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บทท่ี  1 

บทน า  
 

ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 

ในโลกยุคขอ้มลูข่าวสาร ภาษาต่างประเทศทีม่คีวามส าคญัและจ าเป็นต่อการสื่อสาร
เป็นอยา่งยิง่คอืภาษาองักฤษ ซึง่เป็นภาษาทีท่ ัว่โลกใชใ้นการสื่อสารเป็นภาษาสากล โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในปัจจุบนัมบีทบาทมาก ทัง้ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และด้านการศกึษาที่ใช้
ภาษาองักฤษเป็นเครื่องมอืแสวงหาความรู ้วทิยาการใหม่ ๆ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี 
ด้วยเหตุผลดงักล่าว  กระทรวงศกึษาธกิารจงึได้ตระหนักถงึความส าคญัและเหน็ความจ าเป็น
ของการปรบัปรุงหลกัสูตร และกระบวนการจดัการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพฒันา
ความสามารถทางภาษาของผู้เรยีนในการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดแีละมี
พื้นฐานภาษาองักฤษเพยีงพอที่จะน าไปใช้ในการศึกษาในชัน้สูงต่อไป จงึได้ก าหนดแนวทาง
ปรบัปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษคือสามารถใช้ภาษาในการเข้าสู่ส ังคม และเข้าใจวัฒนธรรมของภาษา           
(Socio-Cultural Functions) แล้วสามารถสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องตามหลกัภาษา 
(Cognitive Linguistic Functions) ดงันัน้การจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ จงึประกอบไป
ดว้ย 4 ทกัษะ คอืทกัษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขยีนใหเ้หมาะสมกบัสภาพของผูเ้รยีน
และสังคมไทย จากการส ารวจการสอนทัง้ 4 ทักษะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่             
มคีวามเหน็ตรงกนัว่านกัเรยีนไทยมปัีญหาในการฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเป็นอนัดบัต้นๆ 
เนื่องจากการอ่านเป็นทกัษะที่ส าคญัต้องอาศยัทกัษะอื่นๆ เป็นพืน้ฐาน จงึท าใหเ้ราสามารถอ่าน
และจบัใจความไดด้ ีนอกจากนี้การอ่านจบัใจความส าคญัยงัเป็นทกัษะทีต่้องอาศยัความสามารถ 
ความรอบรูห้ลายด้านประกอบกนั เริม่ตัง้แต่การใช้ทกัษะพืน้ฐานทางภาษาดา้นการฟัง การพูด 
การอ่าน รวมทัง้การใฝ่หาความรู ้เพื่อน ามาถ่ายทอดใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ  คนทีฟั่งมาก อ่านมาก รูม้าก 
เหน็มาก จะช่วยในการอ่านจบัใจความส าคญัพฒันาดขีึน้ดว้ย การทีจ่ะให้นักเรยีนอ่านเป็น และ
อ่านจบัใจความได้ดนีัน้ต้องมกีารฝึก เพราะการฝึกอ่านบ่อยๆ ฝึกซ ้าๆ จะช่วยให้นักเรยีนเกิด
ความก้าวหน้า  แม่นย าในการใช้ภาษาการอ่านจบัใจความส าคญัเป็นกระบวนการเรยีนรูอ้ย่าง
หนึ่งทีจ่ะตอ้งด าเนินการจดักจิกรรมใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  ฝึกการปฏบิตัิ ให้
ท าได้ คดิเป็น ท าเป็น รกัการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (พระราชบญัญตัิการศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ.2542)   
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กระทรวงศึกษาธกิารได้ตระหนักถึงความส าคญันี้ จงึได้จดัให้มกีารเรยีนการสอน
ภาษาองักฤษขึน้ในโรงเรยีน ตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาจนถงึระดบัอุดมศกึษา เป้าหมายในการ
จดัการเรยีนการสอนเพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทกัษะต่างๆ ทัง้การฟัง พูด อ่านและเขยีน 
เพื่อใหส้ามารถน าทกัษะเหล่านี้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะ
ทกัษะการอ่าน ซึง่เป็นทกัษะทีม่บีทบาทส าคญัหากเปรยีบเทยีบกบัทกัษะอื่นๆ เพราะผูเ้รยีนต้อง
ใชใ้นการสื่อสารและการแสวงหาความรูอ้ื่นๆ ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษอย่างเขา้ใจ
จึงต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับเพ็ท (Pett,1982) ที่กล่าวว่าผู้เรียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ทกัษะทีผู่เ้รยีนตอ้งเรยีนตลอดชวีติคอืทกัษะการอ่านนัน่เอง 

