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เทคนิคการสรางแผนที่ความคิดและวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดย ผลสัมฤทธิ์ของ      
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The purposes of this research were to : 1) compare learning achievement in English reading 
comprehension  2) investigate the opinions of fourth grade students taught by Mind Mapping techniques and 
Communicative Approach. 3) study learning behaviors of the students taught by Mind Mapping techniques 
and Communicative Approach. This experimental research design was Non-randomized Control Group, 
Pretest-Posttest Design. The samples consisted of two randomly selected classes of 53 fourth grade 
students of Watkhaoloy School, Ratchaburi Province. Each sample group comprised of 26 students and  27 
students, the experimental group was taught by Mind Mapping techniques whereas the control group was 
taught by Communicative Approach. Both groups were taught by the researcher for 8 hours. The instruments 
employed for gathering data were: 1) the lesson plans of Mind Mapping techniques 2) the lesson plans     
of Communicative Approach 3) achievement test 4) interview form and 5) observation form The statistical 
analysis employed were percentage, mean, standard deviation,  t-test dependent, t-test independent and 
content analysis.

The results of study were as follow:
1. The learning achievement scores in English reading comprehension of fourth grade students 

taught by Mind Mapping techniques and Communicative Approach was statistically significant different       
at 0.01 level. The learning achievement of the experimental group was higher than the control group’s.

2. The students’ opinions indicated that the learning activities aspect the students taught by  
Mind Mapping techniques perceived that they participated in teaching and learning activities and they had 
opportunity to share the opinions with each other in class. Their thinking skills were also encouraged besides 
they could remember more vocabularies. Whereas the students’ opinions taught by Communicative 
Approach indicated that most of them participated in teaching and learning activities. They were able to 
practice speaking and answering the questions that helped them to be able to communicate with             
the foreigners.

3. Regarding to the learning behaviors of the students that taught by Mind Mapping techniques 
were at a high level on the aspect of being fun, enjoyable working cooperatively in group and they also 
practiced working immediately. Whereas the learning behaviors of the students that taught by 
Communicative Approach revealed that all aspects of learning behaviors were at a moderate level.
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สังคมโลกและสังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก

ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สรางสภาพโลกไรพรมแดนทุก ๆ วัน  จะมี
สารสนเทศจํานวนมากมายมหาศาลหลั่งไหลเขามายังประเทศไทย สารสนเทศเหลานี้สวนใหญ
เปนภาษาอังกฤษ   ซึ่งถือวาเปนภาษาสากลที่ทั่วโลกยอมรับ และใชในการติดตอสื่อสารซึ่งกัน
และกัน ดังนั้นระบบการศึกษาของไทยในปจจุบันจึงจําเปนตองพัฒนาความรู ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของคนไทยใหอยูในระดับที่สามารถรับและเขาใจสารสนเทศซึ่งเปนภาษาอังกฤษ
ได  ตลอดจนสามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารกับผูคนที่อยูสวนตางๆ  ของโลกไดดวย
ความเขาใจอันดี

ดวยเหตุนี้การจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการและ
บทบาทของครู โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถม
ศึกษา  ทั้งน้ี  เน่ืองจากขอมูลขาวสารตางๆที่กระจายทั่วทุกมุมโลกใชภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ
ดังน้ันภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับสังคมในยุคขอมูลขาวสารซึ่งความสําคัญของ
ภาษาอังกฤษนั้นสอดคลองกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
ฉบับที่ 8   ( พ.ศ. 2540-2544 )  ไดระบุวิสัยทัศนในการพัฒนาการศึกษาในอนาคตไววา          
“ พัฒนาคนไทยใหมีความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัตน
เชน ความรูภาษาตางประเทศเปนอยางดี โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รูจักวิธีใชคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีใหมๆ  มีความสามารถเชิงจัดการเห็นความสําคัญและประโยชนในวิทยาการสมัยใหม
ควบคูไปกับภูมิปญญาไทย ตลอดจนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงเปน ผูรอบรูในความสัมพันธ
เชื่อมโยงสามารถเพิ่มพูนทักษะความสามารถเฉพาะทางกับเพ่ิมพูนสุนทรียภาพ” ในทํานอง
เดียวกัน  เสงี่ยม โตรัตน (2524 :1)   ไดกลาวไววา “ การอานในภาษาแมหรือภาษาตางประเทศ
มีความสําคัญมิไดยิ่งหยอนกวากัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทย ซึ่งยังมีความจําเปน
จะตองอาศัยหนังสือทางวิชาการตางๆ เปนภาษาอังกฤษอยูเปนสวนใหญ  นักเรียน นักศึกษา
จึงจําเปนจะตองมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษไดดีพอสมควร เพ่ือที่จะแสวงหาความรู
ความคิดไดอยางถูกตอง ” นอกจากนี้ในสาระมาตรฐานการเรียนรูกลุมภาษาตางประเทศไดระบุ
ความสําคัญของภาษาอังกฤษไววา
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การเรียนรูภาษาอังกฤษเปนสิ่งจําเปนทั้งน้ีเพ่ือประโยชนในการติดตอสื่อสาร       
การศึกษา การแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมและเพ่ือการประกอบอาชีพ การเรียนภาษาอังกฤษ       
จะชวยใหผูเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศไดอยางถูกตอง   
เหมาะสม และม่ันใจ มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ นอกจากนี้ยังมี
ความเขาใจและภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนสามารถถายทอดวัฒนธรรมและ
เอกลักษณไทยไปสูสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 2544 ข : 2)

เน่ืองจากความสําคัญของภาษาอังกฤษดังกลาวกระทรวงศึกษาธิการจึงระบุถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยกําหนดผลการเรียนรูที่
คาดหวังไวในสาระที่1 ภาษาเพื่อการสื่อสารมาตรฐาน ต1.1 วาผูเรียนจะตองเขาใจกระบวนการ
ฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟง และอานจากสื่อประเภทตางๆ และนําความรูมาใช
อยางมี วิจารณญาณ และจะตองพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะทางดานการฟง  พูด  อาน  และเขียน
สามารถใชภาษาในการสื่อสารไดตามเกณฑมาตรฐานชวงชั้นที่กําหนด แตเม่ือพิจารณาเนื้อหา
สาระและการ  นําไปใชแลว ทักษะที่ผูเรียนจะตองไดรับการฝกฝน และจําเปนตองใชมากในชีวิต
ประจําวันก็คือทักษะการอาน  ซึ่งสอดคลองกับสุภัทรา อักษรานุเคราะห (2530 : 50) ที่กลาววา
ในกระบวนการเรียนการสอนทักษะตางๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ ทักษะการอานนับวาเปนทักษะที่
สําคัญ และมีประโยชนมากทักษะหนึ่ง  ผูเรียนมีโอกาสใชทักษะการฟง พูด และเขียนนอยกวา
การอาน ในทํานองเดียวกัน  วิสาข   จัติวัตร (2528 : 43) ยังกลาววา ในชีวิตประจําวัน เราตอง
ใชทักษะการอานในหลายรูปแบบ เชน การอานฉลากยา โฆษณา วิธีการใชผลิตภัณฑที่มาจาก
ตางประเทศ เครื่องใชไฟฟา เครื่องสําอาง ฯลฯ  นอกจากนี้ผูเรียนตองอานตําราภาษาอังกฤษใน
สาขาที่ตนเรียน เพ่ือศึกษาในระดับสูงขึ้นไป

การอานมีความสําคัญตอการเรียน การทํางาน และการดําเนินชีวิต หากกลาววาชีวิต
คือ การพัฒนา การอานยอมจําเปนสําหรับทุกคน เพราะการอานทําใหเกิดการพัฒนาตนเองใหมี
ความรูชวยเพ่ิมพูนประสบการณตางๆ ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

กูดแมน (Goodman 1970 : 27) กลาววา การอานชวยใหนักเรียนมีการพัฒนาสมอง
ความคิดเพราะการอานเปนกระบวนการในการหาความหมายและการทําความเขาใจกับการอาน
เปนกระบวนการที่ตองคิดอยูตลอดเวลา  ซึ่งสอดคลองกับเดอชองต (Dechant 1982, อางถึงใน
ปารณทัตต  แสนวิเศษ 2539 : 2) ซึ่งกลาววา การอานเปนกระบวนการสื่อความหมายของ
ความคิด อารมณ และความรูสึกตางๆซ่ึงผูเขียนถายทอดไปยังผูอาน  การอานเปนกระบวนการ
ที่ตองใชความคิดและความสามารถ เพ่ือทําความเขาใจในสารที่สื่อ ผูอานจะตองใชความสามารถ
ที่จะเขาใจ และตีความสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อความหมายใหไดตรงตามจุดประสงคของผูเขียนที่
แสดงออกมาทางขอความนั้น

การอานจึงประกอบไปดวยการสื่อสาร และการเขาใจความหมาย มิใชเปนเพียง
การอานออกเสียงสัญลักษณตามที่ผูเขียนไดเขียนไว หรือเพียงแตอานไดเทานั้น แตสิ่งสําคัญ
ในการอานก็คือ ความสามารถที่จะเขาใจสิ่งที่อาน ดังนั้น ความเขาใจจึงเปนหัวใจของการอาน
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และทักษะการอานนั้น จําเปนตองไดรับการฝกฝนจากการเรียนในหองเรียน โดยครูผูสอนที่
ชํานาญกอน แลวจึงไปฝกเพิ่มเติมเองนอกหองเรียน ซึ่งตางจากทักษะการฟง พูด ที่สามารถ
ฝกไดเองจากเทป หรือแหลงความรูตางๆรอบตัวที่อยูนอกหองเรียน ในทํานองเดียวกัน วัชรา
เลาเรียนดี (2545 : 179)  ไดกลาววา ทักษะการอานเพื่อความเขาใจมีความสําคัญ และจําเปน
อยางยิ่งทักษะหนึ่ง เพราะความเขาใจ มีความสัมพันธกับการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น  และ
ความเขาใจเปนสื่อในการเรียนรูใน ทุกดาน และทุกทักษะ  แตจากการศึกษางานวิจัยตางๆที่
เกี่ยวกับการอานภาษาอังกฤษ พบวานักเรียนในระดับประถมศึกษามีความสามารถในดาน
การอานภาษาอังกฤษอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจ ทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากครูผูสอนขาดวิธีการ หรือ
เทคนิคการสอนที่เหมาะสม ในการที่จะชวยใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการอาน (ปารณทัตต
แสนวิเศษ 2539 : 2) ซึ่งสอดคลองกับขอคนพบของกองการพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2533 : 254) ที่ระบุวา  นักเรียนไมไดรับการฝกทักษะในดานการอาน
อยางจริงจัง ทําใหนักเรียนไมเห็นความสําคัญของการอาน  คิดวาการอานเปนสิ่งที่นาเบื่อ
นอกจากนี้ครูไมเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน
นอยมาก การจัดการเรียนการสอนเนนเนื้อหามากกวากระบวนการ ทําใหนักเรียนไมมี
ความสามารถในการคิดตัดสินใจและแกปญหาอยางมีเหตุผลนั่นคือครูผูสอนมีสวนทําใหนักเรียน
ขาดประสิทธิภาพในดานทักษะการอาน   ในทํานองเดียวกัน ฉัตรสุดา  ดวงพลอย (2526 : 10,   
อางถึงใน อรรณพาณี    เทียนเพ่ิมพูล 2541 : 3) ยังกลาววา ในการสอนอานครูใชเวลาสวนใหญ
ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อทดสอบความเขาใจในการอานของนักเรียนทําใหนักเรียนเกิด    
ความเขาใจผิดๆวา การอาน คือ การที่ตองอานทุกๆคํา ไมวาศัพทคํานั้นจะมีความสําคัญมาก
นอยเพียงใด และที่พ่ึง คือ พจนานุกรม เพราะฉะนั้นกระบวนการอานในลักษณะนี้จึงเปนไป
อยางเชื่องชา และไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ

 จากปญหาที่พบในงานวิจัยดังกลาว สามารถสรุปไดวาครูผูสอนเปนผูมีบทบาท
ในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสามารถทางการอาน ดังนั้นครูจึงควรพัฒนาการจัดกระบวน
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตราที่ 24
ที่กลาวถึง การจัดกระบวนการเรียนรู ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งในคูมือการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พ.ศ. 2544 ไดเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูไวหลาย
แนวทาง  ดังตัวอยาง เชน แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach)
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrate Learning) การสอนโดยใชเทคนิคการสรางแผนที่
ความคิด (Mind Mapping) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรู
จากการทําโครงงาน (Project – Based Learning) และการสอนภาษาแบบองครวม (Whole
Language Approach) เปนตน ซึ่งแนวทางจัดการเรียนการสอนที่นําเสนอดังกลาว  จะชวยให
การสอนมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

   กลุมโรงเรียนเขางู  ประกอบดวยโรงเรียนตางๆ  จํานวน 8 โรงเรียน  คือ   โรงเรียน
วัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎรรังสรรค) โรงเรียนวัดเขาสวนหลวง โรงเรียนวัดดอนตลุง
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โรงเรียนวัดบางกระ โรงเรียนบานเขากรวด โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎรรังสรรค โรงเรียน
วัดโสดาประดิษฐาราม และโรงเรียนวัดหวยตะแคง ซึ่งโรงเรียนทั้ง 8 โรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1  คณะวิชาการกลุมโรงเรียนไดตั้งเปาประสงคที่จะพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนในกลุมโรงเรียนใหอยูใน
เกณฑรอยละ 70   แตจากการสํารวจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนในกลุมเขางูที่ผานมา ปรากฏวาโรงเรียน
วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎรรังสรรค)เปนโรงเรียนหนึ่งที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวา
เกณฑที่กําหนด และเม่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์เปนรายทักษะ  ทักษะการอานก็ยังเปนทักษะที่มี
ผลสัมฤทธิ์ต่ํากวาทักษะดานอ่ืนๆ จึงนับไดวาโรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎรรังสรรค)
เปนโรงเรียนหนึ่งในกลุม     โรงเรียนเขางูที่มีปญหาการเรียน  การสอนภาษาอังกฤษในดาน
ทักษะการอาน ซึ่งสมควรตองไดรับการพัฒนาเพื่อใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งปรากฏ
ขอมูลดัง  ตารางที่1

ตารางที่1  ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปที่ 4 กลุมโรงเรียนเขางู ปการศึกษา 2544

 ลําดับที่         ชื่อโรงเรียน                ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ    ทักษะ    ทักษะ     ทักษะ   ทักษะ
        การเรียนรูภาษาอังกฤษ          ฟง        พูด       อาน      เขียน

   1.        วัดเกาะลอย (ชุณหะวัตฯ)   58.80           59.89      69.77    50.28    55.26
   2.  วัดเขาสวนหลวง 58.36                      58.62      71.84   48.32    54.66
   3.   วัดดอนตลุง 60.54                       62.48      69.52   51.80    58.37
   4.   วัดบางกระ  63.16                       61.34      73.65   58.46    59.33
   5.   บานเขากรวด  61.80                       57.32      65.86   62.74    61.28
   6.   วัดประเสริฐราษฎรรังสรรค 55.99             59.39      58.43   51.66    54.47
   7.   วัดโสดาประดิษฐาราม 66.98         64.39      65.57    68.42    69.54
   8.   วัดหวยตะแคง 59.04       58.67      69.38   55.69    52.42

ที่มา : กลุมโรงเรียนเขางู, ฝายวิชาการกลุม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา วิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2544
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 ดังนั้นผูวิจัยในฐานะครูผูสอนภาษาอังกฤษ จึงมีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการจัด
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  เพ่ือพัฒนาทักษะการอาน
เพ่ือความเขาใจใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ทั้งน้ีเพ่ือแกปญหาผลสัมฤทธิ์ดาน
การอานของนักเรียน

   การสอนอานภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาแบงไดเปน 2 ประเภท คือ การอาน      
ออกเสียง (Oral Reading) และการอานในใจ (Silent Reading)  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือฝก    
การอานออกเสียงที่ถูกตอง และทําความเขาใจกับเรื่องที่อาน แตในการดําเนินชีวิตประจําวัน   
เรามักไมไดอานออกเสียงบอยนักแตจะอานในใจเปนสวนใหญ ซึ่งการอานในใจจะเปนการอาน 
ที่ตองจับใจความและทําความเขาใจกับเรื่องที่อาน ซึ่งวิลเลี่ยม เกรย (William Gray, อางถึงใน 
เสงี่ยม โตรัตน 2524 : 10)  ไดสรุประดับการอานไว 4 ระดับ คือ   1) ระดับความสามารถ          
ในการเขาใจความหมายของคํา (Perception of words)  หมายถึง การที่ผูเรียนสามารถ       
บอกความหมายของคําศัพทนั้นๆได สามารถเดาความหมายของคําศัพทจากประโยคขางเคียง 
ตลอดจนอธิบายสิ่งที่เกี่ยวของกับคําศัพทนั้นๆได เปนตน 2) ระดับความสามารถเขาใจเรื่องที่   
ผูเขียนเขียน (Comprehension of ideas)   หมายถึง  การที่ผูเรียนสามารถบอกใจความสําคัญ
ของเร่ืองที่อาน บอกลําดับเหตุการณจากเรื่องที่อาน สามารถอธิบายรายละเอียดเน้ือหาปลีกยอย
จากเรื่องที่อานเปนตน 3)ระดับความสามารถในการที่มีปฏิกริยาโตตอบตอเรื่องที่อาน (Reaction 
of ideas) หมายถึง  การที่ผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานในแงมุมตางๆ
เชน บุคลิกของตัวละคร พฤติกรรมของตัวละคร เปนตน และ4)ระดับความสามารถในการที่จะ
แยกแยะความคิดจากเรื่องที่อานได (Integration of ideas)   หมายถึง การที่ผูเรียนสามารถ  
แยกแยะความคิดเกี่ยวกับสิ่งตางๆวาสิ่งไหนดี หรือไมดี อยางไร โดยมีเหตุผลมาสนับสนุน  
ความคิดเหลานั้น  ซึ่งจากการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศในชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) เกี่ยวกับผลการเรียนรูที่ 
คาดหวัง พบวามีความสอดคลองกับระดับความเขาใจในระดับที่ 1-2 นั่นคือ  ผูเรียนตองสามารถ
อานออกเสียงคํา กลุมคํา ไดถูกตองตามหลักการออกเสียงเขาใจความหมายของประโยค    
หรือขอความสั้นๆ สามารถเรียงลําดับเหตุการณเกี่ยวกับบทสนทนาเรื่องเลา หรือนิทานได    
ดังนั้นการแกปญหาในการสอนอานเพื่อความเขาใจ จึงควรพัฒนาเทคนิควิธีการสอนอานที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ พบวา 
เทคนิคการสรางแผนที่ความคิด (Mind Mapping) เปนวิธีการสอนวิธีหนึ่ง  ซึ่งสามารถชวยให  
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานสูงขึ้น ซึ่ง นพดล  ปูชูประเสริฐ (2534 : 24) ไดกลาวถึงเทคนิค
การสรางแผนที่ความคิดวา เปนเทคนิคที่ชวยใหนกัเรียนมองเห็นความสัมพันธตางๆจากบทอาน
สามารถสรุปความสัมพันธและจัดรวบรวมรายละเอียดตางๆเขาเปนกลุมตามหัวขอหรือประเภท 
และแยกแยะขอความที่ไมเกี่ยวของได ซึ่งการสอนดวยเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดนั้น     
นักเรียนจะตองอานอยางเปนระบบและมีขั้นตอน   กลาวคือ จะตองศึกษาโครงสรางของบทอาน 
หาใจความสําคัญ และลําดับความสําคัญของเน้ือเรื่อง ซึ่งการทําแผนที่ความคิดจะชวยให      
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นักเรียนมองเห็นความสัมพันธ และใจความสําคัญของเร่ืองที่อานได ซึ่งสอดคลองกับไฮมลิซ 
และพิทเทลแมน (Heimlich and Pittelman 1986 : 45) ที่กลาวถึงเทคนิคในการสรางแผนที่ 
ความคิดวา เปนเทคนิคการสอนอานเพื่อความเขาใจ ใชไดทั้งกอนการอาน ระหวางการอาน และ
หลังการอาน ใชไดกับผูอานทุกระดับ ซึ่งขอดีของการสรางแผนที่ความคิด คือ ผูอานสามารถใช
เปนเครื่องมือในการหาใจความสําคัญของสิ่งที่อานไดงายขึ้น มีพัฒนาการทางความคิดรวบยอด
ตอสิ่งตางๆดีขึ้น ทําใหผูอานมีเจตคติที่ดีตอการอาน

   สวนวิธีการสอนเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) เปนวิธีการสอนวิธีหนึ่ง
ที่นําเสนอไวในคูมือการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  เปนวิธีสอนที่มีแนวคิดในการสอนภาษาในชีวิตประจําวัน
มุงเนนความสําคัญที่ตัวผูเรียน  จัดระดับการเรียนรูเปนขั้นตอนตามกระบวนการใชความคิดของ
ผูเรียน ซึ่งเปนวิธีที่นาสนใจ และไดรับความนิยมในการสอนภาษาตางประเทศในปจจุบัน      
ซึ่งสุมิตรา   อังวัฒนกุล   (2535 : 178)  ไดกลาววา การอานเพื่อการสื่อสารเปนการอาน
เพ่ือวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งที่นอกเหนือไปจากการอานเพื่อการศึกษาภาษา เพราะ
ในชีวิตจริงการอานสิ่งตางๆ เชน หนังสือพิมพ ปายประกาศโฆษณา หรือแมแตนวนิยาย
ผูอานไมไดสนใจตัวภาษา แตสนใจเพียงสาระที่ไดรับ    ในทํานองเดียวกันพิศาล  อินทรทอง
(2541 : 21)  ไดกลาววา ในการสอนอานเพื่อการสื่อสารนั้น  จุดมุงหมายของการสอนอยูที่
การพัฒนาความสามารถในการอานของนักเรียนใหบรรลุถึงระดับความสามารถทําความเขาใจ
กับภาษาได และรูจักใชความสามารถนั้นๆ เปนเครื่องมือทําความเขาใจเอกสารตางๆที่ตีพิมพ
เปนภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ

   จากขอดีของวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร
ดังกลาวมาแลว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอน
เพ่ือการสื่อสารไปทดลองสอนทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ
และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิค   
การสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร ทั้งน้ีเพ่ือนําผลการวิจัยที่ไดมาเปนแนวทาง
ในการพิจารณาเลือกวิธีสอนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
   ในการศึกษาคนควา เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจ

