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 The purposes of this research were to: 1) compare English reading achievement 
of Mattayomsuksa Two Students before and after using SQ4R method with graphic 
organizers; 2) study students’ opinions toward the SQ4R method with graphic 
organizers. The sample consisted of one randomly selected class of 30 Mattayomsuksa 
two students, during the second semester of the academic year 2016. The duration of 
the experimental research covered twelve class sessions over a six-week period. The 
instruments used for gathering data were 1) the four lesson plans using SQ4R method 
with graphic organizers 2) an English reading achievement test and 3) a questionnaire 
on opinions toward the SQ4R method with graphic organizers. Statistics which were 
used to analyze the data were arithmetic mean, standard deviation, and t-test 
dependent. 
 The results of the study were as follows:  
 1. the students’ English reading achievement after using SQ4R method with 
graphic organizers was significantly higher than before using SQ4R method with graphic 
organizers at the 0.05 level. 
 2. the students’ opinions toward the SQ4R method with graphic organizers were 
at a high level. 
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 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของอาจารย์ ดร. สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสงี่ยม โตรัตน์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บ ารุง โตรัตน์ ที่สละเวลาให้
ค าแนะน าและเสนอแนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ค าแนะน าอันมีค่า
เหล่านี้ท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัยในการด าเนินงาน
ต่อไปในอนาคต ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 กราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. ภัทร์ธีรา เทียนเพ่ิมพูล  และพลเรือตรีหญิง ดร. วิภาดา  
พูลศักดิ์วรสาร  ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นประธานกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบการ
ค้นคว้าอิสระ รวมทั้งให้ค าแนะน าในการปรับปรุงการค้นคว้าอิสระจนเสร็จสมบูรณ์ 
 กราบของพระคุณอาจารย์ ดร. กันต์ดนัย วรจิตติพล อาจารย์ศรีสุวรรณ  วิวิธเทศ และ
อาจารย์วัลลภาภรณ์  อ าไพ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือในการวิจัย ตลอดจนให้
ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าซึ่งเป็นประโยชน์ในการด าเนินการวิจัย 
 กราบขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ
ท าการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือทดลองใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผัง
กราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ 
 ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมรุ่น ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษที่ช่วยเหลือ เสนอแนะ
แนวทางและให้ก าลังใจในการท าวิจัยครั้งนี้ 
 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อพรรษา-คุณแม่ล ายวง ฉัตรพุฒิชัย ที่คอยให้การ
สนับสนุนในทุกๆ ด้าน ตลอดจนเป็นก าลังใจและแรงผลักดันที่ส าคัญยิ่งที่ท าให้งานวิจัยครั้งนี้เสร็จ
สมบูรณ์ได้ ผู้วิจัยขอมอบคุณค่าและประโยชน์แห่งงานวิจัยนี้เพ่ือระลึกถึงความเสียสละของครูอาจารย์ทุก
ท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน  ความมุ่งมั่นของเพ่ือนนักศึกษาทุกท่าน  และความรักอันยิ่งใหญ่ของบุพการี 
หากปราศจากความช่วยเหลือของทุกท่าน ความส าเร็จของผู้วิจัยในครั้งนี้คงไม่เกิดขึ้น 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดภาษาหนึ่ง     โดย
ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทอย่างกว้างขวางส าหรับคนไทยในยุคปัจจุบัน อีกทั้งภาษาอังกฤษยังถูก
ก าหนดให้เป็นภาษากลางของอาเซียน ดังกฎบัตร อาเซียนข้อ 34 ที่บัญญัติว่า “The Working language 
of ASEAN shall be English” “ภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ”  (นพพร สโรบล, 
2556) กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก โดยก าหนดในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้มีการเรียนภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
แสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราว
และวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยัง
สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 ส าหรับทักษะภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน  ทักษะการอ่าน
ถือว่าเป็นทักษะส าคัญทักษะหนึ่งส าหรับการเรียนภาษาอังกฤษ  เนื่องจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยี
และวิทยาการซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารอย่างแพร่หลาย  ไม่ว่าจะเป็น โฆษณาสิ่งพิมพ์  
คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  บทความ  ล้วนแต่มีภาษาอังกฤษมาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น การอ่านมีความส าคัญ
ในการพัฒนาอาชีพและการศึกษา การอ่านเป็นประจ าจะช่วยพัฒนาการคิด ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิด นอกจากนั้นท าให้ทันต่อเหตุการณ์ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาความคิดก้าวหน้า
ส่งผลต่อการพัฒนาอาชีพท าให้มนุษย์สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆและสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้ (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554) โดยเชื่อว่าการอ่านเป็นทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และ
ใช้ภาษาอ่ืนๆ อีกด้วย (วิจารณ์ พานิช, 2555) ดังที่ Devis (2011) ชี้ให้เห็นความส าคัญของการอ่านนั้นมี
อยู่หลายประการ  

 ปัจจุบันปัญหาหนึ่งของนักเรียนในประเทศไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองคือ มี
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากขาดความรู้ในด้านกลยุทธ์ในการอ่าน
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และการน าวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพของครูผู้สอนมาใช้ (Vanichakorn, 2003) แม้ว่าการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษจะให้ความส าคัญมาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาเพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 
แต่ปัญหาส่วนหนึ่งที่ท าให้การสอนอ่านของนักเรียนไทย ไม่ประสบผลส าเร็จคือ เนื้อหาของบทอ่านไม่
น่าสนใจและไม่เหมาะกับระดับของผู้เรียน โดยส่วนใหญ่ครูจะยึดเนื้อหาจากแบบเรียน นอกจากนั้นยัง
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านอาจเกิดจากปัจจัยภายนอก คือ ระดับความยากง่ายของบทเรียนและ
การล าดับเรื่องราว และปัจจัยภายในคือ ตัวผู้เรียน เช่น ความวิตกกังวล ความรู้พ้ืนฐานและความ
สนใจในเรื่องที่เรียน (ณัฎฐิณี ทินวงษ์, 2554) อีกทั้งนักเรียนยังขาดความสนใจและแรงจูงใจในการ
เรียน ไม่เห็นความส าคัญและประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ทิพวัลย์ มาแสง, 2541) 

 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ซึ่งด าเนินการสอบโดย
ส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ผลการทดสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับประเทศปี พ.ศ. 2558  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
30.54  ของโรงเรียน  สระกะเทียมวิทยาคม จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
26.48 ซึ่งเห็นได้ว่านักเรียนไม่สามารถผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า คือร้อยละ 50 มาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรพัฒนา
เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่ มาตรฐาน มาตรฐาน ต 1.1 
เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลมาตรฐาน 
ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ โดยการพูดและการเขียน สาเหตุหลักที่นักเรียนได้คะแนนต่ าเนื่องจาก ไม่สามารถแปลค าศัพท์จาก
บทอ่านเพ่ือท าความเข้าใจเรื่องได้ นักเรียนขาดทักษะด้านการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่านจึง
ท าให้ไม่สามารถตอบค าถามหรือจับใจความส าคัญของเรื่องได้ ตลอดจนไม่มีความรู้เกี่ยวกับการน ากลวิธี
ในการอ่านมาใช้ไม่เหมาะสม ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ยังส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการอ่าน
ภาษาอังกฤษรวมถึงไม่เห็นค าส าคัญและประโยชน์ของการอ่านภาษาอังกฤษ  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาทักษะการอ่านและหาวิธีแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์และ
กระบวนการในการสอนอ่านที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ประสบการณ์  ทักษะต่างๆ  
ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงด้วยตนเอง 

 วิธีการสอนอ่านนั้นมีอยู่หลายวิธีและล้วนแล้วแต่ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนหรือผู้อ่านให้
ประสบความส าเร็จในการอ่าน แต่หนึ่งในวิธีการสอนอ่านที่มีประสิทธิภาพ คือ วิธีการสอนอ่านแบบ 
SQ4R (Survey, Question, Read, Recite, Write, Review)   ของ Robinson F.P. (1970, อ้างถึง
ใน Blerkom, 2012) พัฒนามาจากการสอนแบบ SQ3R (Survey, Question, Read, Recite and 
Review) ต่อมาในปี 2000 Linda Wong ได้เสนอแนะวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R  ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้
นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่อ่านได้เร็วขึ้น  สามารถจับใจความของเรื่องได้ดี บอกรายละเอียด จดจ าเรื่องอ่าน



3 
 

 
 

สามารถทบทวนเรื่องที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขั้นตอนของวิธีการอ่านแบบ SQ4R เริ่มจากให้
ผู้อ่านส ารวจ (S: Survey)  หรืออ่านเนื้อเรื่องอย่างคร่าวๆ   เพ่ือหาจุดส าคัญของเรื่องแล้วตั้งค าถาม       
(Q: Question) เพ่ือให้การอ่านเป็นไปอย่างมีจุดหมายและจับประเด็นส าคัญได้ถูกต้องไม่ผิดพลาด 
ขั้นตอนที่ 3 ให้ผู้อ่าน อ่านข้อความ (R: Read) ในบทอ่านอย่างละเอียดเพ่ือค้นหาค าตอบส าหรับค าถาม
ที่ตั้งไว้ แล้วให้จดบันทึก (R: Record) ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการอ่านในขั้นการอ่าน (Read) โดยมุ่งเน้นจด
บันทึกในส่วนที่ส าคัญและสิ่งที่จ าเป็นโดยใช้ข้อความอย่างรัดกุมหรือย่อๆ ขั้นตอนต่อมาเป็นการตอบ
ค าถามหรือเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) โดยผู้อ่านพยายามใช้ถ้อยค าของตนเองให้มากที่สุด 
ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์บทอ่าน (R: Review) และทบทวนกิจกรรมที่ได้ท ามา เช่น การ
ตอบค าถามเมื่อจบบทอ่าน ตอบค าถามที่ได้เขียนไว้ในขั้นการตั้งค าถาม หรือเขียนสรุป นอกจากนั้นยัง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการอ่านจับใจความได้ดี และมีนิสัยรักการอ่าน ดังที่ Rika and Agusni (2013) 
กล่าวว่า SQ4R เป็นวิธีสอนที่ท าให้นักเรียนเข้าใจบทความได้โดยง่ายวิธีการสอนนี้ช่วยให้นักเรียน
สามารถคิดวิเคราะห์และเข้าใจบทความที่อ่านได้ Afiesimama (2011), Wong (2012), and Basar (2017) 
ยังให้ความเห็นว่า SQ4R เป็นวิธีสอนที่สามารถช่วยให้นักเรียนจดจ าและเข้าใจบทความได้ง่ายเพราะการ
น าขั้นตอน 6 ขั้นตอนมาใช้ ซึ่งสามารถพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนได้ อย่างไรก็ตามวิธีสอน
อ่านแบบ SQ4R อย่างเดียวอาจยังไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรผู้วิจัยจึงได้น าผังกราฟิก (Graphic 
Organizers) เข้ามาร่วมในการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพในการสรุปความจากเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น 

ผังกราฟิก (Graphic Organizers) เป็นการเสนอข้อมูล ข้อความหรือภาพให้ออกมาใน
ลักษณะของแผนภาพแบบต่างๆ ที่มีความเป็นรูปธรรมใช้ในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิม
ได้กว้างขวางลึกซึ้งและซับซ้อนมากขึ้น  ช่วยให้เข้าใจความส าคัญของบทความได้ดีขึ้น หรือความเข้าใจใน
เรื่องต่างๆ เป็นไปได้ง่ายรวดเร็วและสามารถจดจ าในสิ่งที่เรียนได้นาน (Pierce and Hunter, 1988; Novac, 
2010;  พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , 2552)    โดยเริ่มแรกเรียกว่าโครงสร้างความคิดล่วงหน้า (advance 
organizers) ซึ่งเริ่มคิดค้นโดย Barron แต่ผู้คิดทฤษฎีนี้คือ Ausubel โดยเป็นทฤษฎีที่เป็นการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย โดยการใช้โครงสร้างความคิดล่วงหน้าเพ่ือการเรียนรู้และการจดจ าสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแต่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีความหมายของนักเรียน  แผนผังกราฟิกมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างแท้จริงโดยการให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง สรุปและจัดระเบียบความรู้ 
การปฏิบัติ หรือแสดงความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ได้ทบทวนเรื่องราวที่เคยเรียนมาก่อนเป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มบทเรียนใหม่การน าแผนผังกราฟิกมาใช้ในการสอนส าหรับทักษะการอ่านนั้น 
สามารถน าแผนผังกราฟิกไปใช้กับผู้เรียนได้ในหลายระดับและในหลากหลายความต้องการ  โดยสามารถ
น าไปใช้ได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงนักเรียนที่มีความ
บกพร่องหรือผิดปกติ (Merkley and Jefferies, 2000)  
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จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การอ่านโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R มาใช้กับการเรียน
ภาษามีประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งสามารถอ่านจับใจความส าคัญอย่างรวดเร็ว เข้าใจเนื้อหาที่มีความยากได้
ง่ายขึ้น (ศศิธร ไชยเทศ, นิราศ จันทรจิตร, และสุมาลี ชูก าแพง, 2555) และจากการศึกษางานวิจัยด้าน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่เกี่ยวกับการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R 
เช่น ภูมินทร์ เหลาอ านาจ (2555) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์การของการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธี
สอนแบบ SQ4R  ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในขณะที่ พรนภัทร ธุสาวัน (2558) 
ได้ท าวิจัยการศึกษาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 จากการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการอ่าน
และเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับ
แผนผังกราฟิกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้ง Wander and 
Cooperman (1996) ได้ศึกษาผลการใช้กลวิธีการเรียนโดยใช้ กลุ่มที่เรียนโดยใช้กลวิธี SQ3R และกลุ่มที่
เรียนโดยใช้กลวิธี SQ4R  ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่เรียนโดยกลวิธี SQ3R และ SQ4R ผลการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน คือนักเรียนที่เรียนด้วยวิธี SQ4R มีคะแนนสูงกว่าการสอนด้วยกลวิธี 
SQ3R แต่ทั้ง 2 วิธีมีความเหมาะสมกับการสอนอ่าน ในขณะที่งานวิจัยอ่ืนๆได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการใช้
วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับวิธีการสอนแบบอ่ืน เช่น Hasibuan and Khairiyah (2010) ได้เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้วิธีสอนแบบ SQ4R   และวิธีสอนแบบ Accelerated learning  เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า การสอนอ่านเพ่ือความเข้าใจโดย
วิธีสอนแบบ SQ4R  มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าการใช้วิธีสอนแบบ Accelerated learning อย่างมีนัยส าคัญ 
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้ผัง
กราฟิกในการสรุปใจความส าคัญของเรื่อง โดย Katayama and Robinson (2000) ได้ศึกษาผลของการ
ใช้เทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อความคงทนของการเรียนรู้ผลการวิจัยพบว่าผลคะแนนที่ได้ของทั้ง 6 กลุ่ม เมื่อ
ใช้แบบทดสอบที่ เหมือนเดิมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 แต่ผลคะแนนที่ได้จาก
แบบทดสอบที่มีการประยุกต์ไปจากเดิมของนักเรียนที่ใช้ผังกราฟิกจะสูงกว่านักเรียนที่ใช้แบบสรุปความ
โดยย่ออย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ Ozturk (2012) ได้ท าการวิจัยผลของการใช้แผนผัง
กราฟิกในการพัฒนาการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังกราฟิก 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าการสอนโดยใช้
แผนผังกราฟิกในการอ่านช่วยนักเรียนในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ  และพชรมณฑ์ หมวดนุ่ม (2555) พบว่า 
การเรียนรู้ด้วยการสร้างฟังกราฟิกช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น คิดเป็น
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ล าดับต่อเนื่องไม่สับสน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ด้วยตนเองได้ และคิดอย่างมีขั้นสอน เกิด
ทักษะการคิดเชิงระบบ  

 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา
เขต 9 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยผู้วิจัยได้รับมอบหมาย
ให้ท าการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ 22202) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จากประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในด้าน
ทักษะการอ่าน โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ 22201-อ 22202) ในปี
การศึกษา 2558 ของโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม จังหวัดนครปฐม มีนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ ากว่า 
2.00 ถึงร้อยละ 52.50  (ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม, 2558) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ ามาอย่างต่อเนื่อง โดยจากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัยและ
สัมภาษณ์ครูผู้สอนรวมถึงนักเรียน พบว่ามีสาเหตุมาจาก 1) ผู้สอนยังไม่มีวิธีการสอนและน ากล
ยุทธในการสอนอ่านมาใช้กับนักเรียนที่หลากหลาย ไม่มีการเน้นทักษะในการอ่าน ยึดเนื้อหาในหนังสือ
เรียนรวมไปถึงกิจกรรมที่สอนยังเป็นการสอนอ่านและแปล จึงท าให้นักเรียนไม่สามารถจับใจความส าคัญ
ของเรื่องที่อ่านได้ 2) นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการขาดความรู้ด้าน
ค าศัพท์จึงท าให้ไม่สามารถอ่านและเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ นอกจากนั้นนักเรียนยังขาดทักษะและกลวิธีใน
การในการอ่าน  รวมไปถึงขาดความกระตืดรือร้นในการใฝ่เรียนรู้และไม่เห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษ   

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกมาในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
สระกะเทียม วิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐม โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R 
เป็นวิธีการสอนที่ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เป็นวิธีสอนอ่านที่มีประสิทธิภาพใน
การสื่อสารส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านได้ดี สามารถคาดเดาเข้าใจแนวคิด เรื่องที่อ่านได้อย่าง
รวดเร็ว จดจ าเรื่องที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าแผนผังกราฟิกมาใช้ในการสรุปใจความส าคัญ
เพ่ือให้การอ่านมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีการจัดระบบข้อมูล มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เป็น
หมวดหมู่ และท าให้ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้และเป็นการจดจ าระยะยาว 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แผนผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
1. ขั้นเตรียมความพร้อม (Warm-up) 
   กระตุ้นความสนใจโดยการอภิปรายร่วมกันเพ่ือ 
   เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องที่อ่าน 
2. ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-reading) 

2.1 เรียนรู้ค าศัพท์โดยจับคู่ค ากับความหมาย 
2.2 Survey ขั้นส ารวจ หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย  
     ชื่อบทความ รูปภาพ กราฟ 
2.3 Question ขั้นตั้งค าถาม ที่สัมพันธ์กับหัวข้อ  
     ค าส าคัญ ถามโดยใช้ Wh-question 

3. ขั้นระหว่างการอ่าน (While-reading) 
   3.1 Read ขั้นการอ่าน อ่านบทความเพ่ือหา 
        ค าตอบและใช้ทักษะการอ่านต่างๆ 
4. ขั้นหลังการอ่าน (Post-reading) 

4.1 Record ขั้นการบันทึก โดยใช้แผนผัง 
     กราฟิก (Graphic organizers) 4 แบบคือ 
     1) Spider Map 
     2) Compare and Contrast 
     3) Timeline 
     4) Cause and Effect 
4.2 Recite ขั้นการบันทึกหรือเติมข้อมูล โดย 
     การสรุปความ  
4.3 Review ขั้นทบทวนโดยการเขียนค าส าคัญ 
     วลี หรือประโยคสั้นๆ จากบทความที่อ่าน 
     เพ่ือทบทวนสิ่งที่จดจ าได้ 

- ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม  
จังหวัดนครปฐม 
 

- ความคิดเห็นที่มีต่อใช้วิธีการสอน 
  แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐม ก่อนและหลังเรียนโดย
ใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก  
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 
“สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐม ที่มีต่อการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผัง
กราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการการอ่านภาษาอังกฤษ 
  
ค าถามการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    โรงเรียนสระกะเทียม
วิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐมหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแผนผังกราฟิกสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคม
อุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐม  มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผัง
กราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ 

 
สมมุติฐานการวิจัย 
  1. ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษโดยของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสระกะเทียม
วิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐมโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผัง
กราฟิกหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม   “สังวรเจษฎ์ประภาคม
อุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐม  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากต่อการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระกะ
เทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐม  ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 3 ห้องเรียน 85 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระกะเทียม 



8 
 

 
 

วิทยาคม   “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์”   จังหวัดนครปฐม  จ านวน 1 ห้อง 30 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 ตัวแปรต้น คือ วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก 
2.2 ตัวแปรตาม คือ  

2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐมที่ใช้วิธีการสอนแบบ 
SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก 

2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    โรงเรียนสระกะเทียม
วิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐม ที่มีต่อการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ 

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  ใช้เวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ โดยท าการสอน 12 คาบ คาบละ 50 นาที ของภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกคือ การจัดการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสาระที่
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และคัดเลือกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
เนื้อหาตามแนวเรื่องของสภายุโรป 4 แนวเรื่อง ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Drink)  บ้าน
และสิ่งแวดล้อม (House and Home, Environment)  บุคคล (Person) และสุขภาพและการดูแลร่างกาย 
(Health and Body Care) มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ คือ 1) ขั้น Warm up ให้นักเรียนได้อภิปราย
ร่วมกันจากรูปภาพและค าถามที่เกี่ยวข้องกับบทอ่าน 2) ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-reading) ให้นักเรียน
ได้ส ารวจ (Survey) โดยใช้การอ่านแบบข้ามและการอ่านข้อมูลเฉพาะส ารวจส่วนต่างๆ  ของบทเรียน 
จากนั้นให้นักเรียนตั้งค าถาม (Question) จากชื่อเรื่อง รูปภาพหรือตัวหนา จากนั้นนักเรียนได้อ่าน 3) ขั้น
ระหว่างการอ่าน (While-reading) ให้นักเรียนอ่าน(Read) และท าความเข้าใจเนื้อเรื่องและใช้ทักษะ
การอ่านแบบต่างๆ และหาค าตอบจากค าถามที่ตั้งไว้ 4) ขั้นหลังการอ่าน (Post-reading) จากนั้น
บันทึกสิ่งที่ได้อ่าน (Record) โดยผู้สอนน าเสนอแผนผังกราฟิกในรูปแบบต่างๆ ที่ให้นักเรียนได้กลับไป
อ่านและสรุปความและจดจ าข้อมูลใหม่ที่หามาได้ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกแบบแผนผังกราฟิกที่เหมาะสมกับ
ประเภทของบทความและโครงสร้างบทความ 4 รูปแบบคือ ผังความสัมพันธ์ของความหมาย (Spider 
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Map) ซึ่งเหมาะส าหรับใช้แสดงความสัมพันธ์ของบทอ่านที่แสดงใจความส าคัญและรายละเอียด
สนับสนุนไว้ชัดเจน ผังกราฟิกแบบเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง  Compare and 
Contrast เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เหมือนและแตกต่างกัน แผนผังแบบล าดับเวลา 
(Timeline) ใช้แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์เรื่องราวกับระยะเวลาที่
เกิดขึ้น  และแผนผังแบบเหตุและผลกระทบ (Cause and Effect) กิจกรรมขั้นจดจ า (Recite) เป็น
กิจกรรมที่ให้นักเรียนเติมค าเพ่ือสรุปใจความของเรื่อง และกิจกรรมขั้นทบทวน (Review) ทบทวนสิ่ง
ที่ได้อ่านมาโดยการเขียนค าส าคัญ วลี หรือประโยคจากบทความหรือเนื้อหาที่ได้อ่านมา 

2. ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ  
เพ่ือความเข้าใจ ซึ่งมีขอบข่ายเนื้อหาของข้อสอบตรงตามจุดประสงค์รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน โดย
วัดผลในด้านการตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน การอ่านจับใจความส าคัญ การอ่านเพ่ือหารายละเอียด  
การบอกความหมายของค าศัพท์ เรียงล าดับเหตุการณ์ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง 
ระบุเหตุและผลกระทบ ซึ่งวัดด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
วัดออกมาในรูปคะแนนที่ได้จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบการอ่าน
ภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Pre-Test) และเพ่ือวัดความสามารถการอ่านอังกฤษหลังการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังกราฟิก (Post–test) ซึ่งเป็นข้อสอบปรนัย (Multiple 
choice) ชนิด 4 ตัวเลือก โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0  คะแนน จ านวน 30 ข้อ  
 3. ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแผนผังกราฟิก ในด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบสื่อ ด้านกิจกรรมการสอน ประโยชน์ในการน าไปใช้   
 4. นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม   “สังวรเจษฎ์ประภาคม
อุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐม ที่ก าลังศึกษาในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ผลการใช้วิธีการสอนแบบ 
SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐม ดังต่อไปนี้ 
 1. เอกสารที่เกี่ยวกับการอ่าน 
 1.1 ความหมายของการอ่าน 
 1.2 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 
 1.3 องค์ประกอบในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
 1.4 ระดับความเข้าใจในการอ่าน 
 1.5 ทักษะที่ส าคัญในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
 1.6 กลยุทธ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
 1.7 การสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ 
 1.8 โครงสร้างบทอ่าน 
 1.9 แนวเรื่องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในภาษาต่างประเทศ 
 1.10 การวัดและประเมินการอ่าน 
 2. วิธีการสอนแบบ SQ4R 
   2.1 ความเป็นมาของวิธีการสอนแบบ SQ4R 
  2.2 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการสอนแบบ SQ4R 
  2.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R 
  3. แผนผังกราฟิก (Graphic organizers) 
 3.1 ความหมายและหลักการของแผนผังกราฟิก 
 3.2 ทฤษฎีและแนวคิดของการสอนโดยใช้แผนผังกราฟิก 
 3.3 รูปแบบของแผนผังกราฟิก 
 3.4 รูปแบบการสอนโดยใช้แผนผังกราฟิก 
 3.5 ประโยชน์ของแผนผังกราฟิก 
 3.6 การประเมินผลแผนผังกราฟิก 
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 4. แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.1 องค์ประกอบของแผนจัดการเรียนรู้ 
  4.2 ขั้นตอนการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้แผนผังกราฟิก 
  5.1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ 
  5.1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ 
  5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R 
  5.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ 
  5.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ 
 
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 
 1.1 ความหมายของการอ่าน 
  ในการอ่าน ผู้อ่านจะต้องท าความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน และสามารถบอกถึงสิ่งที่ผู้เขียน
ต้องการจะสื่อความหมายผ่านทางตัวอักษร ดังเช่นนักการศึกษาหลายท่าน ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
  Goodman (1967) ได้ให้นิยามการอ่าน  ว่าเป็นกระบวนการรับรู้ทางภาษาศาสตร์เชิง
จิตวิทยาซึ่งผู้อ่านจะต้องใช้กลวิธีในการสร้างความหมายจากตัวอักษร ซึ่งต้องอ่านด้วยความรอบคอบและ
ค านึงถึงความถูกต้อง รายละเอียด การล าดับเหตุการณ์ ส าหรับ Widdowson (1979) กล่าวว่าการอ่าน
เป็นกระบวนการในการเข้าใจในการสื่อสารผ่านตัวอักษร ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารทางเดียวจากผู้เขียน
หรือตัวหนังสือมายังผู้อ่าน สอดคล้องกับ Nunan (1991); Urquhart and Weir (1998); Perfetti (2001)  
ได้ให้ความหมายของการอ่านว่าเป็นสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานในการถอดรหัสของสิ่งที่ได้เขียนขึ้นและน าไปสู่การ
ได้ยินเพ่ือท าความเข้าใจข้อความที่อ่าน และจะถูกเก็บอยู่ในความจ าของผู้อ่าน (Duke and Pearson, 
2001) อีกทั้งการอ่านที่แท้จริงคือความเข้าใจหรือความสามารถในการเข้าใจข้อมูลที่ปรากฏ การอ่าน
ไม่ได้หยุดแค่เพียงหลังจากข้อมูลนั้นได้รับการศึกษาและประกาศออกมาอย่างถูกต้อง  ขั้นตอนต่อไปคือ
ความเข้าใจในความหมายของค าหรือข้อมูลนั้น ดังนั้นค าหนึ่งๆ  เมื่อได้เรียนรู้และเข้าใจ ค าอ่ืนๆ ต้อง
ได้รับการเข้าใจเช่นกัน โดยการเชื่อมโยงรูปแบบจากค าเดี่ยวไปยังหลายๆ ค า และส่งไปถึงผู้อ่าน   
(Collins-Cheek and Cheek, 1984)  และ Harris and Sipay (1985, อ้างถึงใน Thanh, 2010) กล่าว
สรุปความหมายของการอ่านว่าเป็นการตีความอย่างมีความหมายของสิ่งพิมพ์หรือตัวอักษร สัญลักษณ์
และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจในสัญลักษณ์ที่แสดงทานภาษาทักษะภาษาของผู้อ่าน 
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 จากความหมายที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงการอ่าน สามารถสรุปได้ว่าการอ่าน 
คือ ความสามารถในการรับรู้ซึ่งเป็นทักษะภาษาขั้นพ้ืนฐานการติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่งจากตัวอักษรหรือ
สัญลักษณโ์ดยการถอดรหัส ระหว่างผู้อ่านและข้อความมีการปฏิสัมพันธ์กันและไปสู่ความสามารถในการ
เข้าใจข้อความนั้น 
 1.2 ทฤษฏีที่เกี่ยวกับการอ่าน 

        1.2.1 ทฤษฏีเกี่ยวกับอภิปัญญา  
        ทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognition)   หมายถึง  ความรู้และการควบคุม
กระบวนการความรู้และความเข้าใจที่มี ซึ่ง Flavell (1976) นักจิตวิทยาพัฒนาการเป็นบุคคลแรกที่ได้ใช้
ค าว่าอภิปัญญา (Metacognition) กล่าวว่าอภิปัญญาคือ ความรู้ของแต่ละบุคคลที่เกิดจาการเรียนรู้อะไร
ก็ตามด้วยความเข้าใจ Casanave (1988) ได้ให้นิยามของอภิปัญญาว่า ความเข้าใจในที่เกิดจากความรู้
ความเข้าใจของเรา สอดคล้องกับ Brown (1987) กล่าวว่าอภิปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจที่
สามารถบอกได้ว่าจะใช้กลวิธีใดมาช่วยท าความเข้าใจ อีกทั้ง วิสาข์ จัติวัตร์ (2543) ได้ให้ความหมาย
กลวิธีอภิปัญญาว่า นักจิตวิทยาได้อภิบายถึงพัฒนาการของความรู้ไว้ 2 ขั้นตอนคือ 1) การเรียนรู้ที่เป็นไป
โดยไม่รู้ตัวซึ่งตามมาด้วย 2) การเริ่มมีการควบคุมความรู้ที่ได้โดยรู้สึกตัว ในปัจจุบันนักจิตวิทยาเริ่มสนใจ
ศึกษาการเรียนรู้ในขั้นที่สอง ซึ่งเรียกว่า อภิปัญญา (Metacognition) ซึ่งหมายถึง ความรู้เกี่ยวกับ
ขบวนการและผลที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจของตนเอง เช่น เมื่อเราสามารถสังเกตว่ามีปัญหาในการ
เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมากกว่าอีกเรื่องหนึ่ง หรือคิดว่าควรตรวจสอบความรู้ที่ได้มาก่อนที่จะยอมรับความ
จริง หรือมีการวิเคราะห์ข้อเลือกแต่ละข้อก่อนที่จะเลือกข้อใดข้อหนึ่งในการท าข้อสอบแบบมีตัวเลือก 
   องค์ประกอบของอภิปัญญา 

   Flavell (1979) กล่าวว่าอภิปัญญาประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ
ดังนี้ 

   1. ความรู้ทางอภิปัญญา (Metacognitive knowledge)  คือ  ความรู้ของบุคคล
เกี่ยวกับการรู้จักตัวเองและกระบวนการการเรียนรู้และความเข้าใจ   เช่น   ฉันรู้ว่าฉันเก่งวิชาคณิตศาสตร์ 
เป็นต้น 

   2. ประสบการณ์ทางอภิปัญญา (Metacognition experience) คือ ประสบการณ์
ความรู้ความเข้าใจซึ่งประกอบด้วยการรู้ตัวและมีสติ เช่น มีความรู้สึกว่าไม่เข้าใจหลังจากการอ่านบทความ 

   3. เป้าหมายและภาระงาน (Goals and tasks) หมายถึง จุดประสงค์ที่แน่นอน   
เช่น การอ่านและเข้าใจบทความส าหรับการสอบย่อยที่จะมาถึงซึ่งเป็นการน าความรู้ทางอภิปัญญามาใช้
และน าไปสู่ประสบการทางอภิปัญญาใหม่ 
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   4. การกระท าและกลวิธี (Action and strategies)   เป็นวิธีที่น าไปสู่ความส าเร็จ
ในเป้าหมายที่วางไว้ 
   Beyer (1987) กล่าวว่า องค์ประกอบของอภิปัญญาประกอบด้วย  กระบวนการ
ดังต่อไปนี้ 

   1. การวางแผน (Planning)  ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย  การเลือกวิธี
ปฏิบัติ การเรียงล าดับขั้นตอนการปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรค์ที่อาจเกิดขึ้น การรวบรวมแนวทางเพ่ือขจัด
ปัญหาและอุปสรรค การคาดคะเนหรือท านายผลลัพธ์ล่วงหน้า 

   2. การก ากับ (Monitoring) มีกระบวนการย่อยดังนี้   การก ากับจุดประสงค์ไว้
ในใจ การก ากับหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามขั้นตอน การรู้ว่าบรรลุประสงค์ย่อยแล้ว การตัดสินใจเพ่ือ
การปฏิบัติขั้นต่อไป การเลือกปฏิบัติขั้นต่อไปอย่างเหมาะสม การรู้ทันว่ามีปัญหาและข้อผิดพลาด และ
การรู้วีที่จะขจัดปัญหา 

   3. การประเมิน (Assessing) ประกอบด้วย   การประเมินความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมาย การตัดสินใจผลลัพธ์อย่างถูกต้อง การประเมินความเหมาะสมของวิธีการใช้ การประเมินการ
ควบคุมปัญหาและข้อผิดพลาด และการติดสินประสิทธิภาพของแผนงานและปฏิบัติตามแผน 

   การสอนอ่านตามแนวอภิปัญญา  
   อภิปัญญาถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับนักเรียนในการอ่าน ซึ่งอภิปัญญา

ช่วยให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความเข้าใจและน าไปสู่การประสบความส าเร็จในการอ่าน สอดคล้องกับ Thornhill 
et al. (2007) กล่าวว่าการใช้กลวิธีทางอภิปัญญาจะช่วยให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผลทั้งก่อนการอ่าน 
ระหว่างการอ่านและหลังการอ่าน โดย Carrell, Gajdusek, and Wise (1998) ได้เสนอการน ากลวิธีอภิ
ปัญญาไปใช้ในการอ่านโดย 1) ตั้งจุดประสงค์ในการอ่าน 2) ประเมินสื่อในการอ่าน 3) แก้ไขสิ่งที่เข้าใจผิด 
4) ประเมินความเข้าใจในขณะอ่าน 5) วิเคราะห์บทความและโครงสร้างเพ่ือเข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้เขียน 
6) เลือกทักษะความรู้ความเข้าใจและกลวิธีในการอ่านไปใช้ 7) ตรวจสอบการบรรลุจุดมุ่งหมาย El-
Kouney (2004) ได้ศึกษางานวิจัยกลวิธีในการอ่านที่ใช้ทฤษฎีอภิปัญญาที่สามารถช่วยให้นักเรียน
ประสบความส าเร็จในการอ่าน ดังนี้ 1) ผู้อ่านจะต้องมีจุดประสงค์ในการอ่านและมีกลวิธีที่ใช้ในการอ่าน
อย่างเหมาะสม 2) การตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านจะช่วยให้เข้าใจในการอ่านได้ดีขึ้นและมีความจ าที่คงทน  
3) การตระหนักรู้ มีความตระหนักรู้ในการอ่านและตนเอง 4) วิธีอ่านแบบมุ่งภาระงานจะช่วยให้นักเรียน
มีความเข้าใจในการอ่านมากขึ้น        

   นอกจากนั้น Cohen (1998)  ได้เสนอการน ากลวิธีอภิปัญญามาใช้ในขั้นการ
เรียนการสอน ต่อไปนี้ ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-reading) โดยใช้นักเรียนส ารวจบทอ่านอย่างคร่าวๆ  และ
คาดเดาใจความส าคัญของเรื่อง ขั้นระหว่างอ่าน (While-reading) ให้นักเรียนตั้งค าถามของตนเอง 
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ควบคุมตนเองและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ในการตั้งค าถามนักเรียนจะให้ความสนใจกับสิ่งที่อ่าน  และมีการ
เลือกใช้กลวิธีในการอ่านมาใช้  และพยายามหาวิธีในการแก้ปัญหา และขั้นหลังการอ่าน (Post-reading) 
เป็นการประเมินโดยใช้กลยุทธ์ในการอ่านในการตรวจสอบ เพ่ือประเมินว่าตนเองประสบความส าเร็จ
เพียงใดในการอ่าน เช่น การใช้กลยุทธ์ในการอ่านนั้นดีอย่างไร มีวิธีอ่ืนหรือไม่ในการท าความเข้าใจในการ
อ่าน สอดคล้องกับ Israel (2007) and Anderson (2008) ที่แบ่งกลวิธีอภิปัญญาในการอ่านไว้ 5 ประเด็น
คือ การวางแผน การเลือกและใช้กลวิธี การควบคุม การก ากับกลวิธีและการประเมินผล ซึ่งการวางแผน
เป็นขั้นตอนที่น ามาใช้ก่อนการอ่าน (Planning) เช่น การใช้ความรู้เดิมของนักเรียนในการเตรียมตัวก่อน
การอ่าน (Pre-reading) การควบคุมจะปรากฏขึ้นในขั้นระหว่างการอ่าน (During-reading) เช่น การตั้ง
ค าถาม ค าศัพท์ การสรุปความและการคาดเดาใจความส าคัญของเรื่องในแต่ละย่อหน้า และชั้นการ
ประเมิน (Evaluating) จะเกิดขึ้นหลังการอ่าน (After reading) กล่าวคือเมื่อนักเรียนอ่านบทความและ
สามารถน าไปใช้กับสถานการณ์อ่ืนได้  โดยสามารถจดจ าชื่อผู้แต่ง ประเภทของบทความ หรือตัวละคร
หลัก และเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่อง แม้ว่าจะใช้กลวิธีอภิปัญญาในการอ่านที่แตกต่างกันไป
แต่ละขั้นตอนแต่บางครั้งการใช้กลวิธีนี้พร้อมกันก็ดีกว่าการใช้แยกกัน (Anderson, 2003)  