การอ่านเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการศกึษา คน้ควา้หาความรู ้คนทีม่ทีกัษะในการอ่าน
ยอ่มไดเ้ปรยีบ สามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั เช่น การคน้คว้าหาความรูเ้พิม่เตมิจากสิง่พมิพ์
ต่างๆ (สนิท ตัง้ทว,ี2426 ) จงึเหน็ไดว้่าผูท้ีม่นีิสยัรกัการอ่านและมทีกัษะในการอ่านย่อมแสวงหา
ความรูแ้ละศกึษาเล่าเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสามารถน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการอ่านไปใชใ้นการ
พดูและการเขยีนไดเ้ป็นอยา่งด ีไวทแ์มน(Wiseman,1992) กล่าวว่าการสอนอ่านภาษาองักฤษ
ให้แก่นักเรียนที่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาอังกฤษต ่ านัน้ ครูควรจะหาทกัษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษในด้านการใช้โครงสร้างทางภาษาและการหาความหมายของค าศัพท์อีกด้วย 
เพราะความรูใ้นเรื่องดงักล่าว เป็นองค์ประกอบส าคญัที่จะช่วยให้ผู้อ่านประสบความส าเรจ็ใน
การอ่านเพื่อความเขา้ใจได้ แต่นักเรยีนกลุ่มดงักล่าวจะไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ในเรื่อง
เหล่านี้ ส่วนขัน้ตอนของ ฮาดเลย ์(Hadley,1996) ไดก้ล่าวว่า การฝึกหดัการอ่านเป็นเรื่องจ าเป็น
ส าหรบันักเรยีนทีเ่รยีนภาษาองักฤษเป็นภาษาทีส่องหรอืเป็นภาษาต่างประเทศ การสอนทกัษะ
การอ่านควรสอนหลงัจากทีน่ักเรยีนไดอ่้านเนื้อหาทัง้หมดไปแลว้ และสอนเฉพาะโครงสรา้งทาง
ภาษาและการหาความหมายของค าศพัทท์ีจ่ าเป็นต่อการอ่านเนื้อหาดงักล่าวเท่านัน้ 

จากการศกึษาการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ พบว่า ทกัษะการอ่านมปัีญหา
หลายประการ มนีกัการศกึษาและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหลายๆ คนไดพ้ยายามแก้ไข ปรบัปรุงและพฒันา
ประสทิธภิาพการอ่าน เช่น ธดิารกั ดาบพลอ่อน (2542)ได้พฒันาแบบฝึกเสรมิทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษ เพื่อจบัใจความชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2541 โรงเรยีน  
กุดบากราษฎรบ์ ารุง สงักดัส านักงานการประถมศกึษากุดบาก จงัหวดัสกลนคร จ านวน 30 คน  
ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ 
80.26/79.08 ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน 75/75 ทีต่ ัง้ไว ้และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 นอกจากนี้ ดวงสมร อปราชติา 
(2547) ได้ศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนบทเรยีนการสอนภาษาองักฤษด้วยหนังสือการ์ตูน 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุร ีพบว่า บทเรยีนการสอนอ่านภาษาองักฤษดว้ยหนังสอืการต์ูนมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
83.75/80.43 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 80/80 นักเรียนที่ เรียนโดยใช้บทเรียนการสอนอ่าน
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ภาษาองักฤษด้วยหนังสอืการต์ูนมคีะแนนหลงัการเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะทีส่ าคญัทีสุ่ด สามารถใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนั
ได้มากกว่าทกัษะอื่นๆ (ดวงเดอืน แสงชยั,2530) ในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศนัน้ ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะทีค่วรไดร้บัการส่งเสรมิเป็นอย่างยิง่ เพราะเป็น
ทกัษะที่คงอยู่ในตวัของผู้เรยีนมากที่สุด ผู้เรยีนมโีอกาสได้ใช้แมว้่าจะส าเรจ็การศึกษาไปแล้ว 
เพราะเป็นทักษะที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองตลอดเวลา              
(สุมติรา องัวฒันกุล,2535)  

