องและสัมพันธกัน ซ่ึงตางกับการสอนอานในปจจบัุนท่ีเนน
การตอบคําถามหลังการอาน โดยผูเรียนมิไดมองเห็นภาพของการอาน ดังนั้น ความเขาใจในการอาน  จึงไมเกดิ
หรือเกิดไดชา ผลท่ีนักเรียนจะไดรับจากการสอนอานโดยใชเทคนิคการสรางแผนภูมิความหมายท่ีมองเห็นอยาง
เดนชัด คือ นกัเรียนจะมีพัฒนาการทางการอานท่ีด ี    สงผลใหมีเจตคติท่ีดตีอการเรียนภาษาอังกฤษ นอกจากน้ียงั
สามารถนําเทคนิคนีไ้ปใชเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูและสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชใหเกดิ
ประโยชนไดตามเจตนารมณของหลักสูตรตอไป 
 ความเขาใจในการอานเปนความสามารถในการเขาใจความท่ีอานไดถูกตองตามท่ีผูเขียนตองการ และ
สามารถสรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอานได ตลอดจนประเมินความคิดท่ีไดจากการอาน ความเขาใจในการ
อานเปนกระบวนการทางความคิดท่ีจําเปนตองอาศัยการฝกฝนอยางสมํ่าเสมอ โดยครูผูสอนตองแสวงหา
แนวทางท่ีดี ในการฝกฝนใหกับนกัเรียน  ดังนั้นการสอนอานเพื่อความเขาใจควรยึดหลักการสอนในลักษณะ
ดังตอไปนี ้

1. การสอนตองพยายามสรางกิจกรรมท่ีสนุกสนาน 
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2. การสอนท่ีเปนระบบนั้นตองใหทักษะการคนหาความหมายท่ีเหมาะสม   
และใหทักษะที่เฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหน่ึง เชน ระดบัประถมศึกษาฝกอาน   เพื่อพัฒนาดานคําศัพท และ
ฝกทักษะการคนหาความหมาย เปนตน 

3. กิจกรรมท่ีใชในการสอน ควรเปดโอกาสใหมีกิจกรรมตาง ๆ อยางเพียงพอ 
เชน การฝกอานออกเสียงมากเทา ๆ กับการฝกการอานในใจ การฝกใหผูเรียนอานดวย ตนเอง  หรือครูเปนผู
ฝกให  ควรฝกใหผูเรียนอานอยางละเทา ๆ กัน 

4. บทเรียนและกิจกรรมตองสนองความแตกตางระหวางบุคคล เพราะแตละ 
บุคคลมีพื้นฐานความสามารถในการอานไมเทากัน 

5. ใหความเอาใจใสผูเรียนท่ีมีปญหา ครูตองใหเวลาและชวยกนัพฒันาการอาน 
ของผูเรียนเหลานั้น 

6. ควรมีแผนงานเพื่อสนับสนุนการอานของผูเรียนต้ังแตระดับกอนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา 
การสอนอานโดยใชเทคนิคการสรางแผนภูมิความหมาย (mapping)เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะชยใหนกัเรียน

มีความเขาใจในการอานมากขึ้น  เพราะการสรางแผนภูมิความหมาย (mapping) คือการจดบันทึกเนื้อความจาก
ส่ิงท่ีอานมาเขียนเปนแผนภมิู  จะทําใหนกัเรียนคิดวิเคราะห ประเมินขอมูลท่ีจะเติมและใหเหตุผลเชิง
วิพากษวจิารณ นักเรียนจะตองเรียบเรียงและจําแนกความคิดตามแบบการเขียนของผูเขียน อาจกลาวไดวา การ
เติมขอมูลในแผนภูมิเปนแบบฝกหัดความคิดท่ีนักเรียนตองใชสติปญญา ถานักเรียนสรางแผนภูมิไดก็ถือวา
อานเขาใจ หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา   การสอนอานโดยใชเทคนิคการสรางแผนภูมิความหมาย (mapping) 
หมายถึง เทคนิคการสอนอานจับใจความของเร่ือง    เพื่อชวยผูเรียนในการสอนอานจับใจความสําคัญของเร่ือง  
โดยการใหผูอานเขียนแผนภมิูความหมายเพื่อแสดงใหเหน็ถึงใจความสําคัญ และความสัมพันธระหวาง
ประเด็นตาง ๆ ทําใหผูอานมองเห็นข้ันตอนและเหตุการณตาง ๆ เปนลําดับไป  ซ่ึงสงผลใหผูอานเขาใจเร่ืองท่ี