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่
ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร  ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิดที่
สําคัญที่เกี่ยวของกับวิธีสอนดวยเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวิธีสอนทั้ง 2 วิธี
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   แผนที่ความคิด (Mind Mapping) มีชื่อเรียกที่หลากหลายแตกตางกันไป เชน
Webbing, Semantic, Net Working, Diagram, Concept Maps, Mind Mapping etc.         
แผนที่ความคิด   เปนเทคนิคการสรางภาพเชื่อมโยงที่ชวยใหเกิดการพัฒนาศักยภาพทางสมอง
ชวยพัฒนาทักษะการเรียนรู ทั้งในเวลากอนเรียน ขณะเรียน และหลังเรียนเพ่ือทบทวนความรู
การสอนอานโดยใชเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด จะชวยใหผูเรียนสามารถจับใจความสําคัญ
ของเร่ือง ลําดับเรื่องราว โยงความสําคัญของเร่ืองที่เปนเหตุเปนผล เปรียบเทียบความคลายคลึง
ความแตกตางของเรื่อง และ การใหรายละเอียดของเรื่อง (เสาวลักษณ  รัตนวิชช 2534 : 85)
การสอนทักษะการอานดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดนั้น สามารถนําไปใชกับ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในการสอนคําศัพท กิจกรรมกอน และหลังการอาน และการฝก
ทักษะการอาน ซึ่งมีขั้นตอนการสอน  ดังนี้   1) เลือกคําศัพท หรือหัวเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งที่จะ
เรียนมา 1 คํา หรือ 1 เรื่อง 2) เขียนคําศัพท หรือหัวเรื่องนั้นลงบนกระดานชอลก 3) กระตุนให
ผูเรียนคิดหาคําศัพทอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับหัวเรื่องใหไดมากที่สุด แลวจัดกลุมคําศัพทนั้นเปนหัวขอ
ยอยๆ  4) ผูเรียนแตละคนเสนอรายการคําศัพทที่คิดไว  อภิปราย แลวจัดคําศัพทเขาเปนกลุม
หัวขอประกอบกันจนเปนแผนที่ความคิดคําศัพทของชั้นเรียน 5) พยายามใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการทําแผนที่ความคิด 6) ใหผูเรียนไดมีการฝกการจําแนกคําศัพท โดยใชหัวขอยอยตางๆ
ในแผนที่ความคิด 7) การอภิปรายเกี่ยวกับแผนที่ความคิด เปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุด
ในบทเรียน เพราะมีจุดประสงคเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูคําศัพทใหม พรอมความหมาย
จากคําศัพทที่เคยเรียนรูมาแลว และมองเห็นความสัมพันธระหวางคําศัพทในแผนที่ความคิด
(Heimilch and Pittleman 1986 : 5)

    การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดมี        
แนวการสอน ดังนี้ 1)ถาเรื่องที่ใหนักเรียนอานมีขอมูลและคําศัพทใหมมากควรใชแผนที่ความคิด
ที่มีลักษณะอธิบายการเชื่อมโยงความคิดรวบยอดตางๆ แลวกอนการอาน โดยเสนอในลักษณะ
แผนที่ความคิดกอนการอาน 2) ใชหลักการใหนักเรียนเติมแผนที่ความคิด จะชวยใหนักเรียน
เห็นขอบเขตของเรื่อง และความสัมพันธระหวางความคิดยอยๆในเรื่องจะทําใหเกิดความเขาใจ
มากขึ้น 3) ใชหลักการสรางแผนที่ความคิด เชน ใหนักเรียนอานเรื่อง โดยเนนใหนักเรียนหา
ลักษณะอุปนิสัยของตัวละครโดยกําหนดชื่อของตัวละครเหลานั้นให นักเรียนจะตองหาขอมูล
เกี่ยวกับอุปนิสัยของตัวละครนั้นจาก   ขอมูลที่ระบุอยางชัดแจง และที่แฝงอยูในเน้ือเร่ือง 4) ใช
กลยุทธของเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดหลังการอาน เพ่ือชวยใหนักเรียนไดสังเคราะห
ประสบการณกับขอมูลในเรื่อง โดยการขยายซอมเสริม แกไขแผนที่ความคิดที่มีมากอนการอาน
ใหถูกตอง เพ่ือปรับและขยายความรูของตนเองในเรื่องนั้นๆตอไป และในทางกลับกันก็สามารถ
ตีความ ความรูเดิมและประสบการณของตนเองเม่ือนึกทบทวนถึงเรื่องที่ไดอานไปแลว (Sinatra
et al. 1986: 4-13)

    นอกจากนี้ ผูวิจัยไดศึกษาขั้นตอนการสอนทักษะการอานเพื่อความเขาใจดวยวิธีสอน
แบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดของ เสาวลักษณ  รัตนวิชช (2534 : 84) และไฮมลิซ และ
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พิทเทลแมน (Heimlich and Pittleman 1986 : 5) ไดเสนอขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนดังนี้ 1) อานเรื่อง อภิปราย และสรางแผนที่ความคิดรวมกันกับครู 2) แบงกลุมและสราง
แผนที่ความคิดของกลุม 3) นําเสนอแผนที่ความคิดที่สรางขึ้น 4) แกไขและจดบันทึก 5)
กิจกรรมเสริมทักษะ

   จากหลักการแนวคิดเกี่ยวกับวิธีสอนดวยเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด ดังกลาว
มาแลวนั้น   ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหเปนขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนทักษะการอานเพื่อ
ความเขาใจภาษาอังกฤษที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด 3 ขั้นตอน
คือ 1)ขั้นกอนการอาน (Pre – reading) โดยเริ่มจากการทบทวนความรูเดิมเพ่ือเชื่อมโยงกับ
ความรูใหมจากนั้นจึงนําเสนอคําศัพทใหมโดยใชเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด   2)ขั้นระหวาง
การอาน (While - reading) เปนการอานเรื่องที่กําหนดให แลวอภิปรายเรื่องที่อานรวมกัน โดย
การตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อานเพื่อตรวจสอบความเขาใจ จากนั้นจึงรวมกันสรางรูปแบบ
แผนที่ความคิดของชั้นเรียน และ3)ขั้นหลังการอาน (Post-reading) เปนการสรางแผนที่ความคิด
ของกลุม และนําเสนอหนาชั้นเรียน เพ่ือแกไขเพ่ิมเติม และจดบันทึก จากนั้นจึงทํากิจกรรมเสริม
ทักษะ เชน แบบฝกหัด เกม เพลง เปนตน

สวนวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร เปนการจัดการเรียนการสอนตามคูมือการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยมุงเนนความสําคัญของตัวผูเรียน  จัดลําดับการเรียน
รูเปนขั้นตอนตามกระบวนการใชความคิดของผูเรียน โดยเริ่มจากการฟงไปสูการพูด การอาน
การจับใจความสําคัญ  ทําความเขาใจ  จดจําแลวนําสิ่งที่เรียนรูไปใช  ซึ่งมีนักวิชาการและ
นักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการอานเพื่อการสื่อสาร เชน สุมิตรา
อังวัฒนกุล (2535 : 178) ไดเสนอขั้นตอนของการอานเพื่อการสื่อสาร ไวดังนี้

1) ขั้นกอนการอาน (Pre-reading) เปนการสรางความสนใจ และปูพ้ืนความรูในเรื่อง
ที่อานแกผูเรียน ตัวอยางกิจกรรมในขั้นน้ี ไดแก ใหผูเรียนคาดคะเนเรื่องที่จะอาน เดา
ความหมายของคําศัพทจากบริบทโดยดูจากประโยคขางเคียงหรือจากรูปภาพ และการแสดง
ทาทาง

2) ขั้นระหวางการอาน (While-reading) เปนการทําความเขาใจโครงสราง และ
เน้ือหาในเรื่องที่อานกิจกรรมในขั้นน้ีไดแก ใหลําดับเรื่องโดยตัดเรื่องออกเปนสวนๆ เติมขอความ
ลงในแผนผังของเน้ือเรื่อง เลาเรื่องโดยสรุป

3) ขั้นหลังการอาน (Post-reading) เปนการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน
กิจกรรมที่ทําจะเปนการถายโอนไปสูทักษะอ่ืนๆ เชนทักษะการพูด และการเขียนก็ได กิจกรรม
ที่ทํา เชน การแสดงบทบาทสมมุติ การเขียนเรื่อง และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน

โรเจอร (Rogers 1988 : 468-475 , อางถึงในพิศาล อินทรทอง 2541 : 23) ไดกลาว
ถึงขั้นตอนการสอนอานเพื่อการสื่อสารดังนี้
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1) ขั้นกอนการอาน (Pre-reading) จะเปนการกระตุนใหผูเรียนอยากทํากิจกรรม หรือ
เปนการสรางความสนใจในเนื้อเรื่องที่จะอาน

   2) ขั้นระหวางการอาน (During-reading)  ในขั้นน้ีผูเรียนจะทราบวาจุดประสงคใน
การอานคืออะไร และเปนขั้นที่ผูเรียนจะไดฝกทํากิจกรรมในขณะที่อานเนื้อเรื่อง เชน            
หารายละเอียด สรุปความ หรือตั้งชื่อเรื่อง

   3)ขั้นหลังการอาน(Post-reading) เปนขั้นที่ผูเรียนจะไดแสดงผลลัพธหรือความคิดเห็น
เรื่องที่อาน ซึ่งเปนสิ่งสะทอนสิ่งที่ผูเรียนไดอานมาแลว ดวยการใชภาระงาน เชน กลาวถึง
ประโยชนของเร่ืองที่อาน แสดงความคิดเห็น เปนตน

   นอกจากนี้คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กระทรวง
ศึกษาธิการ, กรมวิชาการ (2544 ก : 135) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไว
3 ขั้นตอน คือ

   1) ขั้นการนําเสนอเนื้อหา (Presentation)  เปนการนําเสนอเนื้อหาใหม โดยมุงเนนให
ผูเรียนไดรับรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและรูปแบบภาษาที่ใชกันจริงโดยทั่วไป   
ไมวาจะเปนดานการออกเสียง ความหมาย คําศัพท และโครงสรางไวยากรณที่เหมาะสมกับ
สถานการณ

   2) ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice)  เปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนฝกใชภาษาที่เพ่ิงเรียนรูใหม
จากขั้นการนําเสนอเนื้อหา โดยผูสอนเปนผูนําในการฝก ไปสูการฝกดวยตนเองของผูเรียน
เนนความถูกตองของภาษาเปนหลัก การฝกในขั้นน้ีมีจุดมุงหมายใหผูเรียนจดจํารูปแบบของ
ภาษาได

   3) ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production)  เปนการถายโอนการเรียนรูภาษา
จากสถานการณในชั้นเรียนไปสูการนําภาษาไปใชจริงนอกชั้นเรียน โดยครูผูสอนเปนเพียงผูแนะ
แนวทางในการนําไปใช  การที่ผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดเองภายใตสถานการณ
ในชีวิตจริง ถือวา  ผูเรียนไดเรียนรูแลวอยางแทจริง

   จากหลักการแนวคิดเกี่ยวกับวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร ดังกลาวมาแลวผูวิจัยไดนํามา
สังเคราะหเปนขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนทักษะการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษที่
สอนดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation) เปน
การเราความสนใจผูเรียนดวยเกม เพลง จากนั้นใหผูเรียนคาดคะเนเรื่องที่จะอาน จากหัวเรื่อง
โดยใชความรูของตนเองที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ แลวจึงใหผูเรียนเดาความหมายของคําศัพท
จากขอความในบริบท 2) ขั้นฝกปฏิบัติ (Practice) โดยเริ่มจากอานเรื่องที่กําหนด ชวยกันลําดับ
เน้ือหาเหตุการณในเรื่อง แลวเลาเรื่องโดยสรุป และ 3) ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
(Production) เปนการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อาน แลวทํากิจกรรมเสริมทักษะ
เชน แบบฝกหัด เปนตน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 1
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         กลุมทดลอง กลุมควบคุม
การจัดการเรียนการสอนดวย การจัดการเรียนการสอน
วิธีสอนแบบเทคนิคการสราง           ดวยวิธีสอนเพ่ือการสื่อสาร
แผนที่ความคิด

.
ข้ันตอนการสอน ข้ันตอนการสอน
1.ข้ันกอนการอาน :        1. ข้ันนําเสนอเนื้อหา :
 -ทบทวนความรูเดิมเพื่อ          ผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อ          -เราความสนใจผูเรียน
  เชื่อมโยงกับความรูใหม         ความเขาใจภาษาอังกฤษ            เชน เกม เพลง
 -สอนคําศัพทใหมโดยใช          -คาดคะเนเรื่องที่จะอานจาก
  เทคนิคการสรางแผนที่            หัวเร่ืองโดยใชความรูของตน
  ความคิด            เองที่มีอยูเกี่ยวกับเร่ืองน้ันๆ
2.ข้ันระหวางการอาน :          -เดาความหมายของคําศัพท
-อานเร่ืองที่กําหนด            จากขอความในบริบท
-อภิปรายเรื่องที่อานรวมกัน        2. ข้ันฝกปฏิบัติ :
โดยการตอบคําถามเกี่ยวกับ                  -อานเร่ืองที่กําหนด
ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร                      -ลําดับเน้ือหาเหตุการณ
ฯลฯ เพื่อตรวจสอบความเขาใจ                                    ในเร่ือง
-สรางรูปแบบแผนที่ความคิด                                                                                   -เลาเรื่องโดยสรุป
รวมกับครู    ความคิดเห็นของนักเรียน  3.ข้ันการใชภาษาเพื่อการ
3.ข้ันหลังการอาน : ที่มีตอการจัด ส่ือสาร :
-สรางแผนที่ความคิดของกลุม การเรียนการสอน - แสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
และนําเสนอหนาชั้นเรียน ทั้ง 2วิธี ดาน   ที่อาน
-แกไข เพิ่มเติมและจดบันทึก                            1 การจัดกิจกรรมการเรียน                      - ทํากิจกรรมเสริมทักษะ     
-ทํากิจกรรมเสริมทักษะ            การสอน                                

2 บรรยากาศการเรียน
 การสอน                            

3 ประโยชนที่ไดรับ
4 ปญหาในการเรียน
5 ขอเสนอแนะ และปรับปรุง

แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอน
เพ่ือการสื่อสาร

2.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอน
แบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดและวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร
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3.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบ
เทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร

ขอคําถามการวิจัย
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    

ปที่4 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร
แตกตางกันหรือไม

2.ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิค  
การสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสารเปนอยางไร

3.พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการ
สรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสารเปนอยางไร

สมมติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

ปที่4 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ขอบเขตการวิจัย
1. ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรที่ศึกษา สําหรับการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท คือ
1.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีสอน 2 วิธี ประกอบดวย

1.1.1 วิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด
1.1.2 วิธีสอนเพื่อการสื่อสาร

1.2 ตัวแปรตาม ไดแก
1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียน     

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
1.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดวย  

วิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร
1.2.3 พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนดวย     

วิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร
2.    ประขากร และกลุมตัวอยาง

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุม
โรงเรียนเขางู สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 จํานวน 8 โรงเรียน ประกอบดวย
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โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎรรังสรรค) โรงเรียนวัดเขาสวนหลวง โรงเรียนวัดดอนตลุง
โรงเรียนวัดบางกระ โรงเรียนบานเขากรวด โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎรรังสรรค โรงเรียน
วัดโสดาประดิษฐาราม และโรงเรียนวัดหวยตะแคง มีจํานวนนักเรียน 272 คน

   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎรรังสรรค) กลุมโรงเรียนเขางู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1. จํานวน 2 หองเรียน มีนักเรียน 53 คน ซึ่งได
มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเหตุผลในการเลือกแบบเจาะจง คือ
1) เปนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานที่ต่ํากวาเกณฑมาก (ดังปรากฏในตารางที่ 1 หนา 4)
2) มีหองเรียนและจํานวนนักเรียนเพียงพอแกการทําวิจัย 3) เปนโรงเรียนที่ผูวิจัยสะดวกในการ
ทําวิจัย และ4) ผูบริหารและคณะครูใหการสนับสนุน แลวใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random
Sampling) โดยการจับฉลากเปนกลุมควบคุม 1 หองเรียน และกลุมทดลอง 1 หองเรียน
โดยกลุมทดลองไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และกลุมควบคุม
ไดรับการสอนดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร

3.    เน้ือหาที่ใชในการวิจัย
   เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหาในภาคเรียนที่ 2 หนวยการเรียนรู
อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink) ซึ่งผูวิจัยไดนําเนื้อหามาจากหลักสูตรสถานศึกษา
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) เน้ือหาที่นํามาใชสอน
ประกอบดวยหนวยการเรียนรู 4หนวยยอย คือ 1 อาหาร (Food) 2 เครื่องดื่ม (Drink) 3 อาหาร
และเครื่องดื่มที่ หลากหลาย (A variety of food and drink) 4 วิธีทําอาหารและเครื่องดื่ม
(How to make food and drink)
 

4. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการทดลองสอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546

จํานวน 4 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งหมด 8 ชั่วโมง ทั้ง 2 วิธี

ขอตกลงเบื้องตนในการวิจัย
    ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขอตกลงเบื้องตนไวดังนี้

1. กลุมตัวอยางไมเคยเรียนเน้ือหาและไมเคยไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบ
เทคนิคการสรางแผนที่ความคิดมากอน ตลอดจนนักเรียนทั้ง 2 กลุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไมแตกตางกัน

2. ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองเองทั้ง 2 กลุม เพ่ือใหเปนไปตามรูปแบบการวิจัย
ที่กําหนด
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นิยามศัพทเฉพาะ
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะของการวิจัยครั้งนี้

ไวดังตอไปน้ี
  1.แผนที่ความคิด หมายถึง การสรางภาพรวมจากหัวขอ หัวขอหน่ึงโดยอาศัยคําหลัก

(Keywords) เปนศูนยกลางที่กอใหเกิดความคิดเสริมตอ แตกแขนงออกไปเปนคําเกี่ยวของ
(Trigger Words) อีกเปนจํานวนมาก ซึ่งโยงใยใหเห็นสัมพันธภาพเชิงบูรณาการของขอมูล
ทั้งหมดอยางชัดเจน

  2.วิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด หมายถึง กระบวนการสอน    ซึ่งมี
ขั้นตอนการสอนดังนี้ 1)ขั้นกอนการอาน เริ่มจากการทบทวนความรูเดิม แลวสอนคําศัพทใหมใน
เรื่องที่อาน โดยใชเทคนิค     การสรางแผนที่ความคิด 2) ขั้นระหวางการอาน เปนการอานเรื่อง
ที่กําหนด แลวอภิปรายเรื่องที่อานรวมกัน จากนั้นสรางรูปแบบแผนที่ความคิดรวมกันกับครู และ
3) ขั้นหลังการอานเปนการสรางแผนที่ความคิดของกลุมและนําเสนอหนาชั้นเรียน แกไข และ
จดบันทึก แลวทํากิจกรรมเสริมทักษะ

   3. วิธีสอนเพื่อการสื่อสาร หมายถึง  กระบวนการตามแนวการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร ซึ่งมีขั้นตอน  การสอน ดังนี้ 1)ขั้นนําเสนอเนื้อหา เริ่มจากเราความสนใจ  ผูเรียน
รวมกันคาดคะเนเรื่องที่จะอาน แลวชวยกันเดาความหมายของคําศัพทจากขอความในบริบท   
2)ขั้นฝกปฏิบัติ โดยการอานเรื่องที่กําหนด ชวยกันลําดับเหตุการณในเรื่อง แลวเลาเรื่องโดยสรุป
และ3)ขั้นการใชภาษาเพื่อ   การสื่อสาร โดยการรวมแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อาน และทํา
กิจกรรมเสริมทักษะ ซึ่งเปนวิธีสอนที่กรมวิชาการใชอยูในปจจุบัน

  4.ผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนภาษา
อังกฤษที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบ
เทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการอานเพื่อความเขาใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยผูเรียนที่มีความสามารถในการอานเพื่อ
ความเขาใจภาษาอังกฤษ สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่องที่อาน สามารถ
ลําดับเหตุการณ และบอกความแตกตางของคําศัพทที่พบเห็นในเรื่องที่อาน สามารถคาดคะเน
เหตุการณจากเรื่องที่อานโดยใชประสบการณเดิม  และเดาความหมายของคําศัพทจากขอความ
ในบริบทได

    5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หมายถึงผูที่กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2546 โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎรรังสรรค) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาราชบุรี เขต 1

  6. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4  ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด
และวิธีสอนเพื่อการสื่อสารในดาน 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2)บรรยากาศใน
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การเรียนการสอน  3) ประโยชนที่ไดรับจากการเรียน 4) ปญหาในการเรียน และ5) ขอเสนอแนะ
และปรับปรุง ซึ่งไดจากการสัมภาษณ (โดยใชแบบสัมภาษณ)

     7.    พฤติกรรมการเรียน หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
4 ที่จัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อ
สารในดาน 1) การอภิปรายตอบคําถาม 2) ความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม 3) การรวมกิจกรรม
ดวยความสนุกสนาน 4) การรวมมือทํางานในกลุม 5) การนําเสนอผลงาน 6) การทํางานทันทีที่
ไดรับมอบหมาย และ 7) ทํางานทันเวลา ซึ่งไดจากการสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรม
(โดยใชแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม)
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บทที่ 2

วรรณกรรมที่เก่ียวของ

 ในการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดและ
วิธีสอนเพื่อการสื่อสารนั้น ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของตามหัวขอ
ตอไปน้ี

1. หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4-6)

1.1 ความสําคัญ
1.2 วิสัยทัศน
1.3 คุณภาพผูเรียน
1.4 สาระ และมาตรฐานการเรียนรู
1.5 แนวทางการประเมินผล

2. ทักษะการอาน และการอานเพื่อความเขาใจ
2.1 ความหมายของการอาน
2.2 การอานเพื่อความเขาใจ
2.3 ระดับการอานเพื่อความเขาใจ
2.4 จุดมุงหมายในการอาน
2.5 ประเภทของการอาน
2.6 หลักการ และขั้นตอนในการสอนอานเพือ่ความเขาใจ
2.7 ทักษะที่สําคัญในการอานเพื่อความเขาใจ
2.8 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการอาน

3. วิธีสอนภาษาอังกฤษ
3.1 วิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด
3.2 วิธีสอนเพื่อการสื่อสาร

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยภายในประเทศ
4.2 งานวิจัยตางประเทศ
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1. หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4-6)
    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปน 1 ใน 8 สาระของหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งประกอบไปดวย ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
และภาษาตางประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดของหลักสูตรในชวงชั้นที่ 2 ดังนี้

      1.1 ความสําคัญ
          ในสังคมโลกปจจุบัน  การเรียนรูภาษาตางประเทศ เปนสิ่งจําเปน  ทั้งน้ีเพ่ือ