การอ่านจบัใจความส าคญั นับว่าเป็นหวัใจของการอ่านทุกรปูแบบ ไม่ว่าจะมเีนื้อหา
อย่างใด เพราะหากจบัใจความส าคญัไม่ไดก้ย็่อมไม่เขา้ใจเรื่องทีอ่่าน หากต้องใชป้ระโยชน์จาก
การอ่านนัน้ กย็อ่มตอ้งกลบัมาอ่านกนัใหม่ ท าใหเ้สยีเวลา บางครัง้ผูอ่้านไดไ้ปอ่านเอกสารในทีท่ี่
อาจจะไม่ไดก้ลบัไปอ่านซ ้าอกี ก็ยิง่จะเสยีประโยชน์ไปหากอ่านแล้วจบัใจความใหไ้ด้ จ าไวไ้ด ้
หรอืบนัทกึไวไ้ด ้กจ็ะเป็นประโยชน์ไดท้นัท ี(ถนอมวงศ ์ลา้ยอดมรรคผล,2535) ผูท้ีม่คีวามรู ้และ
ทักษะภาษาอังกฤษดีย่อมได้เปรียบกว่าผู้ที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษดังนั ้นความส าคัญของ
ภาษาองักฤษจงึทวมีากขึน้   

การใช้ผงัความคดิเป็นการเรยีนรู้แบบมขีัน้ตอนกระบวนการที่เป็นระบบ  บูซาน 
(Buzan,1997 อ้างถงึใน ธญัญา ผลอนันต์,2544) และเป็นวธิทีีส่รา้งสรรคม์ปีระสทิธภิาพ แสดง
ให้เหน็ความคดิ ถ้าระบบการอ่านเพื่อความเข้าในใจการอ่าน สามารถใช้แผนผงัความคดิ 
เทคนิค รปูแบบ มาประกอบการเรยีนการสอน จะเกดิผลดต่ีอตวัผูเ้รยีนทีจ่ะไดฝึ้กคดิอย่างเป็น
ระบบและน าไปสู่ทกัษะการเขยีนจากความเข้าใจของตนเองเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตัวเองจดั
กระท าขึน้ (ธญัญา ผลอนันต์,2544) อกีทัง้ วชิยั ตนัศริ ิ(2543) ไดก้ล่าวว่า ครสูอนทีด่จีะต้องจดั
บรรยากาศการเรยีนการสอน ออกแบบกจิกรรมทีห่ลากหลาย ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืกระท า
จากการปฏบิตั ิสรปุเป็นองคค์วามรูข้องตนเองได ้ 

