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 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์ ) เพือพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนการอ่านเพือความ
เขา้ใจโดยใชย้ทุธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภมิูความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอา่นเพือ
ความเขา้ใจของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีและ ) เพือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนการอ่านเพือความ
เขา้ใจโดยใชย้ทุธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย โดย . ) เปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านเพือความเขา้ใจของนกัศึกษาก่อนและหลงัเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนการอา่นเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวิธี
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย และ . ) ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการเรียน
โดยใช้รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมาย กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาชันปีที  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฏร์ธานี จงัหวดัสุราษฏร์ธานีทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที  ปีการศึกษา  จาํนวน  คน เครืองมือทีใชใ้น
การวิจยัประกอบดว้ย คู่มือการใชรู้ปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจโดยใชยุ้ทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมาย แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉลีย ค่า
เบียงเบนมาตรฐาน ค่าทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนือหา 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและ              

แผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มีชือว่า 
“PMPC Model” มี  องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ) หลกัการ การช่วยเหลือและการสอนทีชดัเจน ผา่น  กลยทุธ์หลกั และการ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ) วตัถุประสงค ์เพือพฒันานกัศึกษาใหส้ามารถเป็นผูอ้่านอิสระ ) กระบวนการเรียนการสอน 

มี 4 ขนัตอนคือ ขนัที  การเตรียม (Preparing: P) ขนัที  การนาํการปฏิบติั (Modeling: M) ขนัที  การมีส่วนร่วม 

(Participating: P) และขนัที  การร่วมมือ (Cooperating: C) ) การวดัและประเมินผล ความสามารถในการอ่านเพือ
ความเขา้ใจของนักศึกษา และ ) เงือนไขสําคญัในการนาํรูปแบบไปใชใ้ห้ประสบผลสําเร็จคือ ผูส้อนตอ้งศึกษา
ขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากคู่มือและผูเ้รียนตระหนกัถึงวถีิประชาธิปไตยในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่
รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ มีประสิทธิภาพ 74.46/73.27  
                   2.  ประสิทธิผลของรูปแบบพบวา่ 2.1) หลงัเรียนตามรูปแบบนกัศึกษามีความสามารถในการอา่นเพือความ
เขา้ใจ สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 . ) หลงัเรียนตามรูปแบบนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 
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 The purposes of this research were to: 1) develop and determine the efficiency of reading 

comprehension instructional model through reciprocal teaching and semantic mapping strategies to enhance reading 

abilities of undergraduate students, and 2) evaluate the effectiveness of reading comprehension instructional model 

by 2.1) comparing the students reading abilities before and after learning by using the model, and 2.2) studying the 

satisfaction of the students toward learning by using the reading comprehension instructional model through 

reciprocal teaching and semantic mapping strategies. The samples comprised 30 first year students of business 

English at Suratthani Rajabhat University, Surat Thani province during the first semester of the academic year 

2014. Research instruments consisted of a handbook for reading instructional model, lesson plans, a reading 

comprehension test and questionnaire. The data were analyzed by means, standard deviations, t-test dependent and 

content analysis.  

 The results were as follows:  

   1. The reading comprehension instructional model through reciprocal teaching and semantic mapping 

strategies to enhance reading abilities of undergraduate students called “PMPC Model” consisted of five 

components. These are (1) principle to scaffold and explicit instruction through four strategies and social 

interaction; (2) objective to develop the undergraduate students as independent readers; (3) the teaching and 

learning process which consisted of four steps, a) Preparing: P, b) Modeling: M, c) Participating: P, d) Cooperating: 

C; (4) The assessments and evaluations on reading comprehension of undergraduate students; and (5) the important 

condition for using the PMPC model successfully was that the teachers should study the steps of learning from the 

handbook and the learners realized the democratic process for learning activities. The efficiency of this model was 

74.46/73.27. 

  2. The effectiveness of the PMPC Model indicated that 2.1) after using the PMPC model, the students’ 

reading comprehension were higher than before receiving the instruction at a .05 significant level, and 2.2) after 

using the PMPC model, the students had satisfaction towards learning activities of the model at a high level.  
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