ประโยชนในการติดตอสื่อสาร  การศึกษา การแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม และเพ่ือประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพื่อใหสามารถนําประเทศไปสูการแขงขันดานเศรษฐกิจ    เขาใจความแตกตางทาง
การเมืองและวัฒนธรรมในฐานะที่เปนพลเมืองโลกในยุคโลกาภิวัฒน การเรียนภาษาตางประเทศ
จะชวยใหผูเรียน มีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศไดอยางถูกตอง
เหมาะสม และม่ันใจ  มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษา และวัฒนธรรมตางประเทศ  นอกจากนี้ยังมี
ความเขาใจ และภาคภูมิใจในภาษา และวัฒนธรรมไทย และสามารถถายทอดวัฒนธรรม  และ
เอกลักษณไทย ไปสูสังคมโลก

      1.2 วิสัยทัศน
          การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มีความคาดหวังวา เม่ือผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยางตอเน่ืองตั้งแตชั้นประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษา ผูเรียนจะมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ  สามารถใชภาษาตางประเทศสื่อสารใน
สถานการณตางๆ  แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอ ในระดับที่สูงขึ้น   รวมทั้งมี
ความรูความเขาใจในเรื่องราว และวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก  และสามารถ
ถายทอดความคิด และวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค

โครงสรางของหลักสูตรภาษาตางประเทศ    กําหนดตามระดับความสามารถ
ทางภาษา และพัฒนาการของผูเรียน (Proficiency-Based) เปนสําคัญ โดยจัดแบงเปน 4 ระดับ
คือ

1. ชวงชั้น ป.1-3 ระดับเตรียมความพรอม (Preparatory Level)
2. ชวงชั้น ป. 4-6 ระดับตน (Beginner Level)
3. ชวงชั้น ม.1-3 ระดับกําลังพัฒนา (Developing Level)
4. ชวงชั้น ม. 4-6 ระดับกาวหนา (Expanding Level)
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      1.3 คุณภาพของผูเรียน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกําหนดใหสาระการเรียนรูกลุมวิชาภาษา

ตางประเทศเปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิด 
และการทํางานอยางสรางสรรค   เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดหมาย
ของหลักสูตร การเรียนภาษาตางประเทศ จะชวยใหผูเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกล  และเกิด
ความมั่นใจในการที่จะสื่อสารกับชาวตางประเทศ รวมทั้งเกิดเจตคติที่ดีตอภาษา และวัฒนธรรม
ตางประเทศ โดยยังคงความภูมิใจในภาษา และวัฒนธรรมไทย

การที่จะทําใหผูเรียนเกิดคุณภาพไดตามที่คาดหวังดังกลาว  หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ไดกําหนดองคความรู กระบวนการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ผูเรียน
พึงมีเม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปแลว  ไวเปนกรอบสําหรับและแตละชวงชั้น ดังนี้

ชวงขั้นที่ 2 (จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 )
1. เขาใจ และใชภาษาตางประเทศ แลกเปลี่ยน และนําเสนอขอมูลขาวสาร

สรางความสัมพันธระหวางบุคคล ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจําวัน สิ่งแวดลอมในชุมชน
2. มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศในการฟง - พูด - อาน ตามหัวเรื่อง

เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล
เวลาวาง และนันทนาการ สุขภาพ และสวัสดิการ การซื้อ – ขาย ลมฟา อากาศ ภายในวงศัพท
ประมาณ 1,050 –1,200 คํา (คําศัพทที่เปนรูปธรรม และนามธรรม)

3. ใชประโยคเดี่ยว และประโยคผสม สื่อความหมายตามบริบทตางๆ
4. เขาใจ ขอความที่เปนความเรียง และไมใชความเรียง ในการสนทนา ทั้งที่

เปนทางการ และไมเปนทางการ  ในบริบทที่หลากหลาย
5. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเปนอยู

ของเจาของภาษา ตามบริบทของขอความที่พบตามระดับชั้น
6. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ นําเสนอและสืบคนขอมูลความรู

ในวิชาอ่ืนที่เรียนตามความสนใจ และระดับชั้น
7. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศภายในหองเรียน และในโรงเรียน

ในการแสวงหาความรูเพ่ิมเติม และเพ่ือความเพลิดเพลิน

      1.4 สาระของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
          หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใชมาตรฐานเปนตัวกําหนดลักษณะที่พึงประสงค

ของผูเรียนตามจุดหมายของหลักสูตร เพ่ือเปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
แบงตามสาระหลัก ดังนี้
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           สาระที่1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communication) หมายถึงการใชภาษา     
ตางประเทศ   เพ่ือทําความเขาใจ แลกเปลี่ยน นําเสนอขอมูลขาวสาร แสดงความคิดเห็น เจตคติ 
อารมณ และความรูสึกในเรื่องตางๆ ทั้งที่เปนภาษาพูด และภาษาเขียน

         สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures) หมายถึง ความรู และความเขาใจ
เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู พฤติกรรมทางสังคม คานิยม และความเชื่อที่แสดงออกทางภาษา

           สาระที่3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน (Connections) 
หมายถึง ความสามารถทางภาษาตางประเทศ ในการแสวงหาความรู ที่สัมพันธกับกลุมสาระอ่ืน

           สาระที่4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก (Communities) หมายถึง          
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ ภายในชุมชน และเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
และการเรียนรูตลอดชีวิต

              มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            มาตรฐานการเรียนรูภาษาตางประเทศ เปนผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้น

ในตัวผูเรียน โดยกําหนดจากสาระหลักทั้ง 4 ประกอบดวย
            สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
                  มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจกระบวนการฟง และการอาน สามารถตีความ

เรื่องที่ฟง และอาน จากสื่อประเภทตางๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ
                  มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา  แลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็นโดยใชเทคโนโลยีและจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต

                  มาตรฐาน ต 1.3 เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารขอมูล 
ความคิดเห็น และความคิดรวบยอดในเรื่องตางๆไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพ และ
สุนทรียภาพ

            สาระที่ 2 ภาษา และวัฒนธรรม
                 มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา  และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
                 มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือน และความแตกตางระหวางภาษา 

และวัฒนธรรมของเจาของภาษา กับภาษาวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ

            สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน
                 มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรู กับกลุม

สาระการเรียนรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา และเปดโลกทัศนของตน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



19

            สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชน และโลก
                 มาตรฐาน ต 4.1 สามารถใชภาษาตางประเทศ ตามสถานการณตางๆ 

ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
                 มาตรฐาน ต 4.2  สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

การศึกษาตอการประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือ และการอยูรวมกันสังคม

                           มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4-6)
            สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
                 มาตรฐาน ต. 1.1  เขาใจกระบวนการฟง และการอาน สามารถตีความ

เรื่องที่ฟง และอาน จากสื่อประเภทตางๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ
           1. เขาใจคําสั่ง คําขอรอง ภาษาทาทาง และคําแนะนําในสังคมรอบตัว
           2. อานออกเสียงคํา ประโยคและขอความงายๆ ไดถูกตองตามหลัก

การออกเสียง
           3. เขาใจประโยคขอความสั้นๆ โดยถายโอนเปนภาพ หรือสัญลักษณ และ

ถายโอนขอมูลจากภาพหรือสัญลักษณเปนประโยค หรือขอความสั้นๆ
           4. เขาใจบทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเลา และนิทาน

                 มาตรฐาน ต. 1.2  มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็นโดยใชเทคโนโลยีและจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต

           1. ใชภาษางายๆ เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางบุคคล โดยใชนวัตกรรม
งายๆ และสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในสถานศึกษา

           2.ใชภาษางายๆสั้นๆเพื่อแสดงความตองการของตน เสนอความชวยเหลือ
แกผูอ่ืนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงการเรียนรูทั้งใน และ
นอกสถานศึกษา

           3. ใชภาษางายๆ เพ่ือขอและใหขอมูลอธิบายเกี่ยวกับบุคคล และสิ่งตางๆ
ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน  และสรางองคความรู   โดยใชประโยชนจากสื่อการเรียนทางภาษา
และผลจากการฝกทักษะตางๆ

4. ใชภาษางายๆ เพ่ือแสดงความรูสึกของตนและบอกเหตุผล โดยใช
ประโยชนจากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝกทักษะตางๆ รวมทั้งเลือกวิธีการเรียน
ภาษาตางประเทศที่ไดผล

                 มาตรฐาน ต. 1.3  เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารขอมูล
ความคิดเห็น และความคิดรวบยอดในเรื่องตางๆไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพ และ
สุนทรียภาพ
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          1. ใหขอมูลงายๆเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดลอมและสังคมใกลตัวดวยขอความ
สั้นๆ

          2. นําเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ในกิจวัตรประจําวัน
      3. นําเสนอความคิดเห็นที่มีตอเร่ืองตางๆที่ใกลตัวไดอยางมีวิจารณญาณ

      4. นําเสนอบทเพลง หรือบทกวีที่เปนที่รูจักหรือขอมูลจากสื่อประเภทตางๆ
ตามความสนใจ ดวยความสนุกสนาน

 สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต.2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
 1. เขาใจรูปแบบ พฤติกรรม และการใชถอยคํา สํานวน ในการติดตอ

ปฏิสัมพันธตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
2. รูจักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลอง ในวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา
มาตรฐาน ต.2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษา และ

วัฒนธรรมของเจาของภาษา และวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ
1. เขาใจความแตกตาง ระหวางภาษาตางประเทศกับภาษาไทย ในเรื่อง

เสียง สระ พยัญชนะ คํา วลี ประโยค และขอความงายๆ และนําไปใชอยางถูกตอง
2. เขาใจความเหมือน และแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษา

กับของไทยที่มีอิทธิพลตอการใชภาษา และนําไปใชไดอยางเหมาะสม
3.เห็นประโยชนของการรูภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรู   

ความบันเทิง และการเขาสูสังคม
4. สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม

           สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน
                 มาตรฐาน ต. 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรู กับกลุม

สาระการเรียนรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา และเปดโลกทัศนของตน
           1. เขาใจและถายทอด เน้ือหาสาระภาษาตางประเทศงายๆที่เกี่ยวของกับ

กลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ
           2. เขาใจและถายทอดเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ

เปนภาษาตางประเทศ

      สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชน และโลก
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       มาตรฐาน ต.4.1 สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

1. ใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆ ในสถานศึกษา ดวยวิธีการ
และรูปแบบที่งายๆ

2. ใชภาษาตางประเทศสื่อสารกับบุคคลภายในสถานศึกษา
มาตรฐาน ต.4.2 สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู

การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือ และการอยูรวมในสังคม
1. ใชภาษาตางประเทศเพื่อสื่อสารขั้นพ้ืนฐาน เกี่ยวกับอาชีพตางๆ ใน

สถานการณจําลอง หรือสถานการณจริง
2.  ใชภาษาตางประเทศในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข

โดยรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน แสดงความคิดเห็นของตนเองอยางเหมาะสม

              ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
           สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
                 มาตรฐาน ต. 1.1  เขาใจกระบวนการฟง และการอาน สามารถตีความ

เรื่องที่ฟง และอาน จากสื่อประเภทตางๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ
1. สามารถปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง ภาษาทาทาง และคําแนะนําใน

สังคมรอบตัว
2. สามารถอานออกเสียงคํา กลุมคําไดถูกตองตามหลักการออกเสียง
3. เขาใจประโยค ขอความสั้นๆ โดยถายโอนเปนภาพหรือสัญลักษณ 

และถายโอนขอมูลจากภาพหรือสัญลักษณเปนประโยค
4. เขาใจบทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเลา และนิทาน สามารถตอบคําถาม

เกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่องที่อาน และเรียงลําดับเหตุการณเกี่ยวกับเรื่องที่อานได
                 มาตรฐาน ต. 1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา  แลกเปลี่ยนขอมูล 

ขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็น โดยใชเทคโนโลยีและจัดการที่เหมาะสม เพ่ือ      
การเรียนรูตลอดชีวิต

1. สามารถกลาวและตอบรับการทักทาย การแนะนํา กลาวลา ขอบคุณ 
ขอโทษ ขอรอง และคําสั่ง โดยใชภาษาและกิริยาไดเหมาะสมกับสถานการณ

2. สามารถใชภาษางายๆ ในการแสดงความตองการ การเสนอ       
ความชวยเหลือแกผูอ่ืนได โดยใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงเรียนรูทั้งใน และนอกสถานศึกษา

3. สามารถใชภาษางายๆ ในการเขียนบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับบุคคล        
สิ่งรอบตัวที่พบเห็นในชีวิตประจําวันที่อยูในความสนใจไดเหมาะสมกับวัย
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4. สามารถใชภาษางายๆแสดงความรูสึกตามสถานการณที่กําหนด 
พรอมทั้งบอกเหตุผลอยางสั้นๆได

                 มาตรฐาน ต. 1.3 เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารขอมูล 
ความคิดเห็น และความคิดรวบยอดในเรื่องตางๆไดอยางสรางสรรค  มีประสิทธิภาพ และ
สุนทรียภาพ

1. สามารถเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดลอม และสังคมใกลตัว  
ดวยภาพ ประโยค  ขอความสั้นๆได

2. สามารถนําเสนอความคิดเห็นที่มีตอเรื่องตางๆที่ใกลตัวดวยวิธีการ
งายๆ และสรางสรรค

3. สามารถเขียนขอความสั้นๆเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดลอมรอบตัวได
4. สามารถรองเพลงที่สนใจ โดยใชทาทางประกอบ และบอกความหมาย

ได

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
      มาตรฐาน ต. 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษา กับวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
1. ใชถอยคํา สํานวนสั้นๆ ในการติดตอ ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนได
2. รูจัก ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาลงานฉลองของเจาของภาษา
มาตรฐาน ต. 2.2 เขาใจความเหมือน และความแตกตาง ระหวางภาษา

และวัฒนธรรมของเจาของภาษา กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ
1. เขาใจความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษ กับภาษาไทยในเรื่องเสียง 

สระ พยัญชนะ คํา วลี และประโยคงายๆ
2. เขาใจความเหมือน และความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลตอการใชภาษา
3. เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรูและ

ความบันเทิง
3. สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม

            สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกบักลุมสาระการเรียนรูอ่ืน
                 มาตรฐาน ต. 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรู กับกลุม

สาระการเรียนรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา และเปดโลกทัศนของตน
1. สามารถใชภาษาอังกฤษเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ

ได เชน บอกความหมายคําศัพทหรือหัวขอเรื่องของสาระการเรียนรูอ่ืนที่นํามาบูรณาการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



23

2. เขาใจและถายทอดเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน
โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ เชน เรื่องเก่ียวกับ สัตว สิ่งแวดลอม ฯลฯ

  สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชน และโลก
       มาตรฐาน ต.4.1 สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆ ทั้ง

ในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
1. สามารถใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆ ในสถานศึกษา ดวย  

วิธีการและรูปแบบงายๆ
2. สามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารกับบุคคลภายในสถานศึกษาได
มาตรฐาน ต. 4.2 สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือ และการอยูรวมกันในสังคม
1. สามารถใชภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาชีพใน 

สถานการณจําลอง หรือสถานการณจริง
2. สามารถใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานรวมกับกับผูอ่ืน อยางมี

ความสุข

       1.5  แนวทางการวัดและประเมินผล
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใดๆก็ตาม การสอนกับการวัดประเมินผลมี

ความเกี่ยวของสัมพันธกันมาตั้งแตตนจนอาจกลาวไดวา เม่ือมีการสอนตองมีการประเมินผล
ควบคูไปดวยเสมอ เพียงแตวิธีการวัดและการประเมินอาจเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัย
การประเมินเปนสวนที่สําคัญและจําเปนของกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมีความหมายมากกวา
การใหเปนเกรด หรือคะแนนรวม แตเปนการหาคําตอบที่สรางสรรคในทางบวก และใหขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับความกาวหนาของผูเรียน เพ่ือตรวจสอบวา การสอนนั้นบรรลุ
เปาหมายในระดับใด ผลจากการประเมินจะนําไปสูการตัดสินใจ ที่มีผลตอโรงเรียนในเชิง
บริหารและการสรางความเชื่อม่ันในสังคม การประเมินที่ดีสวนหนึ่งตองเปนเสมือนเครื่องชวย
ในการเรียน และอีกสวนหนึ่งเปนเสมือนเครื่องมือในการวัด และบงบอกถึงความสามารถของ
ผูเรียนตลอดหลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู

           การจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาตางประเทศเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตามคาดหวังของหลักสูตร จําเปนตองใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย โดย
มุงเนนกระบวนการเรียนรูที่มีการฝกปฏิบัติ ใหผูเรียนไดฝกใชภาษาในสถานการณตางๆ และ
ใหมีทักษะในการแสวงหาความรู จากแหลงการเรียนรูตางๆ อันจะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต

           การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาตางประเทศ จึงเนนที่การวัดและประเมิน
ผลสภาพที่แทจริงของผูเรียน และสภาพจริงของการเรียนการสอน จากพฤติกรรมที่ผูเรียนได
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แสดงออก ซึ่งสะทอนใหเห็นความสามารถ และสมรรถภาพของผูเรียน และจากการลงมือปฏิบัติ
จริง ซึ่งชี้ใหเห็นวิธีการตัดสินใจ และการแกปญหาดวยตนเอง

           ลักษณะภาษาที่นํามาประเมิน ควรเปนภาษาที่ใชในสถานการณการสื่อสาร
ตามสภาพจริง การประเมินความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ควรประเมิน
ความสามารถในการสื่อความหมายจริง ไมควรแยกการใชภาษาออกจากสถานการณ และควร
วัดใหครอบคลุมองคประกอบทางภาษา อันประกอบดวยความรูเรื่อง เสียง คําศัพท โครงสราง
การใชภาษาในสถานการณ และกลวิธีการสื่อสาร

            การประเมินความสามารถในการใชภาษา ตองใชวิธีการ และเครื่องมือวัดที่
หลากหลาย เนนการปฏิบัติใหสอดคลอง และเหมาะสมกับสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู
ของผูเรียน และสามารถดําเนินการอยางตอเน่ือง ควบคูกับการจัดการเรียนรูของผูเรียน เชน
การวัดภาคปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจผลงาน การบันทึกพฤติกรรม แฟมสะสม
งาน เปนตน ทั้งน้ีวิธีการ และเครื่องมือวัดที่เลือกใชตองสอดคลองกับเนื้อหาภาษา หรือทักษะที่
ตองการวัดดวย ในที่นี้จะนําเสนอตัวอยาง วิธีการ และเครื่องมือวัด และประเมินผลการเรียนรู
ภาษาตางประเทศในมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ตัวอยางกรอบการวัดและประเมินผล กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชวงชั้น
              ที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 สาระที่ 1 มาตรฐาน ต.1.1

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น กิจกรรม เครื่องมือวัด และประเมินผล
1. เขาใจคําสั่ง คําขอรอง ภาษา

ทาทาง และคําแนะนําใน
สังคมรอบตัว

2. อานออกเสียงประโยค และ
ขอความงายๆไดถูกตองตาม
หลักการออกเสียง

3. เขาใจประโยคขอความสั้นๆ 
โดยถายโอนเปนภาพหรือ
สัญลักษณ เปนประโยคหรือ
ขอความสั้นๆ

4. เขาใจบทสนทนาเรื่องส้ัน 
เร่ืองเลา นิทาน

1. ฟงคําส่ัง คําขอรองแลวปฏิบัติตาม
2. แสดงบทบาทสมมติในการใชคําสั่ง หรือคําขอรอง
3. อานปายคําแนะนําในสังคมรอบตัว แลวบอกความ

หมาย และปฏิบัติตาม
4. จับคูคําแนะนํากับภาพสถานการณตางๆ
5. หาคําแนะนําตางๆในสังคมรอบตัวมาทําเปน

พจนานุกรม
1. อานออกเสียง คํา ประโยค และขอความงายๆ
2. เรียงลําดับภาพเหตุการณ แลวอานออกเสียงคํา

บรรยายภาพ
1. ฟงประโยค หรือขอความสั้นๆ แลวเลือกภาพที่มี

ความหมายตรงกัน
2. วาดภาพหรือสัญลักษณจากประโยค หรือขอความ

ที่อาน หรือฟง
3. เขียนบรรยายภาพดวยประโยค หรือขอความสั้นๆ
1. อานหรือฟงบทสนทนา เร่ืองส้ัน เร่ืองเลา หรือ

นิทาน แลวตอบคําถาม และสรุปจากเรื่องได
2. เรียงลําดับภาพเหตุการณจากบทสนทนา เร่ืองส้ัน

เร่ืองเลา หรือนิทาน
3. อานนิทาน เร่ืองส้ัน แลวสรางสมุดนิทานของตน

เอง

1. แบบทดสอบความสามารถ
ในการฟง

2. แบบสังเกตพฤติกรรมใน
การแสดงบทบาทสมมติ

แบบประเมินความสามารถในการ
อาน

1. แบบประเมินความสามารถ
ในการฟง

2. แบบประเมินผลงาน
3. แบบสํารวจรายการความ

สามารถในการเขียน
1. แบบประเมินความสามารถ

ในการอาน และการฟง
2. แบบประเมินผลงาน
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การจัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผล
    การจัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผล  ตองคํานึงขอบขายของการวัด และ

ประเมินผล   ผูเรียนใน 3 ดาน คือ
1. ความรู (Knowledge)
2. เจตคติ (Attitude)
3. ทักษะ และกระบวนการ (Process)

              การวัด และประเมินผลทักษะการอาน (Reading skill)
            การอานเปนกระบวนการคิด การจินตนาการ การหาเหตุผล การแกปญหา

และการประเมินขอความที่อาน กระบวนการอานประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
1. มองเห็น และรับรูถอยคําที่ปรากฏในรูปตัวอักษร
2. ทําความเขาใจความหมายของคําในบริบท (Context) นั้นๆ
3. ตอบสนองความคิดของผูเขียน
4. นําความรูใหมที่ไดรับมาเชื่อมโยง กับความรู และประสบการณเดิม

ทักษะที่ใชในการอาน แบงเปน
1. ทักษะหลักในการอาน เชน

- การกวาดสายตาเพื่อหาขอมูลที่ตองการ
- การกวาดสายตาเพื่อหาประเด็นสําคัญของขอความที่อาน
- การระบุขั้นตอนของการโตแยงความคิดในขอความที่อาน
- การจับใจความสําคัญ
- การคาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้น
- การแยกประเด็นความจริงออกจากความคิดเห็นของผูเรียน
- การสรุปขอความที่อานได
- การสังเคราะหหรือรวบรวมประเด็นความรูที่ไดจากการอาน

                 2. ทักษะยอยในการอาน เชน
- การทําความเขาใจ หรือคําที่ใชแทนคําอ่ืนๆที่ไดกลาวไปแลว
- การคาดเดาความหมายคําศัพทจากบริบท
- การทําความเขาใจวิธีการเรียบเรียงเนื้อหา และความสัมพันธของ