ในขณะเดียวกันผลจากการวัดความรู้ ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนบ้านใหม่เจรญิผลพทิยาคม จงัหวดัสุโขทยั พบว่านักเรยีน
ส่วนใหญ่มีผลจากการวดัความรู้ ไม่ถึงเกณฑ์ก าหนดซึ่งเป็นปัญหาด้านการอ่านจบัใจความ
ส าคญั กล่าวคอืผลสมัฤทธิด์า้นการอ่านเนื่องจากนักเรยีนส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจในค าศพัท ์ขอ้ความ 
บทความ หรอืความหมายต่าง ๆ เกี่ยวกบัการอ่านภาษาองักฤษ นักเรยีนอ่านจบัใจความส าคญั
ไม่ได้ ไม่เขา้ใจสิง่ทีอ่่าน และไม่สามารถเดาเรื่องทีอ่่านได้ ไม่มกีารจดัระบบการคดิและขาด
วธิกีารเรยีนทีช่่วยใหน้กัเรยีนเขา้ใจในเรือ่งทีอ่่านได ้จงึท าใหน้ักเรยีน เกดิความเบื่อหน่ายในการ
เรยีนวชิาภาษาองักฤษ  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจ ัยได้เล็งเห็นความส าคัญตระหนักถึงปัญหาและ
ต้องการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิ่งพมิพ์โดยใช้แผนผงัความคิด 
เพื่อใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้หรอืผ่านเกณฑก์ าหนด จงึมกีารศกึษางานวจิยัต่างๆ มี
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ผูว้จิยัหลายท่านได้ท าการวจิยัเพื่อหาวธิกีารในการแก้ไขปัญหา เดอชาน (Dechant,1982) ได้
กล่าวถึง การอ่านว่า การอ่านเป็นปฏิกิรยิาระหว่างการมองเห็นกบัองค์ประกอบในการแปล
ความหมาย โดยผู้อ่านจะเคลื่อนสายตาตามบรรทดัของตวัอกัษรจากซา้ยไปขวา หยุดท าความ
เข้าใจค าแล้วรวบรวมเข้าเป็นหน่วยความคิดผู้อ่านจะตีความสิ่งที่อ่านโดยอาศัยความรู้และ
ประสบการณ์เดมิ ประมวลความคดิ พนิิจ พจิารณาและสรุปความเหน็  ครอเล (Crawlay,1995) 
ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านว่า เป็นขบวนการทีส่ลบัซบัซอ้น ต้องใชก้ระบวนการ คดิระลกึถงึ
ค าต่างๆ ที่ท า ให้เกดิปฏสิมัพนัธ์ระหว่างความคดิกบัสิง่ที่มองเหน็ แลว้จงึสรุปความหมายจาก
สญัลกัษณ์ที่อ่าน สรุปว่าการอ่านเป็นกระบวนการทางความคดิในการรบัสาร เป็นพฤตกิรรม
ทางการใชภ้าษาทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวัเป็นการแปลความหมายของตวัอกัษร สญัลกัษณ์ภาพที่ได้
ดูออกมาเป็นถ้อยค าและความคดิ ท าความเข้าใจสิง่ที่อ่านแล้วน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพฒันา
ตนเอง ทัง้ดา้นสตปัิญญา สงัคมและอารมณ์ แฮรสิและไซเป (Harris and Sipay,1979)  แบ่ง
จดุมุง่หมายของการอ่านออกเป็น 3 ประการ คอื 1. เพื่อพฒันาสมรรถภาพในการอ่าน 2. เพื่อจบั
ใจความส าคญั 3.อ่านเพื่อความเพลดิเพลนิ สรุปไดว้่า  จุดมุ่งหมายของการอ่านมมีากมาย เช่น  
อ่านเพื่อความรู้ เพื่อความบนัเทงิ เพื่อหาความคดิที่แปลกใหม่ หรอืเพื่อปรบัปรุงบุคลกิภาพ  
อ่านเพื่อจบัใจความ ซึง่แต่ละอยา่งกม็จีดุมุง่หมายในการอ่านทีแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้กข็ ึน้อยู่กบัความ
ต้องการของผู้ อ่านที่ต้องการค้นหาสิ่งที่ เ ป็นเป้าหมายในการอ่านในครัง้นั ้น  แมคพิค 