   โดยสรุปแล้วทฤษฎีอภิปัญญาเป็นความตระหนักรู้และควบคุมความรู้คิดของ
บุคคล ซึ่งมีความส าคัญในทักษะการคิด กระบวนการคิด เพ่ือใช้ในการก าหนดปัญหา หาวิธีแก้ไขปัญหา 
โดยการน าอภิปัญญาไปใช้นั้นควรมีการวางแผน ก ากับและติดตามประเมินผล ซึ่งในการสอนอ่านนั้น
สามารถน าทฤษฎีอภิปัญญาในใช้ในขั้นการสอนอ่านคือ ขั้นก่อนการอ่าน ขั้นระหว่างการอ่าน และข้ัน
หลังการอ่านโดยเริ่มจากการตั้งจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ในการอ่าน มีการคาดเดาเหตุการณ์ การตั้ง
ค าถามเพ่ือให้มีจุดมุ่งหมายในการอ่าน การประเมินตนเองในขณะอ่านโดยเลือกกลวิธีในการอ่านมาใช้ให้
เหมาะสม และมีการประเมินตนเองว่าประสบความส าเร็จในการอ่านหรือไม ่

   1.2.2 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม (Schema Theory)   
        ทฤษฎีความรู้เดิมเป็นทฤษฎีที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเข้าใจที่เป็นประสบการณ์
เดิมและน าไปสู่การสร้างความเข้าใจที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที่ได้รับเข้ามาใหม่ (Nunan, 1999) โดย
ทฤษฎีนี้เสนอแนวทางความคิดว่าความรู้ที่มีอยู่ในสมองจะถูกจัดระบบเข้าเป็นกลุ่มของโครงสร้างความรู้
ที่มีการเชื่อมโยง  ซึ่งจะถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์ ในทฤษฎีนี้จะให้ความส าคัญกับพื้นความรู้เดิม ซึ่ง
ความเข้าใจในการอ่านที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสามารถของผู้อ่านในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่อ่านกับพ้ืนความรู้เดิม (Carrell and Eisterhold, 1988)  ซึ่ง วิสาข์ จัติวัตร์ 
(2541) กล่าวว่าโครงสร้างความรู้เดิม คือความรู้ที่เก็บสะสมไว้จากประสบการณ์ แล้วน ามาเก็บไว้อย่าง
เป็นล าดับขั้น ทุกคนจะมีโครงสร้างความรู้เดิมแตกต่างกันไปตามพ้ืนฐานเศรษฐกิจ สังคมเชื้อชาติและ
ศาสนา อีกทั้ง Widdowson (1983) กล่าวว่าโครงสร้างความรู้เดิม คือการจัดระเบียบข้อมูลที่เป็น
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ประสบการณ์ความรู้เดิมของผู้อ่าน เพ่ือให้สามารถท าความเข้าใจในบทอ่านได้ ซึ่งข้อมูลต่างๆ อาจจะเป็น
เกี่ยวกับวัตถุ สถานการณ์  (Rumelheart, 1980, อ้างถึงใน Qun Li, 2014) 
   พ้ืนความรู้เดิม (Schema) คือ กลุ่มของความรู้ประกอบด้วยโครงสร้างความรู้ที่
ผู้อ่านมีอยู่แล้วเดิม และเรียงกันเป็นล าดับขั้นตอน จัดอยู่เป็นกลุ่มตามคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันและมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยพ้ืนความรู้เดิมมักจะเชื่อมโยงกับความรู้ในเรื่องที่อ่าน แนวเรื่อง และ
แนวคิดของเรื่อง (Pearson and Fielding, 1991) ซึ่งกลุ่มพ้ืนความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเป็นสิ่งที่
ชี้น าเรื่องให้กับผู้อ่านและจัดโครงสร้างเรื่องไว้ส าหรับเรื่องใหม่ ในขณะที่ผู้อ่านระลึกเรื่องและเรื่อง
เหล่านี้จะถูกกน าไปบรรจุไว้ในโครงร่างหรือโครงสร้าง (Schemata)     โครงสร้างเหล่านี้สร้างขึ้นมาจาก
ประสบการณ์เดิมของผู้อ่านและเป็นเครื่องช่วยชี้แนะผู้อ่านในขณะที่ต้องการเข้าใจสิ่งต่างๆ ทั้งยังช่วยให้
ผู้อ่านคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในเนื้อเรื่องด้วย ผู้อ่านจะน าพ้ืนความรู้เดิมนี้ไปใช้ประกอบการ
อ่านเรื่องซึ่งพ้ืนความรู้เดิมมีบทบาทส าคัญต่อความเข้าใจเนื้อเรื่องมากกว่าโครงสร้างทางภาษา (Language 
Structure) และรูปแบบของภาษาที่ใช้ในข้อเขียน แต่อย่างไรก็ตาม  ความสามารถในการอ่านต้อง
ประกอบด้วย ความรู้ทางภาษา ความรู้ทั่วไป และปริมาณพ้ืนความรู้เดิมเหล่านี้จะถูกกระตุ้นให้ท างานใน
ขณะที่กระบวนการทางสมองก าลังด าเนินการอยู่ 
   หน้าที่ของพ้ืนความรู้เดิม 

   พ้ืนที่ความรู้เดิมช่วยในการตีความหมายข้อความต่างๆ ของผู้อ่านและเข้าใจ
เนื้อหาสาระที่ผู้เขียนต้องการสื่อไปยังผู้อ่าน โดยบทบาทของพ้ืนความรู้เดิมมี 3 ประเภท คือ ช่วยเป็น
พ้ืนฐานในการเติมช่องว่างในข้อความให้เต็ม ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีงานเขียนใดที่จะอธิบายข้อมูลทุกอย่างได้
โดยชัดเจนสมบูรณ์ทั้งหมด พ้ืนความรู้เดิมที่ผู้อ่านสะสมไว้จะช่วยให้ผู้อ่านตีความหมายได้อย่างต่อเนื่อง
และสมบูรณ์  โดยการน าเอาสิ่งที่รู้แล้วมาสรุปและอ้างอิง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้  ช่วยควบคุมการ
ตีความของผู้อ่านเมื่อพบความที่ก ากวม ผู้อ่านจะสามารถตีความข้อความที่ก ากวมได้ ถึงแม้ว่าข้อมูลของ
พ้ืนความรู้เดิมของตนแตกต่างไปจากของผู้เขียน เพราะขณะที่อ่านผู้อ่านก็จะตีความข้อมูลที่ก ากวมนั้น
อีกที เพ่ือที่จะปรับข้อมูลนั้นให้เข้ากับพ้ืนความรู้เดิมที่มีอยู่ เมื่อมีความสอดคล้องกันผู้อ่านจะก็จะอ่านได้
อย่างเข้าใจ  สร้างการสื่อสารที่ตรงกันระหว่างสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในข้อความ  ซึ่งผู้อ่านจะคอย
ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองในขณะที่อ่าน ซึ่งจะท าให้รู้ได้ว่าเข้าใจข้อความนั้นหรือไม่อย่างไร 
   องค์ประกอบของโครงสร้างความรู้เดิม 

   องค์ประกอบของโครงสร้างความรู้เดิมมีผลส าคัญยิ่งต่อความเข้าใจในการอ่าน
ซึ่งมีผู้วิจัยหลายท่านก าหนดชนิดของโครงสร้างความรู้เดิมไว้ว่า ดังนี้ 
   1. โครงสร้างความรู้เชิงเนื้อหา คือ การที่ผู้อ่านมีความรู้เดิมเกี่ยวกับเนื้อหาของ
เรื่องในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งมาก่อน นับเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยท าให้เกิดความเข้าใจในการอ่านและท าให้
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รับเรื่องได้รวดเร็วกว่าผู้ไม่มีประสบการณ์ Grabe (1991) กล่าวว่า  โครงสร้างความรู้เดิมด้านเนื้อหานี้มี
ผลต่อความเข้าใจในการอ่านเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เดิมที่สัมพันธ์กับข้อความในเรื่องที่
อ่านและความรู้ทางวัฒธรรม มีผลให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้เร็ว สอดคล้องกับ Pritchard (1990) ด้วยเรื่อง
ของเนื่อหาทางวัฒนธรรม กล่าวคือ โครงสร้างความรู้ด้านเนื้อได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมในการด าเนิน
ชีวิต ที่น าไปใช้เพ่ือตีความหมายในการอ่านได้ ผู้อ่านจะใช้ความรู้เดิม บริบททางสถานการณ์ และสิ่ง
ชี้แนะที่ผู้เขียนก าหนดให้เพ่ือใช้ในการตีความของความหมาย 
   2. โครงสร้างความรู้เชิงรูปแบบ คือ การที่ผู้อ่านมีความรู้เดิมเกี่ยวกับลักษณะลีลา
การเขียน ซึ่งงานเขียนแต่ละประเภทนี้ โครงสร้างข้อความแตกต่างกัน เช่น ประเภทงานเขียน นิทาน เรื่อง
สั้น บทความ บทประพันธ์ และการเขียนความเรียง ซึ่ง Meyer and Freedle (1984) ได้แบ่งโครงสร้าง
เรื่องของเนื้อหาเชิงความเรียง 5 ลักษณะคือ ข้อความเชิงรวบรวม (Collection) ข้อความเชิงพรรณนา 
(Description) ข้อความเชิงเหตุผล (Causation) ข้อความเชิงปัญหาและการแก้ปัญหา (Problem/ 
Solution) และ ข้อความเชิงเปรียบเทียบ (Comparison) 
   กล่าวโดยสรุปได้ว่าองค์ประกอบของโครงสร้างความรู้เดิม ที่มีผลต่อความเข้าใจ
ในการอ่านประกอบด้วย ความรู้ทางภาษา  ประสบการณ์ความรู้ทั่วไป ซึ่งรวมถึงต้องอาศัยความรู้และ
ความพร้อมในเนื้อหาของผู้อ่านที่มีต่อสิ่งที่อ่าน ความสมบูรณ์ของเนื้อหา โครงสร้างบทความ 
    1.2.3 ทฤษฎีการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive model) 
   ทฤษฎีการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์เป็นการน ามารวมกันของการอ่านแบบล่างขึ้นบน 
(Bottom-up model) และการอ่านแบบบนลงล่าง (Top-down model) โดยมีการน ามาใช้พร้อมๆ กัน 
และใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ การอ่านเพ่ือความเข้าใจที่มีประสิทธิภาพผู้อ่านใช้ทั้งวิธีการอ่านแบบล่างขึ้นบน
และวิธีอ่านแบบบนลงล่างในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ   สอดคล้องกับ Grabe (2004) 
กล่าวว่า ในขณะที่อ่านผู้อ่านจะใช้วิธีอ่านแบบล่างขึ้นบนโดยการเรียนรู้ค าศัพท์หรือโครงสร้างไวยากรณ์ 
และใช้วิธีอ่านแบบบนลงล่างเพ่ือคาดเดาและหาความหมายที่ถูกต้องโดยใช้ความรู้เดิมของตัวผู้อ่าน ซึ่ง
การอ่านเป็นกระบวนการที่มากกว่าถอดความจากข้อมูลที่มี แต่ยังเป็นการกระตุ้นความรู้ที่มีอยู่ในสมอง
ของผู้อ่าน (Widdowson, 1979) นอกจากนั้นรูปแบบการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ถือว่าเป็นทักษะที่คงทน
ก่อให้เกิดความเข้าใจและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่อ่านทั้ง ตัวอักษร ค า วลี ประโยค ค าสัมพันธ์ความ 
โครงสร้างย่อหน้า หัวข้อเรื่อง การอนุมานความและความรู้เดิม 
   สรุปได้ว่าการอ่านเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน ก่อนที่ผู้อ่านจะเข้าใจ
บทความที่อ่านต้องใช้กลวิธีต่างๆ  มาช่วย โดยอาศัยความสัมพันธ์ทั้งความรู้และประสบการณ์เดิมที่มีกับ
ความรู้ใหม่ที่ได้รับ ซึ่งในการอ่านแต่ละครั้งผู้อ่านควรมีการวางแผน ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่าน และมีการ
ประเมินการอ่านของตนเพ่ือการอ่านที่มีประสิทธิภาพ 
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 1.3 องค์ประกอบในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
  ความเข้าใจในการอ่านเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการอ่านทั่วไป    ดังนั้นการศึกษา
เกี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่านจึงเป็นเรื่องที่นักการศึกษาให้ความสนใจ
มาโดยตลอด ซึ่งได้มีนนักการศึกษาให้แนวคิดไว้ดังนี้ 
  เสงี่ยม โตรัตน์ (2524) ได้สรุปองค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อการอ่านไว้ 5 ประการ คือ 
ประสบการณ์ภูมิหลังของผู้เรียน (Background Experience) ความสามารถในการเข้าใจภาษาของ
ผู้เรียน (Language Ability) ความสามารถในการคิด (Thinking Abilities) ความสนใจ แรงกระตุ้น ทัศนคติ 
ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ (Affection) และจุดมุ่งหมายในการอ่าน (Reading Purposes)  
  Rider and Graves (1998) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการอ่าน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า 
การอ่านเพ่ือความเข้าใจจะเกิดขึ้นเมื่อมีองค์ประกอบส าคัญ 2 ประการคือ องค์ประกอบด้านภาษา 
เช่น ความรู้ด้านตัวอักษร การสะกดค า ลักษณะของค า การเรียบเรียงค า โครงสร้างและไวยากรณ์ของ
ภาษา และความสามารถในการตีความของผู้อ่าน  และองค์ประกอบด้านความรู้และประสบการณ์เดิม
ของผู้อ่าน ซึ่งได้แก่ ความรู้รอบตัวในด้านต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้ดีขึ้น นอกจากนี้ความ
เหมาะสมของระดับภาษา ความน่าสนใจของเนื้อเรื่อง ความสามารถในการตีความ จับใจความ การใช้
วิจารณญาณ ก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่านเช่นกัน  (Porcaro, 
2001, รจนา ชาญวิชิต, 2547)   

  Bond and Tinker (1979)   ได้เสนอพ้ืนฐานความเข้าใจในการอ่านเพ่ิมเติมต่อไปนี้ การ
เข้าใจความหมายของค า (Meaning Vocabulary) เป็นพ้ืนฐานส าคัญของความเข้าใจในการอ่าน เพราะ
หากเข้าใจระดับประโยคและย่อหน้าได้ ผู้อ่านต้องเข้าใจความหมายระดับค าก่อน การเข้าใจหน่วย
ความคิด (Thought Unit) หมายถึงกลุ่มค าที่เป็นหน่วย ผู้อ่านเป็นกลุ่มค าให้ได้ความหมายต่อเนื่อง และ
พัฒนาไปในระดับประโยค และการเข้าใจย่อหน้า 

  จากองค์ประกอบการอ่านดังกล่าว จะเห็นได้ว่าผู้อ่านต้องมีภูมิหลังความรู้ซึ่งจะช่วยใน
การเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ นอกจากนั้นยังต้องรู้องค์ประกอบทางภาษาไม่ว่าจะเป็นเข้าใจ
ความหมายระดับค า ไปจนถึงระดับย่อหน้า และน าไปสู่ความสามารถในการตีความ จุดมุ่งหมายในการ
อ่านและการใช้กลวิธีที่เหมาะสมกับการอ่านแต่ละประเภท 
 1.4 ระดับความเข้าใจในการอ่าน 

  การอ่านสามารถแบ่งออกเป็นหลายระดับขั้น  การก าหนดเป้าหมายของการอ่านจึง
ค านึงถึงความเหมาะสมของวัยและระดับความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก  เพ่ือพัฒนาการอ่านของ
ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  Wilson (2014) ได้แบ่งระดับความ
เข้าใจเป็น 4 ระดับคือ ระดับอ่านตรงตามอักษร (Literal Level) ผู้อ่านในระดับนี้จ าเป็นต้องเข้าใจ
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ความหมายของค า จดจ าใจความส าคัญ เข้าใจล าดับเรื่องราวที่อ่าน และสามารถจดจ าสิ่งที่เป็นเหตุเป็น
ผลกันได้  ระดับการสรุปความอ้างอิง (Inferential Level) ผู้อ่านจ าเป็นต้องมีการคิดให้มากกว่าสิ่งที่
เขียนอยู่ในบทความและต้องเพ่ิมความหมายหรือการสรุปความ ทักษะที่จ าเป็นในระดับนี้คือ การเข้าใจ
หลักการและกฎเกณฑ์ทั่วไป สามารถคาดการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ชี้ให้เห็นเหตุและผล และพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนและสิ่งของ  ระดับการคิดวิเคราะห์ (Critical Level) ผู้อ่านต้องใช้การประเมินค่า
และพบการเขียนแสดงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในบทความได้ ผู้อ่านในระดับนี้อาจต้องใช้ความสามารถในการคิด
หาสิ่งใหม่ซึ่งอาจไม่ได้ปรากฏหรือกล่าวถึงในบทความและระดับการคิดสร้างสรรค์ (Creative Level) 
ระดับความเข้าใจระดับนี้ที่ผู้อ่านได้รับข้อมูลและแผนการในการอ่าน จากนั้นก็จะสามารถสร้างหรือ
ค้นพบความคิดใหม่ๆจากสิ่งที่อ่าน ขั้นนี้ผู้อ่านได้รับการกระตุ้นไปสู่สิ่งใหม่และความคิดที่แปลกใหม่ 
  Vacca และ Vacca (1986, อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวัตร์, 2541) ได้แบ่งระดับการอ่านมี 3 
ระดับคือ การอ่านตรงตามอักษร (Literal Level) คือการอ่านที่ผู้อ่านค้นหาข้อมูลที่ผู้เขียนต้องการ
สื่อสาร  ครูควรให้นักเรียนรู้จักวิธีการค้นหาข้อมูลจากเรื่องที่อ่าน เป็นการอ่านเพ่ือค้นหาว่าผู้เขียนพูดว่า
อย่างไร  การอ่านในระดับตีความ (Interpretative Level) คือการอ่านที่ผู้อ่านหาความหมายจากข้อมูล
ที่ผู้เขียนบอกไว้ การอ่านในระดับที่ 1 นั้น เน้นการระบุข้อมูล แต่การอ่านในระดับที่ 2 ผู้อ่านน าเอาข้อมูล
ที่ได้หาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพ่ือหาความหมายตีความ อนุมาน และสรุปความคิดรวบยอด โดย
สรุปเป็นการอ่านเพ่ือค้นหาว่าผู้เขียนหมายความว่าอย่างไร และการอ่านระดับประยุกต์  (Applied 
Level) คือการอ่านที่ผู้อ่านน าเอาความคิดที่ได้จากบทอ่านไปประยุกต์ใช้ ผู้อ่านที่เชี่ยวชาญจะเชื่อมโยง
ความรู้จากประสบการณ์เดิมเข้ากับความรู้ที่ได้จากบทอ่าน  ผู้อ่านจะท าการสังเคราะห์บทสรุปที่ได้จาก
การน าเอาประสบการณ์เดิมของตนมาผนวกเข้ากับความรู้จากบทอ่าน โดยสรุปเป็นการอ่านเพ่ือสรุปว่า
จะน าเอาความคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรและได้กล่าวถึงระดับความเข้าใจ 6 ระดับของ Bloom (1956) 
คือ ความรู้ (knowledge) นักเรียนสามารถจดจ าหรือระลึกถึงข้อมูลได้ ความเข้าใจ (comprehension) 
นักเรียนเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นสัญลักษณ์และค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง ความจริง ข้อสรุป ค าจ ากัดความ 
ค่านิยม และทักษะ ประยุกต์ (application) นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่เหมือนกับปัญหาจริงในชีวิต 
ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการระบุปัญหา และการเลือกทักษะ และข้อสรุปที่เหมาะสม วิเคราะห์ 
(analysis) นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และรูปแบบของการคิดในลักษณะต่างๆ สังเคราะห์ (synthesis) 
นักเรียนแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ประเมินค่า (evaluation)นักเรียนสามารถระหว่าง
ความดี ความเลว ความถูก ความผิด ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่วางไว้   

 Dechant (1982) ได้กล่าวถึงระดับความเข้าใจในการอ่านไว้พอสรุปได้ดังต่อไปนี้  ระดับ
ความเข้าใจตามตัวอักษร (Literal Comprehension)  คือ  ผู้อ่านสามารถอธิบายได้ชัดเจน  สามารถจ า 
และระลึกความคิด  หรือรายละเอียดของข้อมูลที่ อ่านได้   ระดับการเรียบเรียงล าดับข้อความ 



19 
 

 
 

(Reorganization) ต้องอาศัยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ หรือการเรียงล าดับความคิดที่ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนในข้อความที่อ่าน ทั้งนี้รวมไปถึงการจัดล าดับ การวางโครงเรื่อง การย่อและการสังเคราะห์ การ
สรุปความจากการอ้างอิง (Inference) เป็นการรวบรวมเนื้อหาที่จะสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน โดยอาศัย
ความนึกคิดของผู้อ่าน ค าอธิบายตามตัวอักษรที่ปรากฏ ความรู้ส่วนบุคคล การหยั่งรู้และการจินตนาการ 
การสรุปความนี้จะออกมาในลักษณะที่เป็นความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา และสอดคล้องกันระหว่างผู้อ่าน 
และผู้เขียน (Convergent Inference) ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่า การสรุปความนั้นถูกต้อง ส่วนอีกลักษณะ
หนึ่งคือ (Divergent Inference) เป็นการสรุปความที่ตัดสินไม่ได้ว่า ถูกหรือผิด คือ เป็นการสรุปความท่ี
ต้องอาศัยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล เช่น การให้นักเรียนตีความบทประพันธ์ 
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละคร  และการประเมินสถานการณ์ต่างๆ  เป็นต้น  ระดับการ
ประเมินผล หรือระดับวิพากษ์วิจารณ์ (Evaluation or Critical Reading) ผู้อ่านต้องประเมิน หรือวิจารณ์
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ โดยใช้ข้อมูลที่ผู้เขียนกล่าวไว้ในเนื้อเรื่องเป็นส่วนประกอบ  ระดับความซาบซึ้ง 
(Appreciation) ผู้อ่านจะต้องสามารถบอกเทคนิคและรูปแบบที่ผู้เขียนใช้ในการเร้าให้ผู้อ่านมีปฏิกิริยา
โต้ตอบ ผู้อ่านจะต้องมีอารมณ์ร่วมต่อแนวคิดของเรื่องสามารถบรรยายลักษณะตัวละคร และเหตุการณ์
ต่างๆ ได้ มีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อการใช้ภาษาของผู้เขียน และสร้างจินตนาการได้และระดับความเข้าใจขั้น
ผสมผสาน (Integrative Comprehension) เป็นการรวบรวมประสิทธิภาพในการจดจ าข้อมูล เพ่ือน าไป
ประยุกต์กับประสบการณ์ในอดีตของแต่ละคนเพ่ือประโยชน์ในการอ่านทั่วๆ ไป เช่น การอ่านกราฟ แผนที่ 
การใช้พจนานุกรม เป็นต้น 

  กล่าวโดยสรุป ระดับความเข้าใจในการอ่านนั้นแบ่งเป็น 5 ระดับโดยยึดล าดับขั้นพัฒนา
ความคิด (Bloom’s Taxonomy) ดังนี้ ระดับความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินค่า ตามล าดับความซับซ้อน ซึ่งผู้สอนสามารถก าหนดระดับการอ่านให้ตรงตามวัตถุประสงค์ใน
การเรียนการสอน 
 1.5 ทักษะท่ีส าคัญในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
  นอกเหนือจากการเข้าใจความหมายของศัพท์ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการอ่านแล้ว ยังมี
ทักษะในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ (Denotative and Connotative Skills) ที่ส าคัญอีกมากมายที่ผู้อ่าน
ควรฝึกฝนเพ่ือเข้าใจเรื่องที่อ่านได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่ง เสงี่ยม โตรัตน์ (2524) ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
  1. ทักษะในการจับใจความส าคัญ (Main Idea)   มีผู้อ่านมากมายที่ประสบปัญหาใน
การจับใจความส าคัญของสิ่งที่อ่านแม้ว่าจะอ่านได้รู้เรื่องทั้งหมด การฝึกการจับใจความส าคัญนั้นผู้อ่าน
ควรจะให้ความส าคัญที่ ชื่อเรื่อง (Title) ประโยคหลัก (Topic Sentence) ซึ่งมักจะอยู่ประโยคแรก 
หรือประโยคสุดท้ายของประโยค ประโยคหลักนับเป็นหัวใจส าคัญของการจับใจความส าคัญ 
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  2. ทักษะในการหารายละเอียดปลีกย่อย (Detail) ทักษะในการหารายละเอียดปลีกย่อย
เป็นทักษะที่ไม่ค่อยเป็นปัญหาส าหรับนักเรียนไทยมาก  เพราะเราได้ฝึกการอ่านแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มเรียน  
การหาค าตอบจากข้อความที่อ่าน โดยค าตอบที่หานั้นจะบอกไว้ตรง 
  3. การอ่านเพ่ือล าดับเหตุการณ์ (Sequence) การฝึกทักษะนี้ฝึกมาตั้งแต่ระดับอนุบาล 
เป็นการฝึกเพ่ือจะจดจ าเนื้อเรื่องที่อ่านว่าอะไรเกิดขึ้นก่อน อะไรเกิดหลัง การจ าล าดับเหตุการณ์
อาจจะเป็นเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านประวัติศาสตร์ ผู้อ่านต้องสามารถล าดับความคิดได้ว่า ผู้เขียน
ต้องการจะเชื่อมโยงเหตุการณ์ในรูปแบบใด อาจจะเป็นล าดับแห่งกาล (Chronological) ล าดับที่เกี่ยวกับ
สถานที่ (Spatial) หรือล าดับของการบรรยาย (Expository)  อย่างไรก็ตาม  ในบางครั้งการล าดับ
เหตุการณ์ของผู้เขียนก็เป็นไปแบบธรรมดาตามล าดับ แต่บางครั้งอาจจะเป็นการเขียนย้อนเหตุการณ์ 
(Flashback) 
  4. การอ่านเพ่ือหาเหตุและผล (Cause and Effect)  รูปแบบของการเขียนประเภทหนึ่ง
ของผู้เขียนคือการที่ผู้เขียนพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าการกระท าอย่างหนึ่งหรื อการกระท าหลายอย่าง
รวมกันจะเป็นเหตุให้เกิดอะไรขึ้น ในการฝึกทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจผู้อ่านจะต้องสามารถจ า
ใจความหรือรู้เหตุผลว่า ผลนั้นๆ เกิดจากเหตุอะไรหรือเหตุนั้นๆ ท าให้เกิดผลอะไร ผ่านจะต้องสามารถ
หาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลได้ 
  5. การอ่านเพ่ือเปรียบเทียบข้อคล้ายคลึงและข้อแตกต่าง  (Contrasts and Comparisons)  
รูปแบบการเขียนของผู้เขียนอาจจะอยู่ในรูปของการเปรียบเทียบข้อคล้ายคลึงและข้อแตกต่าง  โดยที่
ผู้เขียนต้องการที่จะขยายใจความส าคัญจากการเปรียบเทียบ 
  6. การอ่านเพ่ือเข้าใจถึงลักษณะบุคคลหรือตัวละคร   (Character traits and Actions)  
ทักษะนี้ผู้อ่านจะต้องสามารถอธิบายลักษณะของตัวละครได้ว่ามีลักษณะอย่างไร นิสัยอย่างไร โดยสรุป
จากค าพูด ค าบรรยาย สถานที่ ความคิดเห็น ในบางครั้งผู้อ่านอาจจะทราบได้โดยตรงว่าตัวละครมีลักษณะ
นิสัยอย่างไร แต่บางครั้งผู้อ่านก็ต้องตีความจากค าพูด การบรรยายฉากและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวละครว่า
ตัวละครเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไร 
  7. การอ่านเพ่ือท านายเหตุการณ์ (Predicting Outcomes) ทักษะนี้นับว่าเป็นทักษะที่
ส าคัญยิ่งทักษะหนึ่ง กล่าวคือถ้าผู้อ่านอ่านได้เข้าใจแล้วผู้อ่านจะสามารถท านาย คาดคิดได้ถูกต้องอย่างมี
เหตุผลว่าอะไรควรจะเกิดขึ้นต่อไป เรื่องที่จะจบนั้นควรจะลงเอยในรูปใดถ้าจะต่อเรื่องนั้นให้ยาวออกไป 
จะต้องเป็นอย่างไร มีเหตุผลอะไรจึงจะต้องเป็นไปเช่นนั้น 
  8. การอ่านเพ่ือสรุปเรื่องราวลงความเห็นหรือวางหลักเกณฑ์    (Conclusions and 
Generalizations) ทักษะนี้ผู้อ่านจะต้องสามารถท่ีจะสรุปเนื้อหาที่อ่านได้โดยเนื้อความที่ได้ยังไม่ผิดไป
หรือผู้อ่านจะต้องรู้จักว่าผู้เขียนต้องการจะกล่าวถึงอะไรเป็นส าคัญ รวมทั้งรู้รายละเอียดส าคัญๆ ของเรื่องที่
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อ่านได้ โดยละรายละเอียดที่ไม่เหี่ยวข้องนอกจากนี้ยังต้องสามารถสรุปเรื่องที่อ่านเป็นภาพูดของตนเอง
การพัฒนาทักษะนี้ผู้อ่านอาจจะต้องฝึก 

  8.1 เขียนสรุปเรื่องท่ีอ่านอยู่ในรูปของประโยคที่ดีที่สุดเพียงประโยคเดียว 
  8.2 สรุปเรื่องท่ีอ่านเพียงสั้นๆ 
  8.3 บอกความคิดของผู้เขียน 
  8.4 ย่ออนุเฉทต่างๆ ให้สั้นลงโดยให้ความแต่ละอนุเฉทต่อเนื่องกัน 
  8.5 พิจารณาลักษณะของอนุเฉท 
  9. การอ่านเพ่ือเข้าใจภาษาอุปมาอุปมัย (Figurative Language) ภาษาอุปมาอุปมัยเป็น
ภาษาที่แตกต่างออกไปจากภาษาเขียนทั่วๆ ไป ผู้อ่านอาจจะพบกับปัญหาการอ่านไม่เข้าใจ เพราะภาษา
อุปมาอุปมัย ความหมายของค าที่ใช้ไม่ได้แปลตามตัว  
  10. การอ่านเพ่ือเข้าใจเครื่องหมายวรรคตอน   (Capitalization and Punctuation) 
เครื่องหมายวรรคตอนมีความส าคัญต่อความหมายอย่างยิ่ง ผู้อ่านจะต้องเข้าใจความหมายวรรคตอนได้
ถูกต้องจึงจะอ่านได้รู้เรื่อง 

  11. การอ่านเพ่ือตีความจาก อารมณ์ น้ าเสียง ปฏิกิริยา และความรู้สึก (Interprets 
mood and emotion reaction) ในการอ่านผู้เขียนบอกทุกสิ่งทุกอย่างผู้อ่านอ่านแล้วจะรู้สึกว่าเรื่องที่
อ่านจืดชืดเพราะฉะนั้นบทความหรือเรื่องที่เขียนที่ดีนั้นผู้เขียนควรจะทิ้งท้าย หรือกล่าวไว้ให้ผู้อ่าน 
ตีความเอาเอง (making inferences) การตีความอาจจะตีความจากอารมณ์ เช่น อ่านเรื่องราวทั้งหมด
แล้วสรุปเอาเองว่าผู้เขียนมีอารมณ์ในการเขียนอย่างไร ตัวละครมีความรู้สึกอย่างไรหรืออาจจะตีความว่า
เรื่องที่เกิดน่าจะเกิดขึ้นที่ใด ผู้เขียนเป็นใคร ตัวละครในเรื่องน่าจะเป็นใคร ค าพูดที่พูดนั้นน่าจะแสดง
อารมณ์ความรู้สึกอย่างไร หรืออ่านแล้วจะต้องตีความให้ได้ว่าเรื่องนั้นควรจะเกิดขึ้นสมัยใด มี context 
clues ตัวใดที่บอกว่าเป็นสมัยนั้น  
  12. การอ่านเพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ (Perceiving Relationship) บางครั้งประโยคหรือ
ข้อความอาจจะยากส าหรับผู้อ่านเพราะการกระท า 2 อย่างเกิดขึ้น ผู้อ่านจะต้องทราบว่าการกระท าอะไร
เกิดขึ้นก่อนหลัง โดยอาศัยสังเกตจากค าชี้แนะ (Signal Words) เช่น ค าว่า “after” “during” “when” 
“as” “since” “while” และ “then” นอกจากความสัมพันธ์ทางด้านเวลาแล้วอาจจะเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างของสองสิ่ง ผู้อ่านจะต้องพยายามอ้างอิงให้ได้ว่า สิ่งต่างๆ จะสัมพันธ์อย่างไร 
  13. การอ่านเพ่ือความเข้าใจความหมายของค าสรรพนามที่ใช้แทน     (Pronouns and 
Antecedents) ทักษะนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องฝึกเนื่องจากในบางครั้งค าสรรพนามอาจจะแทน
ความหมายของเรื่องทั้งเรื่องหรืออาจจะแทนค านามเพียงตัวใดตัวหนึ่งโดดๆ 
  14. การอ่านเพ่ือเข้าใจจุดประสงค์ของผู้เขียน   (Author’s purpose and point of 
view) ทักษะข้อนี้ต้องการจะฝึกว่าหลังจากผู้อ่าน อ่านเรื่องจบแล้วทราบหรือไม่ว่าผู้เขียนมีจุดประสงค์
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อย่างไร ต้องการกล่าวถึงข้อเท็จจริง โฆษณาชวนเชื่อ หรือล าเอียง ผู้เขียนต้องการจะให้ผู้อ่านทราบถึง
อะไร เป็นต้น 
  15. การอ่านเพ่ือตีความหมายจากค าชี้แนะความหมาย (Signal Words) ค าชี้แนะความหมาย
นับว่าเป็นหัวใจส าคัญในการที่จะช่วยให้ผู้อ่านทราบว่าความด าเนินไปอย่างไร บอกเรื่องราวว่าสอดคล้อง
ขัดแย้งกันหรือตอนใดสรุป  บอกความสัมพันธ์ระหว่างความคิด  เช่น  1) ค าชี้แนะที่แสดงถึงการขยาย
ความคิดเพ่ิมเติมสอดคล้องไปด้วยกัน  เช่น  and, also,  furthermore,  moreover,  besides,  as well 
as etc. 2) ค าชี้แนะที่แสดงว่าความก าลังจะเปลี่ยนไปจากข้อความข้างต้น เช่น in contrast, however, 
but, although, still, etc.   
  Cambridge English Language Assessment (2009) ได้เสนอทักษะย่อยเพ่ือการอ่าน
ดังนี้ อ่านเพ่ือหารายละเอียดปลีกย่อย หาความหมายจากบริบท จดบันทึก การอ่านแบบข้าม การแก้ไข
การอ่านอย่างละเอียด การหาใจความส าคัญ การระบุทัศคติ ความรู้สึกหรืออารมณ์ การคาดเดา
เหตุการณ์ การอ่านอย่างละเอียด การสรุป และการสรุปใจความเป็นค าพูดของตัวเอง 
  Raphael (2012) ได้แสดงองค์ประกอบของการอ่านเพ่ือความเข้าใจดังนี้ การหาใจความ
หลักของเรื่อง การระบุรายละเอียดหลักของเนื้อหา การระบุเหตุการณ์ตามล าดับเวลา  การน าเอาบริบท
มาใช้ในการอ่าน การหาข้อเท็จจริงและความคิดเห็น การสรุปและคาดการณ์เหตุการณ์ การแยกแยะ
ระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเห็น การรู้เหตุและผลของสถานการณ์ การระบุอคติและจุดเปลี่ยนของ
เนื้อเรื่อง การใช้ความรู้ภูมิหลังของผู้อ่าน การเปรียบเทียบความคิด การถามและตอบค าถาม การอนุมาน
สถานการณ์ การสรุปข้อมูล การเข้าใจค าศัพท์ การรู้วัตถุประสงค์ของผู้แต่งและการระบุมุมมองของ
เนื้อเรื่อง 
  จากทักษะที่ส าคัญในการอ่านที่ได้ศึกษามากล่าวโดยสรุปได้ว่า เพ่ือให้การอ่านของผู้เรียน
มีประสิทธิภาพและช่วยพัฒนาในการอ่าน ทักษะที่ส าคัญคือ การหาใจความส าคัญ การหารายละเอียด
ปลีกย่อย การคาดเดาเหตุการณ์ การหาความหมายจากบริบท การแยกแยะข้อเท็จจริงและความคิดเห็น 
การเข้าใจจุดประสงค์ของผู้เขียน การตีความอารมณ์ ความรู้สึก การเปรียบเทียบ การหาเหตุและผล 
การคาดเดาบทสรุป การสรุปความ  
  1.6 กลยุทธ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ  
   ในการอ่านหนังสือนั้นก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการอ่านว่า ต้องการความเข้าใจ
ละเอียดมากน้อยเพียงใด โดยเริ่มจากการอ่านอย่างรวดเร็ว อ่านเฉพาะเจาะจง อ่านเพ่ือหารายละเอียด 
หรืออ่านแล้วมีการวิเคราะห์วิจารณ์ (จิราพร สุจริต, 2543) และได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงวิธีและกลยุทธ์
ของการอ่านไว้ดังนี้ 
   Harmer (1999) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ของการอ่านเพื่อความเข้าใจ ไว้ดังนี้ อ่านแบบหา
ข้อมูลเฉพาะ (Scanning) เป็นการอ่านแบบหาข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ต้องการทราบ อ่านเฉพาะส่วนที่มี
ข้อมูลตามต้องการเท่านั้น อ่านแบบข้าม (Skimming) เป็นการอ่านเฉพาะประโยคใจความส าคัญเพ่ือหา
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แนวคิดกว้างๆ  โดยไม่เสียเวลากับการอ่านรายละเอียดทั้งหมด  และอ่านแบบเข้าใจรายละเอียด 
(Reading for detailed Comprehension) เป็นการอ่านที่แตกต่างจาก 2 แบบแรกตรงที่ผู้อ่านจะต้อง
สนใจรายละเอียดของสิ่งที่อ่านทั้งหมด เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ เช่น อ่านต าราเรียน เป็นต้น 
   Mikulecky and Jeffries (1986) ได้แนะน ากลยุทธ์ในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ เพ่ิมขึ้น
หลายประการดังนี้ 1. การส ารวจและคาดเดาเรื่องก่อนอ่าน (Previewing and Prediction) ได้แก่ การ
อ่านหัวเรื่อง ดูภาพประกอบ อ่าน 2-3 ประโยคแรกของย่อหน้าที่ 1 อ่านบรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้า 
อ่านชื่อ วันที่หรือตัวเลข 2. การอ่านแบบข้าม (Skimming) การอ่านแบบนี้ผู้อ่านไม่จ าเป็นต้องเข้าใจหรือ
รู้เรื่องทุกอย่าง แต่ต้องการหารายละเอียดบางอย่างเท่านั้น  สิ่งที่นักเรียนควรฝึกปฏิบัติ เช่น อ่านและ
ตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้อง  หาใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้า 3. อ่านแบบหาข้อมูลเฉพาะ 
(Scanning) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาค าตอบเฉพาะ เช่น การอ่านสารบัญ การอ่านค าถามในแบบทดสอบ 
4. การเดาความหมายของค าศัพท์ (Guessing Word Meaning) การอ่านเพ่ือความเข้าใจนักเรียนไม่
จ าเป็นต้องรู้ความหมายค าทุกค า แต่สามารถเดาความหมายโดยอาศัยบริบทและประสบการณ์เดิม ครูควร
แนะน ากลยุทธ์เอาความหมายที่ซ่อนอยู่ในตัวบ่งชี้  (Clue) ที่ปรากฏในบริบท (Context) การคาดเดา
ความหมายจากตัวบ่งชี้บริบท 5. ใจความส าคัญ (Topic) ถ้านักเรียนเข้าใจใจความส าคัญในแต่ละย่อหน้า 
จะท าให้อ่านเร็วและเข้าใจเรื่องที่อ่านง่ายขึ้น 6. การหาโครงสร้างของบทอ่าน (Finding the Pattern 
of Organization) รูปแบบของโครงสร้างแต่ละบทจะต่างกันออกไป เช่น การท ารายการค าศัพท์ หา
เหตุผล การเปรียบเทียบ เป็นต้น 7. การใช้ค าอ้างอิง (Using Reference Words) บางครั้งไม่นิยมใช้ค าซ้ า
จึงใช้ค าอ่ืนที่มีความหมายใกล้เคียงแทน เช่นการใช้ค าสรรพนาทแทนค านาม 
   Grabe and Stoller (2002)  ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ในการอ่านดังนี้  การอ่านแบบล่าง
ขึ้นบน (Bottom-up Models) เป็นการอ่านที่ผู้อ่านแปลจากความละเอียดในบทอ่านชิ้นต่อชิ้น โดยมีการ
ใช้พ้ืนที่ความรู้เดิมเพียงเล็กน้อย อาจจะกล่าวได้ว่าผู้อ่านจะพิจารณาทุกตัวอักษรในค า พิจารณาทุกค า
จากในประโยค และพิจารณาทุกประโยคจากเนื้อเรื่องนั้นๆ ผู้อ่านจะต้องท าความเข้าใจหน่วยย่อยของ
ภาษาตั้งแต่หน่วยที่ เล็กที่สุด ไปจนถึงหน่วยที่ใหญ่ที่สุด อ่านแบบบนลงล่าง (Top-down Models) เป็น
การอ่านที่ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความคาดหวังของผู้อ่าน ผู้อ่านคาดหวังที่จะได้รับข้อมูลจากสิ่งที่จะ
อ่าน และมีตัวอย่างข้อมูลเพียงพอที่จะยืนยันหรือคัดค้านความคิดนั้น เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็ จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้อ่านจะต้องอ่านในส่วนที่จะคาดว่าจะหาข้อมูลที่ต้องการได้ การใช้พ้ืนความรู้ด้วยของ
ผู้อ่านเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ การอ่านแบบนี้เป็นการอ่านที่เน้นความหมายมากกว่าการแยก
องค์ประกอบย่อยๆ ของภาษา และการอ่านปฏิสัมพันธ์ (Interactive Models) เป็นการอ่านที่ผสมผสาน
ระหว่างแบบล่างขึ้นบทและแบบบนลงล่าง ดังนั้นผู้อ่านต้องทราบความหมายของค าศัพท์ ซึ่งจะท าให้
ผู้อ่านอ่านได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่พ้ืนความรู้เดิมก็เป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้เข้าใจ