อานไดดีข้ึน จดจําเร่ืองไดนาน และเกิดเจตคติท่ีดีตอ   การอาน 

รูปแบบของแผนภูมิความหมาย 
 รูปแบบในการสรางแผนภูมิความหมายจากการอานนัน้ ผูอานสามารถทําไดหลายรูปแบบดวยกนั
ดังนั้นผูสอนควรศึกษารูปแบบตาง ๆ ใหเขาใจชัดเจนเสียกอน เพราะ รูปแบบลักษณะหน่ึงอาจเหมาะกับ
เนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง    จึงเปนส่ิงสําคัญและจําเปนท่ีผูสอนควรเสนอรูปแบบท่ีแตกตางกันของแผนภูมิ
ความหมาย เพือ่ใหผูอานมองเห็นแนวทางและทําแผนภูมิความหมายจากการอานไดอยางมีประสิทธิภาพ    
รูปแบบของแผนภูมิความหมาย ตามลักษณะโครงสรางของบทอานไว สามารถจําแนกไดเปน 5 แบบ
ดังตอไปนี ้ คือ  

1. แผนภูมิแสดงความหมายของเร่ืองเชิงพรรณารายละเอียด (thematic or descriptive Map) ใช
บรรยายลักษณะตาง ๆ ของแกนเร่ืองวามีรายละเอียดหรือ    องคประกอบ อะไรบาง อาจบรรยายถึงบุคคล 
สถานท่ี หรือส่ิงของ ซ่ึงเกี่ยวของกับ   แกนเร่ือง หรือหัวขอสําคัญ การเขียนแผนภูมินี้ แกนเร่ืองหรือหัวขอจะ
อยูตรงกลาง   โดยมีลูกศรจากหัวขอสําคัญ (major features) มาสูองคประกอบยอยตาง ๆ ท่ีอยูรายรอบ  ดังภาพ 
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Suggested Thematic or Description Map              .           
                   

Dogs sometimes barks, and sometimes  growl.  

Dogs     Dogs come in all shapes and sizes. 

 
Dogs like plenty of space to spread themselves out. 

Mostly they are loving and affectionate pets 

2. แผนภูมิความหมายแสดงความหมายของเร่ืองเลาเรียงตามลําดับเหตุการณ (narrative sequential 
organization map) แผนภูมิความหมายชนิดนีแ้สดงโครงสรางของเร่ืองเลาซ่ึงเกิดข้ึนตามลําดับเวลา กรอบ
ส่ีเหล่ียมบนสุดเปนใจความสําคัญของเร่ืองหรือหัวขอเร่ือง กรอบส่ีเหล่ียมลําดับท่ีสองเปนเหตุการณสําคัญ ๆ 
ของเร่ือง สวนที่อยูในลําดับรองลงมาเปนเหตุการณยอย ๆ ท่ีมาสนับสนุนกรอบส่ีเหล่ียมแตละอันเช่ือมโยง
ดวยลูกศร ดังภาพ  

Suggested Narrative Sequential Organization Map 
The  Dog  In   The  Stream 

 
A dog is walking through the village. 

He is stealing a piece of meat.  
 
 
 

The dog is running away and crossing a small bridge.  
 

The dog is walking into the water. 
 
 
 

It is looking at a dog in the stream. 
That dog has a piece of meat, too. 

 
 
 
 
 The big dog is jumping into the stream. 
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 It is dropping its piece of meat. 
 
 
 
 

3.. แผนภูมิความหมายของเร่ืองเชิงเปรียบเทียบความแตกตาง (comparative and contrast map)  กรอบ

สี่เหลี่ยมบนสุดคือ หัวขอใหญที่นํามาเปรียบเทียบ 
 

Suggested Comparative  and  Contrastive  Map  
Time 

The piece of meat is falling into the water. 

There are 24 hours in a day. 
There are 60 seconds in one minutes. 

Some clocks are 24 hours clocks. 
Each hour has its own number. 

The long hand points to the 
minutes in an hours 

 

It take one hour for the short 

hand to move from one 

number to the next. 

The short hand points the hours. 

The long hand moves all around 
the clock while the short hand is 
going from one number to the 
next. 
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4. แผนภูมิความหมายเหตุและผล (cause/effect map) สําหรับบทอานที่แสดงเหตุ-ผล ลูกศรแสดงเหตุ และ
สี่เหลี่ยมแสดงผล  

Suggested Cause/Effect Map  
Egg 

                                                                                                                                    
 Birds try keep eggs.  