(Mcpeake,1979)ได้ศกึษาผลการเรยีนจากแบบฝึกอย่างเป็นระบบ ตัง้แต่เริม่ศกึษาจนถงึความ
ในการอ่านและเพศที่มต่ีอความสามารถในการสะกดค าของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่6  
พบว่าแบบฝึกช่วยปรบัปรงุความสามารถในการสะกดค าของนกัเรยีนทุกคน แต่เวลา 12 สปัดาห์
ไม่เพยีงพอที่จะท าให้เกดิการถ่ายโยงการเรยีนรู ้ ในการสะกดค าไปสู่ค าใหม่ที่ยงัไม่ได้ศึกษา 
และคะแนนนักเรยีนหญงิสูงกว่านักเรยีนชายอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ นอกจากนี้การอ่านยงัมี
ความสมัพนัธ์กับความสามารถในการสะกดค า เวนไรท์ (Wainwright,1972) ได้กล่าวถึง
องคป์ระกอบของความเขา้ใจในการอ่านไว ้ดงันี้ 1.ความสามารถทีจ่ะจบัใจความส าคญัและระลกึ
ถงึไดเ้มื่อต้องการ 2.ความสามารถทีเ่ลอืกอ่านเฉพาะประเดน็ส าคญั 3.ความสามารถทีจ่ะแปล
ความหมาย ใจความส าคญัและแนวความคดิของผูเ้รยีน 4.ความสามารถทีจ่ะสรุปเรื่องราวต่าง ๆ 
ได้ตามแนวคดิของผู้เขยีน แมว้่าผูเ้ขยีนจะไม่กล่าวไว้อย่างชดัเจนกต็าม 5.ความสามารถที่จะ
สรุปและประเมนิค่าจากเรื่องที่อ่านได้ 6.ความสามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รบัจาก
ประสบการณ์เดิม จากข้อมูลดงักล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจขึ้นอยู่กับ
องคป์ระกอบหลายประการ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื องคป์ระกอบภายในทีม่าจากตวั
ผู้เรยีนเอง เช่น ความสามารถในการใช้ภาษาหลกัภาษา ประสบการณ์เดมิ ความสนใจในการ
อ่าน และองค์ประกอบภายนอก เช่น เนื้อหาทีอ่่าน ความยากง่ายในสิง่ทีอ่่าน สภาพแวดล้อม
รอบตวัหรอืบทอ่าน ระดบัความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ความเขา้ใจในการอ่าน
นบัเป็นจดุหมายปลายทางทีแ่ทจ้รงิของกระบวนการอ่าน เป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัมาก เป็นเรื่องที่
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มคีวามสมัพนัธ ์เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษา และประสบการณ์ดา้นต่างๆ ของ แต่ละบุคคล ซึ่งเป็น
องค์ประกอบส าคญัของการอ่าน เพราะถงึแมว้่าจะอ่านออกเสยีงได้ถูกต้องรวดเรว็เพยีงใด ถ้า
ผู้อ่านไม่เขา้ใจสิง่ที่อ่าน หรอืไม่สามารถจบัใจความส าคญัของเรื่องที่อ่านได้แล้วการอ่านนัน้ๆ 
ย่อมไรป้ระโยชน์โดยสิน้เชงิ ถอืว่าการอ่านทีแ่ทจ้รงิยงัไม่เกดิขึ้น คารเ์รล (Carrell,1997) กล่าว
ว่า การเรยีนภาษาที่สองหรอืภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษนัน้ การอ่านถือเป็น
ทกัษะทีส่ าคญัทีสุ่ดในบรรดา 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะฟัง พูด อ่านและเขยีน และส าหรบัในการ
เรยีนระดบัสูง ความสามารถในการอ่านดวัยอตัราเรว็และความเข้าใจที่ดนีับว่ามคีวามส าคญั
เท่ากับทักษะพูด นอกจากนี้  ดิลเนอร์ (Dillner,1982)  ได้กล่าวเสริมว่า ผู้ เรียนที่ เรียน
ภาษาต่างประเทศอาจจะไม่สามารถประสบผลความส าเรจ็ในการพูด ถ้าไม่มโีอกาสไดฝึ้กฝนกบั
เจา้ของภาษาบ่อย ๆ    

ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะน าผงัความคดิ (Mind Mapping) มาใชใ้นการพฒันาแบบฝึก
ทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษ ท าใหน้ักเรยีนมคีวามเขา้ใจในบทที่
อ่านหรอืเรือ่งทีอ่่านเพิม่ขึน้ เนื่องจากผงัความคดิ (Mind Mapping) จะท าใหน้ักเรยีนเกบ็ใจความ
ส าคญัจากสิง่ทีอ่่าน มกีารใชส้ ีท าใหน่้าสนใจ น่าจดจ า ทบทวนไดง้่าย และใชเ้วลาน้อย ซึง่ผูว้จิยั
คาดหวงัว่า การจดัการเรยีนการสอนการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษโดยใช้
ผงัความคดิ (Mind Mapping) จะสามารถส่งเสรมิใหน้ักเรยีนสามารถพฒันาผลสมัฤทธิด์า้นการ
อ่านภาษาองักฤษและมคีวามสามารถในการอ่านในระดบัทีส่งูขึน้ 
 

จดุมุ่งหมายของการวิจยั 
การวจิยัเรือ่งการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพ์ภาษาองักฤษโดย

ใช้แผนผังความคิดส าหรบันักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล    
พทิยาคม จงัหวดัสุโขทยั มวีตัถุประสงคด์งันี้  

1. เพื่อสรา้งและหาประสทิธภิาพแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจาก
สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แผนผังความคิดส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรยีนบา้นใหมเ่จรญิผลพทิยาคม อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

2. เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิด์า้นการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษ
โดยใช้แผนผงัความคดิส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรยีนบ้านใหม่เจรญิผล
พทิยาคม อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึก 
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สมมติุฐานของการวิจยั  
ผลสมัฤทธิด์้านการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แผนผงั

ความคดิส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนบา้นใหม่เจรญิผลพทิยาคม อ าเภอ
ครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั  ภายหลงัการจดัการเรยีนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความ
ส าคญัจากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษนกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 

ขอบเขตการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัต่อไปนี้ 

    ขอบเขตเน้ือหา 
เนื้อหาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัสรา้งขึน้เองตามเนื้อหา เกีย่วกบัการอ่านจบัใจความ 

ส าคญัจากสิง่พมิพ์ภาษาองักฤษโดยใช้แผนผงัความคดิ ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ส าหรบั
นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนบา้นใหม่เจรญิผลพทิยาคม อ าเภอครีมีาศ จงัหวดั
สุโขทยั มเีนื้อหาทัง้หมด 8 เรือ่ง ไดแ้ก่ 

1.1 Mind Map : Happy birthday 
1.2 Mind Map : Healthy Drinking 
1.3 Mind Map : Turtle and Tortoise 
1.4 Mind Map : Rules  
1.5 Mind Map : Lighthouses 
1.6 Mind Map : Plants 
1.7 Mind Map : George Washington 
1.8 Mind Map : The Cat            

         

  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ในอ าเภอครีมีาศ 

จงัหวดัสุโขทยั สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 38 จ านวน 2 โรงเรยีน ได้แก่ 
โรงเรยีนบ้านใหม่เจรญิผลพทิยาคม และโรงเรยีนครีมีาศพทิยาคม ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 
2560 จ านวน 212 คน 
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กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัเป็นนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 30 

คนของโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  ภาคเรียนที่ 1             
ปีการศกึษา 2560  ซึง่ไดม้าโดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
1 หอ้งเรยีน 
  

     ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา   

ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาตวัแปร ซึง่มผีลต่อการเรยีนของนักเรยีนกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ
วจิยัครัง้นี้ คอื 

ตวัแปรอสิระ คอื การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั
จากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงัความคดิ 