24 
 

 
 

เนื้อเรื่องที่อ่านได้ดีขึ้น การอ่านแบบนี้ผู้อ่านจะต้องพิจารณาความหมายตามตัวอักษร และใช้พ้ืนความรู้
เดิมที่จ าเป็นเข้ามาใช้ในการตีความ 
   Davis (2011) ได้แนะน ากลยุทธ์ในการอ่านที่มีประสิทธิภาพส าหรับการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจ ได้แก่ การเชื่อมโยงความรู้เดิม การคาดเดาเหตุการณ์ การแสดงด้วยภาพ การถามและตอบค าถาม 
การอนุมานการเล่าซ้ าหรือการถอดความ และการสรุปความ 
   สรุปได้ว่า กลยุทธ์ของการอ่านเพ่ือความเข้าใจนั้นมีกลยุทธ์ในการอ่านที่หลากหลายซึ่ง
จะช่วยให้ผู้เรียนอ่านได้ตามความชอบใจและใช้ความรู้เดิมในการเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการ
อ่านแบบหาข้อมูล การอ่านแบบข้าม การอ่านแบบเพ่ือหารายละเอียด การอ่านแบบพินิจพิเคราะห์ การ
อ่านโดยใช้ค าอ้างอิง การอ่านแบบบนลงล่าง การอ่านแบบล่างขึ้นบน การอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ ซึ่งกล
ยุทธ์เหล่านี้สามารถใช้กับการเรียนและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่จะได้มีกลยุทธ์ในการอ่าน 
 1.7 การสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ 
  1.7.1 กระบวนการอ่าน 
 ในการอ่านที่มีประสิทธิภาพต้องค านึงถึงความรู้ของผู้อ่านและการใช้กลวิธีที่
เหมาะสมทั้งนี้ต้องอาศัยกระบวนการอ่านเพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสูงสุด โดยผู้สอนต้องมีการปรับ
และประยุกต์ ใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ วัย และความสนใจของแต่ละบุคคล ผู้สอนสามารถน า
กระบวนการในการอ่านมาใช้ในการสอนอ่านได้ดังนี้  
  1) กระบวนการอ่านรูปแบบล่างขึ้นบน (Bottom-up Model)   เป็นกระบวนการ
ที่เน้นองค์ประกอบย่อยของภาษาและน าไปสู่การเข้าใจภาพรวมทั้งหมด กล่าวคือ การแนะให้ผู้อ่าน
ค านึงถึงลักษณะที่เป็นหน่วยเล็ก (Small Unites-Features) ของค า ตั้งแต่การพิจารณาตัวอักษร  ค า 
วลี และประโยค กระบวนการเข้าใจความดังกล่าวเริ่มจากการถอดรหัสจากหน่วยค าเล็กๆ ผู้อ่านใช้
ความรู้พื้นฐานในการหาข้อมูลในบทอ่าน สอดคล้องกับ Gough (1972) ได้อธิบายกระบวนการอ่านแบบ
ล่างข้ึนบนว่าเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน จากการเข้าใจตัวอักษรไปสู่เสียง ค า และท้ายสุดคือเข้าใจ
ความหมายของค า 
  2) กระบวนการอ่านรูปแบบบนลงล่าง (Top-down Model) เป็นกระบวนที่เน้น
ความหมายไม่ได้เน้นองค์ประกอบย่อย ซึ่ง Goodman (1967) กล่าวว่าการอ่านที่มีประสิทธิภาพไม่
จ าเป็นต้องรู้และอธิบายส่วนประกอบทั้งหมดของค า เป็นแนวคิดที่แนะให้ผู้ อ่านใช้ความรู้และ
ประสบการณ์เดิม ซึ่งเป็นรูปแบบการอ่านตามทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา (Psycholinguistic 
Guessing Game) โดย Nuttall (1996, อ้างถึงใน ถนอมจิตร  สังข์เจริญ, 2552) กล่าวว่ารูปแบบของ
การอ่านแบบบนลงล่างนี้เป็นเสมือนการมองแบบมุมสูง ซึ่งผู้อ่านได้มองภาพรวมของสิ่งที่จะอ่านและน า
สิ่งที่ผู้เขียนน าเสนอมาพิจารณาโดยใช้เหตุผลในการคาดเดา  อย่างไรก็ตาม ถ้าปราศจากความรู้และ
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ประสบการณ์เดิม  ผู้อ่านจะไม่สามารถเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่านในกระบวนการนี้  ผู้อ่านต้องใช้
ความสามารถในการคาดคะเนทั่วไปเกี่ยวกับสารถทีอ่านโดยใช้พ้ืนฐานความรู้เดิม  
  3) กระบวนการอ่านแนวปฏิสัมพันธ์ (Interactive Approach)   กระบวนการ
อ่านแนวปฏิสัมพันธ์มีการน ากระบวนการอ่านแบบล่างข้ึนบน (Bottom-up Model) กระบวนการอ่าน
แบบบนลงล่าง (Top-down Model) มาใช้ร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจากว่า เข้าได้ใช้ความรู้และประสบการณ์
เดิมเกี่ยวกับค า ประโยคหรือเรื่องราวมาคาดคะเนสิ่งที่ผู้เขียนเขียน เมื่อยิ่งอ่านซ้ า ย่อมได้สาระความรู้
มากขึ้น และเมื่ออ่านต่อไปจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น Rumelheart (1997) กล่าวถึงการน ากระบวนการอ่าน
แนวปฏิสัมพันธ์มาใช้โดยการน าความรู้ในตัวอักษรและการไม่มีความรู้มาใช้รวมกัน ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองสามารถใช้กระบวนการอ่านแบบบนลงล่างส าหรับส่วนที่ขาดหายและใช้
กระบวนการอ่านแบบล่างข้ึนบนในการท าความเข้าใจความหมายซึ่งผู้อ่านสามารถใช้ความรู้เดิมในการ
หาข้อมูลที่ขาดหาย  
  กล่าวโดยสรุปได้สิ่งที่ต้องค านึงในการสอนอ่านนั้นประกอบด้วย  กระบวนการ
อ่านแบบล่างขึ้นบน (Bottom-up Model) กระบวนการอ่านแบบบนลงล่าง (Top-down Model) 
กระบวนการอ่านแนวปฏิสัมพันธ์ (Interative Approch) ในการเรียนการสอนไม่ควรน ากระบวนการอ่าน
อย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้ผู้สอนควรน ากระบวนการอ่านมาผสมผสานและบูรณาการกัน 

 1.7.2 หลักการและขั้นตอนการสอนอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
  การจัดกิจกรรมในการอ่านนั้นควรค านึงถึงขั้นตอนในการสอนที่ต่อเนื่องกันซึ่งมี
นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอแนะหลักการและขั้นตอนในการสอนอ่านเพ่ือความเข้าใจไว้ดังนี้ 
  Gebhard (1985) ได้เสนอหลักการสอนอ่านส าหรับครูที่สอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศหรือเป็นภาษาท่ีสอง   เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนประสบความส าเร็จยิ่งขึ้นไว้ดังนี้ 
1) การฝึกฝนการอ่านสามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะอ่านได้ เพราะยิ่งผู้เรียนใช้เวลาในการอ่านมากก็
ยิ่งเป็นผู้อ่านที่ดีมากขึ้น ดังนั้นครูต้องพูดให้น้อยลง นอกจากนี้ครูอาจใช้วิธีท าเอกสาประกอบการสอน 
อธิบายค าศัพท์หรือโครงสร้างยากๆ หรืออาจให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองจากเอกสาร 2) บทอ่านที่มี
ความหมายต่อผู้เรียน และอยู่ในความสนใจของผู้เรียนย่อมมีผลให้การเรียนประสบความส าเร็จ 3) ความ
ซ้ าซ้อนของภาษาช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้การอ่าน หรือค าที่มีความหมายคล้ายกันในข้อความที่อ่าน 
บางครั้งอาจเป็นค าตรงกันข้างหรือใช้เครื่องหมายวรรคตอน ครูชี้แนะให้นักเรียนเดาความหมายของ
ค าหรือประโยคได้จากค าเหล่านี้ 4) การเสริมข้อมูลเพิ่มเติม ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้การอ่านได้ เนื่องจาก
ขาดความรู้  และประสบการณ์ของแต่ละคนต่างกัน  ครูจึงควรให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน   
5) การอ่านเป็นกลุ่มค าช่วยให้การจับใจความดีขึ้น การอ่านเพื่อความเข้าใจไม่จ าเป็นต้องรู้ความหมาย
ทุกค า แต่ควรอ่านเป็นกลุ่มค าเพ่ือจับใจความส าคัญ 6) สื่อการสอนช่วยเพ่ิมความเข้าใจในการอ่านแก่
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ผู้เรียน อาจใช้รูปภาพจริง หรือเครื่องมือจริง สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้นและเป็นการสร้าง
บรรยากาศในการสอนที่ดี 7) บรรยากาศในการเรียนการสอนควรเป็นไปอย่างสบายไม่เคร่งเครียด การท า
ความเข้าใจเรื่องที่อ่านครูเป็นผู้ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ จะเป็นการผ่อนคลายใน
การเรียนรู้ได้มากขึ้น 
  Babbitt (2002) ได้แบ่งกิจกรรมการอ่านสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทซึ่งขึ้นอยู่
กับเวลาที่กิจกรรมเหล่านี้ปรากฏขึ้น คือ  กิจกรรมก่อนอ่าน (Pre-reading) การรวบรวมและการหา
ความหมายของค าจากบทความซึ่งการหาความหมายนี้จะช่วยในการท าความเข้าใจของนักเรียน แต่อาจ
เป็นอุปสรรคในการอ่านได้ ซึ่งการรู้ความหมายของค าจะช่วยให้นักเรียนมีค าศัพท์ที่มากขึ้น นักเรียน
สามารถบันทึกความหมายในสมุดบันทึกหรือใบค าศัพท์ กลวิธีที่เกี่ยวข้องคือให้นักเรียนทบทวนโดยการ
ตอบค าถามเพ่ือความเข้าใจ  กิจกรรมการอ่าน (Reading)  ครูแนะน านักเรียนโดยการถามค าถามจาก
บทความโดยการใช้ค าถามระดับการอ่านตามตัวอักษร (literal)   ให้นักเรียนน าเสนอโดยการสรุป 
ปากเปล่าซึ่งน าเสนอเกี่ยวกับ โครงเรื่อง หรือถามค าถามเพ่ือหาใจความหรือเขียนสิ่งที่ได้สังเกตบน
กระดาษโน้ตเตือนความจ า และกิจกรรมหลังการอ่าน (Post-reading) สรุปด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ 
เช่น ผังกราฟิก โครงเรื่อง การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน เป็นต้น 
  Roit (2016) เสนอหลักการสอนอ่านเพ่ือความเข้าใจไว้ดังนี้ 1) ผู้สอนกระตุ้น
ความรู้เดิมของนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงกับหัวข้อที่จะอ่าน 2) ให้นักเรียนสังเกตสิ่งที่น่าสนใจที่ปรากฏอยู่ใน
บทความไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือหรือรูปภาพต่างๆ 3) สอนโครงสร้างบทอ่าน 4) ให้นักเรียนสังเกตค า 
ตัวอักษรหรือภาพที่นักเรียนไม่เข้าใจ 5) ให้นักเรียนคาดเดาสิ่งที่จะได้เรียนรู้จากบทความ 6) หาใจความ
ส าคัญจากหัวเรื่อง หัวข้อรอง หรือประโยคแรกของแต่ละย่อหน้า 7) ให้นักเรียนตั้งค าถามและตรวจสอบ
ข้อความในบทความ 8) ใช้แหล่งการเรียนรู้หรือแหล่งอ้างอิงอ่ืนในการตรวจสอบข้อมูลหรือความเข้าใจ 
  หลักสูตรภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ (2539) ได้เสนอ
ล าดับขั้นตอนการสอนอ่านไว้ 3 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 กิจกรรมก่อนอ่าน (Pre-Reading Activities) ผู้สอน
สามารถท ากิจกรรมที่จะกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความอยากรู้ และสนใจต่อสิ่งที่ก าลังจะอ่านโดยสร้าง 
Schema กระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิม ประสบการณ์เดิมเก่ียวกับเรื่องที่ก าลังจะอ่าน และสร้าง
แนวทางในการคิดหาความรู้ใหม่ได้โดยใช้สื่อการเรียนการสอนต่างๆ เช่น เกม เพลง การสาธิต การแสดงใบ้ 
เป็นต้น ขั้นที่ 2 กิจกรรมขณะอ่าน (While-Reading Activities) เป็นการน าเสนอเรื่องที่จะอ่านเป็น
ครั้งแรก ซึ่งสามารถอ่านได้ทั้งแบบออกเสียง และอ่านในใจ ขั้นตอนนี้มีจุดใหญ่ตรงสร้างกระบวนการคิด
ด้วยวิธีต่างๆ วิธีการต่างๆ วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการตั้งค าถาม เพ่ือตรวจสอบ ความเข้าใจของผู้เรียน ค าถาม
นั้นจะต้องใช้เวลาเพียงพอในการคิดหาค าตอบได้ด้วยตนเอง  และการถามจะต้องใช้รูปแบบการถามถึง
ข้อมูลย้อนกลับ และความรู้เพิ่มขึ้นทีละนิด ใช้ค าย้ าเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเป็นระยะขั้นที่ 3 กิจกรรม
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หลังอ่าน (Post-Reading Activities) ขั้นตอนสุดท้ายของกรสอนอ่าน มีจุดประสงค์เพ่ือย้ าความเข้าใจ
ของเรื่องที่อ่านให้มากขึ้น และสร้างความประทับใจด้วยกิจกรรมที่สนุกสนาน และเน้นเรื่องการ
แสดงออกถึงความเข้าใจในสิ่งที่เรียน  
  สรุปได้ว่าขั้นตอนในการสอนอ่านนั้นสามารถแบ่งได้ตามขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นก่อน การอ่าน (Pre-reading) เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ โดยการคาดเดาเรื่องที่จะอ่าน ขั้น
การอ่าน (While-reading) เป็นการน าเสนอเรื่องที่อ่าน อาจทบทวนความเข้าใจโดยการถามค าถาม และ
ขั้นหลังการอ่าน (Post-reading) เป็นการสรุปเรื่องที่อ่าน อาจสรุปด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เช่น ผัง
กราฟิก โครงเรื่อง ซึ่งนอกจาก 3 ขั้นตอนนี้ครูผู้สอนควรค านึงถึงหลักในการสอนอ่านเพ่ือความเจ้าใจ 
ดังนี้ การฝึกฝนให้นักเรียนได้อ่านอยู่เสมอ อาจให้นักเรียนเลือกอ่านเรื่องตามความสนใจ การสอน
ค าศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงหรือตรงกันข้ามกันก็จะช่วยให้ผู้อ่านมีวงค าศัพท์ที่มากข้ึน ในก่อนอ่าน
หรือระหว่างการอ่านครูควรเพ่ิมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอ่านเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงความรู้เดิมของ
ผู้เรียนได้อีกด้วยซึ่งจะน าไปสู่ความเข้าใจในการอ่านโดยไม่จ าเป็นต้องรู้ความหมายทุกค า และสิ่งที่ส าคัญ
เพ่ือมิให้การอ่านเกิดความน่าเบื่อหรือตึงเครียดครูสามารถให้ค าปรึกษาให้กับนักเรียนส าหรับข้อสงสัยใน
บทอ่านจะเป็นการเพ่ิมความส าเร็จในการอ่านได้ดี  
  1.8 โครงสร้างบทอ่าน 
  โครงสร้างบทอ่านเป็นวิธีการซึ่งผู้เขียนจัดเรียบเรียงข้อมูลสิ่งที่ผู้เขียนต้องการเขียน 
การสอนให้ผู้เรียนสามารถจดจ าสิ่งที่อ่านได้มากขึ้นและนานขึ้น นอกจากนนั้นการเข้าใจโครงสร้างใน
บริบทของบทความจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจในเรื่องที่อ่าน เข้าใจเรื่องได้รวดเร็วขึ้นซึ่งโครงสร้างบท
อ่านจะแสดงได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างใจความต่างๆ ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอแนะ
เกี่ยวกับโครงสร้างบทอ่านดังนี้ 
   โครงสร้างบทอ่านภาษาอังกฤษสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทที่มักพบตามแนวคิด
ของ Taylor (1992) and Bartlett (1989) สามารถสรุปได้ดังนี้ คือ 1) โครงสร้างเรื่องเล่า (Narrative 
หรือ story type)  2) โครงสร้างเรื่องเชิงความเรียง (Expository หรือ informational type)  แบ่งเป็น 
5 ประเภท คือ แบบบรรยาย (Description), แบบการเก็บรวบรวม (Collection), แบบแสดงเหตุและผล 
(Causation), แบบเสนอปัญหาและการแก้ปัญหา (Problem and solution), และแบบแสดงการ
เปรียบเทียบ (Comparison)  

 Piccolo (1987, อ้างถึงใน Gordon, 1990) ได้แนะน าว่านักเรียนควรจะมีความรู้
เกี่ยวกับโครงสร้างบทความ 6 ประเภท คือ 1) แบบบรรยาย (Description) 2) แบบแจกแจงรายละเอียด 
(Enumeration) 3) แบบเรียงเหตุการณ์ตามล าดับเวลา (Sequence) 4) แบบแสดงเหตุและผล 
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(Cause/effect) 5) แบบเปรียบเทียบ (Comparison/contrast) และ 6) แบบเสนอปัญหาและการแก้ไข 
(Problem/solution) 

 Lannon (1983) ได้แบ่งโครงสร้างที่ใช้ในการเขียนบทอ่านเป็น 6 ประเภท คือ แบบ
นิยาม (Definition), แบบชี้แจง (Illustrate), แบบจัดประเภท (Classification), แบบเปรียบเทียบ 
(Comparison and contrast), และแบบเรียงล าดับเหตุการณ์ (Sequence)  

 การที่ผู้อ่านจะเกิดความเข้าใจในการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อ่านควรมีความรู้
เกี่ยวกับโครงสร้างบทอ่านซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่อ่านได้รวดเร็ว สามารถจดจ าเรื่องราวที่อ่านได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยโครงสร้างบทอ่านแบ่งออกได้ 2 ประเภทที่มักพบเป็นประจ าคือ โครงสร้างเรื่องเล่า 
(Narrative) และโครงสร้างเรื่องเชิงความเรียง (Expository) แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ แบบบรรยาย 
(Description) แบบแจกแจงรายละเอียด (Enumeration)  แบบเรียงเหตุการณ์ตามล าดับเวลา 
(Sequence) แบบแสดงเหตุ และผล (Cause/effect) แบบเปรียบเทียบ (Comparison/contrast) และ
แบบเสนอปัญหาและการแก้ไข (Problem/solution) 
  1.9 แนวเรื่องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในภาษาต่างประเทศ 
  ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษผู้สอนควรเลือกแนวเรื่องต่างๆ เพ่ือนมาใช้ในการวางแผน
เพ่ือจัดท าหน่วยการเรียนรู้ โดยผู้สอนสามารถเลือกแนวเรื่องจากสภายุโรปที่ได้ศึกษาวิจัยว่าผู้เรียน
ภาษาต่างประเทศในระดับสื่อสารได้  ควรเรียนแนวเรื่อง (Theme) 14 เรื่องที่เป็นพ้ืนฐาน  โดย
ประกอบด้วยแนวเรื่องรอง (Sub-theme) (Council of Europe, 2006) ดังนี้  

 1. การระบุตนเอง (Personal identification) ครอบคลุมแนวเรื่องรอง ได้แก่ วันและ
สถานที่เกิด (Date and place of birth) อายุ (Age) เพศ (Sex) สถานะทางการสมรส (Marital status) 
เชื้อชาติ (Nationality) ภาษา (Language) อาชีพ (Occupation) การศึกษา (Education) ครอบครัว 
(Family) ศาสนา (Religion) บุคลิกและอารมณ์ (Character and disposition) ลักษณะภายนอก 
(Physical appearance) ชีวิตประจ าวัน (Daily life) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal 
relationship) อาชญากรรมและความยุติธรรม (Crime and justice) และปัญหาสังคม (Social affair) 
  2. บ้านและสิ่งแวดล้อม (House and home, environment)  ได้แก่  ชนิดของที่อยู่
อาศัย (Types of accommodation) เครื่องเรือน (Furniture) ที่อยู่อาศัย (Accommodation) ราคา 
(Cost) บริการ (Services) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) เขตแดน (Region) และพืช (Flora and 
fauna) 

 3. ชีวิตประจ าวัน (Daily life) ได้แก่ ที่บ้าน (At home) ที่ท างาน (At work) รายได้ 
(Income) และสิ่งที่คาดหวัง (Prospect)  

 4. ความบันเทิง (Entertainment)  ครอบคลุมแนวเรื่องรอง  ได้แก่   เวลาว่าง (Free  



29 
 

 
 

time) นันทนาการ (Recreation) กิจกรรมยามว่างและความสนใจ (Hobby and interest)  โรงหนัง  
โรงละคร (Cinema and theatre) ภาพยนตร์ (Movie) ศิลปะ (Art) กีฬา (Sport) โทรทัศน์และวิทยุ 
(Radio and TV) นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ (Exhibition and museum) สื่อสิ่งพิมพ์ (Press) การเฉลิม
ฉลอง (Celebration) เทศการ (Festival) และดนตรี (Music) 

 5. สถานที่ และการเดินทาง (Places and travel)  ได้แก่ การบอกต าแหน่ง (Location) 
ระยะทาง (Distance) การเคลื่อนที่ (Motion) ทิศทาง (Direction) ที่อยู่ (Address) บ้าน (House)  ชนิด
ของที่อยู่อาศัย (Types of accommodation) เครื่องเรือน (Furniture) ชื่อสถานที่ (Place name) การ
ขนส่งสาธารณะ (Public transport) การโดยสารโดยยานพาหนะส่วนตัว (Private transport) การจราจร 
(Traffic) ที่อยู่อาศัย (Accommodation) สัมภาระ (Luggage) วันหยุด (Holiday) การท่องเที่ยว 
(Tourism) การเข้าออกประเทศ (Entering and leaving a country) และเอกสารการเดินทาง (Travel 
document) 

 6. ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน (Relations with other people)   ได้แก่ ความสัมพันธ์ 
(Relationship) การเชิญชวน (Invitations) สมาชิกสโมสร (Club membership) โต้ตอบทางจดหมาย 
(Correspondence) การพบปะ (Meeting) รัฐบาลและการเมือง (Government and politics) 
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม (Crime and justice) สงครามและความสงบสุข (War and 
peace) และเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม (Social affairs) 

 7. สุขภาพ และการดูแลร่างกาย  (Health and body care) ได้แก่ ส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย (Parts of the body) ความสุขสบายส่วนตัว (Personal comfort) ความเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ 
(Ailments and accidents) อนามัย (hygiene) การบริการทางการแพทย์ (Medical services) และการ
ประกับ (Insurance) และโภชนาการ (Nutrition) 
  8. การศึกษา (Education) ได้แก่ โรงเรียน (Schooling) วิชา (Subjects) และคุณวุฒิ 
(Qualifications) 
  9. การซื้อขาย (Shopping) ได้แก่ ความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอย (Shopping 
facility) เสื้อผ้าและแฟชั่น (Clothes and fashion) ของใช้ในครัวเรือน (Household article) ราคา 
(Price)  

 10. อาหารและเครื่องดื่ม (Food and drink)  ได้แก่  ชนิดของอาหารและเครื่องดื่ม 
(Types of food and drink)  และการรับประทานอาหารนอกบ้านและดื่มนอกบ้าน (Eating and 
drinking out)  
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 11. การบริการ (Service) ได้แก่ ไปรษณีย์ (Post) โทรศัพท์ (Telephone) ธนาคาร 
(Bank) ต ารวจ (Police) การราชการแผนกทูต (Diplomatic services) อู่รถ (Garage) โรงพยาบาล
และการผ่าตัด (Hospital and surgery) และสถานีบริการน้ ามัน (Petrol station)  

 12. สถานที่ (Places) ได้แก่ บอกต าแหน่ง (Location) ระยะทาง (Distance)  การ
เคลื่อนที่ (Motion) ทิศทาง (Direction) ที่อยู่ (Address) และการจราจร (Traffic) 

   13. ภาษา (Languages) ได้แก่ ความสามารถทางภาษา (Ability) ความเข้าใจทางภาษา 
(Understanding) การแสดงออกทางค าพูด (Expression) และความถูกต้องทางภาษา (Correctness) 

  14. สภาพอากาศ (Weather) ได้แก่ การพยากรณ์อากาศ (Weather forecast) และ
ภูมิอากาศและสภาพอากาศ (Climate and weather) 
  จากแนวเรื่องของสภายุโรปทั้ง 14 เรื่อง สอดคล้องกับส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดคุณภาพ
ผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไว้ในตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ว่านักเรียนมีทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารตามหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ ตนเอง (Themselves) ครอบครัว (Families) 
โรงเรียน (Schools) สภาพแวดล้อม (The environments)  อาหารและเครื่องดื่ม (Foods and 
beverages) เวลาว่างและนันทนาการ (Free time and recreation) สุขภาพและสวัสดิการ (Health and 
welfare)  การซื้อขาย (Selling and buying)   ลมฟ้าอากาศ (Climate)  การศึกษาและอาชีพ  
(Education and occupation) การเดินทางท่องเที่ยว (Traveling)  การบริการ  (Services) สถานที่(Places) 
ภาษา (Language) และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and technology) กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) 
 1.10 การวัดและประเมินการอ่าน 
  วิธีการวัดและประเมินผลการอ่านมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้สอนทราบถึงระดับความสามารถ
ในการอ่านของผู้เรียน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและเป็นวิธีใน
การตัดสินผู้เรียนหลังจากจบบทเรียนนั้นๆ (Cross and Paris, 1987) ดังนั้นวิธีการวัดและประเมินผลใน
การอ่านจึงมีอยู่หลายรูปแบบ ซึ่งมีผู้เสนอแนะไว้ดังนี้ 
  Aebersold and Field (1997) ได้น าเสนอวิธีการที่หลากหลายในการประเมินการอ่าน
ไว้ 6 วิธีดังนี้ 
  1. การเขียนบันทึก (Journals) โดยการบันทึกเสียงหรือในรูปแบบการเขียน วิธีนี้จะ
ช่วยให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควบคุมกระบวนการอ่านเพ่ือความเข้าใจได้ 
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  2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios) เป็นการรวบรวมผลงานของนักเรียน เช่น การเขียน
บันทึกของนักเรียน การบ้าน ข้อสอบ การสรุปความจากการเรียน 
  3. การบ้าน (Homework) เป็นการประเมินนักเรียนความสามารถในการอ่านของนักเรียน
โดยการตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านจากบทอ่านที่ได้ให้ไป 
  4. การสังเกต (Observation) วิธีนี้ช่วยให้ผู้สอนประเมินความเข้าใจและการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียน ผู้สอนสามารถสังเกตการเข้าร่วมท างานกลุ่ม งานคู่ และงานเดี่ยว  
  5. การประเมินตนเอง (Self-assessment) เป็นวิธีที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนเนื่องจากผู้เรียนสามารถประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองได้ 
  6. การประเมินจากเพ่ือน (Peer-assessment) เป็นการประเมินการอ่านของเพ่ือนที่
เรียนด้วยกันจากกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
  Alderson (2000), Hughes (2003), Milanovic and Weir (2003), and Brown 
(2004) ได้เสนอรูปแบบการวัดและประเมินการอ่านภาษาอังกฤษไว้ดังนี้ 
  1. แบบทดสอบแบบอ่านออกเสียง (Reading Aloud) 
  2. แบบทดสอบแบบเขียนค าตอบ (Reading Response) 
  3. แบบทดสอบแบบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 
  4. แบบทดสอบแบบรูปภาพและค าแนะน า (Picture-cued Items) 
  5. แบบทดสอบแบบจับคู่ (Matching Tasks) 
  6. แบบทดสอบแบบแก้ไข (Editing Tasks) 
  7. แบบทดสอบแบบเติมค าในช่องว่าง (Gap-filling Tasks) 
  8. แบบทดสอบแบบโครซ (Cloze Tasks/C-test) 
  9. แบบทดสอบแบบตอบแบบสั้น (Short Answer Tasks) 
  10. แบบทดสอบแบบเรียงล าดับ (Ordering Tasks) 
  11. แบบทดสอบแบบถ่ายโอนข้อมูล (Information Transfer) 
  12. แบบทดสอบแบบเขียนสรุปความ (Summarizing and Responding) 
  13. แบบทดสอบแบบเขียนโครงร่าง (Note-taking and Outlining) 
  14. แบบทดสอบเติมประโยคให้สมบูรณ์ (Sentence Completion) 
  15. การท าโครงงาน (Project Performance) 
  16. การอ่านอย่างรวดเร็ว (Skimming) 
  17. การอ่านแบบละเอียด (Scanning) 
  18. การตอบถูก/ผิด ไม่ได้กล่าวถึง และตอบใช่/ไม่ใช่ (T/F not stated, Y/N) 
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  19. การเล่าเรื่อง (Free Recall) 
  วิสาข์ จัติวัตร์ (2543) ได้แบ่งประเภทการวัดผลในการอ่านไว้ 2 ประเภทหลักดังนี้ 
  1. การวัดผลอย่างเป็นทางการ (Formal Measures) เป็นการทดสอบอย่างมีระบบซึ่ง
แบ่ง เป็นประเภทใหญ่ได้ 2 ประเภทคือ 
     1.1 แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม เป็นการเปรียบเทียบคะแนน โดยใช้นักเรียนในกลุ่ม
เป็นเกณฑ์ว่านักเรียนแต่ละคนอยู่ล าดับที่เท่าไรของกลุ่ม 
     1.2 แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์  เป็นการวิเคราะห์ว่านักเรียนสามารถท าข้อสอบ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ได้ดีเพียงใด 
  2. การวัดผลอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Measures)  เป็นกระบวนการเก็บข้อมูล
หลายรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย 
    2.1 การสังเกตนักเรียน (Kid-Watching) 
   2.2 รายการค าอ่านที่คาดเคลื่อนไปจากบนอ่าน (Reading Miscue Inventory) 
    2.3 รายการค าอ่านอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Reading Inventory) 
    2.4 การประเมินผลการเล่าเรื่อง (Assessing Free Recall) 

    2.5 การประเมินตนเอง (Self-Report) 
  กล่าวโดยสรุป จากการวัดและประเมินการอ่านภาษาอังกฤษมีวิธีการทดสอบที่
หลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามผู้สอนควรค านึงถึงการประเมินที่สอดคล้องกับกิจกรรมการอ่าน ระดับ
ของผู้เรียน เพ่ือให้การประเมินมีประสิทธิภาพเนื่องจากการวัดและประเมินผลทักษะการอ่านไม่ได้
สิ้นสุดเพียงการวัดผลความเข้าใจ แต่ยังเป็นวิธีการในการเติมเต็มความเข้าใจให้กับนักเรียนอีกด้วย 
 
2. วิธีการสอนแบบ SQ4R 
 2.1 ความเป็นมาของวิธีการสอนแบบ SQ4R 
  วิธีสอนแบบ SQ4R นั้นได้ปรับปรุงมาจาการสอนแบบ SQ3R ของ Francis P. 
Robinson (1941) ผู้เชี่ยวชาญด้านกานอ่านแห่งมหาวิทยาลัยโอไฮโอ กลยุทธ์นี้ออกแบบมาเพ่ือใช้กับ
วิธีการเขียนเชิงอธิบาย วิธีการสอนนี้ใช้ตัดอักษรตัวแรกส าหรับแต่ละข้ันตอน คือ การส ารวจ (Survey) 
ผู้อ่านเริ่มต้นโดยการส ารวจหัวข้อเรื่อง เพ่ือหาใจความหลักของเรื่องตลอดจนอ่านย่อหน้าที่เป็นส่วนสรุป 
ขั้นนี้ช่วยให้ผู้อ่านสามารถคาดเดาเรื่องที่จะอ่านได้, การตั้งค าถาม (Question) โรบินสันได้แนะน าให้น าหัว
เรื่องมาตั้งเป็นค าถาม ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้อ่านอ่านอย่างมีจุดหมายเพ่ือหาค าตอบ, การอ่าน (Read) ขั้น
การอ่านนี้เป็นการอ่านเพ่ือหาค าตอบจากค าถามที่ตั้งไว้, การจดจ า (Recite) ผู้อ่านจะใช้ขั้นการจดจ านี้ใน
การจดบันทึกและสรุปส่วนที่ส าคัญ  และการทบทวน(Review)  ให้ผู้อ่านกลับไปทดทวนสิ่งที่ได้บันทึกไว้ 
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และสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างใจความหลักและรายละเอียดสนับสนุน (Robinson, 1961 อ้างถึงใน 
Baier, 2011)  