Some birds make nest high up. Some 
birds lay eggs that are hard to see. 
The colours help hide the eggs. 

Some animals eat egg. 

Rats steal eggs to eat. 
 
 
 
 

 
5. แผนภูมิความหมายแบบผสมผสาน หรือผสมผสานงานเขียนแบบตาง ๆ ไวในเร่ืองเดียวกัน 

(combined maps) สําหรับบทอานท่ีมีเนื้อความซับซอน อาจเปนแผนภมิูผสมแบบแมงมุม กับลําดับเวลาเขา
ดวยกัน ดังภาพ 6  

Combined  Map  Home 

We live at home with mummy and daddy. 
         

It has no upstairs. 
Our home is a 
bangalow. 

This is my house. 

 There are five rooms. 

This is our room. This is a kitchen. 

It has red carpet. Mummy cooks in the kitchen.  
She can see out of the 

 
 

We  have funny pictures on the wall.                                                               

It has electricity, gas and water. 
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การวิจัยคร้ังนีมี้วัตถุประสงคเพื่อ 
1.  เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ท่ีไดรับการสอนอาน
โดยใชเทคนิคการสรางแผนภูมิความหมายกับการสอนอานตามคูมือครู 
2. เปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ท่ีไดรับการสอนอานโดย
ใชเทคนิคการสรางแผนภูมิความหมายกับการสอนอานตามคูมือครู 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบวาวิธีการสอนอานเพื่อความเขาใจ  โดยใชแผนภูมิความหมายทําใหนักเรียนเกดิความ
เขาใจมากกวาวิธีการสอนอานตามคูมือครูหรือไม  

2. ทําใหทราบวาวิธีการสอนอานเพื่อความเขาใจ  โดยใชแผนภูมิความหมายทําใหนักเรียนมีเจตคติตอ
การเรียนภาษาอังกฤษมากกวาวิธีการสอนอานตามคูมือครูหรือไม 

3. ผลของการศึกษาในคร้ังนีน้ําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
4. เปนแนวทางในการพัฒนาศึกษาคนควาวิธีการสอนภาษาอังกฤษ  แนวทางอ่ืน ๆ ท่ีจะชวยพัฒนา 
       เจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้  คือ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนราชินี  
 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2548  จํานวน 7  หองเรียน 
 เนื้อหาท่ีใชในการทดลอง  นาํมาจากหนังสือ  วารสาร  ส่ิงพิมพ ท่ีพบเหน็ในชีวิตประจําวัน โดย
พิจารณาเนื้อหาท่ีมีความยากงาย จํานวนศัพท สํานวน โครงสรางไวยกรณในระดับเดียวกับหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง  ใชเวลาสอนกลุมละ 20 คาบ  
นิยามศัพทเฉพาะ  
 การสอนอานโดยใชเทคนิคการสรางแผนภูมิความหมาย  หมายถึง การสอนอานโดยฝกใหผูเรียนจบั
ใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอานโดยประยุกตแนวทางของ Heimlich and  Pittleman (1986,pp.10-13) และ
แนวทางการสอนอานของเสาวลักษณ  รัตนวิชช(2534,หนา 31-34) 
 การสอนอานตามคูมือครู  หมายถึง  การสอนอานโดยฝกใหผูเรียนจบัใจความสําคัญของเร่ืองจากการ
อานตามแผนการสอน 
 ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ  หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนในการจับใจความสําคัญ
ของเร่ืองท่ีอาน 
 เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 แผนการสอนที่สอนอานโดยใชเทคนิคการสรางแผนภูมิความหมายและแผนการสอนท่ีสอนอานตาม
คูมือครู   จํานวนอยางละ  10  แผน  
 แบบทดสอบวดัความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษจํานวน  1  ชุด 
 แบบวัดเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ  1  ชุด  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2548 
โรงเรียนราชิน ีจํานวน 7 หองเรียน  รวม 304 คน 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยัคร้ังนี้คือ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2548 
โรงเรียนราชิน ีจํานวน 2 หองเรียน  รวม 88 คน  โดยไดมาจากการสุมอยางงาย 
วิธีดําเนินการวิจัย  

1. ศึกษาจดุมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรู วิชาภาษาอังกฤษช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี  6 

2. ศึกษาและเลือกเนื้อหาท่ีใชในการทดลองซ่ึงนํามาจากหนังสือ  วารสาร  ส่ิงพิมพ ท่ีพบเห็นใน 
ชีวิตประจําวัน โดยพิจารณาเนื้อหาท่ีมีความยากงาย จํานวนศัพท สํานวน โครงสรางไวยกรณในระดบัเดียวกับ
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