เน้ือหาในแตละตอน
- ทักษะดานไวยากรณ และคําศัพท การรูความหมายของรูปกริยา

บางรูป
           ประเภทของแบบทดสอบทักษะการอาน

1. แบบเลือกตอบ
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2. แบบตอบคําถามสั้นๆ
3. การถายโอนขอมูลที่ไดจากการอานในรูปแบบตางๆ เชน การเติมคํา

หรือขอมูลในแผนภูมิ แผนผัง ตาราง เปนตน
4. การจดบันทึกขอความ
5. การเติมคําที่เวนวาง โดยใชขอมูลจากบทอาน

การประเมินการอาน อาจมีประเด็นการประเมิน ดังนี้
1. ความถูกตอง
2. กลไกทางภาษา
3. ความคลองแคลว

ระดับขั้นความสามารถของทักษะการอาน
1. ระดับกลไก

 สามารถบอกไดวา กลุมคํา หรือประโยคที่ใหมาเหมือน หรือตางกัน
2. ระดับความรู

2.1 สามารถเลือกภาพที่มีความหมายตรงกับคําที่ขีดเสนใตประโยคได
      2.2 สามารถเลือกประโยคที่มีขอความตรงกับขอมูลที่แสดงไวในแผนที่

แผนภูมิ และกราฟได
2.3  สามารถเลือกคําที่มีความหมายตรงกับภาพที่กําหนดใหได

3. ระดับถายโอน
3.1 สามารถเลือกคําที่เหมาะสมเติมลงในชองวางของขอความที่ใหมา

ได
3.2 สามารถเลือกคํา หรือวลีที่มีความหมายเหมือนคําที่ขีดเสนใต

ในประโยคได
3.3 สามารถเลือกขอความที่มีความหมายคลายคลึง หรือใกลเคียงกับ

ประโยค หรือวลีที่ขีดเสนใตได
3.4 สามารถเลือกคํา หรือขอความที่อางอิง โดยคําที่ขีดเสนใต

ในขอความที่กําหนดใหได
4. ระดับสื่อสาร

4.1 สามารถอานขอความที่ไมเคยเห็นมากอน แลวตอบคําถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่อานได

4.2 สามารถอานขอความ แลวเลือกคํา หรือวลีที่เปนหัวเร่ือง (Topic)
ได

4.3 สามารถอานขอความแลวเลือกประโยคที่เปนใจความสําคัญ 
(Main idea) ของขอความนั้นได
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4.4 สามารถอานขอความ แลวเลือกประโยคที่มีใจความตอเน่ือง และ
สัมพันธกับขอความนั้นได

4.5 สามารถเลือกประโยคที่นํามาเติมในบทสนทนาไดถูกตอง
5. ระดับวิเคราะห วิจารณ

5.1 สามารถอานประโยค บทสนทนา หรือขอความ แลวตอบคําถาม
เกี่ยวกับอารมณ หรือความคิดของตัวละครได

5.2 สามารถอานประโยคบทสนทนา หรือขอความ แลวตอบคําถาม
เกี่ยวกับสถานการณ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ และบุคคลในเรื่อง  ที่อานได

5.3 สามารถอานขอความ แลวตอบคําถามเกี่ยวกับจุดประสงค และ
ความคิดเห็นของผูเรียนได

2. ทักษะการอาน และการอานเพื่อความเขาใจ
2.1 ความหมายของการอาน

          ในการสอนทักษะการอาน จําเปนจะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของ
การอาน เพ่ือจะไดทราบขอบขายของการจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคของ
การอาน ซึ่งไดมี  นักการศึกษา ไดใหความหมายของการอานไวหลายทาน ดังนี้

          สนิท ตั้งทวี (2529 : 1)ไดใหความหมายของการอานไวดังนี้ การอาน หมายถึง
การแปลความหมายของตัวอักษร เปนถอยคําหรือความคิด แลวนําความคิดนั้นไปใชให
เกิดประโยชน  ตัวอักษรเปนเพียงเครื่องหมายแทนคําพูด ดังนั้นหัวใจของการอาน จึงอยูที่
การเขาใจความหมายของคําที่ปรากฏอยูในขอความนั้น

          สมุทร เซ็นเชาวนิช (2530 : 9) ไดใหความหมายของการอานไวดังนี้ การอาน
หมายถึง การสื่อความหมายระหวางผูเขียนและผูอาน มีองคประกอบ 3 อยาง คือ ผูเขียน ผูอาน
และรายงานหมายถึงสิ่งที่ไดอาน

         เสาวลักษณ  รัตนวิชช (2534 : 84) ไดใหความหมายของการอานไววา หมายถึง
การสรางความหมายจากสัญลักษณ โดยการผานกระบวนการทางความคิด และยังเปน
กระบวนการของการปฏิสัมพันธระหวางผูอาน และผูเขียนในดานของความรู และความสามารถ
ในการใชภาษา เพ่ือสื่อความหมายผูเขียนยอมจะพยายามใชสัญลักษณ หรือตัวอักษรสื่อ
ความหมาย หรือใหขอมูลที่ตนตองการสื่อสารแกผูอาน และผูอานเองก็ยอมจะตองสื่อ
ความหมายจากสัญลักษณหรือตัวอักษรที่ผูเขียนตองการสื่อความหมายแกตน

          บันลือ พฤกษะวัน (2532 : 2) ไดใหความหมายของการอานวา เปนการใช
ความสามารถในการผสมผสานของตัวอักษรออกเสียงเปนคําหรือประโยค เพ่ือสื่อความหมาย
ของผูเขียนถึงผูอาน โดยใชการสังเกต การจํารูปคํา การใชสติปญญา และใชประสบการณเดิมใน
การแปลความหมาย หรือถอดความ ใหเกิดความเขาใจในเรื่องที่อานไดดี แตจะตองดําเนินการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



28

เปนขั้นตอน และตอเน่ือง (กระบวนการ) เพ่ือนําผลของสิ่งที่ไดจากการอาน มาประเมินแนวคิด
แนวปฏิบัติ

          เอกรินทร สี่มหาศาล (2532 : 1) ไดใหความหมายของการอานไววา หมายถึง        
พฤติกรรมการสนทนาโตตอบระหวางผูอานกับผูเขียนโดยสื่อสารผานขอเขียนที่ปรากฏเปน    
ขอความภาษาที่มีรูปแบบ และจุดประสงคที่แตกตางกันไปแทนการพูดโดยตรง ผูอานตองมี
ความรู และความสามารถทางภาษา  จึงจะเขาใจขอความที่อานได รวมทั้งตองมีความคิด และ
ภูมิหลัง ประสบการณเกี่ยวกับเรื่องที่อาน เพ่ือใชเปนสมมุติฐานเบื้องตนสําหรับการเดา และใช
เปนแนวทางการหาความรูความคิดของผูเขียน

     กาญจนา  ศรีภัทราวิทย (2533 : 4)  ไดสรุปความหมายของการอานไววา    
การอานเปนกระบวนการโตตอบระหวางผู เขียนและผูอานโดยผูอานตองอาศัยความรู        
ความสามารถ และประสบการณเดิมในการถอดความหมาย เพ่ือความเขาใจในสิ่งที่ผูเขียน
ตองการถายทอด

     สุกัญญา  เศรษฐรังสรรค (2533 : 4) ใหความหมายของการอานไวดังนี้  การอาน
หมายถึง การสื่อสารระหวางผูเขียนกับผูอาน โดยอาศัยมโนภาพระหวางผูเขียนกับผูอาน
และประสบการณเดิมของผูอานในการรับรูคํา ทําความเขาใจกับความคิดของผูเขียน แปล
ความหมายของสัญลักษณ หรือตัวอักษรออกมา เปนถอยคําและความคิดใหมที่แจมชัดสมบูรณ

    ประมวล คิดคินสัน (2534 : 90) ไดใหความหมายของการอานไววา หมายถึง        
ความสามารถที่จะแปลความคิดที่อยูในสัญลักษณที่เขียนไวโดยตรง ในขณะไดพบเห็นก็สามารถ
รูความหมายของคํานั้นๆได โดยเตรียมสิ่งแวดลอมอยางรอบคอบ การใชวัตถุเพ่ือเรียนรู
ดวยการสัมผัสทั้ง 5 และการฝกปฏิบัติในกลวิธีการสอนการอาน

   ปริยฉัตร พรหมศรี  (2535 : 9)  ไดสรุปความหมายของการอานไววา เปน
กระบวนการติดตอสื่อสารจากผูเขียนไปยังผูอาน  ซึ่งผูอานจะตองแปลความหมายตัวอักษรหรือ
สัญลักษณ โดยใช ประสบการณเดิมใหไดความหมายชัดเจน สมบูรณ และสิ่งที่สําคญัที่สุด
ในการอาน คือ ผูอานจะตอง  เขาใจความหมายของสิ่งที่อาน หรือใกลเคียงกับความเขาใจของ
ผูเขียน

    ประเทิน  มหาขันธ (2536 : 1) ไดใหความหมายของการอานไวดังนี้ การอาน
หมายถึง กระบวนการแปลความหมายของตัวอักษร หรือสัญลักษณที่มีการจดบันทึกไว ซึ่ง
เปนกระบวนการที่ซับซอนมีความสัมพันธกับการพูด การอานที่แทจริงนั้นจะตองเปนการอานที่
สามารถเขาใจความหมายของเรื่องที่อานเปนการกระตุนใหเกิดความคิดรวบยอดหรือจินตนาการ
ของผูอาน ซึ่งจะเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดความเขาใจความหมายตัวอักษร หรือสัญลักษณที่
อานโดยอาศัย  ประสบการณเดิมของผูอานเปนพ้ืนฐาน

          ดอลแมน และคณะ ( Dallman and others 1978 : 210) ไดใหนิยามของ
การอานไววาเปนกิจกรรมซึ่งกอใหเกิดความเขาใจ และการแปลความหมายของความคิด ซึ่ง
ปรากฏอยูในตัวหนังสือ หรือภาษาเขียน
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          แฮรริส และซิเพย (Harris and Sipay 1979 : 119) ใหความหมายวา การอาน
เปนรูปแบบของการสื่อความหมาย เปนการแลกเปลี่ยนความคิด และขาวสารระหวางผูเขียนและ
ผูอาน   ผูเขียนจะแสดงความคิดเห็นของตนเองลงบนกระดาษ ดวยภาษาซึ่งเปนไปตามลักษณะ
การเขียนของ     แตละคน ผูอานก็พยายามอาน เอาความหมายจากที่ผูเขียน เขียนไว

          แอนเดอรสัน (Anderson 1985 : 372) กลาวถึงการอานวา เปนกระบวนการ
คนหาความหมายในหลายระดับตั้งแตระดับตัวอักษร โครงสรางของภาษา ไปจนถึงระดับ
ความหมายการอานเพื่อความเขาใจ เกิดจากปฏิกิริยาสัมพันธระหวางเนื้อหา และโครงสรางของ
เรื่องกับความรูเดิมของผูอาน ซึ่งจะชวยสรางสมมุติฐานเกี่ยวกับเรื่องที่อาน ผูอานที่อานได
คลองแคลว จึงสามารถทํานาย และอางอิงขอมูลจากการอานได

      เอสกี้ (Eskey 1986 : 6-7) ไดใหความหมายของการอานพอสรุปไดวา
เปนกระบวนการทางสติปญญา ที่สมองจะทําหนาที่ทั้งหมดในการตีความของขอความที่อาน
โดยสมองจะเริ่มทํางาน เม่ือตาของผูอานรับขอมูลที่ไดจากการอาน แลวนําความรูเดิมที่สะสมไว
ในสมองมาชวยในการตีความ  ขอมูลที่อานซึ่งขอมูลใหมที่ไดจะกลายเปนสวนหนึ่งของความรู
ในเรื่องดังกลาวที่เพ่ิมเติมขึ้นและสามารถนํามาใชในคราวตอๆไป

          กูดแมน (Goodman 1988 : 12) กลาวถึงการอานวา เปนกระบวนการทางภาษา
ดานรับสาร และเปนกระบวนการภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา ซึ่งเร่ิมตนจากการที่ผูเขียน
เปนความหมายที่ตองการสื่อโดยใชตัวอักษร และจบลงดวยความหมายที่ผูอานสรางขึ้นมา มี
การปฏิสัมพันธระหวางภาษาและความคิดในกระบวนการอาน ผูเขียนถายทอดความคิดออกมา
ในรูปของภาษา และผูอานก็ถอดความภาษานั้นออกมาเปนความคิด

     วิลเลี่ยม (Williams 1993 : 2-8) กลาวถึงความหมายของการอานโดยสรุปวา      
การอานเปนกระบวนการที่ผูอานไดเห็น และเขาใจเนื้อเรื่องที่อาน แตไมไดหมายความวา ผูอาน
ตองเขาใจทุกสิ่งทุกอยางที่อาน ทั้งไมจําเปนตองอานรายละเอียด ปลีกยอยของเนื้อหา และไมใช
เปนเพียงผูรับสารจากตัวอักษร คํา หรือประโยคตางๆเทานั้น แตเปนกระบวนการที่ผูอาน
เปนผูกระทํามากกวา เพียงเพ่ือใหเขาใจเนื้อเรื่อง การที่จะอานใหเขาใจนั้น ผูอานจะตองมีความรู
เกี่ยวกับระบบการเขียน มีความรูความสามารถดานภาษา มีความสามารถในการตีความ
รูความสัมพันธของคํา ระดับประโยค มีความรูรอบตัวดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ลักษณะเนื้อหาที่อาน บรรยากาศ นอกจากนี้ผูอานตองมีเหตุผล และลีลาในการอาน

  จากความหมายของการอานดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา การอาน หมายถึง
กระบวนการในการสื่อความหมายที่กอใหเกิดการเรียนรู ซ่ึงผูอานตองพยายามที่จะเขาใจ
ในความหมายของสิ่งที่อาน โดยการแปลความ ตีความ และขยายความ จากสัญลักษณ หรือ
ตัวอักษรที่ปรากฏในการอานออกมาเปนความคิด แลวนําความคิดนั้นไปใชใหเกิดประโยชน
โดยอาศัยประสบการณเดิมของผูอานเปนพ้ืนฐาน
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2.2 การอานเพื่อความเขาใจ
       ในการอาน  ผูอานจะตองทําความเขาใจในสิ่งที่อาน และสามารถบอกถึงสิ่งที่

ผูเขียนตองการจะสื่อความหมายผานทางตัวอักษร  ซึ่งการอานเพื่อความเขาใจนั้น ประกอบ
ไปดวย องคประกอบหลายอยาง ดังเชนนักการศึกษาหลายทาน ไดกลาวไว เชน

     สมุทร  เซ็นเชาวนิช (2530 : 9) ไดกลาววา ความเขาใจคือความสามารถที่จะ
อนุมานขอสนเทศหรือความหมายอันพึงประสงคจากสิ่งที่ไดอานมาแลวอยางมีประสิทธิภาพที่สุด
เทาที่ทําได ความเขาใจนี้เปนเร่ืองที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับการศึกษา และประสบการณ
ตางๆหลายๆดานของแตละคนและถือเปนองคประกอบที่สําคัญย่ิงอยางหนึ่งของการอาน ถาอาน
แลวไมเกิดความ เขาใจใดๆเลยก็อาจกลาวไดวา การอานที่แทจริงยังไมเกิดขึ้น เพราะเสียเวลา
โดยใชเหตุเปนเพียงเห็นตัวหนังสือบนหนากระดาษเทานั้น

    สมศักดิ์  สินธุระเวชญ (2528 : 76) ไดกลาวถึง องคประกอบตางๆที่จะกอให
เกิดความเขาใจในการอานไวดังนี้

1. ชนิดของความเขาใจในการอาน เด็กแตละคนจะจับใจความเรื่องที่อาน
แตกตางกันตามประสบการณเดิม และวัตถุประสงคในขณะที่อาน

2. พิสัยของความเขาใจในการอาน เด็กจะอานไดดีขึ้น เขาใจ และถูกตอง
เพียงใด ขึ้นอยูกับสติปญญา ประสบการณเดิม และความยากงายของขอความ

3. ระดับความเขาใจในการอาน ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง เชน
สติปญญา ความสามารถในการอาน ความเขาใจคําศัพท วิธีการอาน และประสบการณเดิมของ
ผูอาน

       แฮรริส และสมิธ (Harris and Smith 1980 : 226-227) กลาววา การที่จะทําให
ผูอานเขาใจไดนั้น ตองประกอบดวยปจจัยภายใน ซึ่งไดแก พ้ืนความรูของผูอานในเรื่องที่อาน
ความสามารถทางการอาน ความสามารถในการคิด ความสนใจ แรงจูงใจ ทัศนคติ ความเชื่อ ซึ่ง
เปนเรื่องของจิตใจ และจุดประสงคของการอาน และปจจัยภายนอกไดแก ลักษณะของตัวเรื่อง
เอง แฮรริส และสมิธใหความสําคัญกับปจจัย 2 ประการ ซึ่งไดแก พ้ืนความรูในเรื่องที่อาน และ
ความสามารถทางภาษาเปนพิเศษ โดยใหความเห็นวาในเรื่องพื้นความรู และประสบการณนั้น
หากผูอานไมเคยมีพ้ืนความรู หรือประสบการณในเรื่องที่อานมากอน เรื่องที่อานนั้นก็ไมมี
ความหมายสําหรับผูอาน เพราะอานไมรูเรื่อง นอกจากนั้น ผูอานจะตองมีความสามารถทาง
ภาษาพอสมควรดวย จึงจะเขาใจ

      บอนด และทิงเกอร (Bond and Tinker 1979 : 325-350) กลาววา การที่ผูอาน
จะเกิดความเขาใจไดนั้นตองอาศัยองคประกอบดังนี้

1. เขาใจความหมายของคํา (Word meaning) การเขาใจความหมายของ
คําศัพท จะชวยใหเขาใจประโยคไดดี
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2. เขาใจหนวยความคิด (Thought unit) การอานทีละคํา จะเปนอุปสรรคตอ
ความเขาใจ เพราะขาดความตอเน่ืองดังนั้นผูเรียนจึงตองไดรับการฝกใหอานเปนหนวยความคิด

3. เขาใจประโยค (Sentence comprehension) เม่ือผูอานสามารถเอาหนวย
ความคิดยอยมาสัมพันธกันจนไดใจความเปนประโยค แลวผูอานจะตองมองเห็นความสัมพันธ
ระหวางคํา และระหวางกลุมคําในประโยคดวย

4. เขาใจอนุเฉท (Paragraph) ผูอานตองสามารถบอกใจความสําคัญของแตละ
ประโยค  แลวนําใจความสําคัญน้ันๆมาสัมพันธกัน ดังนั้นผูอานจึงควรเรียนรูประเภท หรือ
โครงสรางแบบตาง ๆ ของอนุเฉทเพื่อใหสามารถระบุประโยคที่เปนใจความหลักในอนุเฉทได
จากนั้น จึงมองหาความสัมพันธของประโยคอื่นๆ ซึ่งเปนรายละเอียดในอนุเฉท

5. เขาใจเนื้อหาทั้งหมด (Comprehension of larger units) การเขาใจเรื่องราว
ทั้งหมด ผูอานตองทราบความสัมพันธระหวางขอความสําคัญๆในแตละตอน เพ่ือลําดับความคิด
ของเร่ืองและตองทราบวาขอเขียนแตละประเภทมีโครงสรางขอความแตกตางกัน

    เพียรสัน   (Pearson 1978 : 8 - 10)   ไดกลาวถึงการอานเพื่อความเขาใจวา
เกี่ยวของกับภาษา แรงจูงใจ การเรียนรู การพัฒนาความคิดรวบยอด และประสบการณ
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการอานเพื่อความเขาใจ มี 2 ประเภท คือ

1. องคประกอบภายในสมอง ไดแก ความสามารถทางภาษาศาสตร รวมทั้ง
องคประกอบดานอารมณ ความสนใจ แรงจูงใจ และความสามารถในการอาน

2. องคประกอบภายนอกสมอง ซึ่งแบงเปน
2.1 องคประกอบในหนากระดาษ นั่นคือ คุณลักษณะของเนื้อความรวมทั้ง

ความยากงายของเนื้อหา และการจัดระบบในเนื้อหา
2.2 คุณภาพของสิ่งแวดลอมของผูอาน รวมทั้งองคประกอบ เกี่ยวกับ

กิจกรรมที่ครูกระทํากอนการอาน ระหวางการอาน หรือหลังการอาน เพ่ือชวยใหผูเรียนเขาใจ
เน้ือเรื่อง

ดังนั้นจึงกลาวไดวา การอานเพื่อใหเกิดความเขาใจสิ่งที่อาน ผูอานตองมีความรู
ความสามารถในเรื่องเก่ียวกับตัวภาษาที่อาน การตีความ มีความรู และประสบการณเดิมที่
สามารถเชื่อมโยงเขากับเรื่องที่อานได และมีความรูเรื่องวัฒนธรรม รูจุดมุงหมายในการอาน
ตลอดจนมีเทคนิคในการอานที่เหมาะสมกับการอานในแตละประเภท

2.3 ระดับการอานเพื่อความเขาใจ
        ระดับการอานเพื่อความเขาใจเปนสิ่งสําคัญ  และจําเปนที่ผูอานควรคํานึงใน

การอานทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานไดดียิ่งขึ้น ซึ่งนักการศึกษา และผูเชี่ยวชาญ
ดานการอานไดใหทัศนะไวดังนี้
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         วิลเลี่ยม  (William Gray, อางถึงใน เสงี่ยม  โตรัตน 2524 : 10) ไดแบงระดับ
การอานเพื่อความเขาใจ ไว 4 ระดับ คือ

 1. ระดับความสามารถในการเขาใจความหมายของคํา (Perception of words)
 2. ระดับความสามารถเขาใจเรื่องที่ผูเขียน (Comprehension of ideas)
 3. ระดับความสามารถในการที่จะมีปฏิกริยาโตตอบตอเรื่องที่อาน   อาจจะ

เห็นดวยหรือ  ไมเห็นดวยกับความคิดของผูเขียน (Reaction of ideas)
 4.ระดับความสามารถในการที่จะแยกแยะความคิดจากเรื่องที่อานได

(Integration of ideas)
   แวลเล็ต และ ดิสซิค (Vallette and Disick 1972 : 41)  ไดแบงระดับการอาน

เพ่ือความเขาใจออกเปน 5 ระดับ โดยคํานึงถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียน เรียงลําดับ
จากงายไปหายาก   ดังนี้

1. ระดับทักษะกลไก (Mechanical skills) คือระดับความเขาใจที่ผูเรียน
สามารถเห็นความแตกตางระหวางตัวสะกดในภาษาตางประเทศ สามารถบอกความเหมือนและ
ความแตกตางของตัวสะกดได

2. ระดับความรู (Knowledge) คือผูเรียนสามารถอานประโยค หรือขอความที่
คุนเคยอยางเขาใจความหมาย สามารถบอกไดวา คําหรือขอความไดสอดคลองกับรูปภาพที่เห็น