  ต่อมาวิธีการสอนแบบเทคนิค SQ4R ที่พัฒนาโดย Wong (2000) ซึ่งได้เสนอแนะวิธี
สอนอ่านแบบ SQ4R  โดยมีการเพิ่มข้ันตอนบันทึก (Record) หลังจากนักเรียนได้อ่านบทอ่านเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ซึ่งเป็นการจดบันทึกข้อมูลที่ส าคัญที่ต้องการเพ่ือการจดจ า 
เรียนรู้และน าไปใช้ รวมถึงช่วยในการลดระยะเวลาในการหาข้อมูลที่ต้องการ  ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและช่วยให้การเรียนรู้คงทน 
  2.2 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนแบบ SQ4R 
  การสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีสอนที่มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
  ทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognitive Theory) 
  นักจิตวิทยา ได้อธิบายถึงพัฒนาการของความรู้ไว้ 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือ  การ
เรียนรู้ที่เป็นไปโดยไม่รู้ตัว  ขั้นที่สองคือ  การเริ่มมีการควบคุมความรู้ที่ได้มาโดยรู้สึกตัว ในปัจจุบัน
นักจิตวิทยาเริ่มสนใจศึกษาการเรียนรู้ในขั้นที่สอง ซึ่งเรียกว่า อภิปัญญา (Metacognition) ซึ่งหมายถึง 
ความรู้เกี่ยวกับขบวนการและผลที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจของตนเอง Flavell  (1976, อ้างถึงใน  
วิสาข์ จัติวัตร์, 2543) 
  อภิปัญญามีบทบาทส าคัญในการอ่าน ในขณะที่ผู้อ่านก าลังอ่านโดยใช้กลวิธีต่างๆ ทั้ง
ทักษะระดับพ้ืนฐานและในระดับสูง ผู้อ่านใช้ทักษะการอ่านโดยไม่รู้ตัว ผู้อ่านเลือกใช้กลวิธีต่างๆ  เพ่ือให้
ได้ความหมาย ทักษะในขั้นตอนนี้คือ การใช้ความรู้ความเข้าใจ (Cognition) แต่เมื่อใดผู้อ่านไม่สามารถ
ท าความเข้าใจกับบทอ่านได้  จึงพยายามหาต้นเหตุของความล้มเหลว หากลวิธีเพ่ือเอาชนะความล้มเหลว 
ทักษะในการควบคุมการเรียนรู้ของตนเองโดยสามารถบอกได้ว่าใช้กลวิธีใดมาช่วยท าความเข้าใจกับ
บทอ่าน เรียกว่า เป็นทักษะอภิปัญญา (Metacognitive Skill)  (Brown, 1980 อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวัตร์, 
2543) 
  Vacca and Vacca (1998)  ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีอภิปัญญา หรือการใช้ความคิดอย่าง
รู้ตัวคือความรู้หรือความสามารถในการควบคุมกระบวนการคิดของตนและการตระหนักรู้ในกระบวนการ
ใช้สติปัญญาของตน เมื่อน ามาใช้อธิบายในการอ่าน ทฤษฎีอภิปัญญาจะเกี่ยวข้องกับกลวิธีการสรุปความ  
การอนุมาน การคาดเดาเหตุการณ์และกลวิธีอ่ืนๆ ในการพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน การที่ผู้อ่านรู้จัก
กลวิธีในการอ่านดังกล่าวข้างต้นในการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของตนนั้นยังไม่เพียงพอ  ผู้อ่าน
จ าเป็นต้องรู้จักเลือกกลวิธีในการอ่านได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบทอ่านด้วยเช่น Gunning (1996) 
ทฤษฎีอภิปัญญาที่น ามาใช้กับความเข้าใจในการอ่านเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ 4 เกณฑ์ ดังต่อไปนี้ คือ 
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  1. การตระหนักรู้ในตนเอง (Knowing Oneself) หมายถึง ผู้อ่านตระหนักว่าตนรู้อะไร
และความสามารถในการอ่านของตน รวมทั้งสามารถใช้ความรู้เดิมในการเตรียมตัวในการอ่าน ผู้อ่านที่มี
ประสิทธิภาพจะรู้จักเลือก และใช้กลวิธีในการอ่านได้อย่างเหมาะสมกับบทอ่านและกับตนเอง 
  2. การควบคุม (Regulating) หมายถึง ผู้เรียนรู้ว่าตนอ่านอะไร  อ่านอย่างไรและ
สามารถใช้ความรู้ของตนมาใช้กับการอ่าน ผู้อ่านมีการส ารวจบทอ่าน มีการจัดเรียงข้อมูลต่างๆ ที่
ปรากฏในบทอ่าน หาจุดมุ่งหมายในการอ่านหรือเลือกใช้กลวิธีในการอ่านที่มีประสิทธิภาพ 
  3. การตรวจสอบ (Checking) หมายถึง ผู้เรียนสามารถที่จะประเมินความสามารถในการ
อ่านของตนเองได้ ผู้อ่านรู้ปัญหาในการอ่าน สามาเหตุและวิธีการแก้ไข ผู้อ่านสามารถประเมินการอ่าน
ด้วยตนเองได้ โดยการตั้งค าถามให้กับตนเองว่ามีจุดประสงค์ในการอ่านเพ่ืออะไรตรงประเด็นหรือไม่ 
เป็นต้น Gunning (1996) 
  4. การแก้ไข (Repairing) ผู้เรียนสามารถแก้ไขจุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาด   ในกรณี
ที่มีปัญหาเกิดขึ้นในการอ่านหรืออ่านไม่เข้าใจ 
  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognitive Theory)  เป็นการอธิบาย
ถึงการตระหนักรู้ในตนเอง (Knowing Oneself) การควบคุม (Regulating) การตรวจสอบ (Checking) 
และการแก้ไข (Repairing) ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น การอ่านที่มีประสิทธิภาพ ผู้อ่านจ าเป็นต้องมีการคิด
อย่างรู้ตัวหรืออภิปัญญาในขั้นตอนการอ่านทุกข้ันตอนและมีการควบคุมและจัดกระบวนการคิดของตน
ในขณะที่อ่าน ผู้อ่านควรที่จะตระหนักว่าการอ่านเพ่ือความเข้าใจ จะต้องใช้กลวิธีอะไรและอย่างไร และ
เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในการอ่าน ผู้ อ่านสามารถหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขได้ ท าให้การอ่านของตนมี
ประสิทธิภาพ 
  องค์ประกอบของอภิปัญญา Brown (1980, อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวัตร์, 2543) ได้สรุป
องค์ประกอบของอภิปัญญา เป็น 2 ชนิดใหญ่ คือ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของตนเอง   (Knowledge about cognition)   
เป็นความรู้เกี่ยวกับตนเองว่ารู้อะไรบ้าง นอกจากนี้ยังรู้ว่าตนเองท ากิจกรรมใดบ้างในขณะอ่าน เขียนหรือ
แก้ปัญหาสรุปได้ว่าคามรู้นี้เป็นความรู้เกี่ยวกับข้อจ ากัดของตนเอง  และระดับความยากง่ายของงานที่
ต้องท า  
  2. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมความรู้ความเข้าใจ  (Regulation of cognition)   เป็น
ความรู้เกี่ยวกับกลไกที่ใช้ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองว่าประกอบไปด้วย การวางแผนว่าจะใช้กลวิธีใด  
การตรวจสอบของการใช้กลวิธีต่างๆ และยังเป็นการควบคุมประสิทธิภาพของการเรียนรู้ โดยการ
ตรวจสอบ เปลี่ยนแปลงแก้ไข และประเมินการใช้กลวิธีต่างๆ ในการเรียนรู้ของตนเองตลอดเวลา 
  จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า องค์ประกอบของอภิปัญญา ประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจของตนเอง (Knowledge about cognition) คือรู้เกี่ยวกับตนเองว่ารู้อะไรบ้าง รู้ว่า
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ตนเองท ากิจกรรมใดบ้างในขณะอ่าน เขียนหรือแก้ปัญหา สรุปได้ว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับข้อจ ากัดของตนเอง 
และระดับความยากง่ายของงานที่ท า ส่วนความรู้เกี่ยวกับการควบคุมความรู้ความเข้าใจ (Regulation of 
cognition) เป็นความรู้เกี่ยวกับกลไกที่ใช้ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  การางแผนว่าจะใช้กลวิธีใด การ
ตรวจสอบของการใช้กลวิธีต่างๆ และยังการควบคุมประสิทธิภาพของการเรียนรู้ โดยการตรวจสอบ 
เปลี่ยนแปลงแก้ไขและประเมินการใช้กลวิธีต่างๆ ในการเรียนรู้ของตนเองตลอดเวลา 
  ประเภทของโครงสร้างความรู้ 
  Carrell (1987, อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวัตร์, 2543)  ได้แบ่งโครงสร้างความรู้ที่ผู้อ่าน
น ามาตีความเนื้อเรื่องขณะที่อ่าน 2 ชนิด คือ 
  1. โครงสร้างความรู้เนื้อหา (Content Schema) คือ โครงสร้างความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา
ของเรื่องที่อ่านซึ่งที่ผู้อ่านมีอยู่เดิม ถ้าผู้อ่านคุ้นเคยเนื้อหาที่อ่านมาก่อนย่อมเข้าใจเนื้อเรื่องได้ดี 
  2. โครงสร้างความรู้ด้านรูปแบบ (Formal Schema) คือ โครงสร้างที่ช่วยให้ผู้อ่าน
สามารถท าความเข้าใจบทอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ โครงสร้างความรู้ด้านรูปแบบ โดยบทความ
แต่ละชิ้นจะมีรูปแบบโครงสร้างบทอ่านและรูปแบบที่แตกต่างกัน หากผู้อ่านมีความรู้เรื่องโครงสร้างของ
บทความก็จะช่วยให้มีความเข้าใจในการอ่านยิ่งขึ้น โครงสร้างบทอ่านเปรียบเสมือนพื้นฐาน  ให้ผู้อ่านมี
การคาดเดาเนื้อหาในบทความ (Smith, 1994) 
 2.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R โดยนักวิจัยและนักการศึกษา
ได้เสนอการจัดการเรียนรู้ดังนี ้   

  Wong (2000) ได้กล่าวถึงการอ่านแบบ SQ4R มี 6 ขั้นตอน  โดยเสนอแนะวิธีการอ่าน
โดยใช้แต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ขั้นการส ารวจ (Survey) ส ารวจหมายถึง การมองภาพรวมทั้งหมดของบทอ่าน การ
สังเกตส่วนส าคัญของบทอ่าน และการหาจุดส าคัญในตอนจบของบทอ่าน ประโยชน์ของการส ารวจนั้นมี
อยู่หลายด้านดังนั้นการส ารวจทั้งหมดของบทอ่านเป็นสิ่งที่ถูกแนะน าเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามผู้อ่าน
สามารถส ารวจเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของบทอ่านก็ได้หากบทอ่านนั้นยาวจนเกินไป  เพ่ือเป็นการส ารวจ
บทอ่านขั้นตอนต่อไปนี้เป็นส่วนที่ควรจะท าการส ารวจ เช่น ชื่อเรื่อง (title) ส่วนน า (introduction) 
กราฟ ชาร์ท ภาพวาด นิยามศัพท์เฉพาะ หรือข้อมูลในส่วนท้ายของบท 

 2. ขั้นการตั้งค าถาม (Questions) ในขั้นนี้เป็นการสร้างค าถามส าหรับแต่ละหัวข้อหลัก
และหัวข้อย่อยโดยใช้ค าต่อไปนี้ which, when, what, why, where, how, หรือ who ในการตั้งค าถาม 
การตั้งค าถามเป็นการพัฒนาความเข้าใจของผู้อ่านและค าถามนั้นสามารถน าไปใช้ในการทบทวนบทอ่าน      
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 3. ขั้นการอ่าน (Reading) ในขั้นการอ่านนี้จะกระตุ้นให้ผู้อ่านอ่านอย่างระมัดระวัง 
ส าหรับหนังสือเรียนส่วนใหญ่ผู้อ่านควรอ่านเพียงหนึ่งย่อหน้าและหยุดอ่านซึ่งวิธีนี้ท าให้ผู้อ่านสามารถ
สร้างความเข้าใจในแต่ละย่อหน้าได้ดี 

 4. ขั้นจดบันทึก (Record) การอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นการหาใจความส าคัญและการ
จดจ ารายละเอียดสนับสนุน หลังจากผู้อ่านอ่านหนึ่งย่อหน้าอย่างละเอียดแล้วขั้นต่อไปคือขึ้นจดบันทึก
โดยการใช้การจดบันทึกข้อมูลที่ส าคัญ ผู้อ่านสามารถใช้วิธีการจดบันทึก เช่น การขีดเส้นใต้หรือการขีด
เน้นข้อความ การจดบันทึกด้านข้างหนังสือ หรือการใช้แผนผังความคิด เป็นต้น 

 5. ขั้นการจดจ า (Recite) ก่อนที่ผู้อ่านจะอ่านในย่อหน้าถัดไป ท ผู้อ่านควรหยุดอ่าน
และใช้ขั้นการจดจ า ขั้นนี้ให้บันทึกใจความส าคัญรวมไปถึงรายละเอียดสนับสนุนและจดจ าข้อมูลใหม่ๆ 
ที่หามาได้ การสรุปข้อมูลที่อ่านมาควรจะเขียนลงในบันทึก เปล่งเสียงออกมาและเติมค าตอบจากค าถาม
ให้สมบูรณ ์

 6. ขั้นทบทวน (Review) หลังจากท่ีผู้อ่านด าเนินการในชั้นการส ารวจ  การตั้งค าถาม 
การอ่านการจดบันทึก และการจดจ าแล้ว ขั้นทบทวนเป็นขั้นสุดท้าย ซึ่งสามารถท าได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
เช่น ตอบค าถามในส่วนท้ายของบท ตอบค าถามในขั้นตั้งค าถาม ศึกษาและจดจ าจากบันทึกที่เขียนใน
ขั้นจดบันทึก หรือการเขียนสรุปความจากบทอ่าน เป็นต้น 

 Pandjaitan and Palandeng (2011) ได้เสนอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
วิธีสอนแบบ SQ4R ดังต่อไปนี้ 

 1. ขั้นส ารวจ (Survey) ให้ผู้เรียนคาดเดาสิ่งที่อยู่ในบทความนั้นๆ  โดยอ่านบทน าซึ่ง
มีใจความส าคัญและรายละเอียดปลีกย่อย อ่านบทสรุปซึ่งเป็นส่วนเชื่อมโยงระหว่างใจความส าคัญ อ่าน
หัวข้อหลัก และพยายามเชื่อมโยงความคิดแต่ละหัวข้อว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

 2. ขั้นตั้งค าถาม (Question)   ตั้งค าถามโดยการน าหัวเรื่องและหัวเรื่องย่อยมา
เปลี่ยนเป็นค าถามโดยใช้การถามถึง ใคร ที่ไหน เมื่อไร ท าไม และอย่างไร  เพ่ือให้การอ่านมีจุดหมายที่
ชัดเจนและวิเคราะห์ว่าประเด็นใดส าคัญหรือไม่ส าคัญ 

 3. ขั้นอ่าน (Read) อ่านเนื้อหาทั้งหมดหนึ่งครั้งและมองหาค าตอบที่ได้ตั้งไว้   และมี
การจดบันทึกสั้นๆ ในขณะที่อ่าน  

 4. ขั้นจดจ า (Recite) อ่านเนื้อหาที่ได้อ่านไปอีกครั้งและน ามาเขียนค าถาม   พยายาม
หาค าตอบอย่างเงียบๆ หรือมีการเปล่งเสียงค าตอบออกมาโดยไม่กลับไปอ่านอีกครั้ง และอ่านข้อมูลจาก
สิ่งที่จดบันทึกไว้เพ่ือให้แน่ใจว่าสิ่งที่ได้หาค าตอบมานั้นถูกต้อง 

 5. ขั้นบันทึก (Record) เขียนบันทึกสั้นๆ ในแต่ละส่วนของบทความ โดยการใช้ขั้นอ่าน
และการจดจ าอีกครั้ง และบันทึกเป็นภาษาและความเข้าใจของตัวเอง 

 6. ขั้นทบทวน (Review) เมื่ออ่านบทความจบแล้ว กลับไปอ่านสิ่งที่บันทึกไว้เพ่ือให้ 
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เห็นข้อมูลโดยภาพรวมและข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ทบทวนความทรงจ าจากที่ได้อ่านมาโดยไม่กลับไปดูที่
บันทึกไว้ อาจมีทดสอบกลางเทอมหรือปลายภาคแต่การทบทวนทุกๆ สัปดาห์จะมีประสิทธิภาพกว่า 

 จากข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R  สรุปได้ว่าขั้นตอน
การจัดกิจกรรมโดยวิธีสอนแบบ SQ4R มีล าดับขั้นตอน 6 ขั้นตอน คือ ขั้นอ่านส ารวจหาใจความส าคัญ
ของเรื่องที่อ่าน (Survey)  ขั้นการตั้งค าถาม (Question)  ขั้นอ่านเพ่ือหาค าตอบโดยละเอียด (Read)  
ขั้นจดข้อมูล (Record) ขั้นบรรยายใจข้อความส าคัญลงในบันทึก (Recite) และทบทวนเรื่องที่อ่าน
ทั้งหมด (Review) 
 
3. แผนผังกราฟิก 
 3.1 ความหมายของแผนผังกราฟิก 
  ผังกราฟิกพัฒนาต่อเนื่องมาจากการจัดโครงสร้างความคิดล่วงหน้าตามทฤษฎีการ
เรียนรู้อย่างมีความหมายของ David Paul Ausubel (1963) โดยได้เสนอการจัดโครงสร้างความคิด
ล่วงหน้าเพ่ือใช้ส าหรับการอ่านท าความเข้าใจจากต ารา หลังจากนั้นมีภาพประกอบแบบต่างๆ ปรากฏ
ขึ้นมากกว่า 20 ชนิด รวมทั้งโครงภาพรวม โดยน ามาใช้ท าความเข้าใจกับบทความที่มีความยาวมากๆ 
แล้วน าเสนอโครงสร้างภาพรวม โดยน ามาใช้ท าความเช้าใจกับบทความที่มีความยาวมากๆ แล้วน าเสนอ
ข้อความรู้ในรูปของไดอะแกรม รูปภาพต่างๆ ต่อมามีนักการศึกษาได้เปลี่ยนการเรียนชื่อจาก โครงสร้าง
ภาพรวมมาเป็นผังกราฟิก ในปัจจุบันได้มีนักการศึกษาเริ่มน าผังกราฟิกมาใช้เป็นเทคนิคการสอนในวิชา
ต่างๆ มากขึ้นเป็นล าดับมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของผังกราฟิกไว้ดังนี้   
  Clark (1991) ได้ให้ความหมายว่า ผังกราฟิกเป็นแบบของความคิดที่ผู้สอนหรือผู้เรียน
หรือทั้งผู้สอนและผู้เรียนสร้างข้ึนเพื่อแสดงความคิดความเข้าใจออกมาเป็นรูปธรรม ว่าผู้เรียนก าลังคิด
อะไรจากการอ่านเนื้อหาวิชา ส่วน Jones, Pierce and Hunter (1988-1989, อ้างถึงใน Ozturk, 2012) 
ให้ความหมายของผังกราฟิกว่า ผังกราฟิกเป็นเครื่องมือและเทคนิคในการน าเสนอข้อมูล ผังกราฟิกท่ีมี
การออกแบบที่ดีจะแสดงให้เห็นใจความส าคัญของบทความ ความสัมพันธ์ในแต่ละส่วนและช่วยให้เข้าใจ
การล าดับเหตุการณ์ของบทความได้ สอดคล้องกับ Doug และ Melissa (2005) เห็นว่าผังกราฟิกเป็น
เครื่องมือที่มีประโยชน์ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน เพราะสามารถประยุกต์ใช้ผังกราฟิกแบบต่างๆ 
อย่างไม่สิ้นสุด แสดงให้เห็นถึงการจัดล าดับกระบวนการคิดของผู้เรียนได้อย่างสมบูรณ์เป็นกลวิธีที่ใช้ใน
การท าความเข้าใจสิ่งที่เรียนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นเสมือนการมองภาพรวมข้อมูลทั้งหมดของสิ่งที่
ได้อ่าน ที่ประกอบไปด้วยความคิดหรือข้อมูลส าคัญๆ ที่เชื่อมโยงกันอยู่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งท าให้เห็น
โครงสร้างของความรู้หรือเนื้อหาสาระนั้นๆ และช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น
และจดจ าได้นาน (Jiang and Grabe, 2007; ทิศนา แขมมณี, 2548)  
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  จากความหมายของผังกราฟิกที่นักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายไว้ สรุปได้ว่าผัง
กราฟิกหมายถึง การแสดงข้อมูลให้เห็นถึงใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
ส่วนต่างๆ เป็นเทคนิคที่ให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจบทอ่านง่ายขึ้นโดยการจัดเรียงข้อมูล และเกิดความคิด
รวบยอด 
 3.2 ทฤษฎีและแนวคิดของการสอนโดยใช้แผนผังกราฟิก 
  ผังกราฟิก (Graphic Organizers: Gos) โดยเริ่มแรกเรียกว่าโครงสร้างความคิดล่วงหน้า 
(advance organizers) ซึ่งเริ่มคิดค้นโดย  Barron แต่ผู้คิดทฤษฎีนี้คือ Ausubel โดยเป็นทฤษฎีที่เป็น
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning Theory)  โดยการใช้โครงสร้างความคิดล่วงหน้า
เพ่ือการเรียนรู้และการจดจ าสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแต่มีความสัมพันธ์อย่างมีความหมายของนักเรียน อย่างไรก็
ตามจุดประสงค์ของการใช้การจัดการเพ่ือกระตุ้นความรู้เดิมของนักเรียนและเพ่ือเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียนรู้
ใหม่กับความรู้เดิมได้ดีและจ าได้แม่นย า (Ausubel, 1963) ประมาณปี 1975 เกิดแผนภาพรูปแบบต่างๆ 
มากกว่า 20 ชนิด ต่อมา Barron (1970) ได้พัฒนาแผนภาพโดยเรียกว่า โครงสร้างภาพรวม (Structure 
Overview) และในปี 1974 Barron and Stone (1974) ได้ขยายโครงสร้างภาพรวมแล้วเรียกชื่อใหม่ว่า 
การจัดข้อมูลด้วยแผนผังกราฟิก (Graphic Organizer) ผังความรู้นี้จะมีชื่อเรียกคล้ายกัน เช่น โครงสร้าง
ความคิดล่วงหน้า (Advance Organizers) แผนภาพความคิดรวบยอด (Concept diagrams) ผัง
ความคิดรวบยอด (Concept Maps) และผังความคิด (Mind Maps) (Bromley, 1996, Bromley, DeVitis 
and Modlo, 1995) นักการศึกษาได้น าผังความรู้มาพัฒนาและใช้ในการเรียนการสอนกว้างขวางขึ้นโดย
น ามาใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆมากขึ้น 
  ดังนั้นในน าแผนผังกราฟิกมาใช้ในการเรียนการสอนสิ่งที่จ าเป็นในการน าไปใช้  คือ
การศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning Theory) ซึ่งรายละเอียดของ
ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายต่อการน าแผนผังกราฟิกไปใช้ในการเรียนการสอนมีดังต่อไปนี้ 

      3.2.1 ทฤษฏีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning Theory) 
      Ausubel (1968, อ้างถึงใน Debat, 2006) กล่าวโดยสรุปว่าการเรียนรู้อย่างมี

ความหมาย (Meaningful learning) เกิดขึ้นเมื่อได้รับข้อมูลใหม่ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและสัมพันธ์
กับสิ่งที่ผู้เรียนมีความรู้อยู่แล้วกับโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) ซึ่งจะมีการจัดล าดับ
ความคิดเช่นเดียวกับพีรมิดที่มีการเชื่อมโยงจากมโนทัศน์ที่กว้างจนถึงมโนทัศน์ที่เฉพาะเจาะจง หาก
ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่และสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วได้นั้นการเรียนรู้ก็จะมีความหมาย (Mehran and 
Kalhor, 2016) นอกจากนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ Ausubel (1969, อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 
2541)  มีความเห็นว่า ผู้เรียนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยการรับหรือด้วยการค้นพบและวิธีที่เรียนอาจจะ
เป็นการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจอย่างมีความหมายหรือเป็นการเรียนรู้โดยการท่องจ าโดยไม่คิดและได้แบ่ง 
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การเรียนรู้ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้   
 1. การเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมาย  (Meaning Reception Learning)  

เป็นการเรียนรู้ที่ได้รับการสอนสิ่งใหม่ๆ อย่างครบถ้วนและผู้เรียนน าไปสัมพันธ์กับความรู้เดิมที่มีอยู่   
 2. การเรียนรู้โดยการรับแบบท่องจ าโดยไม่คิด  (Rote Reception Learning)  

เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับการสอนสิ่งใหม่อย่างครบถ้วนและผู้เรียนท่องจ าไว้ 
 3. การเรียนรู้โดยการค้นพบอย่างมีความหมาย    (Meaningful Discovery 

Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนค้นพบค าตอบเองและน าไปสัมพันธ์กับความรู้เดิมที่มีอยู่ 
  4. การเรียนรู้โดยการค้นพบแบบท่องจ าโดยไม่คิด (Rote Discovery Learning) 
เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนค้นพบค าตอบเองแต่ท่องจ าไว้ 
  ในการเรียนหากจะให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมายผู้สอนต้องค านึงถึงองค์ประกอบ 
3 ประการคือ 1. การจัดระบบของเนื้อหา (เนื้อหาในหลักสูตร) เนื้อหาที่จะใช้สอนให้กับผู้เรียนจะไม่เน้น
ให้นักเรียนท่องจ า แต่ควรให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 2. วิธีการที่สมอง
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ (วิธีการเรียนรู้) ผู้เรียนสามารถน าเทคนิคต่างๆ เช่น การใช้แผนภาพ 
แผนภูมิ แผนผัง ตารางหรือสัญลักษณ์ต่างๆ  เข้ามาประกอบในการท าความเข้าใจสิ่งที่เรียนให้กระจ่าง   
มากขึ้น 3.  วิธีการน าความรู้ใหม่ในหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้เมื่อต้องการน าเสนอความรู้
ใหม่ให้แก่ผู้เรียน  ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงควรเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
ซึ่งผู้สอนต้องให้ผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่เรียนใหม่เข้าไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม หรือมโนทัศน์ที่มีอยู่แล้ว 
ควรให้ผู้เรียนฝึกหัดการเชื่อมโยงเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง (Ausubel, 1971, อ้างถึงใน ศิริลักษณ์ หย่าง-
สุวรรณ, 2543) และ Ausubel and Robinson (1969) ได้เสนอว่า การเรียนรู้อย่างมีความหมายจะ
เกิดขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้  ลักษณะการจัดเนื้อหา เนื้อหาควรจัดให้ผู้เรียนได้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เชิงล าดับชั้น ความเหมือนหรือความต่าง  ความขัดแย้ง เพ่ือให้ผู้เรียนจับประเด็นส าคัญของ
เนื้อหาได้ง่ายขึ้น ระดับความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว ผู้เรียนแต่
ละคนมีโครงสร้างทางปัญญาแตกต่างกันตามระดับความรู้ทางสมอง ดังนั้นผู้เรียนที่สามารถเชื่อมโยง
ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วเข้ากับสิ่งที่เรียนใหม่ได้ดีมากเพียงใดย่อมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ได้มากขึ้น และความพยายามในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว การเรียนรู้ที่มี
ความหมายย่อมสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ต่อไป และพยายามที่จะเชื่อมโรงความรู้ใหม่เข้า
กับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว  ดังนั้นผู้สอนต้องพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความพยายามที่จะเชื่อมโยง
ความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  
   3.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการน าเสนอโครงสร้างความคิดล่วงหน้า 
  การน าเสนอโครงสร้างคิดคิดล่วงหน้า (Advance Organizer) เป็นกลยุทธ์ทาง 
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ปัญญาโดย Ausubel  ซึ่งพบว่าเป็นการช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้เดิมมาใช้กับความรู้ใหม่ที่ได้รับ ถ้าเกิด
การเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมและความรู้ใหม่ การเรียนจะมีความหมายกับผู้เรียน (Ausubel, 1968) 
สอดคล้องกับ Meyer (2003) เชื่อว่า โครงสร้างความคิดล่วงหน้า ช่วยให้การจัดการความรู้ใหม่โดยการวาง
โครงร่างและล าดับใจความส าคัญความรู้ใหม่โดยมีความรู้เดิมเป็นพื้นฐาน  โครงสร้างความคิดล่วงหน้านี้
จะช่วยในกระบวนการถ่ายโอนความรู้และการสร้างความรู้ใหม่และช่วยให้มีความจ าที่คงทน และวิธีนี้
เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพโดยช่วยให้ผู้เรียนสามารถมองภาพรวมของหัวข้อในการอ่านและมองเห็นภาพ
เพ่ือเชื่อมโยงกับกรอบความคิดท่ีได้เรียนไป  
  การน าเสนอโครงสร้างความคิดล่วงหน้า มีความส าคัญมากเพราะท าหน้าที่
เป็นสะพานเชื่อมทางปัญญา (Cognitive Bridge) ซึ่งผู้สอนใช้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่
ได้เรียนรู้มาแล้วกับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ (Novak, 1980)  และโครงสร้างความคิดล่วงหน้ายังเป็นเสมือน
สมอ (Anchor) ส าหรับยึดมโนทัศน์ใหม่ที่ได้เรียนรู้เข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่ซึ่งจะน าไปสู่การเชื่อมโยง
กับมโนทัศน์อ่ืนๆ ที่จะเรียนรู้ใหม่ต่อไป (Ausubel, 1963) 
  จากทฤษฎี และแนวคิดที่เสนอข้างต้นเป็นเพียงพ้ืนฐานที่มีส่วนช่วยให้เกิด
ความเข้าใจในการน าผังกราฟิกไปใช้เท่านั้น แต่หากต้องการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากผังกราฟิกแล้ว 
ควรต้องศึกษารายละเอียดที่ส าคัญของผังกราฟิกควบคู่กันไปด้วย 
 3.3 รูปแบบของแผนผังกราฟิก 
  ผังกราฟิกแต่ละแบบมีวัตถุประสงค์ของการน าเสนอข้อความรู้แตกต่างกันไป และ
การเลือกใช้ผังกราฟิกเพ่ือน าเสนอข้อความรู้ที่ได้จัดกระท าแล้วนั้นต้องเลือกตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ ผู้น าเสนอต้องการจะเสนอข้อมูลเหล่านั้น (ทิศนา แขมมณี, 2543)  ซึ่งมีนักการศึกษา
หลายท่านได้เสนอแบบต่างๆ ของผังกราฟิก ดังนี้ 

 Kagan (1998, อ้างถึงใน ศิริลักษณ์ แก้วสมบูรณ์, 2543) ได้เสนอผังกราฟิกแบบต่างๆ 
ดังนี้ 
  1. ผังกราฟิกท่ีมีวัตถุประสงค์ของการน าเสนอข้อมูลที่เป็นมโนทัศน์  เช่น ผังความคิด 
(Mind Map) และผังมโนทัศน์ (Concept Map) 
  2. ผังกราฟิกที่มีวัตถุประสงค์ของการน าเสนอข้อมูลที่เป็นการเปรียบเทียบ   เช่น   
เวนน์ไดอะแกรม (Venn Diagram) และทีชาร์จ 
  3. ผังกราฟิกที่มีวัตถุประสงค์ของการน าเสนอข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผล  เช่น  ผัง
ก้างปลา (Fish bone) 
      4. ผังกราฟิกที่มีวัตถุประสงค์ของการน าเสนอข้อมูลที่เป็นการเรียงล าดับเหตุการณ์
หรือขั้นตอน เช่น ผังเรียงล าดับ (Chain) และผังวัฏจักร (Cyclical Map) 
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 Grabe and Stoller (2001, อ้างถึงใน Ozturk, 2012) เสนอแผนผังกราฟิกไว้ 6 แบบ  
คือ ผังรูปแบบแมงมุม (Spider maps) ผังก้างปลา (Fishbone) ผังแสดงการเปรียบเทียบและขัดแย้ง  
ผังอนุกรมต่อเนื่องกัน (Continuum) ผังการเชื่อมโยงแบบต้นไม้ (Network tree)และ ผังการแสดง
ปัญหาและการแก้ปัญหา (Problem and solution) 

 McGraw-Hill Companies (2003)    ได้เสนอแผนผังกราฟิกไว้ 14 แบบ  ซึ่งแต่ละ
ประเภทได้น าเสนอไว้ตามจุดประสงค์ของการน าไปใช้ เช่น แผนผังกราฟิกบางแบบเหมาะส าหรับการ
แยกข้อมูล แผนผังแบบอ่ืนใช้ในการเปรียบเทียบข้อเหมือนและข้อแตกต่าง ใช้เพ่ืออธิบาย สนับสนุนหรือ
ยกตัวอย่างใจความส าคัญ ดังนี้ 

 1. ผังกราฟิกบอกใจความส าคัญ (Main Idea Chart) เป็นแผนผังที่ใช้ในการหาใจความ
ส าคัญของแต่ละย่อหน้าหรือแต่ละส่วน และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลในการอ่าน โดยเขียนใจความส าคัญไว้
กล่องบนสุด จากนั้นยกตัวอย่างหรือมีข้อมูลสนับสนุนใจความหลักเชื่อมโยงกันลงมา 
  2. ผัง KWLH (KWLH Chart)   เป็นแผนผังที่กระตุ้นการเชื่อมโยงความรู้ เดิมหรือ
ประสบการณ์เดิมของนักเรียนและกระตุ้นความสนใจก่อนการอ่าน   และเพ่ือน ามาตั้งจุดประสงค์ก่อน
การอ่าน นอกจากนั้นแผนผังนี้สามารถใช้ในการตรวจสอบผลสะท้อนกลับว่านักเรียนมีความรู้อยู่แล้ว
เกี่ยวกับประเด็นที่ตั้งไว้ (what I KNOW)  จากนั้นผู้เรียนต้องการเรียนรู้เพ่ิมใดเพ่ิมเติม (what I Want 
to know) หลังจากศึกษาหรืออ่านบทความแล้วนักเรียนเรียนรู้อะไรบ้าง (what I Learned) และท า
อย่างไรผู้เรียนจึงจะเรียนรู้เพ่ิมขึ้นหรือหาข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่าน (How can I learn more)  
  3. ผังเว็บ (Web Diagram)  แผนผังนี้มักใช้เพ่ือระบุใจความส าคัญและระบุข้อมูลที่
เกี่ยวข้องรอบๆ ใจความส าคัญ โดยระบุใจความหลักอยู่ตรงกลางและเชื่อมโยงกับข้อมูลที่กับรายละเอียด
ย่อย จากนั้นน าข้อมูลรายละเอียดย่อยที่เกี่ยวข้องกับใจความหลักมาเติมให้เหมาะสม 
  4. ผังโครงสร้างต้นไม้ (Tree Diagram)   เป็นผังที่มีแบบแผนมาจาก “family tree” 
ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขและล าดับการกระท า สามารถน ามาหาใจความส าคัญและข้อมูลที่
สัมพันธ์กัน โดยเขียนใจความส าคัญไว้ส่วนบน จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาเขียนเป็นรายละเอียดที่
สนับสนุนใจความส าคัญเชื่อมโยงลงมาด้านล่าง 
  5. ผังเวนน์ (Venn Diagram)  เป็นแผนผังที่ใช้เปรียบเทียบและแสดงข้อแตกต่างหรือ
แสดงข้อมูลที่เหมือนและแตกต่างกัน แผนผังเวนน์ประกอบด้วยวงกลมที่ทับซ้อนกันมากกว่า 2 วง สิ่งที่
แตกต่างจะเขียนไว้ส่วนรอบนอกของวงกลม สิ่งที่เหมือนกันจะเขียนไว้ในส่วนที่ทับซ้อนกัน 
  6. แผนผังที่ 6 และ 7 ผังแสดงความสัมพันธ์และตาราง (Matrix and Table)   ใช้เพ่ือ
จัดประเภทข้อมูลหรือท าการเปรียบเทียบในสิ่งที่จัดหมวดหมู่ แผนผังแสดงความสัมพันธ์ใช้เพ่ือ
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เปรียบเทียบหัวข้อสองหัวข้อ ซึ่งแต่ละหัวข้อจะเขียนทางตารางด้านซ้ายและข้อมูลอ่ืนๆเขียนส่วนบน
ของตารางก่อนที่จะเติมข้อมูลหรือรายละเอียดสนับสนุนลงในช่องตาราง 
  7. ผังพีรมิด (Pyramid Table) เป็นผังที่ใช้ในการจัดข้อมูลจากข้อมูลทั่วไปไปสู่ข้อมูล
เฉพาะ แผนผังพีรมิดเป็นการเรียงข้อมูลไปสู่จุดส าคัญของเหตุการณ์ โดยเริ่มจากส่วนฐานของพีรมิดจาก
ข้อมูลกว้างๆทั่วไป ไปยังข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
  8. ผังก้างปลา (Fishbone Diagram)  การใช้แผนผังก้างปลาจะคล้ายคลึงกับแผนผัง
บอกใจความส าคัญ ใจความส าคัญจะเขียนไว้บนเส้นทางด้านซ้าย ข้อมูลที่น ามาสนับสนุนจะเขียนไว้บน
เส้นทางขวา 
  9. ผังเส้นเวลา (Horizontal Timeline) ใช้ในการระบุวันที่ส าคัญเพ่ือเรียงล าดับโดยให้
นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยล าดับเหตุการณ์ การใช้แผนผังเส้นเวลาจะช่วยให้นักเรียนจดจ าสิ่งที่เป็นอดตี
หรือสิ่งที่ผ่านมาได้ 
  10. แผนผังปัญหาและการแก้ปัญหา (Problem-Solution Chart) จุดประสงค์ของ
แผนผังกราฟิกนี้คือ ช่วยให้มีขั้นตอนในการจดจ าปัญหาและเพ่ิมทักษะในการแก้ปัญหา แผนผังการ
แก้ปัญหาจะเหมาะส าหรับการอภิปรายกลุ่ม โดยนักเรียนจะคาดเดาปัญหาและเขียนไว้ในกรอบด้านซ้าย 
มีลูกศรโยงเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์กับกรอบวิธีการแก้ปัญหาทางด้านขวา 
  11. แผนผังที่ 12 และ 13  คือ ผังสาเหตุและผลกระทบ (Cause-Effect Charts) 
แผนผังนี้ช่วยให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยอธิบายความสัมพันธ์ของเหตุและผล โดยอาจมีสาเหตุเพียง
สาเหตุเดียวและมีผลกระทบหลายข้อ หรือมีหลายสาเหตุและเชื่อมโยงกับผลกระทบ 

  12. ผังเรียงล าดับเหตุการณ์ (Chain-of-Events or Flowchart) เป็นแผนผังที่น ามา
อธิบายข้อมูลโดยล าดับขั้นตอนหรือเหตุการณ์ แผนผังชนิดนี้ใช้ในการอธิบายการกระท าของตัวละคร
หรือกลุ่มคนหรือขั้นตอน 
  Jiang และ Grabe (2007) ได้เสนอผังกราฟิกไว้ 9 แบบ คือ ผังการบอกความหมาย
(Definitions) ผังการเปรียบเทียบ (Comparison-Contrast) ผังแสดงเหตุและผล (Cause-Effect) ผังแสดง
ขั้นตอนหรือล าดับ (Precess and Sequence) ผังปัญหาและการแก้ปัญหา (Ploblem-Solotion) ผัง
การจ าแนกประเภท (Description and Classification) ผังบอกประโยชน์และโทษ (For and Against) 
ผังการอภิปราย (Agrument) และผังแสดงล าดับเวลา (Timeline)  
  Pearson Education (2010) ได้น าเสนอแผนผังกราฟิก 9 แบบดังนี้ 

 1. ผังหัวข้อเรื่อง (Topic-List Graphic Organizer)   เป็นแผนผังกราฟิกที่ช่วยในการ
จัดข้อมูลโดยมีใจความส าคัญซึ่งสัมพันธ์กับใจความรองและรายละเอียดอ่ืนๆ 
  2. ผังปัญหาและการแก้ปัญหา (Problem-Solution Graphic Organizer)   เป็นแผนผัง 
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กราฟิกทีน่ าเสนอปัญหาและวิธีแก้ปัญหา และการแก้ปัญหาไปสู่สาเหตุของปัญหา 
  3. ผังล าดับเหตุการณ์ (Series of Events) แผนผังกราฟิกใช้เมื่อเราต้องการศึกษา
เกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ แผนผังนี้จะแสดงล าดับเหตุการณ์ที่ปรากฏพร้อมทั้งรายละเอียดของแต่
ละเหตุการณ ์

 4. ผังเปรียบเทียบเหมือนและแตกต่าง (A Compare and Contrast) ใช้ในการแสดง
ถึงสิ่งสองสิ่งที่มีความเหมือนและแตกต่างกัน 
  5. ผังค าถามและค าตอบ (Question and Answer) ใช้เมื่อตั้งค าถามเกี่ยวกับบางสิ่ง 