3. จัดทําแผนการสอนทั้ง 2 แบบ  ซ่ึงไดผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญและนําไปแกไขปรับปรุงและ 
ดําเนินการทดลองสอนเพ่ือหาความเหมาะสมกอนนําไปทดลองสอนจริง 
 4.   จัดทําแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน โดยพิจารณาเลือกเนื้อหาท่ีมีความยากงายของ
คําศัพทและไวยกรณใกลเคียงกับเนื้อหาท่ีใชในการทดลอง  และจัดทําเปนแบบทดสอบโคลซ 4 ตัวเลือก และ
นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  แกไขปรับปรุงและนําไปทดสอบกอน
นําไปใชจริงในการทดลอง 
 5.  ดําเนินการสรางและหาคุณภาพของแบบวัดเจตคติและนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 6.  ดําเนินการสอนตามแบบแผนการทดลองดังนี ้
     6.1  ทดสอบกอนเรียนกบักลุมทดลองและกลุมควบคุม   โดยใชแบบทดสอบวัดความเขาใจใน 
การอาน 
   6.2  ดําเนินการสอนโดยกลุมทดลองสอนโดยใชเทคนคิการสรางแผนภูมิความหมาย และกลุม
ควบคุมสอนตามคูมือครู  
   6.3  ทดสอบหลังเรียนกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม   โดยใชแบบทดสอบชุดเดมิ 
 6.4  ใหกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุมทําแบบวัดเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
 6.5   นําคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบและแบบวัดเจตคติมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ 
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สรุปผลจากการวิจัย คือ 
 1. กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองหลังไดรับการสอนอาน  โดยใชเทคนิคการสรางแผนภูมิ
ความหมายแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 โดยท่ีกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม  
 3.  เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของกลุมทดลองหลังไดรับการสอนอาน  โดยใชเทคนิคการสราง
แผนภูมิความหมายแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 โดยท่ีกลุมทดลองมีเจตคติ
ตอการเรียนภาษาอังกฤษดกีวากลุมควบคุม  
การอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจยัแสดงใหเห็นวาการสอนอาน  โดยใชเทคนิคการสรางแผนภูมิความหมายชวยพัฒนา
ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษได  คือนักเรียนท่ีไดรับการสอนอานโดยใชเทคนคิการสรางแผนภูมิ
ความหมาย กบันักเรียนท่ีไดรับการสอนอานตามคูมือครู จะมีความเขาใจท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.5  แสดงวาการสอนอานโดยใชเทคนิคการสรางแผนภูมิความหมาย  มีผลทําใหนักเรียนมีความ
เขาใจในการอานสูงกวาการสอนอานตามคูมือครู   ซ่ึงสอดคลองกับ Heimlich and  Pittleman  (1986,pp.5)  
ไดกลาวไววา  เทคนิคการสรางแผนภูมิความหมายสามารถนํามาใชกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได 3 
ดาน คือ  การสอนคําศัพท    กิจกรรมกอนและหลังการอาน  การฝกทักษะในการอาน  เทคนิคการสราง
แผนภูมิความหมายนัน้ใชไดหลายลักษณะตามแตเนื้อเร่ือง  หรือจุดประสงคในการเรียน  นอกจากนี้ยัง
สามารถนําไปใชไดกับหลายวิชาเชน ศิลป  ดนตรี  วิทยาศาสตร เปนตน   เทคนิคการสรางแผนภูมิความหมาย
นี้ใชไดดีกับนกัเรียนต้ังแตระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา  การฝกเทคนิคการสรางแผนภูมิ
ความหมาย  จะชวยใหผูอานเปนผูมีความสามารถในการอานท่ีดี  คือเขาใจเร่ืองท่ีอาน  เนื่องจากมองเห็นภาพ
ของส่ิงท่ีอานไดหลายแงมุม  เปนการสอนที่ฝกกระบวนการทางความคิดใหแกผูอาน  สงเสริมกระบวนการ
กลุม  และยังเปนเคร่ืองมือสําคัญในการนําไปใชเพื่อเปนประโยชนในดานอ่ืนๆ เชน การทํางาน การทําบันทึก
สวนตัว  เพื่อประโยชนโดยตรงในชีวิตประจําวันไดอีกดวย Heimlich and  Pittleman  (1986,pp.45-46)   ท้ังนี้
ความเขาใจในการอานเร่ืองจะทําใหผูอานอยากอาน  และทําใหมีเจตคตท่ีิดีตอการอาน  ซ่ึงจะทําใหผูอาน
ไดรับความรูมากข้ึนและสามารถนําความรูมาพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
 นอกเหนือจากนั้นยังพบวาการสอนอานโดยใชเทคนิคการสรางแผนภูมิความหมาย  มีผลทําให
นักเรียนมีเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนสูงกวาการสอนอานตามคูมือครู  ท้ังนี้อาจเนื่องจากการ
สอนอานโดยใหนักเรียนทําแผนภูมิความหมายรวมกนั  อีกท้ังยังไดมีการปรับปรุงแผนภูมิและทําความเขาใจ
รวมกับครู  ทําใหนกัเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูและพัฒนาไปพรอมกนั  รวมท้ังยังทําใหเกิด
ความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการเรียน  จงึมีผลทําใหเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
เพิ่มข้ึน สอดคลองกับท่ี Krashen (1981)  กลาวไววา  เจตคติและความถนัดทางภาษาตางก็เกีย่วของกบั
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ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
1. ควรมีการฝกพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษขอนักเรียนควบคูกับการสอนอานโดยใชเทคนิค 