3. ระดับการถายโอน (Transfer) ผูเรียนสามารถเขาใจขอความใหมที่มีคําศัพท
และโครงสรางไวยากรณที่เรียนมาแลว

4. ระดับการสื่อสาร (Communication) ผูเรียนสามารถอานขอความที่มีคําศัพท
และโครงสรางใหมๆหรือคําที่มีรากศัพทเดียวกับคําที่นักเรียนเคยอาน แลวไดเขาใจถึงแมจะไม
เขาใจทุกคํา แตก็สามารถจับใจความสําคัญของเร่ืองได

5. ระดับการวิเคราะห วิจารณ (Criticism) ผูเรียนสามารถเขาใจความหมายแฝง
เขาใจจุดมุงหมาย ความคิดเห็น ทัศนคติ และระดับภาษาที่ผูเขียนใช

แฮรริส และซิเพย (Harris and Sipay 1979:119)กลาววา ระดับการอาน
เพ่ือความเขาใจ มี 4 ระดับ คือ

1. ระดับความเขาใจตามอักษร (Literal Comprehension) เปนความเขาใจ
ระดับตนที่ผูอานเขาใจตามตัวอักษรวา ผูเขียนเปนอยางไร เปนเรื่องของการระลึกถึงรายละเอียด
(Details) ใจความสําคัญ(Main Ideas) ลําดับเรื่อง(Sequences) การเปรียบเทียบ (Comparison)
เหตุและผล(Cause-Effect) และเขาใจลักษณะของตัวละคร หรือของเร่ือง (Character Traits)

2. ระดับความเขาใจของขอบขายที่เกี่ยวโยงกับเนื้อเรื่อง(Transference) 
สามารถโยงเหตุการณอ่ืนๆได
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3. ระดับความเขาใจที่ประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องที่อานได (Evaluation) เขาใจ
เน้ือเรื่องแลวประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องที่อานไดวาผูเขียนมีเปาหมายอยางไร อารมณของเร่ืองเปน
อยางไร  เจตคติของผูเขียนเปนอยางไร เปนตน

4. ระดับความเขาใจที่จะทําใหเกิดทัศนคติ เกิดความซาบซึ้ง เปลี่ยนแปลง
ความเชื่อ ความรูสึกนึกคิดได

เรเกอร และ เรเกอร (Raygor and Raygor 1985 : 230) กลาววา การอาน
เพ่ือความเขาใจ แบงเปน 3 ระดับ คือ

1. ความเขาใจระดับตัวอักษร (Literal Comprehension)เปนระดับความเขาใจที่
เกี่ยวของกับคุณสมบัติของผูอานนอยที่สุด สวนใหญเปนความเขาใจคํา และความคิดของผูเขียน
เปนเพียงการรับรูขาวสารจากผูเขียนเทานั้น

2.  ความเขาใจระดับตีความ (Interpretive Comprehension) เปนระดับ
ความเขาใจที่ผูอานตองพยายามหาความสัมพันธเปรียบเทียบขอมูล จากเรื่องกับประสบการณ
ของตน  เขาใจลําดับเหตุการณ ทราบความสัมพันธของเหตุและผล และตีความขอมูลทั่วไป

3. ความเขาใจระดับนําไปใช (Applied Comprehension) ในระดับน้ีนอกจาก
ผูอานจะรับรูและตีความขาวสาร จากผูเขียนแลว ผูอานจะตองประเมินผลความคิดของผูเขียน
ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ หรือนําขอมูลเหลานั้นไปประยุกตใช เชน การใชเครื่องมืออุปกรณ
ตางๆเปนตน

 ทิพพดี  อองแสงคุณ (2535 : 40) ไดกลาววา ทักษะการอานยอมมีระดับ
ความยากงาย ซึ่งจําแนกได 4 ระดับ คือ

 ระดับที่ 1 การอานขั้นพ้ืนฐาน (Literal Reading) เปนการอานเนื้อเรื่องงายๆ
และเปนการอานเพื่อจับใจความที่ปรากฏอยางชัดเจนในเนื้อเรื่อง

 ระดับที่ 2 การอานตีความ (Interpretation) เปนการอานที่ผูอานสามารถ
คาดเดาเหตุการณที่เปนใจความของเรื่องได แมวาในเรื่องนี้จะไมไดเลาไวอยางชัดเจน โดยอาศัย
การตีความจากเหตุผลในเน้ือเรื่องที่อาน

 ระดับที่ 3 การอานขั้นวิจารณ (Critical Reading) เปนการอานที่ผูอานสามารถ
ประเมินไดจากการอานวา ตัวละครมีลักษณะอยางไร ใครเปนคนดี ใครเปนไมดี และเนื้อหา
ของเร่ืองมีขอเตือนใจอยางไร

 ระดับที่ 4 การอานขั้นสรางสรรค (Creative Reading) เปนการอานที่ผูอาน
เกิดความคิดใหม สามารถจินตนาการไดกวางไกล สามารถแสดงความคิดเห็น และแนวทาง
แกปญหาจากเรื่องที่อาน  นอกเหนือไปจากที่มีเลาอยูแลวในเรื่อง

สมุทร เซ็นเชาวนิช (2530 : 9)    ไดแบงระดับการอานเพื่อความเขาใจออกเปน
2 ระดับ คือ
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1. ความเขาใจแบบทันที (Receptive Comprehension) เปนความเขาใจที่ตอง
อาศัยการรูความหมายของคําศัพทตางๆ ที่ผูเขียนใชเปนสวนใหญ ตองใชคําศัพทตางๆมากพอ
จะตองเขาใจความหมายที่สําคัญของจํานวน และประโยคตางๆที่ผูเขียนใช ขณะที่อานจะตองมี
สมาธิแนวแน    จึงจะเขาใจสิ่งที่อานไดโดยตลอด

2. ความเขาใจแบบไตรตรอง (Reflective Comprehension) คือความเขาใจที่
ตองอาศัย ความรอบรูทักษะ และความสามารถในหลายๆดานเปนหลักใหญ  เพ่ือที่จะไดนํามา
ใชเปน เครื่องมือชวยทําความเขาใจตางๆไดอยางถูกตองตามจุดมุงหมาย (Purposes) ของ
ผูเขียนวาตองการจะใหความเพลิดเพลิน อธิบาย ชี้แจง สั่งสอน หรือชักจูง นอกจากนี้จะตอง
สามารถพินิจพิจารณา และไตรตรองหาขอสรุป (Conclusion) ใหเปนไปตามความนึกคิดที่
ผูเขียนตองการ ความเขาใจแบบนี้จะตองพึ่งเหตุผล อาศัยการเปรียบเทียบระหวางประสบการณ
ตางๆ หรือสิ่งที่ไดเคยพบเห็นมาแลวในชีวิตเปนสําคัญ

   กลาวโดยสรุป การอานเพื่อความเขาใจมีอยู 4 ระดับ ตามลําดับความยากงายของ
การอาน คือ ระดับความเขาใจพื้นฐาน ระดับความเขาใจเรื่องที่ผูเขียนเขียน ระดับวิเคราะห
วิจารณ และระดับการแยกแยะความคิดจากเรื่องที่อาน ซึ่งแตละระดับ ก็จะประกอบไปดวย
ทักษะยอยๆ อีกหลายทักษะ ซึ่งผูอานจะตองใชคุณสมบัติตางๆที่ตนมีอยู ในการอานทํา
ความเขาใจ และตีความเรื่องที่อาน ซึง่ผูอานแตละคนจะมีความเขาใจเรื่องที่อานแตกตางกันไป
ตามระดับของคุณสมบัติที่ผูอานมีอยูวาจะสอดคลองกับเรื่องน้ันๆมากนอยเพียงใด

2.4 จุดมุงหมายในการอาน
     ในการอานนอกจากจะตองทําความเขาใจในสิ่งที่อานแลว   ผูอานจะตองมี

จุดมุงหมาย ในการอานแตละครั้ง ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนที่จะไดรับจากการอาน เชน อานเพื่อศึกษา
หาความรู อานเพื่อทําตามคําแนะนํา อานเพื่อความบันเทิง เปนตน ซึ่งจุดมุงหมายในการอาน
นั้น นักการศึกษาแตละทาน ไดกําหนดจุดมุงหมายไวหลายประการ ตัวอยางเชน

  สมทุร  เซ็นเชาวนิช (2530 : 10)  กลาววา จุดมุงหมายของการอานมีอยู
2 ประการ คือ

 1. อานเพื่อการศึกษา (Work-study type Reading)
 2. อานเพื่อการพักผอน และการบันเทิง (Recreatory Reading)

  เสาวลักษณ  รัตนวิชช (2534 : 85) กลาววา จุดมุงหมายหลักในการอานมีอยู
3 ประการคือ

 1. อานเพื่อความบันเทิง เชน นิทาน นิยาย
 2. อานเพื่อรูวิชาการ เชน ตําราอาหาร ฉลากยา คูมือตางๆ เปนตน
 3. อานเพื่อคนควา เชน เรื่องราว สารคดี โดยทั่วๆไป

         ชุลี อินม่ัน (2533 : 32) ไดแบงจุดมุงหมายในการอานไว 4 ประการ คือ
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 1. อานเพื่อความรู การอานจะเนนถึง ความรูในวิทยาการแขนงตางๆ
 2. อานเพื่อใหเกิดความคิดการอานในลักษณะนี้    เปนการอานเพื่อความเขาใจ

แนวคิดที่สําคัญการจัดลําดับขั้น แนวความคิดของผูเขียนพรอมทั้งพิจารณาหาเหตุผล และ
แรงจูงใจในการเขียนเรื่องนั้นขึ้นมา

  3. อานเพื่อความบันเทิง เปนการอานที่ชวยใหเกิดความบันเทิง ควบคูไปกลับ
ความคิด หนังสือที่อาน เปนประเภท นวนิยาย เรื่องสั้น วรรณคดี ซึ่งอานแลวชวยใหเกิด
ความสนุกสนาน ชวยผอนคลายความตึงเครียด

  4. อานเพื่อสนองความตองการอ่ืนๆ  เชน  ความตองการความมั่นคงในชีวิต
ตองการเปนที่ยอมรับในกลุมเพ่ือน ฯลฯ โดยผูอานใชหนังสือในการแกปญหาของตนเอง เพ่ือ
ขยายขอบเขตของความสนใจในสิ่งใหมๆ

        สมพร มันตะสูตร แพงพิพัฒน  (2534 : 57)     ไดแบงจุดมุงหมายในการอาน
ออกเปน 4 ประเภท คือ

1. การอานเพื่อความรู การอานเพื่อใหไดความรูนั้นอาจจะแบงวัตถุประสงคยอย
ออกเปน 5 ประเด็น คือ

1.1 เพ่ือหาคําตอบในสิ่งที่ตองการ ไดแก การอานคําแนะนํา การอาน
เพ่ือตอบปญหาที่ยังของใจอยู

1.2 การอานเพื่อศึกษาหาความรูตางๆ ทั้งโดยละเอียด และโดยยอย
1.3 การอานเพื่อรับรูขาวสาร ขอเท็จจริง
1.4 การอานเพื่อศึกษาคนควาเปนพิเศษ เพ่ือนําไปใชประโยชนเรื่องใด

เรื่องหน่ึง หรือเพ่ือเขียนตําราวิชาการ
1.5 อานเพื่อรวบรวมขอมูล เอามาทํารายงาน  หรือทําวิจัยเผยแพรใน

หมูนักวิชาการ ผูสนใจทั่วไป อันเปนประโยชนแกสวนรวม
2. การอานเพื่อความบันเทิง เปนการอานหนังสือเพ่ือพักผอน ผอนคลายอารมณ

หลังงานประจํา ไดแก การอานหนังสือประเภท เรื่องสั้น นิทาน นิยาย นวนิยาย บทละคร
ทั้งระดับที่เปนวรรณกรรมหรือวรรณคดี โดยมีจุดมุงหมายในการอานเพื่อความรื่นรมยเปนสําคัญ

3. การอานเพื่อหาความคิดแปลกใหม ในกระบวนการอานที่สําคัญน้ัน ความรู
ก็เปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่ง แตความคิดยิ่งสําคัญกวา โดยเฉพาะความคิดแปลกใหม
ซึ่งจะเปนชนวนใหเกิดความคิดสรางสรรคในตัวผูอานดวย เชน การอานผลการทดลอง
การคนควาวิจัย และการเสนอความคิดใหมในหนังสือตางๆ ซึ่งอาจหาไดทั้งจากหนังสือ สารคดี
และบันเทิงคดี

4. การอานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ    เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา   การอาน
เปนการพัฒนาความรู ความคิด และทัศนคติไดดียิ่ง ผูรักการอานจึงเปนคนทันสมัย  นาคบ
สามารถที่จะเขารวมสนทนาไดกับทุกคนทุกชั้นเพราะรับรูขาวสารและที่จะแลกเปลี่ยนดวยกันได 
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และการอานมากรูมาก ยอมทําใหบุคคลเปนที่ยอมรับในสังคม เน้ือหาขาวสารบางประการใน
หนังสือจะทําใหผูอาน  นํามาปรับปรุง บุคลิกภาพของตนไดเปนอยางดี การอานจึงสามารถชวย
พัฒนาบุคลิกภาพไดเปนอยางดี

        แฮรริส และ ซิเพย (Harris and Sipay 1979 : 121) ไดแบงจุดมุงหมายของ
การอานไว 3 ประการ คือ

1. เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพในการอาน
2. เพ่ือจับใจความสําคัญ
3. อานเพื่อความเพลิดเพลิน
มิลเลอร (Miller 1982 : 132) ไดแบงจุดมุงหมายของการอานไว 6 ประการ คือ
1. อานเพื่อจับใจความอยางคราวๆ
2. อานเพื่อจับใจความสําคัญ
3. อานเพื่อสํารวจรายละเอียด และจับใจความสําคัญโดยทั่วๆไป
4. อานเพื่อเขาใจอยางถองแท
5. อานเพื่อใชวิจารณญาณติดตามขอความที่อาน
6. อานเพื่อวิเคราะหขอความ หรือ แนวคิดในเรื่องที่อาน

      2.5 ประเภทของการอาน
        บํารุง โตรัตน (2527 : 113)   ไดกลาวถึง  การอานในระดับประถมศึกษานั้น

แบงออกเปนลักษณะใหญๆ 2 ลักษณะ คือ การอานออกเสียง และการอานในใจ
1. การอานออกเสียง (Oral Reading) การอานออกเสียงมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตองในการอาน โดยครูอานนํา แลวใหนักเรียนอานตาม ตอมาครูใหนักเรียน
อานตาม  เครื่องบันทึกเสียง โดยครูปด – เปดเทป ใหนักเรียนอานตาม เปนระยะๆ ครูสังเกต
การออกเสียง ถานักเรียนออกเสียงผิดพลาด ครูหยุดเทปแลวแกไขการออกเสียงใหถูกตอง

2. การอานในใจ (Silent Reading)  การอานในใจ เปนการฝกฝนใหนักเรียน
อานไดเร็ว และสามารถเขาใจเรื่องราวที่อานไดดียิ่งขึ้น และผูอานควรใชเวลาในการอานให
เหมาะสม ไมอานชาเกินไป เพราะจะทําใหเสียเวลา และการเขาใจความหมายของเรื่อง
ไมติดตอกันอยางราบรื่น   การอานในใจเปนการฝกฝนใหนักเรียนอานไดเร็ว   พรอมกับเขาใจ
เรื่องที่อานไปดวย นักเรียนจะอานไดเขาใจเร็วหรือชาเพียงไร  ขึ้นอยูกับความยากงายของ
โครงสรางไวยากรณ และคําศัพทที่ปรากฏในเนื้อเรื่องนั้น ถาโครงสรางและคําศัพทยากเกินไป
นักเรียนจะอานไดชา และเขาใจเรื่องที่อานไดนอย

จิรดา  จิตโสภักตร (2529 : 14) ไดแบงการอานตามลักษณะสถานที่อานมีอยู
2 ประเภท คือ
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1. การอานในชั้นเรียน (Intensive Reading) คือ การอานโดยละเอียด เพ่ือให
เขาใจเนื้อเรื่องโดยตลอด มีการเรียนรูคําศัพท และโครงสรางของประโยคตางๆ  โดยครูจะเปน
ผูแนะแนวทางในการอาน

2. การอานนอกชั้นเรียน (Extensive Reading) เปนการอานที่นําเอาวิธี และ
หลักการเรียนรูมาใชโดยมีครูแนะนํา แลวใชประสบการณดวยตนเองนอกชั้นเรียนอานมุงเพ่ือ
เพียงเขาใจเนื้อเรื่องเทานั้น ไมจําเปนตองนําศัพทและโครงสรางของประโยคไปใช

ดวงเดือน  แสงชัย (2530 : 43) ไดแบงการอานออกเปน 2 ประเภท คือ
การอานออกเสียง (Oral Reading) และการอานในใจ (Silent Reading)

1. การอานออกเสียง การเรียนอานของนักเรียนในระยะ 2-3 ปแรกการฝกอาน
ควรใหอานออกเสียงอยางเพียงพอ ครูจะตองชวยแกไขขอบกพรอง การอานออกเสียงก็
เพ่ือตองการความถูกตองในเรื่องของเสียง เสียงสูงต่ํา จังหวะการหยุดวรรคตอนใหถูกตอง
ชัดเจน เพราะการอานออกเสียงถูกตองจะเปนพ้ืนฐาน และฝกความคลองกอนที่จะอานในใจ

2. การอานในใจ การอานในใจเปนสิ่งที่เราปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน ซึ่ง
จะเห็นไดวา   ผูที่ไดรับการฝกการอานออกเสียงภาษาอังกฤษอยางถูกตองจะเปนผูอานในใจ
ไดดีที่สุด ซึ่งการอานแบบนี้ควรฝกหลังจากนักเรียนไดฝกอานออกเสียงมาอยางดีแลว

ทิพวัลย มาแสง (2532 : 57) ไดแบงระดับการอานในใจออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
1. Mechanical ระดับน้ีเปนชวงการตอเน่ืองระหวางการอานออกเสียงและ

การอานในใจ ซึ่งจะเปนบันไดแรกของการนําไปสูการอานในใจ นักเรียนจะอานออกเสียง
จนคลองและถูกตอง แลวจึงอานในใจ

2. Understanding เปนการอานเพื่อความเขาใจ เปนจุดสําคัญของการสอนอาน
3. Enjoyment  เปนการอานเพื่อสนุกสนาน เพลิดเพลินระดับน้ีครูจะฝกไดโดย

หาเรื่องที่สนุก และตางจากบทเรียนได
4. Appreciation อานแลวเกิดความซาบซึ้ง การอานแบบนี้จะเกิดขึ้นไมได

จนกวานักเรียนจะเขาใจเนื้อเรื่อง และเกิดความสนุกสนาน
5. Criticism อานแลวสามารถที่จะติชม วิพากษวิจารณเนื้อเร่ืองที่อานได

การอานแบบนี้คอนขางยาก ตองเขาใจภาษาอังกฤษอยางลึกซึ้ง
สรุปไดวา ประเภทของการอานนั้น สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 1)การอาน

ออกเสียง และการอานในใจ 2)การอานในชั้นเรียน และการอานนอกชั้นเรียน ซึ่งการอานทั้ง
2 ลักษณะตางก็มีจุดมุงหมายในการอานใกลเคียงกัน คือ เปนการเพ่ือทําความเขาใจเรื่องที่อาน
และเกิดการเรียนรูในการอาน

     2.6 หลักการและขั้นตอนในการสอนอานเพื่อความเขาใจ
                   มีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนะหลักการและขั้นตอนในการสอนอานเพื่อ
ความเขาใจไวดังนี้
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สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535 : 178)  ไดกลาวถึง ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
การสอนอาน ดังนี้

1. ขั้นกอนการอาน (Pre-Reading) เปนการสรางความสนใจและปูพ้ืนความรู
ในเรื่องที่จะอาน ไดแก การคาดคะเนเรื่องที่อาน เปนการกระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูเดิม แลว
นํามาสัมพันธกับเรื่องที่อาน การคาดคะเนอาจถูกหรือผิดก็ได การเดาความหมายของคําศัพท
จากบริบท โดยดูจากประโยคขางเคียงหรือรูปภาพ และการแสดงทาทาง

2. ขั้นระหวางการอาน (While-Reading) เปนการทําความเขาใจโครงสราง
เน้ือความในเรื่องที่อานกิจกรรมที่ควรจัด ไดแก การลําดับเรื่อง โดยตัดเรื่องออกเปนสวนๆ
อาจเปนยอหนาหรือประโยคก็ไดแลวใหผูเรียนลําดับขอความกันเอาเอง แลวเลาเรื่องโดยสรุป

3. ขั้นหลังการอาน (Post-Reading) เปนการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน
กิจกรรมที่นํามาจัดอาจจะเปนการถายโยงไปสูทักษะอ่ืนๆ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ (2539 : 33) ไดเสนอ
ลําดับขั้นตอนการสอนอานไว 3 ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนอาน (Pre-Reading Activities) ผูสอนสามารถทํากิจกรรม
ที่จะกระตุนผูเรียนใหเกิดความอยากรู และสนใจตอสิ่งที่กําลังจะอานโดยสราง Schema กระตุน
ใหผูเรียนระลึกถึงความรูเดิม ประสบการณเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังจะอาน และสรางแนวทางใน
การคิดหาความรูใหมไดโดยใชสื่อการเรียนการสอนตางๆ เชน เกม เพลง การสาธิต การแสดงใบ
เปนตน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมขณะอาน (While-Reading Activities) เปนการนําเสนอเรื่องที่
จะอานเปนครั้งแรก ซึ่งสามารถอานไดทั้งแบบออกเสียง และอานในใจ ขั้นตอนนี้มีจุดใหญ
ตรงสรางกระบวนการคิดดวยวิธีการตางๆ วิธีที่งายที่สุดก็คือการตั้งคําถาม เพ่ือตรวจสอบ
ความเขาใจของผูเรียน คําถามนั้นจะตองใชเวลา เพียงพอในการคิดหาคําตอบไดดวยตนเอง
และการถาม จะตองใชรูปแบบในการถามถึงขอมูลยอนกลับ และความรูเพ่ิมขึ้นที่ละนิด  ใชคําย้ํา
เพ่ือตรวจสอบความเขาใจเปนระยะ

ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังอาน (Post–Reading Activities) เปนขั้นตอนสุดทายของ
การสอนอาน มีจุดประสงคเพ่ือยํ้าความเขาใจของเรื่องที่อานใหมากขึ้น และสรางความประทับใจ
ดวยกิจกรรมที่สนุกสนาน และเนนเรื่องการแสดงออกถึงความเขาใจในสิ่งที่เรียน

กูดแมน (Goodman 1977 : 24) ไดเสนอแนะขั้นตอนในการสอนอาน ดังนี้
1. Sampling หมายถึง การอานที่ผูอานใชตัวชี้แนะจากขอความที่เขาอาน และ