  6. ผังสาเหตุและผลกระทบ (Cause-Effect Graphic Organizer)  น าเสนอสิ่งที่เป็น
สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 7. ผังล าดับขั้นตอน (Sequence Chart) แผนผังที่แสดงขั้นตอนของบางสิ่ง 
 8. ผังห้าดับเบิ้ลยู (Five W’s Chart) ใช้เพ่ือจัดการข้อมูลที่พบในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

หรือบทความ 
  9. ผัง KWL (KWL Chart) ใช้กับการอ่านเพ่ือต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อนั้น ซึ่งประกอบด้วย
ตาราง 3 ช่องคือ K คือ สิ่งที่รู้อยู่แล้วจากหัวข้อเรื่อง W คือ สิ่งที่ต้องการเรียนรู้จากหัวข้อเรื่อง L คือ สิ่งที่
ได้เรียนรู้เพ่ิมเติมจากหัวข้อเรื่อง 
  Moore และ Hall (2012) ได้เสนอผังกราฟิกเพ่ือให้เห็นมุมมองที่ชัดเจน ดังนี้ 
  1. ผังกราฟิกแบบ T-Chart:  ครูอาจใช้ผังกราฟิกนี้ในการถามค าถาม และสามารถใช้
ซ้ าได้ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละลักษณะของเรื่อง 
  2. ผังกราฟิกแบบ Webs as Story Maps: ผังกราฟิกที่มีความซับซ้อนประเภทหนึ่ง
คือ ผังแบบใยแมงมุม ซึ่งใช้ในการแสดงให้เห็นส่วนประกอบของโครงสร้างการเล่าเรื่อง เช่น ตัวละคร 
สถานที่ ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา 
  3. ผังกราฟิกแบบ Timelines และ Venn diagrams: ผังกราฟิกแบบ Timelines และ 
Venn diagrams มักใช้กันนักเรียนที่ยังมีอายุน้อย Timelines สามารถแสดงให้เห็นการเล่าเรื่องต่อได้ 
แต่ Timelines จะน ามาใช้ได้ดีกับบทความที่มีการด าเนินเรื่องเป็นล าดับ ส่วน Venn diagrams เป็นผัง
กราฟิกที่ช่วยให้นักเรียนเห็นภาพความสัมพันธ์ในการเปรียบเทียบและการขัดแย้งในเรื่องราวง่ายๆ 
  รูปแบบแผนผังกราฟิกแบ่งตามลักษณะของบทความ 

 Simatra and Morgan (1986) ได้เสนอผังความสัมพันธ์ 4 ประเภทตามลักษณะของ
รูปแบบการเขียน (Written Discourse) ได้แก ่
    1. ผังความสัมพันธ์ของความหมายประเภทบรรยายล าดับเหตุการณ์ (Narrative sequential 
organization map) การเขียนผังรูปแบบนี้ใช้กับเรื่องเล่าจัดองค์ประกอบตามล าดับหัวข้อมีลูกศรเป็น 
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เครื่องแสดงล าดับและเชื่อมโยงรายละเอียดย่อยๆ ในแต่ละกรอบ 
    2. ผังความสัมพันธ์ของความหมายประเภทพรรณา (Thematic or descripotive map)  
ใช้กับงานเขียนที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ หรือ สถานที่ โดยมีใจความส าคัญอยู่ใน
กรอบในตรงกลางแล้วโยงความสัมพันธ์จากใจความส าคัญไปยังหัวข้อส าคัญด้วยเส้นตรง จากนั้น
เรียงความสัมพันธ์ของรายละเอียดต่างๆ เข้ากับหัวข้อที่ส าคัญครั้งหนึ่ง 
    3. ผังความสัมพันธ์ของความหายประเภทเปรียบเทียบตามแตกต่างและความเหมือน 
(Comparative and contrast map) มีวิธีเขียนโดยเริ่มจากการเขียนหัวข้อเรื่องที่จะเปรียบเทียบเป็น
กรอบบนสุด ใช้เครื่องหมายลูกศรโยงไปยังกรอบด้านซ้ายมือเพ่ือแสดงความเหมือน (Semeness) ลูกศร
หลักเชื่อไปยังกรอบด้านขวามือเพ่ือแสดงความแตกต่าง นอกจากนั้นแต่ละด้านยังมีรายละเอียด
ปลีกย่อยสนับสนุนประเด็นหลักอยู่ในกรอบทั้งสองข้าง 
    4. ผังความสัมพันธ์ของความหมายประเภทจ าแนกประเภท (Classification map) ผัง
ชนิดนี้เหมาะสมกับงานเขียนพรรณาโวหาร (Expositiory Discourse) โดยจะแสดงความสัมพันธ์กับ
หัวเรื่องกับตัวอย่างหรือคุณสมบัติ คุณลักษณะโดยกรอบหัวเรื่องจะอยู่บนสุดกรอบตัวอย่างหรือ
คุณสมบัติหรือรายละเอียดจะโยงลงมาข้างล่างใต้หัวเรื่องนั้นๆ 
    Schmidt (1986)  ได้แบ่งรูปแบบของแผนผังความหมายตามลักษณะโครงร่างของบท
อ่านหรืออนุเฉท (Paragraph) ที่พบเสมอๆ ออกเป็น 5 แบบ คือ 
    1. ผังความสัมพันธ์ของความหมายรูปแบบแมงมุม (Spider Map)   เหมาะส าหรับใช้
แสดงความสัมพันธ์ของบทอ่านที่แสดงใจความส าคัญและรายละเอียดสนับสนุนไว้ชัดเจน 
    2. ผังความสัมพันธ์ของความหมายรูปแบบขั้นบันได  (Descending Ladder Map or 
Time Ladder Map) ใช้แสดงความสัมพันธ์บทอ่านที่แสดงล าดับเวลา กระบวนการ หรือขั้นตอนและ
การบรรยายเรื่องร่างต่างๆ 
    3. ผังแสดงความสัมพันธ์ของควาหมายแบบแสดงเหตุ-ผล (Course/Effect Map)  เป็น
ผังทีใ่ช้แสดงความสัมพันธ์ของบทอ่านที่แสดงเหตุ-ผล 
    4. ผังความสัมพันธ์ของความหมายแบบเปรียบเทียบความหมายเหมือนหรือความตรงกัน
ข้าม (Comparison/Contrast or Contrast Map) ใช้แสดงความสัมพันธ์บทอ่านที่เปรียบเทียบความ
เหมือนหรือความตรงกันข้าม 
    5. ผังความสัมพันธ์ของความหมายแบบผสม (Combined Maps)  เป็นผังที่ใช้กับบท
อ่านที่มีเนื้อความที่ซับซ้อนหรือรูปแบบการเขียนหลายๆ อย่างในเรื่องเดียวกัน 
    Lewis (2010) แบ่งรูปแบบแผนผังกราฟิกตามรูปแบบโครงสร้างเรื่อง (Text Structure) 
ไว้ 2 โครงสร้างคือ โครงสร้างเรื่องแบบเล่าเรื่อง (Narrative) และโครงสร้างเรื่องแบบอธิบาย (Expository)  
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ซึ่งประกอบด้วยผังกราฟิก 6 แบบ ดังนี้ 
    1. Narrative (แบบเล่าเรื่อง)  โดยใช้โครงสร้างเรื่องซึ่งเริ่มจาก จุดเริ่มต้น กลางเรื่อง 
และท้ายเรื่อง ตามล าดับซึ่งมีส่วนประกอบคือ ฉาก เค้าโครงเรื่อง และตัวละคร 
    2. Expository (แบบอธิบาย) ซึ่งแบ่งประเภทแผนผังกราฟิกไว้ตามรูปแบบการเขียน 
ดังนี้ 
  2.1 รูปแบบการเขียนแบบบรรยาย (Descriptive) ประกอบด้วย  แผนผังกราฟิก
แบบวงกลม (Attribute circle) และแผนผังแบบแมงมุม (Spider map)  
  2.2 รูปแบบการเขียนแบบล าดับเหตุกาณ์ (Sequence)  ประกอบด้วย  แผนผังแบบ
เรียงล าดับเหตุการณ์ (Series of Events Chain) แผนผังแบบล าดับเวลา (Timeline) และแผนผังแบบผัง
งาน (Flow Chart)  
  2.3 รูปแบบการเขียนแบบเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง    (Compare/ 
Contrast) ประกอบด้วย แผนผังแบบ Venn Diagram แผนผังแบบ Matrix และแผนผังแบบ Contrastive 
Analysis  
  2.4 รูปแบบการเขียนแบบปัญหาและการแก้ไข (Problem/Solution)  ประกอบด้วย
แผนผังแบบตาราง (Table) และแผนผังแบบแผนงาน (Flow Chart)  
  2.5 รูปแบบการเขียนแบบสาเหตุและผลกระทบ (Cause/Effect) ประกอบด้วย  
แผนผังแบบก้างปลา (Fishbone) ซึ่งแบ่งออกได้ 3 แบบ คือ แผนผังก้างปลาแบบมีสาเหตุเดียวและมี
ผลกระทบหลายประการ แผนผังก้างปลาแบบมีหลายสาเหตุและมีผลกระทบเดียว และแผนผังแบบ
วงกลม  
  2.6 รูปแบบการเขียนแบบโน้มน้าว (Argumentative) ประกอบด้วย  แผนผังแบบ
อภิปรายหัวข้อทั้งสองประเด็น และแผนผังที่แสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
  จากนักการศึกษาหลายท่านได้สรุปรูปแบบแผนผังกราฟิกไว้หลายแบบ  ซี่งสามารถ
จัดหมวดหมู่รูปแบบผังกราฟิกได้โดยดูจากสัมพันธ์กับรูปแบบบทความ (Text Type) และโครงสร้าง
บทความ (Text structure)  ซึ่งประกอบด้วย 5 แบบ  1) แบบเล่าเรื่อง (Narrative)  ประกอบด้วยผังเว็บ 
ผังเรื่องราว 2) แบบขั้นตอนหรือล าดับ (Precess and Sequence) ประกอบด้วย ผังแบบเรียงล าดับ
เหตุการณ์ ผังแบบเส้นเวลา ผังเรียงล าดับ ผังวัฏจักร  3) แบบเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่าง 
(compare and contrast) ประกอบด้วยแผนผังแบบเว็น Venn Diagram แผนผังแบบ Matrix 4) แบบ
ปัญหาและการแก้ไข (Problem/ Solution) ประกอบด้วยผังสาเหตุและผลกระทบ และ 5) ผังสาเหตุ
และผลกระทบ (Cause-Effect chart) ประกอบด้วย ผังแบบก้างปลา (Fishbone) 
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  3.4 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แผนผังกราฟิก 
       รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิก มีหลายรูปแบบ ดังนี้      

    1. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิกของ Jones et al. (1989, อ้างถึงใน ทิศนา 
แขมมณ,ี 2548) ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญๆ 5 ขั้นตอนดังนี้ 
  1.1 ผู้สอนเสนอตัวอย่างการจัดข้อมูลด้วยผังกราฟิกที่เหมาะสมกับเนื้อหา และ
วัตถุประสงค์ 

   1.2 ผู้สอนแสดงวิธีสร้างผังกราฟิก 

   1.3 ผู้สอนชี้แจงเหตุผลของการใช้ผังกราฟิกนั้นและอธิบายวิธีการใช้ 
   1.4 ผู้เรียนฝึกการสร้างและใช้ผังกราฟิกในการท าความเข้าใจเนื้อหาเป็นรายบุคคล 

   1.5 ผู้เรียนเข้ากลุ่มและน าเสนอผังกราฟิกของตนแลกเปลี่ยนกัน 

  2. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิกของ Clark (1991, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี
, 2548) ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนการสอนที่ส าคัญๆ ดังนี้ 

      2.1 ขั้นก่อนสอน 

   2.1.1 ผู้สอนพิจารณาลักษณะของเนื้อหาที่จะสอนสาระนั้นและวัตถุประสงค์
ของการสอนเนื้อหาสาระนั้น 

                                2.1.2 ผู้สอนพิจารณาและคิดหาผังกราฟิกหรือวิธีหรือระบบในการจัดระเบียบ
เนื้อหาสาระนั้นๆ  

                               2.1.3 ผู้สอนเลือกผังกราฟิก หรือวิธีการจัดระเบียบเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุด 

                                2.1.4 ผู้สอนคาดคะเนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนในการใช้ผังกราฟิกนั้น 

   2.2 ขั้นสอน 

                         2.2.1 ผู้สอนเสนอผังกราฟิกที่เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาสาระแก่ผู้เรียน 

                               2.2.2 ผู้เรียนท าความเข้าใจเนื้อหาสาระและน าเนื้อหาสาระใส่ลงในผังกราฟิก
ตามความเข้าใจของตน 

                              2.2.3 ผู้สอนซักถาม แก้ไขความเข้าใจผิดของผู้เรียน หรือขยายความเพ่ิมเติม 

                               2.2.4 ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเพ่ิมเติม โดยน าเสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาแล้วให้ผู้เรียนใช้ผังกราฟิกเป็นกรอบในการคิดแก้ปัญหา 

                               2.2.5 ผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน 

               3. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิกของ Joyce et al. (1992, อ้างถึงใน ทิศนา  
แขมมณ,ี 2548) น ารูปแบบการเรียนการสอนของ Clark มาปรับใช้โดยเพ่ิมเติมขั้นตอนเป็น 8 ขั้นดังนี้ 
                        3.1 ผู้สอนชี้แจงจุดมุ่งหมายของบทเรียน 
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                        3.2 ผู้สอนน าเสนอผังกราฟิกที่เหมาะสมกับเนื้อหา 

                        3.3 ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิมเพ่ือเตรียมสร้างความสัมพันธ์กับความรู้
ใหม ่

                        3.4 ผู้สอนเสนอเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
                        3.5 ผู้สอนเชื่อมโยงเนื้อหาสาระกับผังกราฟิก และให้ผู้เรียนน าเนื้อหาสาระใส่ลงใน

ผังกราฟิกตามความเข้าใจของตน 
                        3.6 ผู้สอนให้ความรู้เชิงกระบวนการ โดยชี้แจงเหตุผลในการใช้ผังกราฟิกและวิธีใช้

ผังกราฟิก 
                        3.7 ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายผลการใช้ผังกราฟิกกับเนื้อหา 

                        3.8 ผู้สอนซักถาม  ปรับความเข้าใจและขยายความจนผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
กระจ่างชัด 

   4. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิกของ สุปรียา ตันสกุล (2540)   ได้น าเสนอ
การสอนด้วยแผนผังกราฟิก เพ่ือพัฒนาความสามารถของการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับปริญญาตรีโดย
มีข้ันตอนดังนี้ 

   4.1 ทบทวนความรู้เดิม 
   4.2 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะของเนื้อหาบทเรียน 
   4.3 กระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความรู้เดิมเพ่ือเตรียมความสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียน

และผังกราฟิก 
   4.4 ผู้เรียนน าเสนอตัวอย่างการจัดเนื้อหาสาระด้วยผังกราฟิกที่เหมาะสมกับเนื้อหา

และจุดประสงค์ 
   4.5 ผู้เรียนรายบุคคลท าความเข้าใจเนื้อหา และฝึกใช้ผังกราฟิก 
   4.6 ผู้สอนเสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน โดยให้ผู้เรียนใช้ผังกราฟิกเป็น

กรอบ ในการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้เดิม และความรู้ใหม่เชื่อมโยงเพ่ือแก้ปัญหาการคิดเป็นกลุ่มย่อย 
   4.7 การท าความเข้าใจให้กระจ่าง 
   5. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิกของ Jones, Pierce and Hunter (1989)  

ได้เสนอแนะขั้นตอนการสอนผังกราฟิกที่มาจากการช่วยเหลือโดยตรงจากครูไปสู่การสร้างผังกราฟิกด้วย
ตนเองของนักเรียน ดังนี้ 

   5.1 ผู้สอนแสดงตัวอย่างผังกราฟิกที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่นักเรียน 
   5.2 น าเสนอผังกราฟิก  อธิบายวิธีใช้ผังกราฟิกที่หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมใน

กับการท าความเข้าใจกับบทความนั้น 
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   5.3 ในการท างานเป็นกลุ่ม รายบุคคลหรือท าการบ้านให้นักเรียนได้เขียนแผนผัง
กราฟิกของตนเอง และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

   5.4 ในการท างานเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลให้นักเรียนเติมช่องว่างในผังกราฟิก
ทั้งหมดด้วยตัวเอง และครูประเมินผังกราฟิก 

   จากรูปแบบการเรียนการสอนโดยการใช้ผังกราฟิกสามารถสรุปได้ว่า ผังกราฟิก
สามารถใช้ในทุกข้ันของการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นขั้นก่อนสอน ขั้นสอน ขั้นทบทวน อย่างไรก็ตาม
ผู้สอนต้องมีการแจ้งจุดประสงค์ของบทเรียน น าเสนอตัวอย่างผังกราฟิกที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ผังกราฟิกในการเชื่อมโยงความรู้ น ามาสร้างผังกราฟิกน าเนื้อหาสาระใส่ในผัง
กราฟิกได้ จากนั้นมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประเมินหรือการให้ค าแนะน าจากครู 
  3.5 ประโยชน์ของแผนผังกราฟิก 
  ในระยะเวลากว่าทศวรรษท่ีผ่านมาการใช้แผนผังกราฟิกในการเรียนนั้น ช่วยในการ
พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ กล่าวคือช่วยในการจดจ า เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ พัฒนาการเรียน
และทักษะการคิดรวมไปถึงเพ่ิมทัศนคติที่ดีในการเรียนให้กับผู้เรียนอีกด้วย  ทั้งนี้แผนผังกราฟิกยังมี
ประโยชน์ในการเรียนรู้ในหลายวิชา สามารถใช้ได้กับนักเรียนหลากหลายระดับตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนกระทั่งถึงระดับมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่ไม่พร้อมทางด้านร่างกาย (Chiu-ling Chiang, 2005) 
นอกจากนี้ Ellis (1999), Manoli and Papadopoulou (2012) กล่าวถึงประโยชน์ของแผนผังกราฟิกว่า 
เป็นเครื่องมือส าหรับคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ ผู้เรียนสามารถใช้แผนผังกราฟิกในการเชื่อมโยงความรู้
เดิมกับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน ช่วยให้เข้าใจข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยลดระยะเวลาในการ
เข้าถึงข้อมูลเนื่องจากการใช้แผนผังกราฟิกจะช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจน ช่วยเพ่ิมกลยุทธ์ในการเรียนให้กับ
ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการอ่าน-เขียน การสื่อสาร การวิเคราะห์ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเองโดยการการจดบันทึก การวางแผน การน าเสนอและการทบทวนอีกด้วย   
  ไม่เพียงแต่นักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากการใช้แผนผังกราฟิกแล้ว แผนผังกราฟิกยัง
มีประโยชน์ส าหรับผู้สอนอีกด้วย ครูใช้แผนผังกราฟิกในการแสดงและอธิบายความสัมพันธ์ของเนื้อหา
ท าให้บทเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ช่วยให้นักเรียนเห็นภาพรวมของบทเรียนง่ายขึ้น  ช่วยกระตุ้น
จูงใจนักเรียนและสามารถน าแผนผังกราฟิกมาประเมินความรู้นักเรียน 
  3.6 การประเมินผลแผนผังกราฟิก 

 วิธีการให้คะแนนหรือการประเมินแผนผังกราฟิกนั้นมีหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นกระบวนการ
ทีส่ าคัญเพ่ือให้เห็นว่าผลงานมีคุณภาพและเพ่ือประเมินความเข้าใจของนักเรียนผ่านการสรุปโดยใช้ผัง
มโนทัศน์ ท าให้ทราบถึงระดับความคิดรวบยอดหรือความคิดที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน แต่ละคนมี
หลักเกณฑ์และหัวข้อการประเมินและก าหนดคะแนนต่างกัน ดังนี้ 
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 Cronin, Dekker and Dunn (1982)    ได้เสนอการให้คะแนนแผนผังกราฟิกโดย
พิจารณา 5 ประเด็น คือ 

 1. มโนทัศน์ (Concepts) คือเหตุการณ์  สถานการณ์หรือลักษณะของสิ่งของที่ถูก
ก าหนดโดยการท าเครื่องหมายระบุ แต่ละมโนทัศน์ซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างน้อยหนึ่งมโนทัศน์ให้คะแนน 1 
คะแนน 

 2. จัดกลุ่ม (Groupings) เป็นวิธีการเชื่อมโยงมโนทัศน์เข้าด้วยกันซึ่งมี 3 กลุ่ม คือ 
แบบประเด็นเดียว มีเพียงหนึ่งมโนทัศน์กระจายออกมาจากหนึ่งมโนทัศน์ แต่ละมโนทัศน์ในกลุ่มให้ 1 
คะแนน แบบกลุ่มเปิดกว้าง ประกอบด้วยมโนทัศน์มากกว่า 3 มโนทัศน์ซึ่งเชื่อมโยงในเหตุการณ์เดียวกัน 
แต่ละมโนทัศน์ในกลุ่มให้ 2 คะแนน และแบบกลุ่มปิด ประกอบด้วยมโนทัศน์ที่สร้างขึ้นเป็นวงจรปิด 
แต่ละมโนทัศน์ที่อยู่ในกลุ่มให้ 3 คะแนน 

 3. การเรียงล าดับขั้นตอน (Hierarchy)  แผนผังที่แสดงล าดับขั้นตอนซึ้งมีข้อมูล
ทั่วไปอยู่ด้านบนสุดของแผนผัง และมีข้อมูลหลักหรือข้อมูลรองที่อยู่ในล าดับล่างลงมา การให้คะแนน
จะพิจารณาจากระดับของแต่ละขั้น ให้คะแนนความถูกต้อง 4 คะแนน 2 คะแนนส าหรับมโนทัศน์ที่ขาด
ไปหนึ่งประเด็น และไม่ให้คะแนนมโนทัศน์ที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งขาดมากกว่า 2-3 ระดับ 

 4. การแยกสาขา (Branching) หมายถึงลักษณะที่ต่างกันระหว่างมโนทัศน์  นั้นคือ
ข้อมูลรองได้เชื่อมโยงกับข้อมูลทั่วไปและให้คะแนนการแยกสาขาอย่างน้อย 2 ข้อความ ให้คะแนน 1 
คะแนน 

 5. ประพจน์ (Proposition) คือความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ที่แสดงถึงความ
เชื่อมโยงของค าและวลีด้วยเส้นที่เชื่อมโยงกันมากกว่า 2 มโนทัศน์ ประกอบด้วย 2 ประเด็นคือ  มโนทัศน์
หลักที่ประกอบด้วยค าหรือวลีง่ายๆ การให้คะแนน ให้ 1 คะแนนในแต่ละค าหรือวลี และให้ครึ่ง
คะแนนส าหรับการใช้ค าซ้ า มโนทัศน์ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คือมีวลีหรือข้อความที่ประกอบด้วย
ค าศัพท์ทางเทคนิคหรือวิทยาศาสตร์ มีคะแนนให้ 2 คะแนนในแต่ละมโนทัศน์ และให้ 1 คะแนน
ส าหรับมโนทัศน์ที่ซ้ า 

 Novak และ Gowin (1984) ได้เสนอแนวทางการให้คะแนนแผนผังมโนทัศน์  โดย
พิจารณา 4 ประเด็น เป็นการให้คะแนนแบบรวมคะแนนทั้งหมดของผลงานซึ่งแต่ละด้านแบ่งคะแนน
เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 0-4 มีหลักการดังนี ้

 1. ประพจน์ (Proposition)   มีข้อความหรือใจความที่สัมพันธ์ระหว่างสองมโนทัศน์นับ
คะแนนจากความสัมพันธ์ทั้งหมดที่สมเหตุสมผล ให้คะแนน 1 คะแนน 

 2. จัดล าดับขั้นตอน (Hierachy)  การให้คะแนนที่การล าดับขั้นตอนแต่ละมโนทัศน์ที่
รองลงมามีความกว้างน้อยกว่ามโนทัศน์ที่อยู่ล าดับแรกและทุกล าดับขั้นของการจัดมโนทัศน์   ให้คะแนน 
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ล าดับละ 5 คะแนน 
 3. การเชื่อมระหว่างมโนทัศน์ (Cross links) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของมโนทัศน์

อย่างสมเหตุสมผลและมีนัยส าคัญมีคะแนนการเชื่อมโยงละ 10 คะแนน และการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มของ
มโนทัศน์ที่เชื่อมโยงอย่างสมเหตุผลแต่ไม่แสดงถึงการสังเคราะห์ จะให้คะแนนการเชื่อมโยงละ 2 คะแนน 

 4. ตัวอย่าง (Example) มีเหตุการณ์ตัวอย่างที่สมเหตุสมผล ให้ตัวอย่างละ 1 คะแนน 
 5. เกณฑ์การให้คะแนนสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ และสามารถให้คะแนนเป็นร้อยละ 

เนื่องจาก นักเรียนบางคนอาจได้คะแนนมากกว่าเกณฑ์ 
 Bolte (1999, อ้างถึงใน ณัฐ สิมะธัมนันท์, 2551) ได้สร้างแนวการให้คะแนนแผนผังมโน

ทัศน์โดยมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน มีคะแนนการจัดแผนผังมโนทัศน์ (organization) 6 คะแนน และ
คะแนนความถูกต้อง (Accuracy) 4 คะแนน ดังนี้ 

 การจัดแผนผังมโนทัศน์ (Organization) มีการให้คะแนนคือ 
 6 คะแนน มีความสมบูรณ์ของการเชื่อมโยงระหว่างผังมโนทัศน์ ความชัดเจนใน

ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ มีการเพิ่มมโนทัศน์ที่สัมพันธ์กับแผนผังได้ถูกต้อง 
 5 คะแนน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์และเชื่อมโยงให้ชัดเจนใช้มโนทัศน์

ที่ก าหนดให้ทุกมโนทัศน์ 
 4 คะแนน แสดงความเข้าใจการเชื่อมโยงได้แต่ไม่ลึกซึ้ง ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์

ไมช่ัดเจน มีมโนทัศบางอันที่ก าหนดให้แต่ไม่มีแผนผังมโนทัศน์ 
 3 คะแนน แสดงความเข้าใจบางส่วนเท่านั้น  ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ไม่

ชัดเจนมาก มีมโนทัศน์หลายอันที่ก าหนดให้แต่ไม่มีในแผนผังมโนทัศน์ 
 2 คะแนน แสดงความเข้าใจเล็กน้อย ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ไม่ชัดเจน

มาก จัดกลุ่มมโนทัศน์ไม่ถูกต้อง 
 1 คะแนน แสดงความเข้าใจน้อยมาก ค าเชื่อมไม่ถูกต้อง  ไม่แสดงความสัมพันธ์

ระหว่างมโนทัศน์ขนาดมโนทัศน์หลักหลายค า 
 0 คะแนน ไม่แสดงถึงความเข้าใจ แสดงความสัมพันธ์ไม่ได้เลยและใช้ค าเชื่อมไม่

ถูกต้อง 
ความถูกต้อง (Accuracy) ให้คะแนนดังนี้ 
 4 คะแนน ไม่มีผิดพลาดเลย 
 3 คะแนน ผิดในรายละเอียดเล็กน้อย 
 2 คะแนน คลาดเคลื่อนเล็กน้อยเป็นการเคลื่อนในมโนทัศน์รอง 
 1 คะแนน คลาดเคลื่อนในมโนทัศน์หลัก 
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 0 คะแนน ไม่ถูกต้องเลย 
  จากเกณฑ์การให้คะแนนแผนผังกราฟิกที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า  การให้คะแนน
สามารถให้คะแนนได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ตั้งและการก าหนดคะแนน โดยสามารถให้คะแนน
แผนผังกราฟิกได้จากประเด็นดังต่อไปนี้ 1) มีประเด็นหลัก ประเด็นย่อย และประเด็นรอง 2) มีการ
เชื่อมโยงประเด็นหลัก ประเด็นย่อย และประเด็นรอง 3) มีข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจได้ และ 4) ความ
สวยงาม  
 
4. แนวทางการเขียนแผนการสอน 
 4.1 องค์ประกอบของแผนจัดการเรียนรู้ 
   การจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการส าหรับครูที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ 
และการน าไปใช้ให้กับนักเรียน การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องมีการวางแผนการสอนไว้
ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก าหนด โดยใช้สื่ออุปกรณ์การสอนให้สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหา เวลา  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ (ชวลิต 
ชูก าแพง, 2553) แผนจัดการเรียนรู้นั้นสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับหน่วยการเรียนรู้ (Unite 
Plan) และระดับบทเรียน (Lesson Plan) ซึ่งในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้จะต้องมีองค์ประกอบที่
ส าคัญอยู่ ดังต่อไปนี้ 
  ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง, วัชรินทร์ เสถียรยานนท์ และวัชนี เชาว์ด ารงค์ (2545)  ได้วิเคราะห์
แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของแผนจัดการเรียนรู้จากนักการศึกษา นักวิชาการศึกษา พบว่า แผน
จัดการเรียนรู้ควรมีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ หัวเรื่อง (Heading) สาระส าคัญ (Concept) จุดประสงค์
การเรียนรู้ (Objective) เนื้อหาสาระ (Content)  สื่อการเรียนรู้ (Material & Media) และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment) ซึ่งสอดคล้องกับ ชนาธิป พรกุล (2551) ที่ได้น าเสนอองค์ประกอบ
ในการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ 7 ประการแต่มีบางองค์ประกอบที่จัดล าดับก่อนหลังไม่เหมือนกัน 
ประกอบด้วย เรื่องและเวลาที่สอน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/จุดประสงค์ สาระส าคัญ เนื้อหา กิจกรรม
การเรียนรู้ สื่อการเรียนและแหล่งการเรียนรู้ และการวัดผลและเมินผล นอกจากนี้ Ornstein and 
Lasley (2004) ได้อธิบายองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ 6 ส่วนประกอบด้วย จุดประสงค์การ
เรียนรู้ (objective) เนื้อหาสาระ (content) ทักษะ (skill) กิจกรรมการเรียนรู้ (learning activities) สื่อ
การเรียนรู้ (Resources and materials) และการวัดและประเมินผล (assessment and evaluation)  
แต่เอกรินทร์ สี่มหาศาลและคณะ (2551) ได้เสนอองค์ประกอบของแผนจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างจากนัก
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การศึกษาที่กล่าวมาแล้วคือ มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบสุดท้ายของแผนจัดการ
เรียนรู้ส าหรับผู้สอนได้บันทึกผลการจัดกิจกรรมเพ่ือน าไป 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป  
 4.2 ขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

 การจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้น   นอกจากต้องอาศัยความเข้าใจ
เกี่ยวกับรูปแบบและองค์ประกอบของแผนจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
เขียนรายละเอียดภายในองค์ประกอบของแผนจัดการเรียนรู้อีกด้วย  

 ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง, วัชรินทร์ เสถียรยานนท์ และวัชนี เชาว์ด ารงค์ (2545), ฉันทนา วิริย-
เวชกุล (2558) ได้เสนอวิธีการเขียนรายละเอียดภายในองค์ประกอบของแผนจัดการเรียนรู้ดังนี้ 

 1. ส่วนหัวเรื่อง เป็นส่วนแรกของแผนจัดการเรียนรู้ เป็นส่วนบอกรายละเอียดเบื้องต้น
ของแผนจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ระบุล าดับที่ของแผนจัดการเรียนรู้ ระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระบุ
ระดับชั้นที่สอน ระบุหัวข้อเรื่อง ระบุเวลาที่ใช้จัดการเรียนรู้ และระบุวันที่ เดือน ปี และช่วงเวลาในการ
จัดการเรียนรู้ 

 2. สาระส าคัญ คือ  ข้อความที่เขียนเพ่ือให้เห็นข้อสรุปที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนหลังจากการ
เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทั้งด้านเนื้อหา ความรู้ ทักษะ หรือด้านเจตคติ 

 3. จุดประสงค์ คือ การระบุลักษณะด้านเนื้อหา   ความรู้ทักษะหรือด้านเจตคติที่
ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนหลังจากได้เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเขียนในลักษณะจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม เป็นพฤติกรรมที่ครูคาดหวังให้นักเรียนแสดงออกมา มักใช้ค าว่า อธิบาย บรรยาย บอก เขียน 
เปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง เป็นต้น และมีเกณฑ์ระดับความสามารถของนักเรียนที่แสดงออกม มักใช้ค าว่า 
ได้ถูกต้อง อย่างน้อย 5 ชื่อ เป็นต้น นอกจากนี้จะเขียนจุดประสงค์ปลายทางและจุดประสงค์น าทาง โดย
จุดประสงค์ปลายทาง เป็นข้อความที่ระบุถึงสิ่งที่เป็นเป้าหมายส าคัญที่ให้เกิดกับผู้เรียนหลังจากได้เรียนรู้
ในแต่ละเรื่อง ส่วนจุดประสงค์น าทาง เป็นจุดประสงค์ย่อยที่แตกออกมาจากจุดประสงค์ปลายทาง 
จุดประสงค์น าทางเขียนในรูปของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 4. การเขียนเนื้อหา ควรเขียนให้สอดคล้องกับสาระส าคัญและจุดประสงค์ ก าหนดเนื้อหา
ของการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้งให้เหมาะสมกับระยะเวลา วัย และความสามารถของผู้เรียน เขียนเนื้อหา
แบบย่อโดยสรปุเป็นหัวข้อ หรือเป็นประเด็น และเขียนเนื้อหาที่จะให้ผู้เรียนเรียนไว้ตามล าดับ 

 5. การเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ มีแนวการเขียนดังต่อไปนี้ 1) เขียนให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และเนื้อหา 2) เขียนตามล าดับขั้นตอนโดยแบ่งเป็นขั้น ได้แก่ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้น
ด าเนินการสอน และขั้นสรุปบทเรียน 3) เขียนโดยระบุว่ากิจกรรมแต่ละข้ันใครเป็นผู้มีบทบาท ผู้เรียน 
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ผู้สอน หรือทั้งผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน 4) ไม่ควรระบุรายละเอียดของค าพูดทั้งค าพูดของผู้สอนและ
ผู้เรียน 

 6. การเขียนสื่อการเรียนรู้   สื่อเป็นตัวกลางที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีแนวเขียน ดังนี้ 1) ระบุสื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ระบุเฉพาะสื่อที่ใช้จริงใน
การจัดการเรียน 3) ระบุชนิดและรายละเอียดของสื่อ 4) ระบุจ านวนชิ้นส าหรับการท ากิจกรรมเป็นราย
กลุ่มหรือรายบุคคล และ 5) ไม่ควรระบุสื่อที่มีอยู่แล้วในห้องเรียน 

 7. การเขียนวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุ
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ การรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินใช้วิธีการต่างๆ  เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ 
การสอบถาม การตรวจผลงาน การทดสอบ การประเมินผลมีการก าหนดค่าสิ่งที่วัด เช่น ผ่าน-ไม่ผ่าน 
หรือก าหนดค่าเป็นระดับตัวเลข 

 เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ (2551), วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2555)  ได้อธิบาย
ขั้นตอนการเขียนแผนโดยการน ามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาสู่การจัดการเรียนการสอน 
ดังนี้ 

 1. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่จะท าหลักสูตรเพ่ือให้เข้าใจเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ 

 2. วิเคราะห์มาตรฐานช่วงชั้น  เพ่ือก าหนดสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นและก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังรายปี รายภาค ซึ่งการก าหนดเนื้อหาจะต้องค านึงถึงจุดเน้นของหลักสูตร ความต้องการ
ของผู้เรียน ความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน จ านวนเวลาที่จัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ วัยและ
ระดับชั้น ส่วนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีและรายภาค ให้ระบุถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของ
ผู้เรียนที่จะเกิดหลังการเรียนรู้ในแต่ละภาค 

 3. น าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี  รายภาค  และสาระการเรียนรู้รายปี รายภาคมา
จัดท าค าอธิบายรายวิชา 

 4. น าค าอธิบายรายวิชามาก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ อาจมีการบูรณาการหลายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เข้าด้วยกัน  

 5. น าหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยมาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย  
 6. น าแผนจัดการเรียนรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้รายชั่วโมง  ซึ่งประกอบด้วย  การระบุ

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี  ก าหนดสาระส าคัญ  ก าหนดชิ้นงานภาระงานที่ผู้เรียนปฏิบัติ   
ก าหนดเกณฑ์การประเมิน วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ก าหนดสื่อ หน่วยการจัดการเรียนรู้ และ
ก าหนดวิธีวัด 
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 จากการศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนในการจัดท าแผนการเรียนรู้ดั งกล่าวข้างต้น 
สรุปได้ว่าขั้นตอนในการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้เริ่มจาการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
ศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  แล้วก าหนดให้สอดคล้องกับสภาพความ
ต้องการ จากนั้นน าตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้รายปีมาจัดท าค าอธิบายรายวิชา แล้วก าหนดเป็น
หน่วยการเรียนรู้และจัดท าแผนจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง ซึ่งการจัดท าแผนการเรียนรู้รายชั่วโมง มี
องค์ประกอบคือ หัวเรื่อง (Heading) จุดประสงค์ (Objective) สาระส าคัญ (Concept) กิจกรรมการ
เรียนรู้  (Activities) สื่อการเรียนรู้  (Resources and materials) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
(Assessment) และการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เรื่องผลการใช้วิธีการสอนเทคนิค SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก
ต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ มีวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบ SQ4R และแผนผังกราฟิกดังต่อไปนี้ 
 5.1 วิจัยที่เกี่ยวกับการใช้แผนผังกราฟิก 

 5.1.1 งานวิจัยในประเทศ 
  พชรมณฑ์  หมวดนุ่ม (2555)  ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิด
เชิงระบบเพ่ือเชื่อมโยงการเขียน โดยใช้เทคนิคกราฟิกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การวิจัยครั้งนี้มี
จุดประสงค์ เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงระบบเพ่ือเชื่อมโยงการเขียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 2) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
ในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดศาลาแดง ส านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 34 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ด าเนินการทดลองแบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบ
ก่อนและหลังทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก  
2) โปรแกรมสร้างผังกราฟิก XMind เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดเชิงระบบ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคผังกราฟิก ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1) ความสามารถในการคิดเชิงระบบของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคฟังกราฟิก  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีความเห็นว่าการเรียนรู้



55 
 

 
 

ด้วยการสร้างฟังกราฟิกช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น คิดเป็นล าดับต่อเนื่องไม่
สับสน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ด้วยตนเองได้ และคิดอย่างมีขั้นสอน เกิดทักษะการคิดเชิงระบบ 