ตัวแปรตาม คือ  ผลสัมฤทธิด์้านการอ่านจับใจความส าคัญจากสิ่งพิมพ์
ภาษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงัความคดิ และแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพ์
ภาษาองักฤษโดยใช้แผนผงัความคดิส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนบ้าน
ใหมเ่จรญิผลพทิยาคม อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
1. แบบฝึกทกัษะ  หมายถงึ สื่อการเรยีนการสอนชนิดหน่ึงทีใ่ชฝึ้กทกัษะใหก้บั 

ผูเ้รยีนหลงัจากเรยีนจบเนื้อหาในช่วงหนึ่ง ๆ เพื่อฝึกฝนให้เกดิความรู ้ความเขา้ใจ รวมทัง้เกดิ
ความช านาญในเรื่องนัน้ ๆ อย่างกว้างขวางมากขึ้นการอ่านจับใจความส าคัญ หมายถึง 
ความสามารถในการอ่านอย่างเข้าใจ และจบัประเด็นส าคญัของเรื่อง คาดเดาเหตุการณ์หา
ค าตอบและสามารถสรปุสาระส าคญัของเรือ่งทีอ่่านภาษาองักฤษได้ 

2. ผงัความคดิ (Mind Mapping) หมายถงึ เครือ่งมอืทีช่่วยในการสรปุความสมัพนัธข์อง 
เนื้อหาหลกั เนื้อหารองและเนื้อหาย่อยใหเ้ป็นรูปธรรมด้วยแผนภาพซึ่งเกดิจากการวเิคราะห์
เนื้อหาหรอืมปีระเดน็ใดทีเ่กีย่วขอ้งเชื่อมโยง เพื่อจะไดศ้กึษาและท าความเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ 

3. ผลสมัฤทธิท์างด้านการอ่าน หมายถงึ คะแนนที่นักเรยีนท าได้จากแบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้านการอ่านก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  ที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 โดยผูว้จิยัวดัจากคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

4. สิง่พมิพ์ หมายถึง  เอกสารประเภทที่มไิด้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการเรยีนการสอน
โดยเฉพาะ แต่มจีดุประสงคเ์พื่อใชใ้นการสื่อความหมายในชวีติจรงิและในสถานการณ์จรงิ ไดแ้ก่ 
หนงัสอืพมิพ ์วารสาร แผ่นพบัโฆษณา การต์ูน ข่าว นิตยสาร บทความ ค าแนะน าวธิใีชอุ้ปกรณ์ 
ฉลากผลติภณัฑต่์าง ๆ  
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5. นักเรยีน หมายถึง ผู้เรยีนที่ก าลงัศกึษาอยู่ในระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรยีน
บา้นใหมเ่จรญิผลพทิยาคม อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั ปีการศกึษา 2560 

6. เกณฑ ์หมายถงึ แนวทางหรอืหลกัการในการประเมนิจากการทดสอบ รอ้ยละ 80/80 
ของคะแนนเตม็ จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์ีผู่ว้จิยัสรา้ง 
          80 ตวัแรก หมายถงึ ผลรวมเฉลีย่ของคะแนนจากการน าแบบทดสอบระหว่างเรยีน
ของนกัเรยีนไดถู้กตอ้ง คดิเป็นรอ้ยละ 80 
   80 ตวัหลงั หมายถงึ ผลรวมเฉลีย่ของคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรยีนของ
นกัเรยีนไดถู้กตอ้ง คดิเป็นรอ้ยละ 80 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. เป็นแนวทางในการใชผ้งัความคดิ (Mind Mapping) มาพฒันาการจดัการเรยีนการ

สอน ดา้นการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท าใหม้ผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนในวชิาภาษาองักฤษสงูขึน้ 

2. นกัเรยีนสามารถถ่ายทอดความรู ้มทีกัษะในการอ่านจบัใจความส าคญัทีถู่กต้องตาม
หลกัเกณฑ ์และน าประสบการณ์ของการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัไปประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนวชิาอื่นต่อไป  
 