เลือกใช ความรูทางภาษาศาสตรของตน เพ่ือหาความหมายจากขอความที่อาน
2. Prediction เปนการคาดคะเน หรือเดาเหตุการณลวงหนาวาเรื่องที่อานนั้น

เปนอยางไร จะดําเนินไปลักษณะใด
3. Confirmation เปนการหาขอมูลยืนยันวาสิ่งที่คาดคะเนไวนั้นถูกตองหรือไม
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4. Correction เปนการแกไข หรือปรับจัดระดับความคิดอีกครั้งหนึ่งเม่ือผูอาน
พบวาสิ่งที่ตน คาดคะเนไวนั้นไมถูกตอง

เกบฮารด (Gebhard 1985 : 16-20) ไดเสนอหลักการสอนอานสําหรับครูที่สอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศหรือเปนภาษาที่สอง เพ่ือชวยใหการเรียนการสอนประสบ
ความสําเร็จยิ่งขึ้นไว ดังนี้

1. การฝกฝนการอานสามารถชวยใหผูเรียนเรียนรูที่จะอานได เพราะยิ่งผูเรียน
ใชเวลาในการอานเทาไร ก็ยิ่งเปนผูอานที่ดีมากขึ้นเทานั้น ดังนั้นครูตองพูดใหนอยลง และให
นักเรียน ไดอานมากขึ้นในชั่วโมงที่สอน นอกจากนี้ครูอาจใชวิธีทําเอกสารประกอบ การสอนเพื่อ
อธิบายคําศัพทหรือโครงสรางยากๆ โดยครูไมตองเสียเวลาอธิบาย แตใหนักเรียนศึกษาดวย
ตนเองจากเอกสาร

2. บทอานที่มีความหมายตอผูเรียน และอยูในความสนใจของผูเรียนยอมมีผล
ใหการเรียนประสบความสําเร็จมากกวา ครูควรสอบถามความสนใจจากผูเรียน แลวจึงจัดเปนมุม
การอาน เปนตน

3. ความซ้ําซอนของภาษาชวยใหผูเรียนเรียนรูการอาน  ความซ้ําซอนจาก
การใชประโยค หรือคําที่มีความหมายคลายกันในขอความที่อาน บางครั้งอาจเปนคําตรงกันขาม
หรือการใชเครื่องหมายวรรคตอน ครูชวยชี้ใหเห็นวาผูเรียนอาจเดาความหมายของคําหรือ
ประโยค จากตัวแนะตางๆที่ปรากฏในขอความ

4. การเสริมขอมูลเพิ่มเติม ชวยใหผูเรียนเรียนรูการอานได เน่ืองจากขาด
ความรู และประสบการณของแตละคนตางกัน ครูจึงควรใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
เพ่ือใหผูเรียนอานเรื่องนั้นดวยความเขาใจดียิ่ง

5. การอานเปนกลุมคําชวยใหการจับใจความดีขึ้น การอานเพื่อความเขาใจ
ไมควรอานแบบคําตอคํา หรือรูความหมายทุกคํา แตควรอานเปนกลุมคําเพื่อจับใจความ
ไดดียิ่งขึ้น ครูอาจชวยเหลือในตอนแรก ในการแบงคําเปนกลุมๆ ใหอาน ฝกใหผูเรียนแบงคํา
เปนกลุมเองจากกลุมคําสั้นๆ แลวขยายใหยาวขึ้น หรืออาจใชเน้ือเพลง หรือบทละครสั้นๆ ชวย
ในการฝกอาน

6. สื่อการสอนชวยเพ่ิมความเขาใจในการอานแกผูเรียน การใชรูปภาพของจริง
เครื่องมือตางๆ สิ่งเหลานี้ลวนทําใหผูเรียนเขาใจเรื่องที่อานดีขึ้น และสรางบรรยากาศใน
การเรียนการสอนที่ดี

7. บรรยากาศในการเรียนการสอนควรเปนไปอยางสบายไมเครงเครียดการให 
ผูเรียนไดทํากิจกรรมเปนกลุม และทําความเขาใจในเรื่องที่อานกันเอง โดยมีครูคอยชวยเหลือ
เม่ือผูเรียนตองการจะทําใหบรรยากาศในการเรียนไมเครงเครียด และเกิดการเรียนรูไดมากขึ้น

วิลเลี่ยม (Williams 1986 : 85) เสนอลําดับขั้นการสอนอานไว 3 ขั้นตอน    โดย
แตละขั้นตอนมีจุดประสงค ดังนี้
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1. ขั้นกอนการอาน (Pre-Reading) มีจุดประสงคเพ่ือ
- เพ่ือแนะนําและกระตุนความสนใจในหัวเรื่อง
- เพ่ือชักจูงใหผูเรียนสนใจอยากเรียนดวยการใหเหตุผลสําหรับการอาน
- เพ่ือเตรียมตัวในดานภาษาใหแกผูเรียนกอนจะอานเนื้อเรื่อง

2. ขั้นการอาน (While-Reading)  ขั้นตอนนี้เนนที่เน้ือเรื่องที่จะอานโดยมี
จุดมุงหมายดังน้ี

- เพ่ือชวยใหผูเรียนไดเขาใจจุดประสงคของการเรียน
- เพ่ือชวยใหผูเรียนเขาใจโครงสรางของงานเขียนหรือเน้ือความที่จะอาน
- เพ่ือชวยขยายความเนื้อความของเรื่องใหชัดเจน

3. ขั้นหลังการอาน (Post-Reading) ขั้นตอนนี้มีจุดมุงหมายใหผูเรียนมี
ความสามารถ ดังนี้

- สามารถถายโอนความรู ความคิดในเรื่องที่อานไปแลว
- สามารถเชื่อมโยงเรื่องที่อานกับความรู ความสนใจ หรือความคิดเห็นของ

ผูเรียนได
คานาแวน และฮิชแมน(Canavan and Hechman, อางถึงใน สมุทร เซ็นเชาวนิช

2530 : 17) ไดกลาวถึงวิธีการอานวามีอยู 5 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นสํารวจ (Survey) คือผูอานจะตองสํารวจรายละเอียดตางๆของหนังสือ

เชน หัวขอใหญ หัวขอยอย ตัวพิมพเอน เปนตน
2. ขั้นตั้งคําถาม (Question) ผูอานจะตั้งคําถามจากเนื้อหา เชน อาจดัดแปลง

จากหัวขอเปนรูปคําถาม
3. ขั้นอาน (Read) ขั้นนี้เปนการอานแบบเขม (Intensive Reading) คือ อานให

เขาใจสาระสําคัญ และรวบรวมขอเท็จจริงของสิ่งที่ไดอานอยางแจมแจง เปนขั้นการอานเพื่อ
หาคําตอบ ในขณะที่ผูอานอาจใชดินสอ หรือปากกาขีดเสนใต หรือทําเครื่องหมายกํากับเนื้อหา
ที่อาน หรือบันทึกยอ

4. ขั้นระลึก (Recall) เม่ือไดขอเท็จจริง และสาระสําคัญแลว ผูอานจะตองนําไป
ใชในการรายงาน หรือการสอบดังนั้น จึงควรจะไดมีการระลึกถึงสาระสําคัญของสิ่งที่อานบอยๆ

5. ขั้นทบทวน (Review) กอนจะรายงานหรือเขาสอบ ควรจะไดมีการทบทวน
การบันทึกยอ   อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือความมั่นใจ

    สรุปไดวา หลักในการสอนอานนั้น จะตองประกอบดวย การใหผูเรียนไดรูวิธีการอาน
และไดฝกฝนการอานดวยตนเอง การนําเสนอบทอานที่มีความหมาย การเสริมขอมูลเพิ่มเติมให
ผูเรียน การใชสื่อการสอนชวยในการอาน  ตลอดจนการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยใหการสอนอานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ขั้นตอน
ในการสอนอานสามารถแบงไดเปนขั้นตอนใหญๆ 3 ขั้นตอน  คือ ขั้นกอนอาน (Pre-Reading)
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ขั้นอาน (While-Reading) และขั้นหลังการอาน(Post-Reading) ซึ่งในแตละขั้นตอนสามารถเลือก
ใชกิจกรรมไดอยางหลากหลายตามความเหมาะสม

     2.7 ทักษะที่สําคัญในการอานเพื่อความเขาใจ
       ในการอานเพื่อความเขาใจ      นอกจากการเขาใจความหมายของคําศัพทแลว

สิ่งสําคัญ ที่ผูอานควรจะฝกฝนเพื่อความเขาใจเรื่องที่อานไดอยางลึกซึ้งก็คือ ทักษะตางๆที่จะ
ชวยใหผูอาน  เขาใจเรื่องราวที่อาน ซึ่งเสง่ียม โตรัตน (2524 : 16-29)  ไดกลาวไว ดังนี้

1. ทักษะในการจับใจความสําคัญ (Main Idea) มีผูอานมากมายที่ประสบปญหา
ในการจับใจความสําคัญของสิ่งที่อาน แมวาจะอานไดรูเร่ืองทั้งหมด การฝกการจับใจความสําคัญ
นั้น ผูอานควรจะใหความสําคัญที่ ชื่อเร่ือง (Title)  ประโยคหลัก (Topic Sentence) ซึ่ง
มักจะอยูประโยคแรก หรือประโยคสุดทายของอนุเฉท ประโยคหลักนับวาเปนหัวใจสําคัญของ
การจับใจความสําคัญ

2. ทักษะในการหารายละเอียดปลีกยอย (Details) ทักษะในการหารายละเอียด
ปลีกยอยเปนทักษะที่ไมคอยเปนปญหาสําหรับนักเรียนไทยมากเพราะเราไดฝกการอานแบบน้ี
มาตั้งแตเริ่มเรียนการหาคําตอบจากขอความที่อาน โดยคําตอบที่หานั้นจะบอกไวตรงๆ ใน
ขอความ ไมตองคิดมากทักษะดานนี้จะชวยใหเขาใจเรื่องไดละเอียดและชัดเจนขึ้น หรืออาจจะ
เปนรองรอยในการจับใจความสําคัญได หรือเปนรองรอยของการหาขอเท็จจริงจากขอความ
ที่อานได

3. การอานเพื่อลําดับเหตุการณ (Sequence) การฝกทักษะนี้ ฝกมาตั้งแตระดับ
อนุบาล  เปนการฝกเพื่อจะจดจําเนื้อเรื่องที่อาน วาอะไรเกิดขึ้นกอน อะไรเกิดหลัง การจําลําดับ
เหตุการณ อาจจะเปนเหตุการณจากเรื่องที่อาน ประวัติศาสตร ผูอานตองสามารถลําดับความคิด
ไดวา ผูเขียนตองการจะเชื่อมโยงเหตุการณในรูปแบบใด อาจจะเปนลําดับแหงกาล
(Chronological) ลําดับที่เกี่ยวกับสถานที่ (Spatial) หรือลําดับของการบรรยาย (Expository)
อยางไรก็ตามใน  บางครั้งการลําดับเหตุการณของผูเขียนก็เปนไปแบบธรรมดาตามลําดับ
แตบางครั้งอาจจะเปนการเขียนยอนเหตุการณ (Flashback)

4. การอานเพื่อหาเหตุ และผล (Cause and Effect) รูปแบบของการเขียน
ประเภทหนึ่งของผูเขียน คือ การที่ผูเขียนพยายามที่จะชี้ใหเห็นวา การกระทําอยางหนึ่ง
หรือการกระทําหลายอยางรวมกัน จะเปนเหตุใหเกิดอะไรขึ้น ในการฝกทักษะการอาน
เพ่ือความเขาใจ ผูอานจะตองสามารถจับใจความ หรือรูเหตุผลวา ผลนั้นๆเกิดจากเหตุอะไร หรือ
เหตุนั้นๆทําใหเกิดผลอะไร ผูอานจะตองสามารถหาความสัมพันธระหวางเหตุและผลได

5. การอานเพื่อเปรียบเทียบขอคลายคลึง และขอแตกตาง (Contrasts and
Comparisons)     รูปแบบการเขียนของผูเขียนอาจจะอยูในรูปของการเปรียบเทียบขอคลายคลึง
และขอแตกตาง โดยที่ผูเขียนตองการที่จะขยายใจความสําคัญจากการเปรียบเทียบ
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6. การอานเพื่อเขาใจถึงลักษณะบุคคลหรือตัวละคร (Character traits and
Actions)   ทักษะนี้  ผูอานจะตองสามารถอธิบายลักษณะของตัวละคร ไดวามีลักษณะอยางไร
นิสัยอยางไร  โดยสรุปจากคําพูด คําบรรยาย สถานที่ ความคิดเห็น ในบางครั้งผูอานอาจจะ
ทราบไดโดยตรงวาตัวละครมีลักษณะนิสัยอยางไร แตบางครั้งผูอานก็ตองตีความจากคําพูด
การบรรยายฉาก และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับตัวละครวา ตัวละครเหลานั้นมีลักษณะอยางไร

7. การอานเพื่อทํานายเหตุการณ (Predicting Outcomes) ทักษะนี้นบัวาเปน
ทักษะที่สําคัญย่ิงทักษะหนึ่ง กลาวคือ ถาผูอานอานไดเขาใจแลว ผูอานจะสามารถคาดคิดได
ถูกตองอยางมีเหตุผลวาอะไรควรจะเกิดขึ้นตอไป เรื่องที่จบน้ันควรจะลงเอยในรูปใด ถาจะตอ
เรื่องน้ัน ใหยาวออกไปจะตองเปนอยางไร มีเหตุผลอะไรจึงจะตองเปนไปเชนน้ัน

8. การอานเพื่อสรุปเรื่องราวลงความเห็น หรือวางหลักเกณฑ (Conclusions
and Generalizations)  ทักษะนี้ผูอานจะตองสามารถที่จะสรุปเนื้อหาที่อานไดโดยเนื้อความ
ที่ไดยังไมผิดไป หรือผูอานจะตองรูจักวา ผูเขียนตองการที่จะกลาวถึงอะไรเปนสําคัญรวมทั้ง
รูรายละเอียดสําคัญๆของเรื่องที่อานได โดยละรายละเอียดที่ไมเกี่ยวของ นอกจากนี้ยังตอง
สามารถสรุปเรื่องที่อานเปนภาษาพูดของตนเอง สําหรับการพัฒนาทักษะน้ี มีแนวทางการฝก
ดังนี้

8.1  เขียนสรุปเรื่องที่อานอยูในรูปของประโยคที่ดีที่สุดเพียงประโยคเดียว
8.2  สรุปเร่ืองที่อานเพียงสั้นๆ
8.3  บอกความคิดของผูเขียน
8.4  ยออนุเฉทตางๆใหสั้นลง โดยใหความแตละอนุเฉทตอเนื่องกัน
8.5  พิจารณาลักษณะของอนุเฉท

9. การอานเพื่อเขาใจภาษาอุปมาอุปมัย (Figurative Language) ภาษาอุปมา
อุปมัยเปนภาษาที่แตกตางออกไปจากภาษาเขียนทั่วๆไป ผูอานอาจจะพบกับปญหาการอาน
ไมเขาใจเพราะ  ภาษาอุปมาอุปมัย ความหมายของคําที่ใชไมไดแปลตามตัว ตัวอยางเชน
He is a deadbeat.     He stood up like the Rock of Gibraltar.  ในที่นี้ผูพูดอาจจะ
หมายความถึง คนที่ไมคอยจายเงิน ชอบเกาะคนอื่นกิน หรือเปนคนที่คอยหนีหนี้ แตถาบอกวา
A boy is deadbeat. ผูพูดอาจจะ   หมายความวา  เด็กผูชายเหนื่อย     ในการอานภาษาอุปมา
อุปมัยผูอานจะตองเขาใจตาม Contexts ประสบการณ บางครั้งความหมายจากพจนานุกรม
ก็อาจจะชวยเหลือให   ผูอานเขาใจความได เพราะในพจนานุกรมบางเลมจะใหความหมายอุปมา
อุปมัยไวดวย

10. การอานเพื่อเขาใจเครื่องหมายวรรคตอน (Capitalization and
Punctuation)     เครื่องหมายวรรคตอนมีความสําคัญตอความหมายอยางยิ่ง ผูอานจะตองเขาใจ
เครื่องหมาย  วรรคตอนไดถูกตองจึงจะอานความหมายไดรูเร่ือง ตัวอยางเชน

A. My brother whom you met is a doctor.
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B. My brother, whom you met, is a doctor.
ประโยค A. หมายความวา พ่ีชายของฉันคนที่ทานพบเปนหมอ ซึ่งฉันอาจจะมี

พ่ีชายหลายคน แตมีคนหนึ่งมีอาชีพเปนหมอ สวนประโยค B. หมายความวา ฉันมีพ่ีชาย
อยูเพียงคนเดียวและมีอาชีพเปนหมอ เปนตน

11. การอานเพื่อตีความจากอารมณ น้ําเสียง ปฏิกิริยา และความรูสึก
(Interprets mood and emotion reaction) ในการอานถาผูเขียนบอกทุกสิ่งทุกอยาง ผูอานอาน
แลวจะรูสึกวาเรื่องที่อานจืดชืด เพราะฉะนั้นบทความหรือเรื่องที่เขียนที่ดีนั้น ผูเขียนควรจะ
ทิ้งทาย หรือกลาวไวใหผูอานตีความเอาเอง (Making inferences) การตีความอาจจะตีความจาก
อารมณ เชน อานเรื่องราวทั้งหมดแลว สรุปเอาเองวา  ผูเขียนมีอารมณในการเขียนอยางไร
ตัวละครมีความรูสึกอยางไร หรืออาจจะตีความวา เรื่องที่เกิดขึ้นนาจะเกิดขึ้นที่ใด ผูเขียนเปนใคร
ตัวละครในเรื่องนาจะเปนใคร คําพูดที่พูดนั้นนาจะแสดงอารมณ ความรูสึกอยางไรหรืออานแลว
จะตองตีความใหไดวา เรื่องน้ันควรจะเกิดขึ้นในสมัยใด มี Context Clues ตัวใดที่บอกวาเปน
สมัยนั้น เชนนั้น เชนนี้

12. การอานเพื่อเขาใจความสัมพันธ (Perceiving Relationship) บางครั้ง
ประโยคหรือ    ขอความอาจจะยากสําหรับผูอาน เพราะการกระทํา 2 อยางเกิดขึ้น ผูอานจะตอง
ทราบวาการกระทําอะไรเกิดขึ้นกอน หลัง โดยอาศัยสังเกตจากคําชี้แนะ  (Signal words) เชน
คําวา “after” “during” “when” “as” “since” “while” และ”then” นอกจากความสัมพันธทางดาน
เวลาแลวอาจจะเปนความสัมพันธระหวางของ 2 สิ่ง ผูอานจะตองพยายามอางอิงใหไดวา
สิ่งตางๆจะสัมพันธกันอยางไร

13. การอานเพื่อเขาใจความหมายของคําสรรพนามที่ใชแทน (Pronouns and
Antecedents) ทักษะนี้ก็นับวาเปนสิ่งสําคัญที่จะตองฝก เน่ืองจากในบางครั้งคําสรรพนามอาจจะ
แทนความหมายของเรื่องทั้งเรื่อง หรืออาจจะแทนคํานามเพียงตัวใดตัวหนึ่งโดดๆ

14. การอานเพื่อเขาใจจุดประสงคของผูเขียน (Author’s purpose and point of
View) ทักษะขอน้ีตองการจะฝกวาหลังจากผูอานอานเรื่องจบแลว ทราบหรือไมวา  ผูเขียนมี
จุดประสงคอยางไร ตองการกลาวถึงขอเท็จจริง โฆษณาชวนเชื่อ หรือลําเอียง ผูเขียนตองการ
จะใหผูอาน  ทราบถึงอะไร เปนตน

15. การอานเพื่อตีความหมายจากคําชี้แนะความหมาย (Signal words) คําชี้
แนะความหมายนับวาเปนหัวใจสําคัญในการที่จะชวยใหผูอานทราบวาความดําเนินไปอยางไร    
บอกเรื่องราววาสอดคลอง ขัดแยงกัน หรือตอนใดสรุป บอกความสัมพันธระหวางความคิด
ตัวอยางเชน 1)คําที่ชี้แนะแสดงถึงการเพิ่มเติมสอดคลองไปดวยกัน เชน and, also, another,
since, again etc. 2)คําชี้แนะที่แสดงวาความกําลังจะเปลี่ยนไป เชน but, in spite of,
although,  however etc.
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2.8 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการอาน
    นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงทฤษฎีในการอานเพื่อความเขาใจ  ซึ่งไดแก

ทฤษฎีการจัดลําดับสําคัญของขอความและการวิเคราะหเชื่อมโยงขอความอันเปนทฤษฎีที่  
เกี่ยวของกับการอานเพื่อความเขาใจซึ่ง แลพพ และ ฟลัด (Lapp and Flood, อางถึงใน พรทิพย
สุทธิพันธ 2529 : 43)  ไดรวบรวมไวดังนี้

1. ทฤษฎีเนนการจัดลําดับใจความสําคัญ ทฤษฎีนี้เนนการอานเปนกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับหลักจิตวิทยา 2 ประการ คือ การรูขาวสาร และเม่ือรับขาวสาร แลวนําไป
เปรียบเทียบกับประสบการณเดิม แลวเกิดเปนความรูใหม  โดยผูรับขาวสารแลว จะนําไป
เปรียบเทียบกับความรูเดิม ของจริงหรือรูปภาพ ถาไมตรงกับขอมูลดังกลาวก็จะอานขอความซ้ํา
ถาขาวสารที่อานใหความรูสึกในทางลบ จะตองใชเวลาในการรับรูนานกวาขาวสารที่ใหความรูสึก
ในทางบวก จากนั้นสมองจะบันทึกความเขาใจเกี่ยวกับรูปรางของคํา และความหมายของ
ประโยคไว

2. ทฤษฎีการวิเคราะหการเชื่อมโยงขอความ ทฤษฎีนี้เนนผูอานที่จะดึงขอความ
ที่มีความหมายคลายคลึงกับการเชื่อมโยงกัน หรือขจัดขอความที่ไมตองการออก  ขอความที่ได
รับการปรับปรุงแกไข แลวจะมีความสัมพันธในทางบวก

นอกจากนี้ สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2537 : 179) ไดกลาวถึงทฤษฎีการอานเพื่อ
จับใจความไววา  การอานเพื่อจับใจความ เปนการเรียนรูที่เกิดจากการเชื่อมโยง ระหวางสิ่งเรา
และการตอบสนองโดยใหการเสริมแรงที่เหมาะสม  ในขณะที่ตอบสนองตอสิ่งเราจะทําใหเกิด
การเรียนรูไดดีขึ้น  ดังนั้น  การอานจึงเกี่ยวกับการเรียนรูที่มีการจัดลําดับไวอยางตอเน่ือง