   วันวิสาข์ มาสูตร์ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการบอกประบวนการความคิดและผังกราฟิก ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้เพ่ือ พัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการบอกกระบวนการความคิดและผังกราฟิก เพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านของนักศึกษาก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
ศึกษาการใช้กลวิธีระหว่างการอ่านของนักศึกษาที่มีความสามารถในการอ่านสูงและต่ า และศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
คณะศึกษาศาสตร์ ที่ลงทะเบียนในรายวิชา 081103 English Skill Development ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2555 จ านวน 38 คน โดยมาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเท่ากับ 78.65/80.92 มีประสิทธิภาพดีมาก ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
หลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนใช้มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 นักศึกษามี
ความสามารถในการอ่านสูงโดยการใช้กลวิธีระหว่างการอ่านสูงกว่านักศึกษาที่มีความสามารถในการอ่าน
ต่ าคิดเป็นร้อยละ 53.75 และ 28.08 และนักศึกษามีความคิดเห็นที่ดีมากต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

 สุพัตรา มูลละออง (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ
การอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้การอ่านกลวิธีแบบร่วมมือและเทคนิคแผนผังกราฟิก ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยม-ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้การอ่านกลวิธีแบบร่วมมือ
และเทคนิคแผนผังกราฟิก เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ก่อนและหลังเรียน
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้การอ่านกลวิธีแบบร่วมมือและเทคนิคแผนผัง
กราฟิก และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 
30 คน ที่ก าลังศึกษาปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 ได้มาจากาการสุ่มห้องเรียนอย่างง่าย  โดยใช้เวลา 6 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที โดยประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านมีค่าเท่ากับ 
81.63/85.08 โดยความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึก 
ทักษะการอ่านอยู่ในระดับดีมาก 

 ถิรนันท์ ปานศุภวัชร (2559)  ได้พัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจโดยการเรียนการสอนโครงสร้างข้อความร่วมกับผังกราฟิก ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะ
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ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและ
หาประสิทธิภาพแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยการเรียนการสอนโครงสร้างข้อความ
ร่วมกับผังกราฟิก ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ก่อนและหลังการใช้แบบฝึก  และ 3) ศึกษาความ
พึงพอใจของนักศึกษา หลังการใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 สาขาปฐมวัยและสาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 2    
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจโดยการเรียนการสอนโครงสร้างข้อความร่วมกับผังกราฟิก จ านวน  8 บท 2) แบทดสอบวัด
ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจก่อนและหลังเรียน และ 3) แบบสอบถามความถึง
พอใจหลังใช้แบบฝึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่า t-test แบบจับคู่ ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยการ
เรียนการสอนโครงสร้างข้อความร่วมกับผังกราฟิก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.35/78.13 2) ความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักศึกษาหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านเพ่ือความเข้าใจสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักศึกษามีความถึงพอใจต่อแบบฝึกการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยโดยการเรียนการสอนโครงสร้างข้อความร่วมกับผังกราฟิก 
  5.1.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 Katayama (2000) ได้ศึกษาผลของการใช้เทคนิคผังกราฟิกท่ีมีต่อความคงทน
ของการเรียนรู้  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจ านวน 117 คน เป็น
เพศหญิง 65 คน และเพศชาย 52 คน แบ่งเป็น 6 กลุ่มการทดลอง คือ 1) ใช้แบบสรุปความโดยย่อซึ่งมี
ข้อมูลให้อย่างสมบูรณ์ 2) ใช้แบบสรุปความโดยย่อซึ่งมีข้อมูลให้บางส่วน 3) ใช้แบบสรุปความโดยย่อซึ่ง
ไม่มีข้อมูลให้มีแต่เพียงเค้าโครงที่เป็นหัวเรื่องเท่านั้น 4) ใช้ผังกราฟิกแบบก้างปลาซึ่งมีข้อมูลให้อย่าง
สมบูรณ์ 5) ใช้ผังกราฟิกแบบก้างปลาซึ่งมีข้อมูลให้บางส่วน 6) ใช้ผังกราฟิกแบบก้างปลาซึ่งไม่มีข้อมูล
ให้มีเพียงแต่เค้าโครงที่เป็น หัวเรื่องเท่านั้นท าการทดลองโดยให้นักเรียนทั้ง 6 กลุ่ม การทดลองจด
บันทึกภายหลังการอ่านตามแบบที่ได้รับจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป 2 วันให้ทบทวนอีกครั้ง  โดยใช้
แบบทดสอบที่เหมือนเดิมและแบบทดสอบที่มีการประยุกต์ไปจากเดิม  ผลการวิจัยพบว่าผลคะแนนที่
ได้ของทั้ง 6 กลุ่ม เมื่อใช้แบบทดสอบที่เหมือนเดิมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 แต่ผล
คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบที่มีการประยุกต์ไปจากเดิมของนักเรียนที่ใช้ผังกราฟิกจะสูงกว่านักเรียน
ที่ใช้แบบสรุปความโดยย่ออย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

 Ozturk (2012) ได้ท าการวิจัยผลของการใช้แผนผังกราฟิกในการพัฒนาการอ่าน
เพ่ือความเข้าใจของนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง วัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ ศึกษาผลของ
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การใช้แผนผังกราฟิกในการพัฒนาการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนระดับกลาง (Intermediate Level) จ านวน 50 คน ที่
ก าลังศึกษาในชั้นต้นของโรงเรียนสอนภาษาในมหาวิทยาลัย Dokuz Eylul  โดยการสุ่มแบบง่ายซึ่งแบ่งเป็น
สองกลุ่มคือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองใช้เวลาในการทดลอง 12 สัปดาห์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ t-test independent ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มควบคุม ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังกราฟิก  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากผล
การทดลองชี้ให้เห็นว่าการสอนโดยใช้แผนผังกราฟิกในการอ่านช่วยนักเรียนในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 

 Toha (2013) ได้ท าการวิจัยผลของการใช้แผนผังกราฟิกในการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจ วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือเพ่ือศึกษาผลของการใช้แผนผังกราฟิกในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ
ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน 30 คน ของโรงเรียน SMK Gudang ได้มา
จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุมจะใช้   
วิธีสอนแบบดั้งเดิมและกลุ่มทดลองใช้แผนผังกราฟิกในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เวลา 4 สัปดาห์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แผนผังกราฟิกและแบบดั้งเดิม 2) 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้ใช้แผนผังกราฟิก
มีการพัฒนาค าถามเพ่ือความเข้าใจและการเขียนสรุปความ และนักเรียนมีความคิดเห็นในการใช้แผนผัง
กราฟิกในระดับมาก 

 Putranti (2015) ได้ท าการวิจัยร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจโดยใช้แผนผังกราฟิกส าหรับนักเรียนเกรด 8 ที่ SMP N1 Berbah ปีการศึกษา 2014/2015 
การวิจัยเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ ข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการสังเกตใน
ห้องเรียนระหว่างการเรียนการสอน สัมภาษณ์นักเรียนและคุณครูผู้สอน และแบบสอบถาม ข้อมูลเชิง
ปริมาณได้จากคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียน การ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบเชิงคุณภาพและคะแนนแบบทดสอบวิเคราะห์โดยใช้สถิติแบบ
พรรณา ผลการวิจัยคือ แผนผังกราฟิกช่วยในการพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียน และ
จากข้อมูลการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่านักเรียนเข้าใจบทความที่ได้อ่านดีขึ้นโดยการใช้แผนผังกราฟิก มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยนักเรียนให้ความสนใจในกระบวนการเรียนการสอนจากการใช้แผนผัง
กราฟิก พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จากคะแนนทดสอบการอ่านเพ่ือความเข้าใจ คะแนนรวมและคะแนน
เฉลี่ยของการสอบหลังเรียนครั้งที่หนึ่งสูงขึ้น 10% เมื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนสอบก่อนเรียน ในขณะ
ที่คะแนนรวมและคะแนนเฉลี่ยจากการสอบหลังเรียนครั้งที่สอง มีคะแนนสูงขึ้น 9% จากการสอบหลัง
เรียนครั้งที่หนึ่ง ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์สนับสนุนข้อมูลจากคะแนนสอบว่าแผนผังกราฟิกสามารถใช้
ในการพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียน 
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่าการใช้
แผนผังกราฟิกในการเรียการสอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น อีกทั้งแผนผัง
กราฟิกยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถสรุปใจความส าคัญโดยการถ่ายโอนข้อมูลลงในแผนผังกราฟฟิกแบบ
ต่างๆ เพื่อน าเสนอข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย พัฒนาทักษะการอ่าน มีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมาก
ขึ้น คิดเป็นล าดับต่อเนื่องไม่สับสน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ด้วยตนเองได้ และคิดอย่างมีขั้นสอน 
เกิดทักษะการคิดเชิงระบบ 
 5.2 วิจัยท่ีเกี่ยวกับการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R 

 5.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
  ภูมินทร์ เหลาอ านาจ (2555) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่าน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพ่ือ ศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ของของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และศึกษาความพึงพอใจของการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดย
ใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 
จ านวน 35 คน ด าเนินการทดลองแบบการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
และ 3) แบบทดสอบความพึงพอใจการเรียนอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  ผลสัมฤทธิ์การของการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R  ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด 
  มยุรี นางาม (2556)   ได้ศึกษาเรื่องผลของการเรียนรูปแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ 
เสริมด้วยแผนผังความคิด ต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพ่ือความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย การวิจัยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพ่ือความเข้าใจ ก่อนเรียน
และหลังเรียน ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน  และ
ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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จ านวน 28 คน ซึ่งก าลังเรียนในปีการศึกษา 2555  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัด
หนองคาย ด าเนินการทดลองแบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนและหลังทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาไทยเพ่ือความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ โดยใช้
ขั้นตอนการเรียนรู้แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ ตามแนวของ  Walter Pauk  เสริมด้วยแผนผังความคิดในขั้น
การจดบันทึก (Record)  จ านวน 12 แผน  แผนละ 2 ชั่วโมง  รวม 24 ชั่วโมง  2) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพ่ือความเข้าใจ  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย 
4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ เสริมด้วยแผนผังความคิด 
จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 20 ข้อ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนที่เรียนโดยการ
เรียนรู้แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ เสริมด้วยแผนผังความคิดมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  2) 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) ความพึงพอใจของนักเรียน
อยู่ในระดับมากที่สุด 
   วรัชยา ส าราญรมย์ (2558) ได้ศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังความคิด การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R  
ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีจ านวนนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 2) ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ด้วยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70  และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนบ้านสักแห้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ได้แก่ 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้จ านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์จ านวน 30 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) นักเรียนมี
คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจเฉลี่ยเท่ากับ 23.38 คิดเป็นร้อยละ 
77.96  2) นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เฉลี่ยเท่ากับ 23.30  คิดเป็นร้อยละ 
77.67  3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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 อ้อมจิตร เหล่าทองสาร (2558)  ได้ท าการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดอภิปัญญาและการจัดการเรียนรู้แบบ 
SQ4R การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดอภิปัญญาและการจัดการ
เรียนรู้แบบ SQ4R ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพ่ือหาดัชนีประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดอภิปัญญาและการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R 3) เพ่ือเปรียบเทียบการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนรู้อภิปัญญากับกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยม-ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 2 ห้อง ห้องละ 41 คน และ 38 คนตามล าดับ ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ซึ่ง
จับฉลากได้นักเรียนห้อง 5/2 ส าหรับการจัดการเรียนรู้อภิปัญญา และการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ห้อง 
5/4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดอภิปัญญา และแผนจัดการ
เรียนรู้แบบ SQ4R จ านวนรูปแบบละ 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และทดสอบ
สมมติฐานด้วย F-test (One-way MANOVA) ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
อภิปัญญาและแผนจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.03/86.83 และ 82.20/84.34 
ตามล าดับ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดอภิปัญญาและแผนจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R  มีดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.8048 และ 0.7763 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน 3) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้ตามแนวคิดอภิปัญญา มีค่าคะแนนการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจอย่างมีวิจารณญาณ  และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ SQ4R 

 พรนภัทร ธุสาวัน (2558) ได้ท าวิจัยการศึกษาความสามารถในการอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผัง
กราฟิก วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพ่ือศึกษาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จากการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ 
SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก 3) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
จากการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 37 คน  โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
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จัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกจ านวน 9 แผน รวม 17 ชั่วโมง และแบบสอบวัด
ความสามารถในการอ่านและการเขียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .052) ความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก หลังเรียนไม่
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
  5.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
  Sihaloho and Siregar (2013) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์การสอนอ่านเพ่ือความ
เข้าใจโดยใช้วิธีสอน SQ3R การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาการสอนอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธีสอน 
SQ3R กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนจ านวน 30 คน ด าเนินการทดลอง โดยแบ่ง
นักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยใช้
เทคนิค SQ4R และกลุ่มควบคุมได้รับการสอนโดยการสอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ในการสอนอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธีสอน SQ3R สูงขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญ 0.05 
  Pandjaitan and Palandeng (2011)  ได้ศึกษาวิธีการแบบ SQ4R และการ
พัฒนา การอ่านเพ่ือความเข้าใจในกลุ่มนักเรียนสาขาธุรกิจ  จุดประสงค์ในการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาการอ่าน
เพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธีแบบ SQ4R 2) เพ่ืออภิปรายประโยชน์และข้อบกพร่องของวิธีแบบ SQ4R 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนสาขาธุรกิจจ านวน 16 คน เครื่องมือในการวิจัยมีดังนี้ ผู้วิจัย
ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือหา Independent data และใช้แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือหา dependent 
data เครื่องมือทั้งสองนี้ได้มาจากแบบทดสอบของ TOEFL มีจ านวน 50 ข้อ ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า 
1) นักเรียนใช้วิธีแบบ SQ4R ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการหาใจความส าคัญของบทความ 2) วิธีแบบ 
SQ4R ช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนอย่างมมีนัยส าคัญ .05 
  Rahmawati (2013) ได้ศึกษาผลของการใช้ SQ3R เป็นวิธีสอนในการพัฒนาการ
อ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนเกรด 8 ของโรงเรียน MTS N KLIRONG ในปีการศึกษา 2012/2013 
วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนเกรด 8 ของโรงเรียน 
MTS N KLIRONG กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนจ านวน 64 คนด าเนินการทดลอง โดยแบ่ง
นักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยใช้
เทคนิค SQ3R และกลุ่มควบคุมได้รับการสอนโดยการสอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ในการสอนอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธีสอน SQ3R สูงขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญ 0.05 
  Kasyulita (2015) ได้ศึกษาผลของการใช้เทคนิค SQ4R ในการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจส าหรับนักเรียนปี 2  ในมหาวิทยาลัย Pasir Pengaraian  วัตถุประสงค์ในการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของนักเรียนในการอ่านเพ่ือความเข้าใจระหว่างนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค 
SQ4R และนักเรียนที่สอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 45 คน โดยเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 30 คน 
และนักเรียนกลุ่มควบคุม 15 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในการอ่าน
เพ่ือความเข้าใจ และวิเคราะห์ค่าสถิติโดยใช้ t-test  นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค SQ4R มี
คะแนนเฉลี่ย 15.96 และนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติมีคะแนนเฉลี่ย 11.66 และมีนัยส าคัญทาง
สถิติอยู่ในระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า เทคนิค SQ4R มีประสิทธิภาพในการอ่านเพ่ือความเข้าใจของ
นักเรียน 
  Bulut (2017) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียน
เกรด 4 ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จุดประสงค์ในการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาความสามารถในการอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจของนักเรียนที่มีความแตกต่างกันในขั้นก่อน ระหว่างและหลังการเรียนหรือไม่ 2) เพ่ือศึกษา
วิธีการใช้ SQ3R ของนักเรียนเป็นกลยุทธ์ในการอ่าน 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนในการใช้วิธี
แบบ SQ4R ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองคือ 10 สัปดาห์ๆ ละ 3 วันๆ ละ 3 คาบ ซึ่งการวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิง
คุณภาพ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก การบันทึกรายวันของคุณครู แบบทดสอบการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
20 ข้อ การสัมภาษณ์นักเรียน และแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ผลการวิจัยสรุปว่า การใช้วิธีสอนแบบ 
SQ3R ท าให้ความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้น จากข้อมูลในการวิจัยพบว่านักเรียนมี
ความสามารถในการวิเคราะห์บทความ มีทักษะการคาดเดา และการจดบันทึกพัฒนาขึ้น 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
สอนแบบ SQ4R จะเห็นได้ว่าวิธีการสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนอ่านที่สามารถพัฒนาความสามารถ
ในการอ่าน เป็นวิธีที่อ่านอย่างเป็นระบบ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนทุกขั้นตอน มีการตั้ง
ค าถามเพ่ือให้มีจุดหมายในการอ่าน ฝึกให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์บทความ มีทักษะการคาดเดา และ
การจดบันทึกพัฒนาขึ้น อีกทั้งสามารถท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านสูงขึ้น 
  จากงานวิจัยทางการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่ใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R และ
แผนผังกราฟิกท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาสูงขึ้น อีกทั้ง
มีความสอดคล้องกันทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติความคิดเห็นของนักเรียน ซึ่งทั้งสอง
วิธีการสอนอ่านนี้สามารถช่วยให้นักเรียนมีทักษะการอ่านที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของการอ่านโดย
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ละเอียด อ่านอย่างมีจุดหมาย อ่านอย่างเป็นระบบและมีการจดบันทึกอย่างเป็นระบบ ช่วยให้นักเรียนมี
ความจ าและจดจ าสิ่งอ่านได้นานขึ้น สามารถบอกใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และสิ่งอ่ืนที่เป็น
ทักษะย่อยในการสอนอ่าน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกใน
การอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม นครปฐม โดยมุ่งพัฒนา
ความสามารถในการอ่านซึ่งท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในทักษะทางภาษาต่อไปได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

64 
 

บทที่ 3 
การด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง ผลการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการ
อ่านภาษาอังกฤษ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคม
อุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” จังหวัด
นครปฐม ก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก และเพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคม
อุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐม ที่มีต่อการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์
ในการการอ่านภาษาอังกฤษ  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Pre -Experimental Research) แบบกลุ่ม
เดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest Posttest Design) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. รูปแบบการวิจัย 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
 5. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระกะ
เทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐม ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 3 ห้องเรียน 85 คน ซึ่งเป็นนักเรียนคละกันทั้งเก่ง ปานกลาง อ่อน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม ได้แก ่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคม
อุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐม จ านวน 30 คน 
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 1.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.2.1 ตัวแปรต้น คือ วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก 
 1.2.2 ตัวแปรตาม คือ  
 1.2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐม ทีใ่ช้วิธีการสอนแบบ 
SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก 
 1.2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ 
 1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
   ใช้เวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ โดยท าการสอน 12 คาบ คาบละ 50 นาที ของ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 
2. รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-Experimental Research)   ซึ่งผู้วิจัยได้
ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (One Group Pretest-
Posttest Design)  
 

Pretest Experiment Posttest 

T1 X T2 

     
T1  แทน  การทดสอบการอ่านก่อนใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังกราฟิก 
X   แทน  การใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังกราฟิก 
T2   แทน  การทดสอบการอ่านหลังใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังกราฟิก 

 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.1 แผนจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R  ร่วมกับผังกราฟิกต่อ
ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 4 แผน ใช้เวลาสอนแผนละ 100 
นาท ี
 3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษมีลักษณะข้อสอบแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก ก่อนและหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ  
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 3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังกราฟิกต่อ
ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 
“สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐม 
 
4. การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
    1.1 ผู้วิจัยท าการศึกษาต ารา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทักษะและเนื้อหาเพ่ือก าหนด

จุดประสงค์ของแผนจัดการเรียนรู้ 
 1.2 ศึกษาทักษะทางการอ่านตามแนวของตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2551) จุดประสงค์การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ 22202 และ ความสามารถด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษในกรอบ CEFR ระดับ A2 (สถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน, 2556) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ทักษะทางการอ่านตามแนวของตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน และความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษในกรอบ CEFR ระดับ A2   

หลักสูตรแกนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 2551 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

CEFR ระดับ (A2) 
(สถาบันภาษาอังกฤษ  

สพฐ., 2556) 

1. 
 
 
 
2. 

ปฏิบัติตาม ค าขอร้อง     

ค าแนะน า  ค าชี้แจง  
และค าอธิบายที่ฟัง 
และอ่าน 
อ่านออกเสียง ข้อความ 
ข่าว  โฆษณา  และบท
ร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน 

1. 
 
 
 
2. 

อ่านออกเสียงเนื้อเรื่อง ค าอธิบาย 
ข่าว ประกาศ บทความ ได้ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน  และเขียนสรุป
ใจความส าคัญได้ 
อ่านเนื้อเรื่อง สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
และเขียนสรุปข้อมูล   เพ่ือแสดง
ความคิดเห็นแสดงความรู้สึกได้ 

1. 
 
 
2. 
 
 
 

สามารถเข้าใจบทอ่านสั้นๆ 
และง่ายๆ  ที่ประกอบด้วย
ค าศัพท์ที่คุ้นเคย 
สามารถหาข้อมูลที่ส าคัญ 

ในโฆษณา แผ่นพับ ใบปลิว 
หน้าเว็บ (web page)     
แคตตาล๊อก ตารางเวลา 
ฯลฯ 
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ตารางที่ 1 ทักษะทางการอ่านตามแนวของตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน และความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษในกรอบ CEFR ระดับ A2  (ต่อ) 

หลักสูตรแกนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 2551 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

CEFR ระดับ (A2) 
(สถาบันภาษาอังกฤษ 

สพฐ., 2556) 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง รูปแบบต่างๆ 
ให้สัมพันธ์กับประโยค
และข้อความที่ฟังหรือ
อ่าน   
เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง 
ใจความส าคัญ
รายละเอียดสนับสนุน 
และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและ
อ่านจากสื่อประเภท
ต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบ 

3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
7. 

อ่าน เขียนบรรยายประสบการณ์  
เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคม  ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนได้ 
อ่าน เขียน เนื้อเรื่อง บทความ สารคดี 
และวิเคราะห์ สรุปให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบอย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ 
อ่าน  เขียน และเปรียบเทียบ  
วิเคราะห์ข้อความ เนื้อเรื่อง 
ระหว่างภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษได้ 
อ่าน เขียน เนื้อเรื่อง บทความ สารคดี 
แล้วสามารถถ่ายโอนข้อมูลเป็นภาษา
ของตนเองได้ถูกต้อง 
อ่าน เขียนเรื่องราว ข้อมูล ข่าวสาร  
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็น
ภาษาต่างประเทศได้ 

3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 

สามารถเข้าใจประเด็นหลัก
และรายงานสั้นๆ    ข่าวสัน้ 
ง่ายๆ    ถ้าผู้อ่านมีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ อยู่บ้าง 
เช่น ข่าวเกี่ยวกับกีฬา และ
บุคคลที่มีชื่อเสียง 
สามารถเข้าใจค าแนะน า
และข้ันตอนการใช้  เช่น 
วิธีใช้โทรศัพท์ วิธีกดเงินจาก
ตู้ ATM  หรือวิธีซื้อเครื่องดื่ม
จากตู้อัตโนมัติ 
สามารถเข้าใจประเดน็ส าคัญ
ที่อ่านเกี่ยวกับเรื่องในชีวิต 
ประจ าวันที่ง่ายๆ และสั้นๆ
โดยมีสื่อประกอบ 
สามารถเข้าใจข้อความ
ง่ายๆ สั้นๆ จากเพ่ือนๆ  
เช่น อีเมล์ การสนทนาทาง
เว็บ โปสการ์ด หรือจดหมาย
สั้นๆ 
 

      
 จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกทักษะการอ่านโดยดูจากหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2551 ที่เป็นตัวชี้วัดทักษะการอ่าน จุดประสงค์การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
อ่าน- เขียน และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ CEFR ระดับ A2 ในการก าหนดจุดประสงค์ 
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การเรียนรู้เพ่ือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 
 1. To discuss a picture and questions related to the reading text 
 2. To match vocabulary with meanings 
 3. To survey through the text using skimming strategy 
 4. To generate Wh-questions from the survey step  
 5. To read the text and answer generated questions 
 6. To put information into Graphic Organizers 
 7. To recite the text by completing the summary  
 8. To review the whole text by recalling words or phrases 
 1.3 วิเคราะห์กิจกรรมการอ่านตามแนวคิดของหลักสูตรภาษาอังกฤษ กระทรวง 
ศึกษาธิการ, กรมวิชาการ (2539), Willis (1982),  Grabe and Stoller (2001), Zhang and Wu (2009)  
สามารถสรุปเป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมการอ่านได้ดังนี้ 
 1.3.1 กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading activities)   เป็นการปูพ้ืนความรู้ใน
เรื่องที่จะอ่าน ช่วยให้นักเรียนน าความรู้จากภูมิหลังซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องที่อ่านไปใช้และน าสู่ความเข้าใจ 
และยังเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน กิจกรรมที่สามารถเกิดขึ้นในขั้นนี้ เช่น การอ่านแบบคร่าว 
การตอบค าถาม การหาค าส าคัญ  การเดาเนื้อเรื่องจากรูปภาพ การเรียนค าศัพท์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบทอ่าน 
การอภิปรายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทอ่าน การเติมข้อมูลในแผนผัง  จับคู่ค าศัพท์กับรูปภาพ การเดาจาก
ชื่อเรื่อง เป็นต้น 

 1.3.2 กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While-reading activities)   เป็นขั้นในการแนะน า
นักเรียนให้ดูบทความทั้งหมดเพ่ือท าความเข้าใจโครงสร้างและเนื้อความในเรื่องที่อ่าน มักจะเน้นไปที่การ
เข้าใจกรอบความคิดที่ยาก พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดหรือตัวละครในบทความ และการอ่าน
อย่างมีจุดหมาย กิจกรรมที่เกิดขึ้นในขั้นนี้คือ การเขียนโครงร่างหรือสรุปใจความส าคัญ คาดเดาเหตุการณ์
ที่จะเกิดขึ้น การวาดภาพ การล าดับภาพเหตุการณ์ ตอบค าถาม วิเคราะห์ตัวละคร  
 1.3.3 กิจกรรมหลังการอ่าน (Post-reading activities) เป็นการตรวจสอบความเข้าใจ
ความส าคัญ กิจกรรมที่ท าอาจจะเป็นการเชื่อมโยงไปสู่ทักษะอ่ืนๆ เช่น ทักษะการพูด และการเขียน โดย
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การถ่ายโอนข้อมูล เติมข้อมูลในผังกราฟิก เขียนบทสนทนา วาดรูป เขียน
จดหมาย หรือพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การอภิปรายหรือโต้วาที การสัมภาษณ์ การ
เขียน journal การบอกเหตุและผล 
 1.3.4 ศึกษาเนื้อหาสาระส าคัญเพ่ือการออกแบบการจัดการเรียนรู้  ได้แก่ 1) แนว
เรื่องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 แนวเรื่องจากหลักสูตรสถานศึกษา
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โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และแนวเรื่องจาก Council of 
Europe (2006) 2) ลักษณะบทความ (Text Type) 3) โครงสร้างบทความ (Text Form) และ 4) ทักษะ
การอ่าน (Reading Skills) ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 เนื้อหาสาระส าคัญเพ่ือการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 

หัวเรื่อง 
(Topic) 

โครงสร้างบทความ 
 (Text Type) 

ลักษณะบทความ 
 (Text form) 

ทักษะการอ่าน 
(Reading skills) 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

7. 

 

8. 

 

9. 

10. 

 

Personal 

Identification 

House and 

Home 

Life at Home 

Education 

and Future 

Career 

Free Time 

and 

Entertainment 

Travel 

Relation with 

Other People 

Health and 

Welfare 

Shopping 

Food and 

Drink 

หนังสือพิมพ์ 

นิทาน 

แผ่นพับ 

ประวัติศาสตร์ 

ประวัติบุคคล 

เรื่องสั้น 

ต านาน 

นิตยสาร 

นวนิยายวิทยาศาสตร์ 

อีเมล์ 

บทความ 

โปสเตอร์ 

บทบรรณาธิการ 

อธิบายวิธีการ 

/การปฏิบัติ 

ต าราอาหาร 

สารคด ี

จดหมาย 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

Narrative 

Descriptive 

Sequence 

Compare and 

contrast 

Cause and 

effect 

Problem/ 

Solving 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

Summarizing 

Sequencing 

Inferencing 

Comparing and 

contrast 

Drawing 

conclusions 

Self-questioning 

Problem-solving 

Relating 

background 

knowledge  

Distinguishing 

between fact  

and opinion 

Finding  the main 

idea, and 

supporting details 
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ตารางท่ี 2 เนื้อหาสาระส าคัญเพ่ือการออกแบบการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
 

หัวเรื่อง 
(Topic) 

โครงสร้างบทความ 
 (Text Type) 

ลักษณะบทความ 
 (Text form) 

ทักษะการอ่าน 
(Reading skills) 

11. 
12. 
13. 
 

14. 

Services 
Places 
Foreign 
Languages 
Weather 

   11. 
 
 

12. 

Drawing 
Conclusions/Predi
cting Outcomes 
Understanding 
Vocabulary 
contrasting 

       
 

1.4.1 จากการวิเคราะห์ตารางเนื้อหาโดยเทียบเคียงหัวเรื่อง (Topic) ระหว่าง
หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2551 และแนวเรื่องของสภายุโรป 2006 ได้
คัดเลือกโดยดูจากความถ่ีที่พบในแต่ละหัวเรื่อง อีกท้ังความสัมพันธ์ของหัวเรื่องตามหลักสูตรแกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ได้ก าหนดไว้ในคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ประกอบด้วย4 หัวเรื่อง คือ บุคคล (Person) บ้านและสิ่งแวดล้อม (House and Home, Environment) 
สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Drink) และสุขภาพและการดูแลร่างกาย (Health and 
Welfare) ครอบคลุมแนวเรื่องรอง ดังนี้ 

 1) บุคคล Person ครอบคลุมแนวเรื่องรอง ได้แก่ วันและสถานที่เกิด (Date 
and place of birth) อายุ  (Age) เพศ (Sex) สถานะทางการสมรส (Marital status) เชื้อชาติ  
(Nationality) ภาษา (Language) อาชีพ (Occupation) การศึกษา (Education) ครอบครัว (Family) 
ศาสนา (Religion) บุคลิกและอารมณ์ (Character and disposition) ลักษณะภายนอก (Physical 
appearance) ชีวิตประจ าวัน (Daily life) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship) 
อาชญากรรมและความยุติธรรม (Crime and justice) และปัญหาสังคม (Social affair) 

 2) บ้านและสิ่งแวดล้อม (House and home, environment)  ได้แก่  ชนิด
ของที่อยู่อาศัย (Types of accommodation) เครื่องเรือน (Furniture) ที่อยู่อาศัย (Accommodation) 
ราคา (Cost) บริการ (Services) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) เขตแดน (Region) และพืช (Flora 
and fauna) 
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  3) อาหารและเครื่องดื่ม (Food and drink) ได้แก่ ชนิดของอาหาร  และ
เครื่องดื่ม (Types of food and drink) และการรับประทานอาหารนอกบ้าน และดื่มนอกบ้าน (Eating 
and drinking out) 
   4) สุขภาพ และการดูแลร่างกาย (Health and body care) ได้แก่ ส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย (Parts of the body) ความสุขสบายส่วนตัว (Personal comfort) ความเจ็บป่วย และ
อุบัติเหตุ (Ailments and accidents)   อนามัย (hygiene)   การบริการทางการแพทย์ (Medical 
services) และการประกับ (Insurance) และโภชนาการ (Nutrition) 
  1.4.2 จากการศึกษาลักษณะของบทความผู้วิจัยที่น ามาให้นักเรียนอ่านนั้น ประกอบ
ไปด้วย ประวัติบุคคล นิตยสาร บทความ และสารคดี ซึ่งสัมพันธ์กับโครงสร้างบทอ่าน 4 ประเภทที่ผู้วิจัย
จะท ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ได้แก่ เรื่องบรรยาย (Description) เรื่องบอกล าดับขั้นตอน (Sequence) 
เรื่องเปรียบเทียบ (Compare and contrast) เรื่องแสดงเหตุและผล (Cause and effect)  
  1.5 ศึกษาวิธีการสอนแบบ SQ4R และแผนผังกราฟิกจากหนังสือ วิจัยและเอกสารที่
เกี่ยวข้องโดยผู้วิจัยได้น าวิธีการสอนแบบ SQ4R ของ Wong (2000) มาปรับใช้ในการเรียนการสอน
โดยสามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 
 1.5.1 ขั้นเตรียมก่อนการอ่าน (Warm-up)  
 1) ครูแนะน าและอธิบายวิธีการสอนแบบ SQ4R ว่าเป็นอย่างไร มีค านิยาม
หรือความหมายของตัวอักษรย่อ  
  2) ระดมความคิดและกระตุ้นความสนใจของนักเรียน  เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่
เรื่องท่ีอ่านโดยการอภิปรายรูปภาพที่สัมพันธ์กับเรื่องที่อ่านและตอบค าถามร่วมกัน 
 1.5.2 ขั้นก่อนการอ่านโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังกราฟิก  (Pre-
reading)  
 1) นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์จากเรื่องที่อ่านโดยการจับคู่ค าศัพท์กับความหมาย 
  2) Survey (ส ารวจ) นักเรียนส ารวจบทอ่าน ชื่อเรื่อง ย่อหน้า รูปภาพ ค า
บรรยายรูปภาพ ตัวอักษรหนา เป็นต้น โดยใช้กลวิธีการส ารวจแบบคร่าว (Skimming) จากนั้นให้นักเรียน
ระดมความคิดเพ่ือคาดเดาว่าเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับเรื่องใด โดยเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เดิม  
  1.5.3 หลังจากการส ารวจบทอ่านแล้ว  ให้นักเรียนแต่ละคนตั้งค าถาม (Question) 
โดยครูคอยชี้แนะและให้ตัวอย่างการตั้งค าถามจากบทอ่าน โดยให้นักเรียนลองเปลี่ยนชื่อเรื่อง ย่อหน้า 
ค าศัพท์ รูปภาพ เป็นค าถามเพ่ือหาค าตอบในขั้นต่อไป คนละ 3 ค าถามโดยใช้ค าถามประเภท Wh-
question: What, Where, When, Why, Which, How, Who   
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 3. ขั้นระหว่างการอ่าน (While-reading) 
 3.1 ขั้นการอ่าน (Read) นักเรียนแต่ละคนอ่านบทอ่านทีละย่อหน้าโดยใช้การอ่าน
แบบละเอียด (Scanning) เพ่ือท าความเข้าใจและหาค าตอบจากค าถามที่ได้ตั้งไว้  
 4. ขั้นหลังการอ่าน (Post-reading) 
  4.1 ขั้นบันทึก (Record) ครูอธิบายลักษณะของโครงสร้างบทอ่านแต่ละประเภท 
ค าบอกชี้แนะ (Signal words) ของบทความประเภทนั้นๆ ประกอบไปด้วย บทความแบบพรรณนา 
(Descriptive text), บทความแบบเปรียบเทียบ (Compare and Contrast), บทความแบบล าดับเวลา 
(Sequence) และบทความแบบบอกเหตุและผล (Cause and Effect) รวมไปถึงแนะน าการบันทึก
โดยใช้แผนผังกราฟิกที่เหมาะสมกับจุดประสงค์บทอ่านและตัวอย่างแผนผังกราฟิก ในขั้นตอนนี้ให้
นักเรียนน าข้อมูลจากเรื่องที่อ่านใส่ลงแผนผังกราฟิกที่ครูก าหนดไว้    ได้แก่  Spider Map,  Venn 
Diagram, Timeline และ Cause and Effect Diagram ซึ่งเป็นแผนผังกราฟิกที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของบทความ 
 4.2 ขั้นจดจ า (Recite)  เมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องจากการอ่านแล้ว ให้นักเรียน
เติมค าหรือวลีจากเรื่องที่อ่านเพ่ือสรุปใจความส าคัญ 
 4.3 ขั้นทบทวน (Review) ให้นักเรียนทบทวนความจ าสิ่งที่อ่านโดยการเขียนค า
หรือวลีที่สามารถจดจ าได้จากเรื่องท่ีอ่าน 
  1.6 ก าหนดกระบวนการสอนโดยวิธีการสอน SQ4R ร่วมกับผังกราฟิก ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ก าหนดกระบวนการสอนโดยวิธีการสอน SQ4R ร่วมกับผังกราฟิก 
 

Step วิธีการสอนแบบ SQ4R 

ร่วมกับแผนผังกราฟิก 

Reading 

Step 

สังเคราะห์ 

Warm-up 
Pre-reading 
While-reading 
Post-reading 

Survey  
Question 
Read  
Record  
ร่วมกับแผนผังกราฟิก 

1) ผังแบบ spider map 
2) ผังกราฟิกแบบ 

      เปรียบเทียบ Venn 
      diagram  

3) ผังกราฟิกแบบ  
   Timeline 
4) ผังสาเหตุและ  
   ผลกระทบ Cause  
   and Effect 

Recite   
Review 

Pre-reading 
While-
reading 
Post-reading 

Warm-up 
- Discuss with the class 
  from  a picture and 
  questions 
Pre-reading 
- teach new vocabulary. 
- Survey the whole text. 
- Generate Wh-questions  
  from the survey step 

  While-reading 
- Read the text and  
  answer  generated  
  questions 
Post-reading 
Record 
- introduce types of text  
  and  how to fill in  
  Graphic  Organizers  
Recite  
- complete the summary  
  with the words in reading 
  text 
Review  
- recall the text by 
  writing  words or  
  phrases 
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1.7 น าตารางก าหนดกระบวนการสอนโดยวิธีการสอน SQ4R  ร่วมกับผังกราฟิกมา
ก าหนดเป็นตารางโครงสร้างเนื้อหาและหัวข้อเรื่อง พร้อมก าหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนในแต่ละบท 
โดยน าเสนอตามตารางก าหนดเนื้อหา (Table of Content Specifications) ดังตารางที่ 4 
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ตารางที ่4 ตารางก าหนดกรอบเนื้อหา (Table of Content Specifications) ของวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ 
ในการอ่านภาษาอังกฤษ  

Lesson Objectives Text type Language 
Focus 

Reading Activities Evaluations 

1. Influence 
in your plate 

1. To discuss a picture and 
    questions related to the  
    reading text. 
2. To match vocabulary with  
    meanings. 
3. To survey through the text  
    using skimming strategy. 
4. To generate Wh-questions  
    from the survey step.  
5. To read the text and answer 
    generated questions. 
6. To put information into 
    Graphic Organizers. 