การสรางแผนภูมิความหมาย ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีทักษะและมีความเขาใจในการอานเพิ่มสูงข้ึน  อันจะ
เปนการพัฒนาตนเองของนักเรียนและทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเพิ่มข้ึนสูงตอไป  อึกท้ังควร
นําวิธีการและเทคนิคการสอนอานนี้ไปปรับใชกับการเรียนการสอนวชิาอ่ืนๆอีกดวย 

2. อาจารยและผูบริหารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน  สามารถท่ีจะนําเทคนิคการสรางแผนภูมิ 
ความหมายไปประยุกตใช  เพื่อพัฒนาระดบัความเขาใจในการอานและเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนตอไป  ซ่ึงระดับความเขาใจในการอานและเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีเพิ่มข้ึนนั้น   
จะเปนตัวแปรหน่ึงท่ีจะชวยสงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีดีข้ึนอีกดวย 
 3. ผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน  ควรเห็นความสําคัญของการนําเทคนิคการ
สรางแผนภูมิความหมายมาใช  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหนกัเรียนเกดิการคิดในเชิงวิเคราะหและ
สังเคราะหอยางเปนระบบ  ดงันั้นจึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจที่จะศึกษาตอไปวา การสอนอานโดยใชเทคนิคการ
สรางแผนภูมิความหมายจะสามารถพัฒนาทักษะการอนมุาน  การคิดวเิคราะห สังเคราะหในตัวผูอานใหสูงข้ึน
ไดหรือไมตอไป 
 4. บุคลากร  เชน  ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูท่ีเกีย่วของ  ควรปรับปรุงเทคนิค  และรูปแบบใน
การนําเทคนิคการสรางแผนภูมิความหมายมาใชกับนกัเรียน  เพื่อจะเสริมสรางทักษะและความเขาใจในการ
อานใหกับนักเรียน อีกทั้งขอมูลท่ีไดรับจากการวิจยัสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงเทคนิค  แล
รูปแบบการสอน    อันจะนํามาซ่ึงรูปแบบการสอนท่ีมีความเหมาะสม  สอดคลองกับความตองการของ
นักเรียน  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรดําเนนิการกํากับติดตามผลระยะยาวหลังเสร็จส้ินการทดลองตอไปอีกระยะ  เพื่อศึกษาความ
คงทนของระดับความเขาใจในการอานและเจตคติในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนกัเรียน   วามีมากนอย
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 2.  ควรมีการขยายผลการศึกษา  โดยอาจเปล่ียนประชากรท่ีใชในการศึกษา  เพื่อศึกษาวาการสอนอาน  
โดยใชเทคนิคการสรางแผนภูมิความหมายสามารถพัฒนาความเขาใจในการอานกับกลุมประชากรอ่ืนๆ ให
ไดผลเชนเดยีวกันหรือไม 
 3.  ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ในการสอนอานท่ีนอกเหนือจากการวจิัยครงนี้  เชน  ความคงทนในการ
เรียนรู   ควาสารถในการคิดวิเคราะห   สังเคราะห  หรือความสามารถในการเขียน  เปนตน เพื่อศึกษาดูวา
เทคนิคการสรางแผนภูมิความหมายจะมีผลทําใหกลุมตัวอยางเกิดความสารถดังกลาวหรือไม 
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