Descriptive Vocabulary: 
- ingredients 
- countries 
- cooking verbs 
 
Language focus 
- Past simple 
  tense 
- Present simple 
  tense 

Warm-up 
- discuss with the class from 
  the picture and questions  
  that related to the text. 
Pre-reading 
- match words with meanings 
Survey  
- get an overview of the text  
  by skimming. 
Questions  
- Generate Wh-questions  
  after the survey step from  
  title, pictures, or bold words. 

-10 items: matching  
 words with meaning 
- putting information  
 into concept map. 
- 10 items: put the 
  words for  
  summarizing the 
  text 
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ตารางที ่4 ตารางก าหนดกรอบเนื้อหา (Table of Content Specifications) ของวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ 
ในการอ่านภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

Lesson Objectives Text type Language 
Focus 

Reading Activities Evaluations 

 7. To recite the text by completing 
    the summary.  
8. To review the whole text by 
    recalling words or phrases. 

  While-reading 
Read the text  
- Read the text by scanning 
  strategy and answer 
  generated questions. 

-10 items: matching  
 words with meaning 
 map. 
- putting information  
 into concept map. 

    Post-reading 
Record 
- introduce descriptive text 
  and how to put information  
  into spider map. 
Recite  
- complete the summary with 
  the words from the text. 

 

    Review  
- recall the text by writing 
  words or phrases 
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ตารางที ่4 ตารางก าหนดกรอบเนื้อหา (Table of Content Specifications) ของวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ 
ในการอ่านภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

Lesson Objectives Text type Language 
Focus 

Reading Activities Evaluations 

2. Beauty 
   but  
   deathly 

1. To discuss a picture and 
    questions related to the  
    reading text. 
2. To match vocabulary with  
    meanings. 
3. To survey through the text  
    using skimming strategy. 
4. To generate Wh-questions  
    from the survey step.  
5. To read the text and answer 
    generated questions. 
6. To put information into 
    Graphic Organizers. 

Compare 
and 
contrast 

Vocabulary: 
- compare and  
  contrast words 
- environment 
  Language  
  focus 
- Present simple 
  tense 
 
 

Warm-up 
- Discuss with the class from 
  the pictures and questions 
  that related to the text 
Pre-reading 
- match words with meanings 
Survey  
- Get an overview of the 
  text by scanning. 
Question 
- Generate Wh-questions 
  after the survey step from 
  title, pictures, or bold words. 

-10 items: matching  
  Vocabulary 
- putting information 
  into Venn diagram  
- 10 items: putting 
  the words for 
  summarizing the  
  text. 
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ตารางที ่4 ตารางก าหนดกรอบเนื้อหา (Table of Content Specifications) ของวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ 
ในการอ่านภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

Lesson Objectives Text type Language 
Focus 

Reading Activities Evaluations 

 7. To recite the text by completing 
    the summary.  
8. To review the whole text by 
    recalling words or phrases. 

  While-reading 
Read  
- Read the text by scanning 
  strategy and answer  
  generated questions. 
Post-reading 
Record 
- introduce compare and  
  contrast signals words and 
  how to put information  
  into Venn diagram. 
Recite  
- complete the summary with  
  the words from the text. 
Review   
- recall the text by writing  
  words or phrases 
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ตารางที ่4 ตารางก าหนดกรอบเนื้อหา (Table of Content Specifications) ของวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ 
ในการอ่านภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

Lesson Objectives Text type Language 
Focus 

Reading Activities Evaluations 

3. Young 
   Age 

1. To discuss a picture and 
    questions related to the  
    reading text. 
2. To match vocabulary with  
    meanings. 
3. To survey through the text  
    using skimming strategy. 
4. To generate Wh-questions  
    from the survey step.  
5. To read the text and answer 
    generated questions. 
6. To put information into 
    Graphic Organizers. 
7. To recite the text by completing 
    the summary.  
8. To review the whole text by 
    recalling words or phrases. 

Sequence 
 
 

Vocabulary: 
- occupation 
 
Language focus 
- Past simple 
  tense 

Warm-up 
- Discuss with the class from  
  the pictures and questions 
  that related to the text 
Pre-reading  
- match words with meanings 
Survey  
- get an overview of the text  
  by skimming. 
Question:  
- Generate Wh-questions 
  after the survey step from 
  title, pictures, or bold words.  
While-reading 
Read  
- Read the text by scanning  
  strategy and answer  
  generated questions. 

- 10 items :  
  matching words 
  with meaning 
- Summarize 
  information into  
  time line 
- 10 items: putting  
  the words for  
  summarizing the 
  text 
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ตารางที ่4 ตารางก าหนดกรอบเนื้อหา (Table of Content Specifications) ของวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ 
ในการอ่านภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

Lesson Objectives Text type Language 
Focus 

Reading Activities Evaluations 

    Post-reading 
Record 
- introduce sequence signals  
  words and type of a graphic  
  organizer- timeline 
- guide how to summarize  
  information into Venn 
  diagram. 
Recite  
- complete the summary 
  with the words from the 
  text. 
Review  
- recall the text by writing  
 words or phrases. 
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ตารางที ่4 ตารางก าหนดกรอบเนื้อหา (Table of Content Specifications) ของวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ 
ในการอ่านภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

Lesson Objectives Text type Language 
Focus 

Reading Activities Evaluations 

4. Good 
   Lifestyle 

1. To discuss a picture and 
    questions related to the  
    reading text. 
2. To match vocabulary with  
    meanings. 
3. To survey through the text  
    using skimming strategy. 
4. To generate Wh-questions  
    from the survey step.  
5. To read the text and answer 
    generated questions. 
6. To put information into 
    Graphic Organizers. 
7. To recite the text by completing 
    the summary.  
8. To review the whole text by 
    recalling words or phrases. 

Cause and 
effect 

Vocabulary: 
- health 
- food and 
drink 
Language focus 
-Present simple 
tense 

Warm-up 
- Discuss with the class from  
  the pictures and questions 
  that related to the text 
Pre-reading  
- match words with meanings 
Survey  
- get an overview of the text  
  by scanning. 
Question:  
- Generate Wh-questions 
  after the survey step from 
  title, pictures, or bold words.  
While-reading 
Read  
- Read the text by scanning  
  strategy and answer  
  generated questions. 

- 10 items :  
  matching words 
  with meaning 
- Summarize 
  information into 
  cause and effect 
  diagram  
- 10 items: putting  
  the words for  
  summarizing the 
  text 
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ตารางที ่4 ตารางก าหนดกรอบเนื้อหา (Table of Content Specifications) ของวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ 
ในการอ่านภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

Lesson Objectives Text type Language 
Focus 

Reading Activities Evaluations 

    Post-reading 
Record 
- introduce signal words for 
  cause and effect passage 
- Introduce type of a graphic 
  organizer: cause and effect 
  diagram 
- summarize information  
  into cause and effect  
  diagram. 
Recite  
- complete the summary with 
  the words from the text. 
Review  
- recall the text by writing  
 words or phrases. 
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1.8 น าตารางโครงสร้างเนื้อหาและหัวข้อเรื่อง (Table of Content Specifications) 
4 เรื่อง เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมและปรับปรุงตามค าแนะน า  

1.9 น าตารางโครงสร้างเนื้อหาและหัวข้อเรื่องมาเขียนแผนจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
สอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังกราฟิกจ านวน 4 แผนจากนั้นน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจความ
ถูกต้องเหมาะสม และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

1.10 น าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R   ร่วมกับผังกราฟิกเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้ เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาและความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) แล้วน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ มีเกณฑ์
ในการพิจาณาดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2549) 

1 หมายถึง แน่ใจว่าเนื้อหามีความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าเนื้อหามีความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
-1 หมายถึง แน่ใจว่าเนื้อหาไม่มีความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 

                 จากสูตร   IOC =  
N

R  

IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหากับแผนจัดการเรียนรู้ 

R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 
  จากการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ 
SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก จากผู้เชี่ยวชาญพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคล้องได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ในขั้นการหา IOC นี้ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
เสนอแนะก่อนน าไปทดลอง ดังต่อไปนี้ 1) ในขั้นตั้งค าถามให้ผู้สอนสาธิตการตั้งค าถามและให้นักเรียนทั้ง
ห้องช่วยกันเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจวิธีการตั้งค าถาม 2) ในแผนการจัดการเรียนรู้แรกควรท ากิจกรรมทุก
กิจกรรมร่วมกันทั้งห้องเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอนในการท ากิจกรรม 
  1.11 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 ที่เป็นกลุ่มเล็ก เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและผู้วิจัยพบว่าในขั้นการตั้งค าถามนักเรียนจะใช้
เวลาในการตั้งค าถามเป็นเวลานานเพราะไม่คุ้นกับการตั้งค าถามเองผู้วิจัยได้ปรับโดยในบทที่ 1 ให้นักเรียน
ช่วยกันตั้งค าถามเพ่ือเป็นแนวทางและให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเขียนค าถามบนกระดานเพ่ือช่วยกันหา 
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ค าตอบร่วมกัน อีกทั้งยังเพ่ิมข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปเติมในแผนผังกราฟิกในบทที่ 1 และ 2  
1.12 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R   ร่วมกับแผนผังกราฟิกที่

ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม จังหวัด
นครปฐม จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนในการ
สร้างดังนี้ 
 2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ วิเคราะห์เนื้อหาสาระ จุดประสงค์การเรียนรู้เพ่ือ
พิจารณาทักษะที่สัมพันธ์กับเนื้อหาและกิจกรรม  
 2.2 ก าหนดจุดประสงค์การสอบโดยพิจารณาจากจุดประสงค์การเรียนรู้จากตาราง
ก าหนดเนื้อหา (Table of content specifications) จากนั้นก าหนดน้ าหนักเนื้อหาของแบบทดสอบ
และสร้างตารางก าหนดเนื้อหาข้อสอบ (Table of test specifications) เพ่ือพัฒนาข้อสอบจ านวน 60 
ข้อ ให้คลอบคลุมเนื้อหาจากการวิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้โดยทดสอบความสามารถทั้ง
ด้านการบอกใจความส าคัญ บอกรายละเอียด ความหมายของค าศัพท์ การเปรียบเทียบ จ าแนกเหตุผล 
ตีความความหมายค าศัพท์จากบริบทดังตารางที ่5 
 2.3 น าตารางก าหนดเนื้อหาข้อสอบจ านวน 60 ข้อให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอข้อเสนอแนะ
และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 

2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษให้สอดคล้องตามตาราง
ก าหนดเนื้อหาข้อสอบ (Table of test specifications) จ านวน 60 ข้อ ซึ่งแบบทดสอบจะถูกคัดเลือก
เฉพาะข้อสอบที่มีความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ โดยค่าความยากง่าย ก าหนดอยู่ระหว่าง 
0.20-0.80 และค่าอ านาจการจ าแนก ก าหนดที่ 0.20 ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
ก าหนดที่ 0.70 ขึ้นไป  
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ตารางที ่5  ตารางก าหนดเนื้อหาข้อสอบ (Table of test specifications) 
 

objective Mode 
Text 
type 

Test  
item type 

No. of  
item 

Weight 
(%) 

Scoring 
Time  

(Minute) 

1. To find the main idea R Passage M/C 6 20.00 0-1 

50 

2. To find details R Passage M/C 5 16.66 0-1 

3. To tell the meaning of the words in the text R Passage M/C 4 13.36 0-1 

4. To order or sequence the events in the text R Passage M/C 5 16.66 0-1 
5. To identify compare and contrast the events in the text R Passage M/C 5 16.66 0-1 

6. To identify cause-effect of the events in the text R Passage M/C 5 16.66 0-1 
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  2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษให้อาจารย์ที่ปรึกษาน าเสนอ
ข้อเสนอแนะและน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 

2.6 น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและ     
ประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบแล้วน ามาประเมินค านวณหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) เป็นรายข้อ ข้อสอบที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ จากการตรวจสอบ    
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจจากผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่าแบบทดสอบมีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  

2.7 น าข้อสอบที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่
ไม่ใช่กลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน ใช้เวลาท าแบบทดสอบ 100 นาที เพ่ือหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจ
จ าแนกและค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบตามเกณฑ์ระหว่าง 0.20-0.80  ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตามเกณฑ์
ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) แล้วคัดเลือกข้อสอบไว้ 30 ข้อ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 1) เลือก
ข้อสอบกระจายให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้  2) เลือกข้อสอบที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ ข้อสอบที่
คัดเลือกได้มคี่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.47-0.70 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20–0.53 

2.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ข้อ  ไปหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการตรวจสอบผลการวัดที่สม่ าเสมอและคงที่ใช้สูตรของ KR-20  (มาเรียม 
นิลพันธุ์, 2549) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.77 

2.9 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไป
ทดลองจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็น
กลุ่มทดลองในการวิจัยครั้งนี้ 
  3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก 
 3.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฏี รูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจาก
หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3.2 สร้างแบบสอบถามโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ให้นักเรียนตอบ
แบบสอบถามในรูปของข้อความและตัวเลือก โดยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนดังนี้ 
   5  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
   4 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
   3 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
   2 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
   1 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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    3.3 สร้างข้อความให้สอดคล้องกับประเด็นที่ก าหนดขึ้นโดยสร้างแบบสอบถาม
จ านวน 15 ข้อโดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 
   1. ด้านเนื้อหา  จ านวน 3 ข้อ 
   2. ด้านรูปแบบสื่อ จ านวน 3 ข้อ 
   3. ด้านการจัดกิจกรรม จ านวน 6 ข้อ 
   4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ จ านวน 3 ข้อ 

   แล้วน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบทดสอบความคิดเห็น
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของค าถาม และหาค่าดัชนี้ความ
สอดคล้อง IOC โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญเป็น 1, 0 หรือ -1 โดยจากการ
ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้วิธีการสอน
แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก จากผู้เชี่ยวชาญพบว่า แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก มีค่าดัชนีความสอดคล้องได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.67-1.00  

3.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R   
ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษมาปรับปรุงแก้ไขและน าไปใช้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย 
 
5. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล  

วิธีด าเนินการทดลอง 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลดังขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและอธิบายวิธีการสอนแบบ SQ4R  ร่วมกับแผนผัง

กราฟิก และบทบาทของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มทดลอง 
2. ท าการทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest)   กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษจ านวน 30 ข้อ 
3. ด าเนินการทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนชั้น

มัธยม-ศึกษาปีที่ 2 จ านวน 30 คน ที่ก าลังศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในเวลาเรียนปกติ 
4. เมื่อสิ้นสุดการสอนแล้วผู้วิจัยท าการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)  กับนักเรียน

กลุ่มตัวอย่าง 
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5. ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้วิธีการสอนแบบ  SQ4R   
ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ 

6. ตรวจผลการทดสอบและแบบสอบถามความคิดเห็น   โดยน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์
ด้วยวิธีทางสถิติ 
 
6. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R  ร่วมกับ

แผนผังกราฟิกก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย (x̄ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ทดสอบ t-test dependent โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า โดยน าค่าระดับที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แล้วน าไป
แปลความหมายค่าระดับของ Best (1986) ดังนี้ 

1.00-1.49 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นต่อวิธี การสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแผนผังกราฟิกโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย 
น้อยที่สุด 

1.50-2.49 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นต่อวิธี การสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแผนผังกราฟิกโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย 

2.50-3.49 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นต่อวิธี การสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแผนผังกราฟิกโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย 
ปานกลาง 

3.50-4.49 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นต่อวิธี การสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแผนผังกราฟิกโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

4.50-5.00 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นต่อวิ ธีการสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแผนผังกราฟิกโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย  
มากที่สุด 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่องผลการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการ
อ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์
ประภาคมอุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ตอนดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่  1 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังทดลองสอนด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แผนผังกราฟิก 
 ตอนที่ 2 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการ
อ่านภาษาอังกฤษ  
 
ตอนที่ 1 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังทดลองสอนด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก 
 
 ผู้วิจัยได้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน จ านวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 
30 คะแนน จากนั้นจึงหาผลต่างของคะแนน (D) จากการทดสอบก่อนและหลังการใช้วิธีสอนแบบ 
SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก และน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ในการอ่านภาษาอังกฤษ ผลการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนสูงขึ้นหลังได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R  ร่วมกับแผนผังกราฟิกทั้ง 4 บท
ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น ค่าผลต่างของคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังการใช้สื่อสูงสุดมีค่าเท่ากับ 10 
และต่ าสุด 5 คะแนน ดังผลในการวิเคราะห์ในตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6 คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังทดลองและผลต่าง 
(D) ของคะแนนในการสอบทั้งสองครั้ง 
 
นักเรียน

คนที่ 
คะแนนเต็ม 30 ผลต่าง 

(D) 
นักเรียน

คนที่ 
คะแนนเต็ม 30 ผลต่าง 

(D) ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 12 22 10 16 16 25 9 
2 16 21 5 17 18 25 8 

3 20 27 7 18 17 24 7 
4 16 21 5 19 13 22 9 

5 17 25 8 20 19 27 8 

6 12 20 8 21 19 25 6 
7 15 23 8 22 20 26 6 

8 19 26 7 23 18 24 6 

9 15 24 9 24 20 25 5 
10 15 21 6 25 15 20 5 

11 20 26 6 26 13 19 6 

12 11 21 10 27 14 22 8 
13 16 23 7 28 15 21 6 

14 17 26 9 29 11 20 9 
15 18 25 7 30 14 22 8 
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ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
ค่าสถิติทดสอบ t-test 
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม ( x ) (S.D.) t df Sig 

ก่อนเรียน 30 16.03 2.74 25.23* 29 .000 

หลังเรียน 30 23.20 2.35 

       
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังการได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกเท่ากับ 23.20 ซึ่ง
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก
ที่มีค่าเท่ากับ 16.03 คะแนนและคะแนนผลต่างเฉลี่ยระหว่างหลังการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ 
SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกและก่อนได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบSQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก
ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05  
 
ตอนที่ 2 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ  
 หลักจากท าการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ใน
การอ่านภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการ
ใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยประเมิน
คุณสมบัติด้านเนื้อหา รูปแบบสื่อ กิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับ จ านวน 15 ข้อ จากนั้นน าค่าระดับที่

ได้มาหาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปแปลความหมายค่าระดับตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษในด้านเนื้อหา รูปแบบสื่อ กิจกรรม และ
ประโยชน์ที่ได้รับ สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 8 สรุปค่าระดับเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน  
 

ข้อความ ( x ) (S.D.) แปลความ ล าดับที่ 
ด้านเนื้อหา 
1. เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ 4.43 0.57 มาก 1 
2. การน าเสนอเนื้อหาเป็นไปตามล าดับขั้นตอน 4.33 0.66 มาก 2 
3. ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 4.07 0.91 มาก 3 
ค่าเฉลี่ยรวมด้านเนื้อหา 4.28 0.71 มาก 
ด้านรูปแบบส่ือ 
4. ตัวอักษรอ่านง่ายและชัดเจน 4.20 0.71 มาก 2 
5. รูปภาพประกอบสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเรื่องที่อ่าน 4.30 0.70 มาก 1 
6. ความชัดเจนในการน าเสนอกิจกรรมแต่ละขั้นตอน 4.07 0.78 มาก 3 
ค่าเฉลี่ยรวมด้านรูปแบบส่ือ 4.19 0.73 มาก 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก 
ขั้นก่อนอ่าน (Pre-reading) (SQ) 
7. กิจกรรมก่อนการอ่านช่วยให้นักเรียนส ารวจเรื่องท่ี 
   อ่านอย่างคร่าวๆ ได้เป็นอย่างดี 

4.50 
 

0.68 
 

มากที่สุด 
 

1 

8. กิจกรรมก่อนการอ่านช่วยให้นักเรียนมีเป้าหมาย 
   ในการอ่านจากการตั้งค าถาม 

4.43 
 

0.63 
 

มาก 
 

2 

ขั้นระหว่างอ่าน (While-reading) (R1) 
9. กิจกรรมระหว่างอ่านช่วยให้นักเรียนอ่านอย่าง 
    รอบคอบ 

4.27 
 

0.69 
 

มาก 
 

5 

10. กิจกรรมระหว่างอ่านช่วยให้นักเรียนตอบค าถาม 
     ที่ตั้งไว้ได้ 

4.13 
 

0.73 
 

มาก 
 

6 

ขั้นหลังอ่าน (Post-reading) (R2 R3 R4) 
11. กิจกรรมหลังอ่านช่วยให้นักเรียนสามารถสรุป  
     ใจความ เพ่ือถ่ายโอนข้อมูลสู่แผนผังกราฟิกได้ 

4.40 
 

0.77 
 

มาก 
 

3 

12. กิจกรรมหลังอ่านช่วยให้นักเรียนจับใจความของ 
     เรื่องได้ดี 

4.30 
 

0.79 
 

มาก 
 

4 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านกิจกรรม 4.34 0.72 มาก 
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ตารางท่ี 8 สรุปค่าระดับเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน (ต่อ) 
 

ข้อความ ( x ) (S.D.) แปลความ ล าดับที่ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
13. วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก 
     ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 

4.33 
 

0.80 
 

มาก 
 

1 

14. วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกสามารถ 
     น าไปใช้กับการอ่านลักษณะอื่นๆ ได้ 

4.10 
 

0.84 
 

มาก 
 

3 

15. วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกช่วย 
     ให้สรุปใจความส าคัญได้ 

4.27 
 

0.74 
 

มาก 
 

2 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.23 0.80 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.26 0.74 มาก 

    
 

 จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีระดับความคิดเห็นต่อการใช้วิธีการสอนแบบ 
SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านเนื้อหา พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อเนื้อหาของการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R 

ร่วมกับแผนผังกราฟิกโดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x = 4.28, S.D. = 0.71) โดยได้ค่าระดับ

เฉลี่ยเรียงตามล าดับดังนี้ ข้อที่ 1 เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ ( x = 4.43, S.D.= 

0.57)  ข้อที่ 2 การน าเสนอเนื้อหาเป็นไปตามล าดับขั้นตอน ( x = 4.33, S.D. = 0.66) และข้อที่ 3 ความ

ยากง่ายเหมาะสมกับระดับผู้เรียน ( x = 4.07, S.D. = 0.91) 
 2. ด้านรูปแบบสื่อ พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบสื่อของการใช้วิธีการสอนแบบ 

SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกโดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x = 4.19, S.D. = 0.73) โดยได้ค่า

ระดับเฉลี่ยเรียงตามล าดับดังนี้ ข้อที่ 5 รูปภาพประกอบสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเรื่องที่อ่าน ( x = 4.30, 

S.D. = 0.70) ข้อที่ 4 ตัวอักษรอ่านง่ายและชัดเจน ( x = 4.20, S.D. = 0.71) และข้อที่ 6 ความชัดเจนใน

การน าเสนอกิจกรรมแต่ละขั้นตอน ( x = 4.07, S.D. = 0.78) 
 3. ด้านกิจกรรม พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมของการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R 

ร่วมกับแผนผังกราฟิกโดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x  = 4.27, S.D. = 0.70) โดยได้ค่าระดับ
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เฉลี่ยเรียงตามล าดับดังนี้ ข้อที่ 7 กิจกรรมก่อนการอ่านช่วยให้นักเรียนส ารวจเรื่องที่อ่านอย่างคร่าวๆ ได้

เป็นอย่างดี ( x = 4.50, S.D. = 0.68)  ข้อที่ 8 กิจกรรมก่อนการอ่านช่วยให้นักเรียนมีเป้าหมายในการอ่าน

จากการตั้งค าถาม ( x = 4.43, S.D. = 0.63) ข้อที่ 11 กิจกรรมหลังอ่านช่วยให้นักเรียนสามารถสรุป

ใจความเพ่ือถ่ายโอนข้อมูลสู่แผนผังกราฟิกได้ ( x = 4.40, S.D. = 0.77) ข้อที่ 12 กิจกรรมหลังอ่านช่วยให้

นักเรียนจับใจความของเรื่องได้ดี ( x = 4.30, S.D. = 0.79) ข้อที่ 9 กิจกรรมระหว่างอ่านช่วยให้นักเรียน

อ่านอย่างรอบคอบ ( x = 4.27, S.D. = 0.69)   และข้อที่ 10 กิจกรรมระหว่างอ่านช่วยให้นักเรียนตอบ

ค าถามที่ตั้งไว้ได้ ( x = 4.13, S.D. = 0.73) 
 4. ประโยชน์ที่ได้รับ พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับของการใช้วิธีการสอน

แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกโดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x = 4.23, S.D. 0.80) โดย
ได้ค่าระดับเฉลี่ยเรียงตามล าดับดังนี้ ข้อที่ 13 วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก ช่วยให้นักเรียน

พัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ( x = 4.33, S.D. 0.80) ข้อที่ 15 วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผัง

กราฟิกช่วยให้สรุปใจความส าคัญได้  ( x = 4.27, S.D. 0.74) และข้อที่ 14 วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ

แผนผังกราฟิกสามารถน าไปใช้กับการอ่านลักษณะอ่ืนๆ ได้ ( x = 4.10, S.D. 0.84)  
 จากข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีระดับความคิดเห็นต่อการใช้วิธีการ
สอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74  
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บทที่ 5 
การสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องผลการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์
ประภาคมอุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-Experimental research) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ
หลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” จังหวัด
นครปฐม ที่มีต่อการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวร
เจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 30 คน โดยการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษที่ใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แผนผังกราฟิก เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลาท า 50 นาที 
แบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.47-0.70 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20–
0.53 และได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.77 
 2. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระกะเทียม
วิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐมในด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบสื่อ ด้าน
กิจกรรม และด้านประโยชน์ที่ได้รับ จ านวน 15 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่าให้เลือก 5 
ระดับความคิดเห็น 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอน
แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกสูงกว่าความสามารถในการอ่านก่อนได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอน
แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 2. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อ

ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวมเท่ากับ ( x = 4.26, S.D. = 0.74) 
แสดงว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก 
 
การอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 
 1. ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแผนผังกราฟิก ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์
ประภาคมอุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐม สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญที่ 0.05 ทั้งนี้เนื่องมาจากวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกนั้น เป็นวิธีการสอน
อ่านที่ได้รับการปรับปรุงมาจากการสอนแบบ SQ3R ของ Robinson F.P. (1970, อ้างถึงใน Blerkom, 
2012) วิธีการสอนนี้ใช้ตัวอักษรแรกส าหรับแต่ละขั้นตอนคือ Survey, Question, Read, Recite, 
Review วิจัยนี้ได้ อิงวิธีการสอนแบบ SQ4R ที่พัฒนาโดย Wong (2000) ซึ่งเ พ่ิมขั้นตอนบันทึก 
(Record) เพ่ือเป็นการจดบันทึกใจความส าคัญซึ่งผู้วิจัยได้น าแผนผังกราฟิกมาใช้ในการจดบันทึก 
วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังกราฟฟิกนี้ สามารถจับใจความและมีจุดหมายในการอ่าน มุ่งเน้นให้
นักเรียนได้ใช้วิธีการอ่านที่เป็นระบบทีละขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เริ่มจาก 
ให้นักเรียนคาดเดาเรื่องที่จะอ่านจากรูปภาพและค าถามที่เชื่อมโยงกับเรื่องที่อ่าน เพ่ือให้นักเรียน
สามารถตีความจากข้อมูลนั้นๆ และน ามาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมและข้อมูลใหม่ท าให้นักเรียนเข้าใจใน
การอ่านมากขึ้น มีการส ารวจ ตั้งค าถาม อ่านอย่างละเอียด จดบันทึก สรุปความและทบทวนสิ่งที่ได้อ่าน 
ดังที่ Rika and Agusni (2013) กล่าวว่า SQ4R เป็นวิธีสอนที่ท าให้นักเรียนเข้าใจบทความได้ง่าย 
วิธีการสอนนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และเข้าใจบทความที่อ่านได้ Afiesimama (2011), 
Wong (2012), and Basar (2017) ยังให้ความเห็นว่า SQ4R เป็นวิธีสอนที่สามารถช่วยให้นักเรียน
จดจ าและเข้าใจบทความได้ง่ายเพราะการน าขั้นตอน 6 ขั้นตอนมาใช้ ซึ่งสามารถพัฒนาความเข้าใจใน
การอ่านของนักเรียนได้ อีกทั้ง กานต์ธิดา แก้วกาม (2556) กล่าวว่าวิธีสอนแบบ SQ4R ช่วยท าให้การ
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อ่านของผู้เรียนเป็นการอ่านที่มีจุดหมาย ช่วยให้มีความเข้าใจในเนื้อหา เก็บใจความของเรื่องได้ ท าให้
ความสามารถในการอ่านของผู้เรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในขั้นจดบันทึก (Record) ผู้วิจัยได้น า
แผนผังกราฟิกมาช่วยส่งเสริมการถ่ายโอนข้อมูลและสรุปใจความส าคัญ โดยการน าเสนอโครงสร้าง
เรื่องแต่ละแบบ มีค าชี้แนะ (Signal words) รวมถึงตัวอย่างรูปแบบแผนผังกราฟิกที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบทอ่านแต่ละประเภทและน าไปสู่การสรุปใจความส าคัญลงในผังกราฟิก  ท าให้นักเรียน
สามารถคิดเชื่อมโยงตลอดจนจัดเรียงข้อมูลเพ่ือให้เกิดความจ าและความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่าง
รวดเร็วจากการใช้แผนผังกราฟิก  โดยมีหัวข้อหลักเชื่อมโยงกับรายละเอียดย่อย ดังที่ Clark (1991) 
and Jiang and Grabe (2007) กล่าวว่าแผนผังกราฟิกนั้นเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าส าหรับใช้ในการ
เรียนการสอนแสดงให้เห็นถึงการสร้างและจัดล าดับกระบวนการคิดของผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการใช้โครงสร้างความคิดล่วงหน้าเพ่ือการเรียนรู้และการ
จดจ าสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแต่มีความสัมพันธ์อย่างมีความหมายของนักเรียน (Ausubel, 1963) อีกท้ังแผนผัง
กราฟิกเป็นช่วยให้นักเรียนถ่ายทอดความคิด หรือความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เป็นไปได้ง่าย รวดเร็วและ
สามารถจดจ าในสิ่งที่เรียนได้นาน (Pierce and Hunter, 1988; Novac and Canas, 2008; พิมพันธ์ 

เดชะคุปต์, 2552) นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ มยุรี นางาม (2556), วรัชยา ส าราญรมย์ (2558), และ

พรนภัทร ธุสาวัน (2558) พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังกราฟิก มี
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อีกทั้งจรรยา ศรีบัวหลวง 
(2559) ที่กล่าวว่าวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกนั้นมีข้ันตอนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มี
เป้าหมายในการอ่าน กระตุ้นให้ผู้อ่านอย่างรู้อยากเห็น และมีการสรุปความแสดงถึงความคิดรวบยอด
จดจ าเรื่องได้อย่างแม่นย า 
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ

แผนผังกราฟิก มีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวมเท่ากับ ( x = 4.26, S.D. = 0.74) แสดงว่านักเรียนมี
ความคิดเห็นต่อการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 2.1 ด้านเนื้อหา พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อเนื้อหาโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในด้านเนื้อหา เป็นเรื่องที่นักเรียนให้ความสนใจ จึงท าให้นักเรียนกระตือรือร้นที่
อยากอ่าน  ซึ่งสอดคล้องกับ Porcaro (2001) และรจนา ชาญวิชิต (2547) กล่าวว่าความเหมาะสม
ของระดับภาษา ความน่าสนใจของเนื้อเรื่อง ความสามารถในการจับความ ตีความก็เป็นปัจจัยส าคัญ
ในการเข้าใจในการอ่านเช่นกัน นอกจากนั้น Nunan (1988, อ้างถึงใน Howard and Major, 2004) 
ยังกล่าวว่าเอกสารในการสอนที่ดีควรเขียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร เป้าหมายและจุดประสงค์ 
ก าหนดเนื้อหาของการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้งให้เหมาะสมกับระยะเวลา และเขียนเนื้อหาที่จะให้ผู้เรียน 
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ไว้ตามล าดับ 
 2.2 ด้านรูปแบบของสื่อ พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบของสื่อโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ รูปภาพประกอบสอดคล้องและ

เชื่อมโยงกับบทความ ( x  = 4.30, S.D. = 0.70) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยน ารูปภาพที่เชื่อมโยงกับ
บทความที่อ่านเข้ามาประกอบกับบทอ่าน จึงท าให้นักเรียนสามารถคาดเดาเหตุการณ์หรือสิ่งที่จะได้อ่าน 
รวมถึงการมีภาพประกอบในบทอ่านยังช่วยให้บทความน่าสนใจยิ่งขึ้น เชื่อมโยงรูปภาพกับบทความ ซึ่ง
สอดคล้องกับค ากล่าวของ Yunus and John (2013) ได้กล่าวถึงการเลือกสื่อ ควรเลือกสื่อที่มีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาของบทเรียน การปรับใช้รูปภาพให้เหมาะสมกับบริบท ในการสอน
อ่านนั้นการใช้ รูปภาพหรือวิดีโอ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจอยากอ่านและท าให้เพ่ิมความ
เข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรมที่อยู่ในบทความนั้นได้ อีกทั้งการใช้รูปภาพประกอบยังเป็นประโยชน์ในการ
เรียนภาษา เนื่องจากรูปภาพจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทความได้ง่าย เชื่อมโยงความคิดมีการตีความ ช่วย
ให้การเรีรยนรู้เป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพ น่าสนใจ มีความหมายและมีชีวิตชีวา (Mannan, 2005) 
 2.3 ด้านกิจกรรม พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก อาจเป็นเพราะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกนั้น
ผู้วิจัยให้นักเรียนอ่านบทความอย่างเป็นขั้นตอนตามวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R  ที่มีรูปแบบกิจกรรมเป็นไป
อย่างเป็นล าดับขั้นทั้ง 4 บทโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละบทเรียน กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมเริ่มจากการสนทนา อภิปราย ตอบค าถามเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยข้อที่นักเรียนให้คะแนน

สูงสุดคือ กิจกรรมก่อนการอ่านช่วยให้นักเรียนส ารวจเรื่องที่อ่านอย่างคร่าวๆได้เป็นอย่างดี ( x  = 4.50, 
S.D. = 0.68) เนื่องจาก ในขั้นส ารวจ (Survey) ช่วยให้นักเรียนส ารวจภาพรวมทั้งหมดของบทอ่าน ได้
กวาดสายตาเพ่ือหาข้อมูลแบบกว้างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมในการอ่านและท าความเข้าใจ และท าให้นักเรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับบทความท าให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น สอดคล้องกับ Harmer (1999), 
Ueta (2005), Abdelrahman and Bsharah (2014) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ ในการอ่านไว้ว่า เมื่อมีการ
น าเข้าสู่บทเรียนใหม่  การเริ่มต้นด้วยการอ่านแบบข้าม (Skimming) เป็นวิธีที่ดีกว่าการตีความทีละค า
หรือทีละประโยค โดยการอ่านแบบข้ามยังเป็นวิธีการอ่านแบบบนลงล่าง (Top-down model) อ่านเพ่ือ
หาแนวคิดกว้างๆ โดยไม่เสียเวลากับการอ่านรายละเอียดทั้งหมดก่อนการอ่าน และช่วยให้นักเรียน
สามารถน าความรู้เดิมเชื่อมโยงกับบทความที่จะได้อ่านดังที่ Pearson and Fielding (1991) กล่าวว่า
ผู้อ่านจะน าพ้ืนความรู้เดิมไปใช้ประกอบการอ่านเรื่องซึ่งพ้ืนความรู้เดิมมีบทบาทส าคัญต่อความเข้าใจเนื้อ
เรื่องมากขึ้น  และข้อที่นักเรียนให้คะแนนน้อยที่สุดคือ กิจกรรมระหว่างอ่านช่วยให้นักเรียนตอบค าถาม

ที่ตั้งไว้ได้ ( x  = 4.13, S.D. = 0.73) อาจเป็นเพราะนักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับการตั้งค าถามด้วยตนเอง จึง
ท าให้ไม่มีความมั่นใจในการสร้างค าถาม 
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  2.4  ด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก อาจเป็นเพราะสามารถน ากระบวนการอ่านนี้ไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน มีวิธีการอ่าน
อย่างมีขั้นตอนพร้อมทั้งท าให้นักเรียนมีความสามารถในการสรุปใจความส าคัญโดยใช้แผนผังกราฟิก มี
การน าเสนอองค์ประกอบที่ส าคัญของเนื้อหา โดยมีประเด็นหลัก ประเด็นรองและมีประเด็นย่อยสัมพันธ์
กันท าให้เข้าใจเนื้อหาสาระได้รวดเร็ว และง่ายขึ้นและสามารถจดจ าได้นาน ดังที่ เสาวนีย์ สามหมอ (2558)  
และธิดา บู่สามสาย (2559) กล่าวว่าการน าวิธีการสอนแบบ SQ4R สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดี สามารถน าความรู้จากการอ่านหนังสือทั่วไป เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และมีเจตคติในการ
อ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น อีกทั้งการใช้แผนผังกราฟิกแสดงถึงความกระตือรือร้นในในการใช้ทักษะการคิด 
วางแผนจัดระบบความคิดรวมไปถึงสามารถน าแผนผังกราฟิกไปใช้กับการเรียนในสาระอ่ืนๆ  และการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ (ณัฐ สิมะธัมนันท์, 2551) 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน 
 1. การจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R  ร่วมกับแผนผังกราฟิก  ผู้สอนควรศึกษา
แนวคิด ขั้นตอนวิธีการสอน ศึกษาการจัดท าแผนการสอนรวมถึงศึกษารูปแบบของแผนผังกราฟิกที่
น ามาใช้ 
 2. ขั้นการตั้งค าถาม  ผู้สอนควรให้ตัวอย่างหรือแนะน าการตั้งค าถามร่วมกันเพ่ือเป็น
แนวทางให้นักเรียนและเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนตั้งค าถามด้วยตัวเอง 
 3. มีการสอนการค้นหาค าศัพท์จากพจนานุกรมหรือการเดาค าศัพท์จากบริบท  
 4. มีการน าเสนอแผนผังกราฟิกหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้นักเรียนเลือกน ามาใช้ให้
เหมาะสมกับการสรุปความ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผัง
กราฟิกโดยพัฒนาทักษะการเขียน หรือการคิดวิเคราะห์  
 2. ควรใช้แผนผังกราฟิกในขั้นการสอนขั้นอ่ืนนอกจากขั้นจดบันทึก (Record) เช่น ขั้นก่อนการ
สอนสามารถใช้แผนผังกราฟิกในการระดมความคิดเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน เป็นต้น 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
1.  อาจารย์ ดร. กันต์ดนัย  วรจิตติพล 
     อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
    ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ 
 
2.  นางสาวศรีสุวรรณ  วิวิธเทศ 
     หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
     โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 
     ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผล 
 
3.  นางสาววัลลภาภรณ์  อ าไพ 
     หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
    โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
     ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามความ คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
และดัชนีความสอดคล้องของแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R  

ร่วมกับแผนผังกราฟิก 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและดัชนีความสอดคล้อง
ของแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคม
อุปถัมภ์” 

 
ค าชี้แจง 
กรุณาค าเครื่องหมาย () ลงในช่องความคิดเห็นของรายการประเมิน และหากท่านมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมให้เขียนลงในช่องทีก าหนดให้ โดยมีค่าระดับความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 
 

    
 1 แทนเมื่อแน่ใจว่าเนื้อหามีความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

 

 0 แทนเมื่อไม่แน่ใจว่าเนื้อหามีความสอดคล้องแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

 

 -1    แทนเมื่อแน่ใจว่าเนื้อหามีความสอดคล้องแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้อง 
โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

 

    

    
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

นางสาวมยุรฉัตร  ฉัตรพุฒิชัย 

  นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ 
                สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและดัชนีความสอดคล้อง
ของแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคม
อุปถัมภ์” 

รายการประเมิน ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ 
เสนอแนะ 

1 0 -1 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับการประเมินผล 

    

เนื้อหา 
4. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
5. การน าเสนอเนื้อหาเป็นไปตามล าดับขั้นตอน 
6. เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาที่ใช้สอน 

    

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา 
9. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับขั้นตอนชัดเจนและสัมพันธ์ต่อเนื่อง 
10. กิจกรรมการเรียนรู้สร้างและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน 
    เพ่ือความเข้าใจ 

    

สื่อการเรียนรู้ 
11. สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
12. สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
13. สื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน 

    

การวัดและประเมินผล 
14. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
15. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อ 
ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็น 
ของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” 

ค าชี้แจง 
กรุณาค าเครื่องหมาย () ลงในช่องความคิดเห็นของรายการประเมิน และหากท่านมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมให้เขียนลงในช่องทีก าหนดให้ โดยมีค่าระดับความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 
 

    
 1 แทนเมื่อแน่ใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับวิธีการสอนแบบ SQ4R 

ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ 
 

 0 แทนเมื่อไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับวิธีการสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ 

 

 -1    แทนเมื่อแน่ใจว่าแบบสอบถามไม่มีความสอดคล้องกับวิธีการสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ 

 

    

    
 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

นางสาวมยุรฉัตร  ฉัตรพุฒิชัย 

  นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ 
                สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รายการประเมิน ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ 
เสนอแนะ 

1 0 -1 

ด้านเนื้อหา     
1. เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้     
2. การน าเสนอเนื้อหาเป็นไปตามล าดับขั้นตอน     
3. ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผู้เรียน     

ด้านรูปแบบส่ือ     
4. ตัวอักษรอ่านง่ายและชัดเจน     
5. รูปภาพประกอบสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเรื่องที่อ่าน     
6. ความชัดเจนในการน าเสนอกิจกรรมแต่ละขั้นตอน     

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แผนผังกราฟิก 

    

 ขั้นก่อนอ่าน (Pre-reading) (SQ)     
7. กิจกรรมก่อนการอ่านช่วยให้นักเรียนส ารวจเรื่องท่ีอ่านอย่าง

คร่าวๆ ได้เป็นอย่างดี 
    

8. กิจกรรมก่อนการอ่านช่วยให้นักเรียนมีเป้าหมายในการอ่าน
จากการตั้งค าถาม 

    

 ขั้นระหว่างอ่าน (While-reading) (R1)     
9. กิจกรรมระหว่างอ่านช่วยให้นักเรียนอ่านอย่างรอบคอบ     

10. กิจกรรมระหว่างอ่านช่วยให้นักเรียนตอบค าถามที่ตั้งไว้ได้     
 ขั้นหลังอ่าน (Post-reading) (R2 R3 R4)     

11. กิจกรรมหลังอ่านช่วยให้นักเรียนสามารถสรุปใจความเพ่ือ 
ถ่ายโอนข้อมูลสู่แผนผังกราฟิกได้ 

    

12. กิจกรรมหลังอ่านช่วยให้นักเรียนจับใจความของเรื่องได้ดี     
ประโยชน์ที่ได้รับ     
13. วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก ช่วยให้นักเรียน

พัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
    

14. วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกสามารถน าไปใช้
กับการอ่านลักษณะอ่ืนๆ ได้ 

    

15. วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกช่วยให้สรุปใจ 
ความส าคัญได้ 

    

      
 



124 
 

 
 

 
 

 

  

 

ภาคผนวก ง 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
1. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน

แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก  โดยผู้เชี่ยวชาญ 
2. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ 

โดยผู้เชี่ยวชาญ 
3. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอน

แบบ SQ4R  ร่วมกับแผนผังกราฟิก  โดยผู้เชี่ยวชาญ 
4. ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 
 

ตารางท่ี 9 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ 
SQ4R  ร่วมกับแผนผังกราฟิก  โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

 
บทที่ 

 
เนื้อหา 

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑R 

 
IOC 

1 2 3 

1. Food on Your Plate 1 1 1 3 1.00 
2. Beautiful but Deadly 1 1 1 3 1.00 

3. Young Age 1 1 1 3 1.00 

4. Good Lifestyle 1 1 1 3 1.00 
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ตารางท่ี 10  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ  โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
 

 
ข้อ 

 
จุดประสงค์ 

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑R 

 
IOC 

1 2 3 

1. To find the main idea 1 1 1 3 1.00 
2. To find details 1 1 1 3 1.00 

3. To tell the meaning of the words 
in the text 

1 1 1 3 1.00 

4. To identify cause-effect of the 
events in the text 

1 1 1 3 1.00 

5. To identify cause-effect of the 
events in the text 

1 1 1 3 1.00 

6. To identify cause-effect of the 
events in the text 

1 1 1 3 1.00 

7. To identify cause-effect of the 
events in the text 

1 1 1 3 1.00 

8. To find the main idea 1 1 1 3 1.00 
9. To find the main idea 1 1 1 3 1.00 
10 To find details 1 1 1 3 1.00 
11. To identify cause-effect of the 

events in the text 
1 1 1 3 1.00 

12. To find the main idea 1 1 1 3 1.00 
13. To identify compare and contrast 

the events in the text 
1 1 1 3 1.00 

14. To identify compare and contrast 
the events in the text 

1 1 1 3 1.00 

15. To identify compare and contrast 
the events in the text 

1 1 1 3 1.00 

       
 



127 
 

 
 

ตารางท่ี 10  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ  โดย
ผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 

 
ข้อ 

 
จุดประสงค์ 

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑R 

 
IOC 1 2 3 

16. To identify compare and contrast 
the events in the text 

1 1 1 3 1.00 

17. To order or sequence the events 
in the text 

1 1 1 3 1.00 

18. To find details 1 1 1 3 1.00 
19. To tell the meaning of the words 

in the text 
1 1 1 3 1.00 

20. To tell the meaning of the words 
in the text 

1 1 1 3 1.00 

21. To order or sequence the events 
in the text 

1 1 1 3 1.00 

22. To order or sequence the events 
in the text 

1 1 1 3 1.00 

23. To order or sequence the events 
in the text 

1 1 1 3 1.00 

24. To order or sequence the events 
in the text 

1 1 1 3 1.00 

25. To find the main idea 1 1 1 3 1.00 
26. To find details 1 1 1 3 1.00 
27. To find details 1 1 1 3 1.00 
28. To tell the meaning of the words 

in the text 
1 1 1 3 1.00 

29. To find the main idea 1 1 1 3 1.00 
30. To identify compare and contrast 

the events in the text 
1 1 1 3 1.00 
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ตารางท่ี 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอน
แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ 

รายการประเมิน ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่า 
IOC 

1 2 3 

ด้านเนื้อหา      
1. เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ 1 1 1 3 1.00 
2. การน าเสนอเนื้อหาเป็นไปตามล าดับขั้นตอน 1 1 1 3 1.00 
3. ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 1 1 1 3 1.00 

ด้านรูปแบบส่ือ      
4. ตัวอักษรอ่านง่ายและชัดเจน 1 1 1 3 1.00 
5. รูปภาพประกอบสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเรื่องที่อ่าน 0 1 1 2 0.67 
6. ความชัดเจนในการน าเสนอกิจกรรมแต่ละขั้นตอน 1 1 1 3 1.00 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R  
ร่วมกับแผนผังกราฟิก 

     

 ขั้นก่อนอ่าน (Pre-reading) (SQ)      
7. กิจกรรมก่อนการอ่านช่วยให้นักเรียนส ารวจเรื่องท่ีอ่านอย่าง

คร่าวๆ ได้เป็นอย่างดี 1 1 1 3 1.00 

8. กิจกรรมก่อนการอ่านช่วยให้นักเรียนมีเป้าหมายในการอ่าน
จากการตั้งค าถาม 1 1 1 3 1.00 

 ขั้นระหว่างอ่าน (While-reading) (R1)      
9. กิจกรรมระหว่างอ่านช่วยให้นักเรียนอ่านอย่างรอบคอบ 1 1 1 3 1.00 

10. กิจกรรมระหว่างอ่านช่วยให้นักเรียนตอบค าถามที่ตั้งไว้ได้ 1 1 1 3 1.00 
 ขั้นหลังอ่าน (Post-reading) (R2 R3 R4)      

11. กิจกรรมหลังอ่านช่วยให้นักเรียนสามารถสรุปใจความเพ่ือ 
ถ่ายโอนข้อมูลสู่แผนผังกราฟิกได้ 1 1 1 3 1.00 

12. กิจกรรมหลังอ่านช่วยให้นักเรียนจับใจความของเรื่องได้ดี 1 1 1 3 1.00 
ประโยชน์ที่ได้รับ      
13. วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก ช่วยให้

นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 1 1 1 3 1.00 

14. วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกสามารถ
น าไปใช้กับการอ่านลักษณะอื่นๆ ได้ 1 1 1 3 1.00 

15. วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกช่วยให้สรุปใจ 
ความส าคัญได้ 1 1 1 3 1.00 
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ตารางท่ี 12 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ 
 

ข้อที่ P R  ข้อที่ P R 

1 0.57 0.27 16 0.57 0.47 

2 0.50 0.33 17 0.70 0.33 
3 0.60 0.40 18 0.50 0.47 

4 0.47 0.53 19 0.57 0.33 
5 0.60 0.27 20 0.50 0.20 

6 0.67 0.27 21 0.50 0.20 

7 0.53 0.27 22 0.50 0.33 
8 0.50 0.33 23 0.57 0.20 

9 0.53 0.27 24 0.63 0.33 

10 0.63 0.20 25 0.53 0.40 
11 0.60 0.27 26 0.53 0.27 

12 0.57 0.33 27 0.50 0.33 

13 0.63 0.20 28 0.53 0.40 
14 0.70 0.33 29 0.60 0.27 

15 0.60 0.27 30 0.50 0.33 
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77 

 
หมายเหตุ 
1. ข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อจะมีค่าความยากง่าย (p) ตามเกณฑ์ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนก  
   (r) ตามเกณฑ์ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 
2. ข้อสอบมีความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.47-0.70 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20–0.53 
3. แบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก 
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Lesson Plan  

Unit   :  Flora and fauna Course :   E 22202 Semester :  2/2559 
Lesson name :  Beautiful but Deadly                    Class :   Mathayom2 Time : 100 minutes 
Time :  1 period (25 minutes)     

         
 
Standard: 1.1(3)  Accurately read aloud paragraph, news, advertisements and short poems by observing the principles of reading 

1.1(4)  Specify the topic, the main idea and the supporting details and express the opinions about what has  
  been heard and read from various types of media, as well as provide the justification and the example 

of illustrations  
1.2(4)  Speak and write appropriately to ask for and give information, explain, compare and express opinion  
 about what has been heard or read. 
1.3(2)  Speak and write to summarize the main idea/theme and topic identified from analysis of matters/news/ 
 incidents/situations of interest to society. 
2.2(2)  Compare and explain the similarities and the differences between the lifestyles and the culture of native  
 speakers and those of Thais, and apply them appropriately. 

Terminal Objective:  To apply SQ4R method to comprehend a compare and contrast text  
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Enabling Objective:  1. To discuss a picture and questions related to the reading text  
2. To match vocabulary with meanings 

    3. To survey through the text using skimming strategies 
    4. To generate Wh-questions from the survey step  
    5. To read “Beautiful but Deadly” and answer generated questions  
    6. To put information into a graphic organizer (Venn diagram) 

7. To recite the text by completing the summary 
    8. To review the whole reading by recalling words or phrases 
Expected Behavior:  1. To be a good reader 

2. To seek further knowledge 
Language Focus:  Functions: To read “Beautiful but Deadly” 

Skills: Reading, Writing 
    Structure:  Present simple tense, Compare and contrast signal words 
    Vocabulary:  - carnivorous plants, rest, liquid, slippery, drown, touch, close, cage, ready, strange 

- compare and contrast words 
Teacher’s Personal Aims: To pay attention to all students 
    To aware about time limited 
Materials:   Reading text “Beautiful but Deadly”, PowerPoint PresentationWorksheet with SQ4R method and graphic  
    organizer 
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Steps Contents Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids 

Warm-up 
 

Show a picture and ask questions to lead in or 
related the passage. 

 
T: Look at this picture and think about the 
following questions. 
1. Tell the names of flower or plants around  
    your house 
2. What does a basic needed for survive of a 
    plant? 
3. What do you know about plants that eat  
   meat? 
Ss: answers can be various. 

- bring the class a photo 
  of Venus flytrap and  
  stimulate students by 
  asking questions that  
  related to the text. 
 

- discuss with the 
  class according  
  to the questions. 
 

- PPT. 
- worksheet 
  of SQ4R  
  step and  
  graphic  
  organizer 
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Steps Contents Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids 

Pre-reading 
 

Learn new vocabulary from the passage by 
matching words with their meaning 

 
T: There are 10 words from the reading. 
T: Work in pairs and help each other matching 
vocabulary with the meaning. 
Key: 1. g  2. c  3. a  4. e  5. h  6. i  7. d  8. b   
       9. f  10. j  

- present new 
vocabulary 
  and match meaning with 
  the words. 
- have students read the 
  vocabulary in context. 
- have students compare 
  their answers with their 
  friends. 
- check answers with the  
  whole class 
 
 

- matching 
meaning 
  with the words. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Worksheet 
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Steps Contents Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids 

 (Survey) 

 
T: Move on page 3. Then look over the whole 
page, title, introduction, conclusion, or pictures. 
- How many paragraphs are there? 
- What is the title of this reading? 
- Do you think what is the text would be about? 
- What do you know about these plants? 

Ss: Answers will vary.  

- ask students to look  
  through the passage to  
  survey the information. 
- give the passage to the 
  students and ask them  
  to using skimming  
  strategy to find out  
  what the topic is ' 
  about. 

- look through the  
  passage for survey 
  the information. 
- skimming the text 
  and answers  

      questions. 

- Worksheet 
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Steps Contents Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids 

 (Question) 
T: As you survey the whole text, this part you 
have to make 3 questions from title, bold 
words, or pictures with Wh-question: “What , 
Where, When, Why, Who, How” to make a 
prediction what will the text answer. 
Individual work: Make 3 questions from title, 
bold words, or pictures with Wh-question:  
What , Where, When, Why, Who, How 

Questions 
Make questions from tittle, bold words,  
or pictures after you survey with  
Wh-question: What, Where, When, How,  
Which, or Who 
Questions 1 
…………………………………………………………… 
Questions 2 
…………………………………………………………… 
Questions 3 

   …………………………………………………………… 

- ask students to make  
  question from the key  
  word from title, bold  
  words, or pictures with 
  Wh-question: What, 
  Where, When, Why,  
  Who, How 
 
 
 
 
 
 
 

- make 3 questions 
  from the title,  
  bold words, or 
  pictures with  
  Wh-question by 
  individual work. 
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Steps Contents Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids 

 T: I will give you a sample  
Why these plants lead to death? 
Where do these plants grow? 
 
T: So, I would like some of you write your  
   question on the board in front of the class. 
Ss: (Write a question for each) 
T: Let’s see what are your friends’ questions? 
Ss: (Read the questions on the board together) 

 

- give some example  
  questions  by using  
  Wh-Question 
- ask students to read 
  the passage carefully  
  to find out the  
  answers  from  
  chosen questions 

- form questions  
  from title, bold 
  words, or pictures  
  with Wh-question: 
  What, Where, When, 
  Why, Who, How on 
  your own worksheet 

  in Question step. 

- Worksheet 
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Steps Contents Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids 

While-
reading 

(Read) 

 
Read each section slowly and intensively to 
find the answers. Then write down the answer 
for the questions that are formulated. 
T: Read the passage and try to find your  
    answers for your questions first. 
T: Get back and look at the questions on the 
    board. Does the information in the text  
    answers your questions? 

- have students read the 
  passage by individual. 
- ask students to concentrate 
  the passage to find the  
  answer from their own 
  formulated questions. 
 
 
 
 
 
 
- ask the class look back 
the questions on the 
board and find the 
answers for them. 

- read the passage. 
 
- find out the answer  
  from your questions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- some volunteers 
  write their questions 
  on the board. 
- help each other to 
  respond questions 
  after reading on the  
  board.  

- Reading  
  passage  
  “Beautiful 
 but Deadly” 
 
- Worksheet 

 Ss: It can answer some questions. 
T:  Ok. Let answer the questions on the board. 
Ss:  (write found answers for each questions) 
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Steps Contents Teacher’s  

Activities 

Students’ Activities Teaching Aids 

Post-
reading 

(Record) 
Compare and contrast signal words and type of 
graphic organizer: Venn diagram  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- show the signal  
  words for compare 
  and contrast text. 
- Introduce type of 
  graphic organizer:  
  Venn diagram for  
  compare and  
  contrast text. 
- teach how to 
  summary  
  information into  
  Venn diagram for 
  compare and  
  contrast something. 
 

- listen to  
  teacher how  
  to summarize 
  information 
  into Venn  
  diagram for  
  compare and 
  contrast 
  something. 
 

- PPT 
- Worksheet 

 

 

139 

 



139 
 

 
 

Steps Contents Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids 

 Put information from reading into Venn 
diagram to compare and contrast 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key:  

- have students choose  
  information into Venn  
  diagram to compare 
  and contrast between  
  pitcher plant and Venus 
  flytrap 
- ask students to write 
  the information into 
  Venn diagram 
- ask students check  
  answers with the class 

- choose information  
  into Venn diagram 
  to compare and 
  contrast between 
  pitcher plant and 
  Venus flytrap 
- check answers  
  with the class. 

- Venn diagram 
- PPT 
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Steps Contents Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids 

 (Recite) 
T: Read the passage again and fill words from 
   reading text to summary. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Compare the answers with the class and check 
with key. 
Key: 1) carnivorous  2) meat/insects/bugs    
3) catch 4) smell 5) slippery 6) drown 7) small 
8) hairs  9) close  10) slowly 

- have students recite  
  what they have read  
  by complete the  
  summary by using  
  words form the passage. 
- ask them share their  
  answers to the class. 
- let them check their 

  answers with the keys. 

- put words  
  from reading  
  to summarize. 
 
- share your  
  answers with 
  the class and  
  check the  
 answers. 

 

- Worksheet 
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Steps Contents Teacher’s 
Activities 

Students’ 
Activities 

Teaching Aids 

 (Review) 
T: This is the last part to check your comprehension. Write 
words or phrases that are important and you can remember 
from the reading text. 

 
T: Share with your friends. 

- ask students to 
  write down words 
  or phrases that 
  are important or 
  they can recall. 
- share the answers 
  with the class 

   orally. 

- do the review 
  exercise by  
  writing down 
  words or  
  phrases that  
  are important 
  or you can 
  recall. 
- share with the 

 class orally. 

- Worksheet 
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ภาคผนวก ฉ 
ตัวอย่างสื่อในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก 
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Unit 2 Beautiful but Deadly 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Think about the following questions 

1. Tell the names of flowers or plants around your hours 
2. What does a basic needed for survive of a plant? 
3. What do you know about plants that eat meat? 
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Pre-reading   

        Vocabulary 
 

Here are some words from the passage. Read the sentences. Then write each 
bold word next to the correct definition. 
1. You look so tired. You should and take a rest. 
2. Carnivorous plant like Picher plant need to eat meat. 
3. If you are tired, you should drink lots of liquid. 
4. After raining, the road is wet and slippery. 
5. The river overflowed, our village drowns in the water. 
6. Touch the number buttons on the mobile’s screen for logging in.  
7. When you come in the room, please close the door. 
8. Tom put the bird back in the cage. 
9. Now I’m ready. Let’s go out for dinner. 
10. There is a strange noise coming out of the house. 
_______________a.(noun) water and oil  
_______________b.(noun) a place which birds or animals are confined.   
_______________c. (adjective) a plant is able to trap small animals or insects.  
_______________d. (verb) not open     
_______________e. (adjective) a wet surface     
_______________f. (adjective) an action completely prepared 
_______________g. (verb) a period of relax or sleep 
_______________h. (verb) to die under water 
_______________i.  (verb) to put your finger on something 
_______________j. (verb) unusual 
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Survey 
Read and survey the passage. 
Beautiful but Deadly 

 Beautiful but Deadly 

Imagine that you’re a fly, looking for 
a place to rest, when you see nice pink 
leaf. That looks like a nice place to land. 
Then you notice something strange. Snap! 
In one-tenth of a second, you are caught. 
Welcome to the world of carnivorous 
plants! 

 

 

One of carnivorous plant is the 
pitcher plant. It has a leaf shaped like a jug. 
Insects are attracted to the smelly liquid 
inside the pitcher, so they land on this 
pitcher plant. It’s slippery, and the bugs 
fall in. The inside of the pitcher plant is 
slippery, so the insects cannot climb out. 
They soon drown and are absorbed by the 
plant. Slowly, the plant kills them. 

 

Another famous carnivorous plant is 
the Venus flytrap. A fly lands on a Venus 
flytrap. It touches the flytrap’s very small 
hairs twice. In less than a second, the 
flytrap closes. There is no time for the fly 
to escape. After the flytrap closes, the 
teeth make a cage. The flytrap slowly eats 
the insect by using an acid similar to that 
of pitcher plant over the next 10 days. 
Then it opens again. It’s ready to catch its 
next meal. 

 

 

 

 

 

 

A Venus flytrap catches a fly in its teeth. 

 
Adapted from: http://learn-english-easy.com/wp-
content/uploads/2015/05/WorkbookEdition_4_Carnivorous_Plants.pdf 

Pitcher plants and dead flies have 
fallen into it. 
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Questions 
Directions: Make questions from title, bold words, or pictures after you survey 
with Wh-question: What, Where, When, Why, How, Which, or Who  
 
Question 1 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Question2 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Question3 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
While-reading 
Read 
Directions: Read the passage and try to find the answers for your questions. 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



148 
 

 
 

Post-reading 
Record  
Type of graphic organizer: Compare and contrast  
A good way to plan a compare and contrast two things is to use a Venn Diagram.  

1. Write each thing or idea at the top of each circle. Now write what is the 
same or similar in the intersection.  

2. Write what is different about each thing or idea in the section that does 
not overlap. 

 
 

 
 

 

 

Example 
Consider the similarities and differences between an army ant and a honey bee.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Army Ant 
Honey Bee 

- do not live in a nest 

- cannot fly 

- are usually meat eaters 

   - can bite with a pincer 

- eat nectar from plant 

- can fly 

- can sting with a stinger 

- have a queen 

- collect food 

- have six legs 
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Directions: After you read, put information into Venn diagram. 
 

- eat bugs and small animals 

- quickly shut 

- have an acid inside 

- shaped like a shell 

- shaped like a cup 

- has smelly liquid inside 

- is slippery 

- reopen a week later 

- eat meat slowly 

- has small hairs inside 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pitcher plant Venus flytrap 
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Recite 
 
Directions: Complete the summary using words from the passage. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pitcher plant and the Venus flytrap is kind of (1)___________________ plant. 

Both of them eat (2)___________________. Their leaves are flytrap. Although pitcher 

plant and the Venus flytrap can (3)_______________ their pray, they attack in 

different ways. Pitcher plan kills insects by offering (4)____________________. When 

insects land on it, they will be (5)__________________ and fall in. So the bugs 

(6)________________ and can’t claim. But the Venus flytrap has (7)_______________  

(8)__________________ inside their leaves. They will (9)_______________ in a short 

time if a bug touches. Of the two carnivorous plants eat their pray very 

(10)____________________ with an acid.  
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Review  
Directions: Recall what you have read in the passage and write  
key words or phrases. 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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Answer Key 
A. 

a. liquid 
b. cage 
c. carnivorous 
d. close 
e. slippery 
f. ready 
g. rest 
h. drown 
i. touch 
j. strange 
 

D. 

 
E. 
1. carnivorous 2. insects 3. catch 4. smelly liquid 5. slippery 
6. drown 7. small 8. Hair 9. close 10. slow 
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ภาคผนวก ช 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ 
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Reading Comprehension Test 
Mattayomsuksa 2                 30 marks 
Directions: Read the following passages, and then choose the best answer of items  
      according to the passage you have read by marking below a, b, c or d on  
               your answer sheet. 
 
Passage 1 
 Global communication on the Internet has a lot of benefits. For example, 
anyone can use the Internet to find information from all over the world. People can 
take online classes, so, they can learn even if they can’t go to school. And email is an 
inexpensive way for us to keep in touch with friends and family who are far away from 
us. But global communication on the Internet can also cause problems. 
 If you have an email address, you probably get spam. Spam is email from 
people you don’t know. These people try to sell you things. Many people waste a lot 
of time deleting spam from their email inboxes. Also sometimes emails contain viruses. 
Viruses can also destroy all of your data, such as music, documents and pictures. So 
global communication can make your life easier, but you have to be careful.  
 
From: Cameron, S., Vargo, M., and Iannuzzi, S., (2008). Hemispheres1. Mcgraw Hill. 
 
1. The main idea of this passage is that __________________. 

a. The advantages and disadvantages of email. 
b. A lot of benefits on the Internet. 
c. The benefits and problems on the internet 
d. How to connect to the internet 

2. What are some benefits of global communication on the Internet? 
a. You can get viruses from emails. 
b. You can chat with your family or friends from distance. 
c. People you don’t know would send email to you. 
d. Viruses will damage your computer. 
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3. Which word can replace the word “keep in touch”? 
a. connect    b. visit   
c. answer    d. touch 
 
 
 

Choose the best answer (A-D) to complete cause and effect diagram for items 4-8 
       Effects 
  
 
 
 
                  Cause 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

a. Communicating with people from a distance  
b. Finding information from over the world 
c. Using online communication. 
d. Getting spam from people you don’t know. 

 
 
 

……..……….(4)……………….. 

……..…………………….(5)…………………..………. 

Learning online courses 

……..…………………….(6)…………………..………. 

……..…………………….(7)…………………..………. 

Getting virus from email 

 



156 
 

 
 

Passage 2 
 Do you want to live to be 100 years old? You can learn from the Japanese. 
There are more than 20,000 men and women over 100 years old in Japan. “Why do 
they live so long? Even though they often get stressed out because they work long 
hours, drink alcohol and smoke. Moreover, they don’t get a lot of sleep and rarely take 
vitamins. So,  
what is the secret?  
 Dr. Shibahara is 92 tells the secret of Japanese is diet. People drink green tea 
two or three times a day. They usually eat low-fat meats. They eat fish two or three 
times a week. In addition Japanese people usually walk, take the stairs instead of 
elevator. Older people also usually live with their children. They also do regular exercise, 
go swimming and lead active lives. 
From: Beto, S. (2009). A Long and Healthy Life.[Online]. Accessed January 6, 2017, 
from http://seprabeto.blogspot.com/2009/11/long-and-healthy-life.html 
 
8. What is the main idea of this passage? 

a. Japanese lifestyle 
b. A long and healthy life 
c. Long life eat well 
d. Dr. Shibahara’s life 
 

9. What is the paragraph 2 about? 
 a. Dr. Shibahara’s everyday activities 
 b. Japanese diet for longer life 
 c. Dr. Shibahara’s secret 
 d. suggestion for longer life  
 
 
 

http://seprabeto.blogspot.com/2009/11/long-and-healthy-life.html
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10. “… Japanese people usually walk, take the stairs instead of the elevator.” From 
this sentence, it is implied that Japanese people ……………………………. 
 a. don’t like using the elevator. 
 b. normally exercise. 
 c. are poor. 
 d. are economical 
 
11. What is the most important cause of Japanese health and longevity? 
 a. friends 
 b. neighbors 
 c. diet 
 d. family 
 
Passage 3 
 A grassland is a biome with many grasses. It helps keep the land warm and 
moist. It gives animals a safe place to live and food to eat. There are two kinds of 
grasslands. One has mild weather and four seasons. This grassland has rich soil that helps 
the grass grow. However, the grasses tend to be short. The prairies of North America are 
an example of this type of grassland. The North American grasslands were once home 
to millions of bison also. 
 The other type of grassland is warm all year long. One such this grassland, 
the African savanna, is home to some of the world’s most recognizable species, including 
elephants, giraffes, rhinos, zebras, lions, hyenas, and warthogs. These grasslands have a 
rainy season and a dry season. They also have trees and poor soil. However, some 
grasses grow more than 7 feet (2 meters). During the dry season, these grasslands can 
dry out. They may catch fire. 
Adapted From: 
https://www.mhschool.com/instructional_materials/ca/pdf/sc08_a3icr_web.pdf 
 
 

https://www.mhschool.com/instructional_materials/ca/pdf/sc08_a3icr_web.pdf


158 
 

 
 

12. What is the main idea of the passage? 
 a. A safe biome for animal 

b. Type of a grassland 
c. Benefit of grassland 
d. The season in grassland 
 

Choose the best answer to complete the graphic organizer for items 13-16 
 a. provide a safe environment and food for animals 

b. have poor soil and the tall-grass  
 c. have a rainy season and dry season 
 d. have mild weather and four season  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

Passage 4 
Hi Laura, 
 I’m back from Egypt. It was an amazing trip. First, we landed in Cairo. The 
next day, we went to the Egyptian Museum, and we saw treasures of the King 
Tutankhamun. They were incredible. Then we visited the Pyramids and the Sphinx. We 
were tired, but the day wasn’t over! After that, we flew to Luxor. The next morning, 
we went to the temple of Karnak. It’s huge. Then we took a boat across the river. We 
visited the Valley of the Kings. The tomb of King Tutankhamun is there. It wasn’t very 
interesting though. All of the treasures are in the museum in Cairo! It was also very hot 
in the desert, and it was crowded with tourists. Next, we returned to Cairo. The last day, 

The prairies The savannas 

13) ………………………………… 
     …………………………..…… 
    has rich soil with the  
    short-glass. 

  - keep the land   
    warm and moist 
 

14) …………………………… 
     ……………………..…… 
 

15) ………………………………… 
     …………………………..…… 
16) ………………………………… 
     …………………………..…… 
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we went to the Knan El Khalili market and bought a lot of souvenirs. We went out on a 
sailboat. It’s very quiet out on the Nile. It was a great trip!  
See you soon! 
James 
From: Methold, K. (2003). Reading Success 2. 1st ed. Texas: Compass Publishing Inc. 
 
 
17. Which is the correct order of the events in the passage? 
 1. went to saw treasures of the King Tutankhamun.  
 2. landed in Cairo 
 3. bought a lot of souvenirs 
 4. took a boat to visit the tomb of King Tutankhamun 
 5. visited the Pyramids and the Sphinx 

a. 2-5-3-4-1 
b. 3-4-1-2-5 
c. 2-1-5-4-3 
d. 1-4-5-2-3 

18. How long did the writer travel in Egypt? 
a.  2 days    b. 3 days 
c. 4 days    d. 5 days 
 

19. In the line 6; the author stated that “It wasn’t very interesting though.” From this 
sentence the author’s tone can be best described as ………………………. 
 a. hopeful               b. worried 
 c. disappointed        d. fun  
 
20. In line 5, “huge” means _____________. 

a. tiny     b. very small 
c. very big    c. wind 
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Passage 5 
My first trip 
 My dad, Michael, is a photographer so he goes all over the world and takes 
pictures. For fifteen years, he went to Africa, most of time by himself. But in 1988, 
when I was about 7, my dad took my mom and I, Reba, to Rwanda. My dad took 
pictures, and I studied with Rwandan students. We became good friends, and when 
we weren’t studying, we found amazing worms, birds, and other animals. 
Back to Africa 
 I went back to Africa again when I was 22. My mother and my father took 
me and my brother, Eli, with them to Gabon. For six months, we camped in the grass 
near beautiful trees and palms. In the day, my father and I took pictures, and Eli studied 
on the beach with my mom. At night we slept in our camp, and the animals came 
near us. My dad says Africa with his family was amazing. I think so, too. 
 
From:  Lieske, C. and Menking, S. (2556). หนังสือเรียน Reading Adventures with writing 1.  
กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ็ดดูโซน จ ากัด 
 
Put these events in order for items 21-24. 
 a. My family and I went to Gabon together. 
 b. Michael usually went to Africa alone. 
 c. I was born. 
 d. I studied and had friends in Rwanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 

21. 
…. 23. 

….
24. 
….

22. 
….



161 
 

 
 

Passage 6 
 Kimchi is the national food of South Korea. It is becoming more and more 
popular in Asia and some other parts of the worlds. So what exactly is this food? 
 Kimchi is a vegetable dish made usually from Chinese cabbage, chillies and 
some other ingredients like onions, garlic, ginger, salt and fish sauce. It has a long 
history in Korea. Since the farmers realized they could not grow vegetables in winter. 
They had to find a way to preserve vegetables. So they put salt to cover vegetables, 
they did not go bad. Then, in the twelfth century, preserved vegetables were 
mentioned as kimchi. People had begun adding things like onions, garlic and ginger for 
different flavours. Chillies were added in eighteenth century. A hundred years later 
that cabbage became the main ingredient of kimchi. 
 
From: Bell, T. (2556). หนังสือเรียน Empowerment Reading and Writing 2. กรุงเทพฯ: บริษัท 
เอ็ดดูโซน 
 
25. Why did the farmer start put vegetables in salt? 
 a. They wanted to make the vegetable taste salty.  
 b. They didn’t want the vegetables to turn bad.  
 c. There are a lot of salt in South Korea. 
 d. Vegetables are expensive in the winter. 
26. Which ingredient you cannot find in kimchi? 
 a. soy sauce    b. cabbage 
 c. ginger    d. onion 
27. Which sentence is TRUE? 
 a. Everybody in Korea makes kimchi for winter. 
 b. Kimchi is popular among Korea and Asian countries. 
 c. Cabbage has always been an important ingredient of kimchi. 
 d. The farmers added salt to the vegetables to make them taste better. 
28. What is the closet meaning of “preserve” in line 6? 
 a. to keep    b. to cook 
 c. to grow    d. to prepare 
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Passage 7 
 If you have ever seen a bat flying, you may have thought that it was a bird. 
But bats are actually unique animals. They are also quite different from birds. Bats are 
mammals, not birds. Bats have fur on their bodies and breathe through lungs. They 
are born alive and drink milk from their mother. Birds have feathers on their bodies 
and breathe through air sacs. They do not drink milk like bats. 
 Bats fly at night. They fly to find food. Bats eat fruit, fish, and nectar. Most 
birds fly in the daytime. They fly to find food also, but they mostly eat worms, nuts, 
and seeds. Bats sleep in caves. They sleep upside down. Birds sleep in nests. They 
sleep sitting down. 
 
From: Cracchiolo, R. (2006). Reading Comprehension Developing Fiction and 
Nonfiction Skills.[Online]. Accessed December 23, 2016, available from 
https://books.google.co.th/books?isbn=1425800866 
 
29. What is the main idea of the passage? 

a. Bats and birds are different. 
b. Bats and birds are unique animals. 
c. Bats are the same group of birds. 
d. Both bats and birds find food all day. 
 

30.  How do bats and birds alike? 
 a. Both sleep in daytime. 
 b. Both have feather. 
 c. Both lay eggs. 
 d. Both have wings. 
 
 
 
 
 

https://books.google.co.th/books?isbn=1425800866
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ภาคผนวก ซ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R  

ร่วมกับแผนผังกราฟิก 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ 
แผนผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” จังหวัดนครปฐม 
 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผัง

กราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ มีจ านวน 15  ข้อ 
2.  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับความคิดเห็นมี่มีอยู่ 5 ระดับ ให้ตรงกับความจริง 
     มากที่สุด  โดยมีค่าระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

   5 หมายความว่า เห็นด้วยมากที่สุด 
   4 หมายความว่า เห็นด้วยมาก 
   3 หมายความว่า เห็นด้วยปานกลาง 
   2 หมายความว่า เห็นด้วยน้อย 
   1 หมายความว่า เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านเนื้อหา      
1. เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้      
2. การน าเสนอเนื้อหาเป็นไปตามล าดับขั้นตอน      
3. ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผู้เรียน      

ด้านรูปแบบส่ือ      
4. ตัวอักษรอ่านง่ายและชัดเจน      
5. รูปภาพประกอบสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเรื่องที่อ่าน      
6. ความชัดเจนในการน าเสนอกิจกรรมแต่ละขั้นตอน      
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแผนผังกราฟิก 

     

ขั้นก่อนอ่าน (Pre-reading) (SQ)      
7. กิจกรรมก่อนการอ่านช่วยให้นักเรียนส ารวจเรื่องท่ีอ่าน

อย่างคร่าวๆ ได้เป็นอย่างดี 
     

8. กิจกรรมก่อนการอ่านช่วยให้นักเรียนมีเป้าหมายในการ
อ่านจากการตั้งค าถาม 

     

 ขั้นระหว่างอ่าน (While-reading) (R1)      
9. กิจกรรมระหว่างอ่านช่วยให้นักเรียนอ่านอย่างรอบคอบ      

10. กิจกรรมระหว่างอ่านช่วยให้นักเรียนตอบค าถามที่ตั้งไว้ได้      
 ขั้นหลังอ่าน (Post-reading) (R2 R3 R4)      

11. กิจกรรมหลังอ่านช่วยให้นักเรียนสามารถสรุปใจความ
เพ่ือถ่ายโอนข้อมูลสู่แผนผังกราฟิกได้ 

     

12. กิจกรรมหลังอ่านช่วยให้นักเรียนจับใจความของเรื่องได้ดี      

 ประโยชน์ที่ได้รับ      
13. วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิก ช่วยให้

นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
     

14. วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกสามารถ
น าไปใช้กับการอ่านลักษณะอื่นๆ ได้ 

     

15. วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกช่วยให้
สรุปใจ ความส าคัญได้ 

     

       
 
ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
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ภาคผนวก ฌ 
หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือและขออนุญาตทดลองเครื่องมือในการวิจัย 
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