ทฤษฎีการอานเชิงจิตวิทยา (Psycholinguistic Reading)
การอานเปนกระบวนการที่ซับซอน มิไดหมายถึงการรูจักตัวอักษรหรือคําเทา

นั้นแตเปน การทํากิจกรรมหลายอยางในขณะที่อาน เชน  การคนหาตัวอยาง การคาดหมายคํา
ตอบไว   ลวงหนา  การเดาเรื่อง  การทดสอบวาสิ่งที่ผูอานคิดหรือเดาลวงหนาไวกอนถูกตองกับ
เรื่องจริงหรือไม ถาไมตรงตามการคาดหมายก็เปลี่ยนแนวการคิดใหม ซึ่งกระบวนการนี้จะ
ดําเนินไปเรื่อยๆ จนกวาจะอานเนื้อเรื่องนั้นๆจบ

การอานตามแนวภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยานั้น เปนกระบวนการอานที่ผูอานตอง
เปนผูกระทํา และรูจักเลือกสรรตลอดเวลา ผูอานตองใชประสบการณเดิม ความรูทางโลก
ความรูทางภาษามาชวย เนนความสัมพันธระหวางความคิดกับภาษา

วาวแวว โรงสะอาด (2530 : 78) กลาววาภาษาศาสตรในเชิงจิตวิทยานั้น เปน
ศาสตรที่พัฒนาการจากศาสตร 2 สาขา คือ จิตวิทยาการรับรู (Cognitive Psychology) และ
ภาษาศาสตร (Linguistics) ซึ่งชวยใหรูเร่ืองกระบวนการอาน นอกจากนี้ยังเปนศาสตรที่ศึกษา
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ความสัมพันธระหวางกระบวนการของความคิดกับภาษา คือศึกษาวาคนเราใชภาษาไดอยางไร
ภาษามีผลตอ พฤติกรรมของมนุษยอยางไร  เราเรียนรูภาษาไดอยางไร

กูดแมน (Goodman 1972 : 84) อธิบายวา เปนกระบวนการทางภาษาศาสตร
เชิงจิตวิทยา ซึ่งผูอานสรางความหมายอยางดีที่สุดจากสิ่งที่ผูเขียนไดเรียบเรียงไวในบทอาน
กูดแมน (Goodman) เห็นวาขั้นตอนการสรางความหมายเกิดขึ้น โดยมีพฤติกรรมดังตอไปน้ี

1. การสุมตัวอยาง (Sampling) คือ การที่ผูอานเลือกใชสิ่งของนําจากขอความที่
เขาอาน และเลือกใชความรูทางภาษาศาสตรของตน เพ่ือหาความหมายจากขอความที่อาน

2. การคาดคะเน (Prediction) หมายถึง การที่ผูอานใชความรูทางดาน
โครงสรางภาษาเพื่อคาดคะเนชนิดของคําที่จะพบตอไปน้ี ในขอความนั้นๆ

3. การทดสอบ (Testing) เม่ือผูอานไดสุมตัวอยาง และคาดคะเนแลว เขาจะ
ทดสอบวาสิ่งที่เขาคาดคะเนนั้นถูกกตองหรือไม โดยการทดสอบความหมายที่ไดจากสิ่งที่เขา
อานกับ  ความหมายของขอความรอบขางที่ปรากฏอยูในขอความนั้น

4. การย้ําเพื่อความมั่นใจ (Confirming) ขั้นนี้ผูอานจะย้ําเพื่อใหเกดิความมั่นใจ
วาสิ่งที่เขาคาดคะเนนั้นใหความหมายถูกตอง

5. การแกไขเม่ือจําเปน (Correcting when necessary) จะเกิดขึ้นเม่ือผูอาน
ทดสอบหรือยํ้าเพื่อความเขาใจ แลวพบวาสิ่งที่ตนคาดคะเนนั้นใหความหมายไมถูกตองก็จะยอน
กลับไปเลือกสิ่งชี้นําใหม

โคดี้ (Coady 1979 : 56-58) ไดปรับทฤษฎีของกูดแมนที่ใชกับภาษาที่ 1
มาเปนแบบจําลองที่ใชกับภาษาที่ 2 โดยอธิบายไดวา การอานในเชิงจิตวิทยาเกิดขึ้นไดดวย
ปฏิสัมพันธของปจจัย 3 ประการ ดังแผนภูมิดังตอไปน้ี

ความสามารถเชิงความคิด      ความรูเดิม

     กลวิธีกระบวนการ

แผนภูมิที่ 2  ปจจัยของการอานเชิงจิตวิทยา

การอานในเชิงวิทยาเกิดขึ้นดวยปฏิสัมพันธของปจจัย 3 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถเชิงความคิด (Conceptual abilities) เปนความสามารถทาง

สติปญญาเปนปจจัยหนึ่งในการเรียนการอานภาษาอังกฤษ
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2. ความรูเดิม (Background knowledge) หมายถึงสิ่งที่ผูอานมีความรูอยูบาง
แลว กอนการอานเนื้อเรื่องนั้นๆ เชน ผูที่เคยมีพ้ืนฐานความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม  เรื่องราวของ
ประเทศนั้น   มากอนจะเขาใจหรือเรียนรูไดเร็วกวาผูที่ไมเคยมีความรูเดิมเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้
มากอน ความรูเดิมจะเสริมความเขาใจเนื้อเรื่องถึงแมจะขาดความรูเรื่องไวยากรณ

3. กลวิธีกระบวนการ (Process strategies) หมายถึงองคประกอบของ
ความสามารถในการอาน เชน ความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางหนวยคําและหนวยเสียง
ความรูเรื่องพยางค หนวยคํา ความรูทางไวยากรณ ตลอดจนความหมายของคํา และบริบท

กลวิธีกระบวนการเปนองคประกอบยอยของความสามารถในการอานกลาวคือ 
ผูอานจะเลือกใชองคประกอบเหลานี้ตามจุดมุงหมายที่ตางกัน เชน เลือกใชความรูเกี่ยวกับระบบ
เสียงในภาษา   เพ่ือฝกทักษะการฟง  หรือเลือกใชความรูเกี่ยวกับความสอดคลอง  ระหวาง
หนวยเสียงกับตัวอักษรในการฝกทักษะการอานเปนตน

จากองคประกอบของการอานในเชิงจิตวิทยาของโคดี้ (Coady) ดังที่กลาวมา
แลว โคดี้ ไดเสนอแนะการสอนอานในภาษาที่สองวา ครูควรใหความสําคัญกับการสอนกลวิธี
ในการทําความเขาใจสิ่งที่อานการสอนอานไมควรใชวิธีใดเพียงวิธีเดียว เน้ือหาในบทอานที่
นํามาใชควรจะเปนเรื่องที่นาสนใจ และมีความสัมพันธกับความรูเดิมของผูเรียน เพราะหาก
ผูอานมีความรูทางดานไวยากรณนอย จะสามารถนําความรูเดิมที่เกี่ยวกับเนื้อหาในบทอาน
มาชวยตีความ และทําความเขาใจเนื้อเรื่องได

ทฤษฎีประสบการณเดิม (Schema Theory)
ประสบการณเดิม หรือ Schema เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงกลุมความรูซึ่งประกอบ

ดวยโครงสรางความรูของมนุษยที่มีอยูเดิมแลว (Schemata หรือ Knowledge structure) มนุษย
จะเก็บความรูไวในสมองอยางมีระบบเปนประเภท (Rumelhart 1981 : 4-12) และเม่ือเราพูดถึง
เรื่องใดเรื่องหน่ึง เราจะเรียบเรียงคําพูดโดยใชขอมูลตามที่มีอยูในเรื่องน้ัน รวมทั้งเราจะตีความ
ไปตามสิ่งที่เรารูแลวเกี่ยวกับเรื่องนั้น ซึ่งจํานวนขอมูลที่มีเกี่ยวกับเรื่องแตละเร่ืองขึ้นอยูกับ
ประสบการณ และความรูเดิมที่มีอยู (Duffy and Rochler 1982 : 22) สวนเรื่องที่อานหรือ
บทอานไมมีความหมายในตัวเอง  บทอานเปนเพียงเครื่องชี้ทิศทางใหผูอานรูวาตนจะสราง
ความหมายจากความรูที่ตนมีอยูกอนอยางไร นั่นคือผูอานจะตองสรางความหมายขึ้นเองโดยการ
นําโครงสรางความรูที่มีอยูมาสัมพันธกับขอเขียนโดยในตัวโครงสรางความรูเดิมจะมีชองวางอยู
เม่ือกระบวนการอานดําเนินไปผูอานจะไดความหมายจากสิ่งที่อานมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง
ชองวางนั้นหมดไปความเขาใจจะเกิดขึ้น

คารเรลล (Carrell 1987 : 467) ไดแบงโครงสรางความรูเดิมออกเปน 2ชนิด คือ
1. โครงสรางความรูเดิมแบบรูปนัย (Formal schemata) หมายถึงการที่ผูอานมี

โครงสรางความรูเกี่ยวกับโครงสรางงาน  เขียนในลักษณะตางๆ เชน  การเขียนเชิงบรรยาย
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นิทาน นิยาย เรื่องทางวิทยาศาสตรหนังสือพิมพ ถาผูอานมีความรูสึกไวตอโครงสรางของ
การเขียนและรูจักใชความรูเดิมเหลานี้ใหเปนประโยชนในขณะที่อานจะชวยอยางมากในดาน
ความเขาใจและความทรงจํา ทั้งน้ีเพราะลักษณะการเขียนเรื่องราวตางๆจะแตกตางกันไป และมี
ลักษณะโครงสรางของขอเขียนเฉพาะแตละรูปแบบ เชน นิทาน หรือเรื่องสั้น ก็จะมีโครงสราง
เปนฉาก (Setting )  การริเริ่ม (Beginning) การดําเนินเหตุการณ (Development) และตอนจบ
(Ending)  ในบรรดาโครงสรางขอเขียนทั้งหมด  โครงสรางของขอเขียนแบบเลาเรื่อง  หรือ
โครงสรางการเขียนเชิงบรรยาย คอนขางงาย และเปนที่คุนเคยกันมาก และผูอานสวนมากมี
โครงสรางความรูเกี่ยวกับงานเขียน  แบบบรรยาย (Narrative schemata) มาแลว

2. โครงสรางความรูเชิงเน้ือหา (Content schemata) คือการที่ผูอานมี
ความรูเดิมเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งมากอน  จะชวยทําใหเกิดความเขาใจ
ดีขึ้น เชน ความรู ดานเศรษฐกิจ การแพทย ธุรกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน ผูอานที่
มีโครงสรางความรูเดิมในดานตางๆเหลานี้จะรับรูเร่ืองราวไดเร็วกวาผูที่ไมเคยมีประสบการณ
ความรูทางดานเนื้อหาเหลานี้มากอน

จากทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการอาน  สามารถสรุปไดวา  การอานเพื่อความเขาใจ
นั้นเกี่ยวของกับทฤษฎีการจัดลําดับใจความสําคัญและทฤษฎีการวิเคราะหการเชื่อมโยงขอความ
ตลอดจนการอานยังเปนกระบวนการภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ
ของปจจัย  3 ประการ คือ  ความสามารถเชิงความคิด ความรูเดิม และกลวิธีกระบวนการ
นอกจากนี้ทักษะ การอานยังเกี่ยวของกับทฤษฎีประสบการณเดิม นั่นคือ ผูอานจะสราง
ความหมายของการอาน โดยใชประสบการณมาสัมพันธกับขอเขียนที่อาน  ซึ่งโครงสราง
ความรูเดิมสามารถแบงออกไดเปน  2 ชนิด คือ โครงสราง ความรูเดิมแบบรูปนัย  ซึ่งหมายถึง
การที่ผูอานมีโครงสรางความรูเกี่ยวกับโครงสรางงานเขียนในลักษณะตางๆ และโครงสราง
ความรูเชิงเน้ือหา  ซึ่งหมายถึง การที่ผูอานมีความรูเดิมเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องมากอน

3. วิธีสอนภาษาอังกฤษ
   ในการสอนภาษาอังกฤษมีวิธีการสอนที่หลากหลาย  ซึ่งแตละวิธีสามารถพัฒนาให

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ตลอดจนบรรลุจุดประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไว
เชน

- วิธีสอนแบบบูรณาการ (Integrate Learning)
- วิธีสอนภาษาแบบองครวม (Whole Language Approach)
- วิธีสอนแบบรวมมือ (Cooperative Learning)
- วิธีสอนโดยโครงงาน (Project-Based Learning)
- วิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
- วิธีสอนเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach)
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ซึ่งในที่นี้จะขอกลาวถึง วิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอน
เพ่ือการสื่อสาร ดังนี้ คือ

     3.1 วิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด
    แผนที่ความคิด (Mind Mapping) มีชื่อเรียกที่หลากหลายแตกตางกันไปเชน

Semantic Mapping, Story Mapping, Concept Map, Semantic Webbing, Diagrams etc.
แผนที่ความคิดเปนเทคนิคการสรางภาพเชื่อมโยงที่ชวยใหเกิดการพัฒนาศักยภาพทางสมอง        
โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด จะชวยกําหนดขอบขายของทักษะใน
ดานตางๆ ประกอบดวย คํา ภาพ ตัวเลข ความเปนเหตุเปนผล สี รวมทั้งความคิดรวบยอด
ตางๆ ดังนั้น เทคนิคการสรางแผนที่ความคิดจึงชวยพัฒนาทักษะการเรียนรูทั้งในเวลากอนเรียน
ขณะเรียน และหลังเรียนเพ่ือทบทวน บทเรียน สาระความรูตางๆ นอกจากนี้เทคนิคการสราง
แผนที่ความคิดยังชวยในการเรียนรูและ  เชื่อมโยงการใชสายตา และสมอง ชวยในการจดจํา
สาระความรู เกิดความคงทนในการจํา

มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด
ไวมากมาย เชน

ศิริรัตน  นีละคุปต (2532 : 27) กลาวถึงแผนที่ความคิด (Mind Mapping) วาคือ
การจดบันทึกเนื้อความจากสิ่งที่อานมาเขียนเปนแผนภูมิ จะทําใหนักเรียนคิดวิเคราะห ประเมิน
ขอมูลที่จะเติม และใหเหตุผลเชิงวิพากษวิจารณ นักเรียนจะตองเรียบเรียง และจําแนกความคิด
ตามแบบการเขียนของผูเขียน อาจกลาวไดวาการเติมขอมูลในแผนภูมิเปนแบบฝกหัดความคิดที่
นักเรียนตองใชสติปญญา ถานักเรียนสรางแผนภูมิไดก็ถือวาอานเขาใจ

เสาวลักษณ  รัตนวิชช  (2534 : 85) กลาววา การสอนอานแบบเทคนิค
การสรางแผนที่ความคิด (Mind Mapping) หมายถึง แผนที่ความคิดที่ผูสอนใชในการสอนอาน
เพ่ือชวยใหผูเรียนจับใจความสําคัญของเร่ือง เชน การลําดับเรื่อง การโยงความสําคัญของเร่ืองที่
สัมพันธกันเปนเหตุเปนผลกัน เปนปญหาและแกปญหานั้น การเปรียบเทียบความคลายคลึง
ความแตกตางของเรื่อง นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับการใหรายละเอียดของเรื่องอีกดวย

เดวิดสัน (Davidson 1982 : 52) กลาวถึง การสอนอานแบบเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิด (Mind Mapping) วาหมายถึง การสรางความสัมพันธของความคิดของผูอานจาก
เน้ือเรื่องโดยใช  เสนแสดงใหเห็นถึงความเขาใจของเรื่องที่อาน

ซิเนทรา โจเซฟน และ เดวิด (Sinatra Josephine and David 1984 : 22) ให
ความหมายวา เทคนิคการสรางแผนที่ความคิด (Mind Mapping) เปนเทคนิคการสอนอาน
เพ่ือความเขาใจโดยใชเสนแสดงความสัมพันธระหวางความคิดหลัก และประเด็นตางๆในเรื่อง

ไฮมลิซ และพิทเทลแมน  (Heimlich and Pittleman1986 : 3) กลาววา
การสอนอานแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ไมใชเทคนิคใหม แตมี
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มานานหลายปแลว เพียงแตเดิมเรียกวา Semantic Webbing, Networking หรือ Plot Maps ซึ่ง
มีความหมายถึงแผนภูมิที่แสดงใหเห็นความสัมพันธของใจความสําคัญหรือคําๆหนึ่งกับคําอ่ืน

ซีมิดท (Schmidt 1986 : 113) กลาววา การสอนอานแบบเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิด (Mind Mapping) เปนยุทธวิธีการอานเพื่อความเขาใจ โดยใหผูอานทํา Mind
Mapping เพ่ือแสดงถึงความเขาใจที่ไดรับจากการอาน

โรสเบอรรี่ (Rosebery 1986 : 4) กลาววา การสราง Mind Mapping เปน
เทคนิคที่ทําใหเห็นภาพเปนรูปเปนรางขึ้นทําใหเด็กเกิดความเขาใจในงานเขียนน้ันงายขึ้น

เดวี่ส และ ไมเคิล (Davis and Michael 1989 : 232) กลาวถึง การสอนอาน
แบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด (Mind Mapping) วาเปนเทคนิคการสอนอานเพื่อ
ความเขาใจที่สามารถใชไดทั้งกอนการอาน ระหวางการอาน และหลังการอาน แผนที่ความคิด
(Mind Mapping) จะชวยใหผูอานมองเห็นขั้นตอน และลําดับของความสัมพันธของเร่ืองที่อาน
เปนอยางดี

จากความหมายของเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดที่นักการศึกษาหลายทานได
กลาวไวขางตน สามารถสรุปไดวา  เทคนิคการสรางแผนที่ความคิด (Mind Mapping) สามารถ
นํามาใชในการสอนอานเพื่อความเขาใจได โดยที่ผูเรียนสามารถเขียน Mind Mapping เพ่ือแสดง
ใหเห็นถึงความสัมพันธของเนื้อเรื่องที่อาน ตลอดทั้งใจความสําคัญ ลําดับเหตุการณตางๆ
อยางเปนลําดับ ซึ่งสงผลใหผูเรียนเขาใจเรื่องที่อานไดอยางดี ทําใหเกิดภาพพจน รวมทั้งจําเรื่อง
ไดนาน และเกิดทัศนคติที่ดีตอการอานอีกดวย

ความสําคัญ และลักษณะของการสรางแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
การสอนอานแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด (Mind Mapping) นั้น

นักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการอานกลาวถึงคุณคาของเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดไว
หลายประการ ดังนี้

มอรริส และ สเตวารท ดอรี่ (Morris and Stewart-Dore 1984 : 48) ไดกลาวถึง
เทคนิคการสรางแผนที่ความคิดไวหลายประการ คือ

1. เทคนิคการสรางแผนที่ความคิด เปนการจัดเรียงคําสําคัญ (Key Words) ซึ่ง
แสดงใหเห็นความสัมพันธของเหตุการณ และแนวคิดในบทอาน ดังนั้นจุดมุงหมายของการทํา
แผนที่ความคิด คือ เพ่ือแสดงความสัมพันธของเหตุการณ และแนวคิดของเรื่องที่อาน

2. เทคนิคการสรางแผนที่ความคิด สามารถใชเพ่ือเสนอบทเรียน สรุปบทเรียน
หรือทบทวนบทเรียนได

3. เทคนิคการสรางแผนที่ความคิด ชวยใหผูเรียนไดฝกการจัดระบบความคิด
เหลานั้น โดยจะนําแนวคิดตางๆมาจําแนก แลวจัดเขาเปนกลุมตามหัวขอ

4. เทคนิคการสรางแผนที่ความคิดสอนใหผูเรียนคิดอยางมีระบบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



50

5. เทคนิคการสรางแผนที่ความคิด ชวยใหการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
เปนไปอยางมีจุดมุงหมาย

มัวร และ รีเดนซ (Moore and Redence 1984:11-17) ไดทําการศึกษาวิจัย
ตางๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และไดเสนอขอสรุปไวดังตอไปน้ี

1. เทคนิคการสรางแผนที่ความคิด มีสวนชวยในการเรียนรูคําศัพทของผูเรียน
2. วุฒิภาวะของผูเรียนมีผลตอประสิทธิภาพการใชเทคนิคการสรางแผนที่ 

ความคิด ซึ่งจะใหประโยชนตอผูเรียนในระดับอุดมศึกษาไดดีที่สุด สวนในระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับประถมศึกษาใหผลรองลงมา

3. การใชเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดหลังการอาน ใหผลตอผูเรียนดีกวา
การใชกอนการอาน เพราะผูเรียนจะเกิดการตื่นตัว  และใชความคิด  เพ่ือสรุปเนื้อความแลว
แสดงเปนแผนที่ความคิด

4. ครูผูสอนที่ใชเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดกับการสอนอาน จะตองมี
การเตรียมตัว และม่ันใจในบทเรียนมากกวาปกติ

จากความสําคัญ และลักษณะการสรางแผนที่ความคิดสรุปไดวา การสรางแผนที่
ความคิด จะชวยใหเห็นความสัมพันธของเหตุการณ และแนวคิดของเรื่องที่อาน ชวยใหผูเรียนได
ฝกการจัดระบบความคิด ทําใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีจุดมุงหมาย ซึ่งเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิดนี้ สามารถใชเพ่ือเสนอบทเรียน สรุปบทเรียนหรือทบทวนบทเรียนก็ได แตการใช
ในขั้นตอนหลังการอาน จะใหผลตอผูเรียนดีกวา ขั้นกอนการอานเพราะผูเรียนจะสามารถใช
ความคิดเพื่อสรุปเนื้อหาที่อานแลวสรางเปนแผนที่ความคิดได  นอกจากนี้ครูผูสอนที่ใชเทคนิค
การสรางแผนที่ความคิด    ในการสอนอานจะมีการเตรียมตัวและมีความมั่นใจในการสอนซึ่งจะมี
ผลใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

ประโยชนของเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด
1.ชวยใหมองเห็นความเชื่อมโยงของคํา ความคิดรวบยอด และสาระความรู

ตางๆ
2.ชวยในการจํา เขาใจ ในเรื่องที่เรียนรูมากขึ้น และเร็วขึ้นมากกวาการอานจาก

เน้ือหาลวนๆ
3.ชวยในการประเมิน มองเห็นศักยภาพการเรียนรูของสมองตนเองมากขึ้น
4.ชวยใหสามารถคิดไดชัดเจน ลึกซึ้ง และหลากหลายมากขึ้น
5.ชวยใหการเรียนการสอน การศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.ชวยใหจําสาระตางๆไดนาน เกิดความคงทนของการเรียนรู
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   สรุปก็คือ เทคนิคการสรางแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ถาใชไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสมตามวัตถุประสงคการเรียนรู จะชวยพัฒนาศักยภาพการเรียนรูในแทบทุกดาน
ทุกวิชา ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติในดานตางๆไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่สําคัญเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิดจะตองเกี่ยวของกับการถามคําถามทุกระดับบอยๆรวมทั้งการใหการเสริมแรง
เสริมกําลังใจโดยตลอด เพ่ือสงเสริมการคิดคน แสวงหาคําตอบ หรือทบทวนเรื่องตางๆที่เรียนไป
แลวทุกแงทุกมุม

รูปแบบการสอนอานโดยใชเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด
รูปแบบในการสรางแผนที่ความคิดจากการอาน   สามารถทําใหหลายรูปแบบ

ซึ่งในแตละแบบนั้นเปนหนาที่ที่ผูสอนจะตองศึกษาใหเขาใจ กอนนําไปใชเน่ืองจากรูปแบบแตละ
ลักษณะก็มีความเหมาะสม กับแตละเน้ือหา และวัยของผูเรียน ผูวิจัยไดศึกษาแนวการสราง
แผนที่ความคิด ของเสาวลักษณ รัตนวิชช (2534 : 31-32) และ ไฮมลิซ และพิทเทลแมน
(Heimlich and Pittleman 1986:3) และไดรูปแบบการสรางแผนที่ความคิดที่เหมาะกับระดับชั้น
ประถมศึกษาจํานวน 3 รปูแบบ ดังตอไปน้ี

1. แผนที่ความคิดพรรณนารายละเอียด (Thematic or Descriptive) ใชแสดง         
รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ หรือสิ่งของ โดยมีใจความสําคัญอยูตรงกลาง และ         
โยงความสัมพันธจากใจกลางไปยังหัวขอสําคัญตางๆดวยเสนตรง และจากหัวขอสําคัญก็มี   
การโยงไปยังรายละเอียดปลีกยอย
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หมายเหตุ
1 = ใจความหลัก
2 = หัวขอสําคัญ
3 = รายละเอียดปลีกยอย

แผนภูมิที่ 3 แผนที่ความคิดแบบพรรณนารายละเอียด
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2. แผนที่ความคิดลําดับเหตุการณ (Narrative Sequential map) ใชแสดงเรื่องเลา
ที่จัดองคประกอบตามลําดับโดยมีลูกศรเปนเครื่องแสดงลําดับและเชื่อมโยงรายละเอียดสนับสนุน
ในแตละกรอบ

1

2 2 2

3 3 3

3 3 3

4 4 4 4

หมายเหตุ
1 = ใจความหลัก
2 = เหตุการณ
3 , 4 = รายละเอียดสนับสนุน

แผนภูมิที่ 4  แผนที่ความคิดแบบบรรยายลําดับเหตุการณ
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3. แผนที่ความคิดเปรียบเทียบความแตกตาง  ( Comparative and Contrastive 
Map )กรอบบนสุดเปนหัวขอเรื่องที่จะเปรียบเทียบ เครื่องหมายลูกศรโยงไปยังกรอบดานซายมือ
ใชแสดงความเหมือน ลูกศรหลักเชื่อมโยงกรอบทางขวามือแสดงความแตกตาง มีรายละเอียด
งายๆทั้งสองฝายในกรอบดานขาง

1

2 3

     6 6
4 5

6 6
6 6

6 4 5 6

6 6
4 5

6 6

หมายเหตุ
1 = หัวขอเร่ืองที่จะเปรียบเทียบ 4 =  ลักษณะที่เหมือน
2 = ความเหมือน 5 = ลักษณะที่แตกตาง
3 = ความแตกตาง 6 = รายละเอียดยอย

แผนภูมิที่ 5 แผนที่ความคิดแบบแสดงการเปรียบเทียบความแตกตาง
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   จะเห็นไดวารูปแบบของแผนที่ความคิดนั้น   แตกตางกันไปตามลักษณะของบทอาน
ซึ่งผูสอนจะตองแนะนําใหผูเรียนไดทราบวาเรื่องที่อานเปนขอเขียนในลักษณะใด เพ่ือจะชวยให
ผูเรียนเกิดความเขาใจ เรื่องที่อานไดงายขึ้น และสามารถสรางแผนที่ความคิดได ซึ่งจะชวยให
ผูอานมีประสิทธิภาพในการอานเพื่อความเขาใจ

แนวการสอนอานโดยใชเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด
ไฮมลิซ และพิทเทลแมน (Heimlich and Pittleman 1986 : 5) กลาววา เทคนิค

การสรางแผนที่ความคิดสามารถนําไปใชกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได 3 ระดับ คือ
1. สอนคําศัพท
2. กิจกรรมกอน และหลังการอาน
3. ฝกทักษะการอาน

1.การสอนคําศัพทโดยเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด
ไฮมลิซ และพิทเทลแมน (Heimlich and Pittleman 1986:5) มีวิธีการสอนดังนี้

1. เลือกคําศัพท หรือหัวเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งที่จะเรียนมา 1 คํา หรือ 1 เรื่อง
2. เขียนคําศัพท หรือหัวเรื่องนั้นลงบนกระดานชอลก
3. กระตุนใหผูเรยีนคิดหาคําศัพทอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับหัวเรื่องใหไดมากที่สุด

แลวจัดกลุมคําศัพทนั้นเปนหัวขอยอยๆ (Categories)
4. ผูเรียนแตละคนเสนอรายการคําศัพทที่คิดไว อภิปราย แลวจัดคําศัพท

เขาเปนกลุมหัวขอประกอบกันจนเปนแผนที่ความคิดคําศัพทของชั้นเรียน
5. พยายามใหผูเรียนมีสวนรวมในการทําแผนที่ความคิด
6. ใหผูเรียนไดมีการฝกการจําแนกคําศัพทโดยใชหัวขอยอยตางๆในแผนที่

ความคิด
7. การอภิปรายเกี่ยวกับแผนที่ความคิดเปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุด       

ในบทเรียนเพราะมีจุดประสงคเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูคําศัพทใหม พรอมความหมายจาก
คําศัพทที่เคยเรียนรูมาแลว และมองเห็นความสัมพันธระหวางคําศัพทในแผนที่ความคิด

ไคลน และคณะ (Klein et al. 1991 : 279) ไดเสนอวิธีการสอนคําศัพทโดยใชแผนที่
ความคิดไวดังนี้

1. เลือกคําที่เปนคําศัพทสําคัญของโครงเรื่องหรือหัวขอ และเขียนคําที่เปน
หัวเรื่อง เชน Boating ลงตรงกลาง My maps

2. ครูใหนกัเรียนเดาคําที่จะพบในเน้ือเรื่อง หรือคําที่เกี่ยวของกับหัวเรื่อง เม่ือ
นักเรียนบอกคําศัพท ครูเขียนคําศัพทนั้นๆลงบนกระดานดํารอบๆคําศัพทสําคัญ หรือหัวเรื่อง
เชน เกี่ยวกับเรือ   นักเรียนเดาคําศัพท เชน fish sail water beach เปนตน
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3. กระตุนใหนักเรียนอภิปรายวา ทําไมจึงคิดวา Boating เปนคําศัพทสําคัญ
ซึ่งนักเรียนจะอภิปรายวา เม่ือพูดถึงการตกปลา การพายเรือ ก็นาจะเปนเรื่องเก่ียวกับเรือ ซึ่ง
เปนหัวขอสําคัญที่จะกลาวถึงในเนื้อเรื่อง

4. นักเรียนอภิปรายวิธีที่คําศัพทสัมพันธกับคําอ่ืนๆ เชน เราใชเรือเพ่ือออกไป
ตกปลา หรือเราพายเรืออยูในน้ํา เปนตน

  Swim

Fish  sail

    Boating
Sun Beach

  Dock Water

แผนภูมิที่ 6: แผนที่ความคิดเกี่ยวกับเรื่อง Boating

2. ใชเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดในกิจกรรมกอนและหลังการอาน
คาเรลล ฟาริส และลิเบอรโต (Carrell Pharis and Liberto 1989 : 647-653, อางถึง

ใน อรรณพาณี  เทียนเพ่ิมพูล 2541 : 34) ไดเสนอแนะขั้นตอนการนําแผนที่ความคิดไปใชเปน
กิจกรรมกอนการอาน และหลังการอานดังนี้

1. ขั้นระดมความคิด เปนขั้นที่นักเรียนชวยกันใชภาษา เชื่อมโยงขอมูลที่เปน
ความคิดรวบยอดที่สําคัญของเร่ืองกับความรูเดิมที่แตละโดยครูจะเขียนความคิดรวบยอดตางๆ 
ซึ่งไดจาก การอภิปรายของนักเรียน และเห็นวาสําคัญตอการชวยทําความเขาใจ เรื่องที่นักเรียน
จะตองอานลงบนกระดานดํา
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2. ขั้นจัดระเบียบขอมูล  ในขั้นน้ีครูจะสาธิตวิธีการจัดระเบียบขอมูลที่ไดใหอยู
ในรูปแผนที่ความคิด จากนั้นจึงเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดดวย โดยครูจะให
คําแนะนําชวยเหลือ จนกระทั่งนักเรียนทําแผนที่ความคิดกอนการอานเนื้อเรื่องเสร็จสมบูรณ

3. ขั้นการอาน เปนขั้นตอนที่ใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องดวยตนเอง
4. ขั้นสรางแผนที่ความคิด ดวยตนเอง โดยหลังจากที่นักเรียนอานเนื้อเรื่องจบ

ใหนักเรียนสรางแผนที่ความคิด สรุปเน้ือเรื่องที่อาน
5. ขั้นอภิปรายเพื่อตรวจสอบความเขาใจและปรับปรุงแผนที่ความคิดที่ผูเรียน

สรางขึ้น หลังจากที่นักเรียนแตละคนอานเนื้อเรื่องจบพรอมทั้งสรางแผนที่ความคิดเสร็จแลว
ครูจะเริ่มซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่ใหนักเรียนอาน เพ่ือตรวจสอบความเขาใจวานักเรียนเขาใจ
เน้ือเรื่องที่อานหรือไม  หลังจากนั้น ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับแผนที่ความคิดที่สราง
ขึ้นมา  จากนั้นก็ปรับปรุง Mind Mapping ของชั้นเรียน

รอยซเซล (Reutzel 1985 : 400 - 401) ไดเสนอแนะแนวการสอนโดยการสราง
แผนที่ความคิดที่แสดงโครงสรางของเรื่อง (Story map) ตามลําดับขั้นตอนตอไปน้ี

1. หาใจความสําคัญของเร่ือง เหตุการณสําคัญ ตัวละครสําคัญนํามาสรุป และ
จัดอันดับ

2. เขียนใจความสําคัญของเร่ือง เปนแกนกลางของแผนที่ความคิด
3. เขียนเสนโยงใหมีลักษณะสมดุลกันจากจุดศูนยกลางไปสูเหตุการณสําคัญ 

ตัวละครสําคัญ โดยอาศัยรายการที่ไดสรุปไว
4. เติมความคิดรวบยอดหลักลงในแผนที่ความคิดในลักษณะตามเข็มนาฬิกา

รอบจุดศูนยกลาง
5. เติมเหตุการณยอยๆ หรือความคิดยอยๆ ในลักษณะตามเข็มนาฬิกา

เรียงลําดับรอบๆ ความคิดรวบยอดหลัก
จอหนสัน และเพียรสัน (Johnson and Pearson 1984, อางถึงใน อรรณพาณี       

เทียนเพ่ิมพูล 2541 : 34 ) ไดเสนอแนะวิธีการอานสอนอานโดยใชแผนที่ความคิดไวดังตอไปน้ี
1. แนะนําความคิดรวบยอด นิยาม หรือหัวขอที่จะทําแผนภูมิบนกระดาน
2. ระดมสมอง โดยใหนักเรียนบอกวา เม่ือนึกถึงคําศัพทสําคัญแลว นักเรียน

คิดถึงคําศัพทอะไรที่เกี่ยวของกับคําศัพทสําคัญนั้นๆ ครูสนับสนุนใหนักเรียนบอกคําศัพทให
มากที่สุดเทาที่จะมากได

3. จัดกลุมคําศัพทเปนประเภทๆถาคําศัพทใหมที่ครูวางแผนไววาจะสอน   
ไมไดรับการกลาวถึง ใหครูเสนอคําศัพทนั้น และอภิปราย สนับสนุนใหนักเรียนตั้งชื่อหัวขอ
ยอยๆ ของคําศัพทนั้น

4. สรางแผนที่ความคิดบนกระดานใหนักเรียนสามารถเห็นแผนภูมิไดชัดเจน
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5. เม่ือสรางแผนภูมิเสร็จ  มีการอภิปราย เสนอแนะนักเรียนใหเพ่ิมหัวขอจาก
แผนภูมิที่สรางเสร็จแลว เพ่ือที่จะสรางประเภทคําใหม

6. ขยายแผนภูมิ หลังจากที่นักเรียนอานเนื้อเรื่องแลวถามีขอมูลที่แตกตาง
จากแผนที่ความคิด ที่นักเรียนสรางไวก็ใหนักเรียนเขียนรายละเอียด เพ่ิมเติม หรือปรับเปลี่ยน
ได

   ตัวอยางการสอนแผนที่ความคิดเรื่องงู (Snakes) (Johnson and Pearson 1984,
อางถึงใน อรรณพาณี เทียนเพ่ิมพูล 2541 : 34) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. ครูเขียนคําวางูลงบนกระดาน และถามนักเรียนวานึกถึงคําอะไรบางเม่ือ
นึกถึงงู

2. นักเรียนเสนอคําตางๆ เชน  มีพิษ อันตราย ตกใจ ฯลฯ แตไมมีใครกลาว
ถึงคําวาสัตวเลื้อยคลานเลย ซึ่งเปนคําศัพทที่สําคัญในหัวขอ ที่นักเรียนจะอาน ดังนั้นครูจึงบอก
วา ครูอยากจะเพิ่มคําอีกสักคํา และถามวา นักเรียนทราบไหมวาสัตวเลื้อยคลานคืออะไร มีเด็ก
คนหนึ่งตอบวา คือสัตวเลือดเย็น ครูก็เพิ่มเติมคําที่นักเรียนตอบลงในแผนภูมิ

3. นักเรียนจัดกลุมคําศัพท และประเภทคํา และเขียนแผนภูมิ
4. นักเรียนพูดเกี่ยวกับแผนภูมิ มีนักเรียนนึกได เกี่ยวกับงูอีก 2 ประเภท ครูก็

เขียนเพ่ิมเติมลงไป ระหวางการอภิปราย ครูอธิบายความคิดรวบยอดใหชัดเจนสําหรับคําที่
สับสน และความคิดรวบยอดที่ผิด เชน การที่นักเรียนคิดวางูทุกชนิดเปนสัตวมีพิษ

5. นักเรียนอานเนื้อเร่ืองเพ่ือที่จะหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เขาไดเขียนไว
ในแผนภูมิภายหลังการอาน และอภิปราย ครูใหนักเรียนเพ่ิมคําศัพท และความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งที่ไดเรียน ซึ่งนักเรียนก็ไดเพ่ิมคําวา แหง ออนนุม

6. 2-3 สัปดาหถัดมา นักเรียนอานเกี่ยวกับเรื่องประโยชนของงู ครูก็ทบทวน
แผนภูมิกอนการอานเรื่อง และขยายความคิดรวบยอดใหม แลวเสนอคําศัพท
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 Cold-blooded

  reptile Where they live

forests         rocky places

 Feeling about them SNAKES

 dangerous       sneaky frightening

    Kinds of snakes

       poisonous   nonpoisonous

rattle snake           garter snake     king snake

แผนภูมิที่ 7 แผนที่ความคิดเรื่อง Snakes

  3. การใชแผนที่ความคิดในการฝกทักษะการอาน
   ฟรีดแมน และเรยโนลด (Freedman and Reynolds 1980 : 678-684) ไดเสนอ

ขั้นตอนการฝกใชแผนที่ความคิดในการอานไวดังนี้
1. กําหนดทักษะ เปาหมาย และหนวยการอาน วานักเรียนจะตองอานเรื่อง

ประเภทใด
2. ตั้งคําถามหลักสําหรับแผนที่ความคิด โดยเขียนไวกลางแผนภูมิ เพ่ือเปน

แนวทางในการหาคําตอบ
3. เชื่อมโยงคําตอบของนักเรียนที่คาดวาเปนไปไดกับคําถามหลัก ครูจะเขียน

คําตอบของนักเรียนแยกไวตางหาก แลวจึงใหนักเรียนลงความเห็นรวมกันถึงคําตอบที่เปนไปได
จากนั้นจึงเติมคําตอบลงในแผนที่ความคิด

4. ใหนักเรียนหาขอสนับสนุนคําตอบแตละคําตอบ และอภิปรายเพื่อหาขอยุติ
คําตอบใดที่สมเหตุสมผลก็คงไวในแผนที่ความคิด
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5. ใหนักเรียนเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคําตอบ ในกรณีนี้ครูจะใหนักเรียน
หาขอสรุปรวมกัน

6. อานเรื่องเพ่ือหาขอมูลเพิ่มเติม นักเรียน และครูรวมกันอภิปรายสรุปขอมูล
จากแผนที่ความคิด

    ไฮมลิซ และพิทเทลแมน (Heimlich and Pittleman 1986:7) ไดเสนอขั้นตอน
ในการสรางแผนที่ความคิด ไวดังนี้

1. สรุปใจความสําคัญของเร่ืองที่อาน (Main Idea) โดยเขียนใจความสําคัญ
หรือชื่อเรื่อง (Title) ไวภายในวงกลม หรือสี่เหลี่ยม หรืออาจเปนรูปทรงอะไรก็ได

2. สรุปหรือหาหัวขอยอย (Second Categories) ที่เน้ือเรื่องกลาวถึง ผูอานจะ
ตองจําแนกประเภท หรือจัดกลุมหัวขอแนวความคิด ถาเนื้อความไมไดกําหนดไวชัดเจน ผูอาน
จะตองสรุปประเด็น และกําหนดหัวขอเอง แลวโยงหัวขอตางๆเขากับใจความสําคัญหรือชื่อเรื่อง
หลังจากที่ไดเขียนวงกลมลอมรอบแลว

3. หารายละเอียดสนับสนุน (Supporting Details) ผูเรียนจะตองอานอยาง
ละเอียด เพ่ือเก็บรายละเอียดที่จะทําใหการสรางแผนที่ความคิด แลวโยงรายละเอียดที่สนับสนุน
เขากับหัวขอยอย

     จากแนวการสอนอานโดยใชเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดทั้ง 3 ดาน คือ การสอน
คําศัพท กิจกรรมกอนและหลังเรียน และการฝกทักษะการอาน จะเห็นวาเทคนิคการสรางแผนที่
ความคิดนั้นใชไดหลายลักษณะ ตามแตเนื้อเรื่อง หรือจุดประสงคในการเรียน เทคนิคการสราง
แผนที่ความคิด เปนการฝกใหผูอานสามารถเขาใจเรื่องที่อาน และยังสามารถนําไปใชในชีวิต
ประจําวันไดอีกดวย นอกจากนี้ความเขาใจในการอานเรื่องจะชวยใหผูอานอยากอาน มีเจตคติที่
ดีตอการอาน มีความรูจากการอานและนําความรูไปใชพัฒนาตนเอง และสิ่งสําคัญที่ไดรับจาก
การสอนอาน แบบเทคนิค การสรางแผนที่ความคิดนั้นสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุงหวังให  ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

     3.2 วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร
         แนวคิดเกี่ยวกับการสอนอานเพื่อการสื่อสารนั้น ไดมีนักการศึกษาหลายทาน

เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิธีสอนไว ดังนี้
วิดโดสัน (Widdowson 1987, อางถึงใน วิสาข จัติวัตร 2528 : 42) กลาววา

ในการสอนอานเพื่อการสื่อสาร ผูอานมีความสามารถในการอาน 2 ระดับ คือระดับความเขาใจ
(Comprehension) และความสามารถในการตีความหมาย  (Interpreting) ผูอานจึงจําเปนตอง
พัฒนาการใชภาษาทั้งดานโครงสรางไวยากรณแปลความหมายของประโยค และการตีความจาก
ขอความที่สัมพันธกับประโยคอ่ืนๆอีกดวย และการอานเปนทักษะที่ผูอานเปนผูกระทํา เน่ืองจาก
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ผูอานตองตีความหมาย เดา ตรวจสอบความหมาย คาดการณลวงหนาได และรวมถึงตั้งคําถาม
กับตัวเองตลอดเวลาที่อาน

คาเนล และสเวน (Canale and Swain 1980 : 1)  ไดกลาวถึงการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสารไววาเปนการเนนใหผูเรียนเกิดสมรรถวิสัยทางการสื่อสาร (communicative
competence) คือเปนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยเปนการเรียนจากสื่อของจริง และ
เนนใหผูเรียนเปนผูใชภาษาเปาหมายในการสื่อสารนอกจากนั้นผูเรียนจะตองมีความรูทางดาน
ภาษาศาสตรเชิงสังคม (Sociolinquistic) และวัฒนธรรมดวย และในการจัดกิจกรรมภาษาให
ผูเรียน กิจกรรมภาษาเปนปจจัยสําคัญของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งน้ีเพราะผูสอนจะใช
กิจกรรมเปนสื่อเพ่ือให ผูเรียนแสดงออกทางภาษาโดยมีปฏิสัมพันธ (Interaction) กับผูสอนและ
เพ่ือนๆ

ไวท (White 1981 : 88) ไดกลาวถึงการสอนเพื่อการสื่อสารไววา การอาน
เพ่ือการสื่อสารมีจุดมุงหมายใหผูเรียนใชภาษาในการสื่อสารไดมากกวามีความรูเกี่ยวกับภาษา
อยางเดียวผูเรียนจะสนใจขอมูลที่ใชในการสื่อสารหรือการใชภาษามากกวาดานภาษา หรือกลวิธี
การใชภาษา และสนใจหนาที่ของภาษามากกวารูปแบบของภาษา ในการอานแตละครั้งผูอาน
มักมีจุดประสงคตางๆ ที่นอกเหนือจากตัวภาษา เชน อานคูมือการใชอุปกรณตางๆ เพราะ
ตองการรูวิธีการใชอุปกรณนั้น อานขาวเพราะตองการรูความจริง อานเพื่อความเพลิดเพลินหรือ
เพ่ือพัฒนาตนเอง และในทํานองเดียวกันการสอนนักเรียนที่เรียนภาษาตางประเทศ จึงควรเนน
การใชภาษาจริงๆ มากกวาการเรียนรูกฏการใชภาษาเพียงอยางเดียว และควรสนใจการนํา
ภาษาไปใชมากกวาการเรียนรูโดยไมไดนําสิ่งที่อานไปใชประโยชน

มอรโร (Morrow 1981 : 59-69) ไดใหแนวคิดสําหรับกระบวนการเรียนการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารวาควรมีลักษณะดังนี้

1. สอดคลองกับจุดประสงคในการเรียนรู ผูเรียนเรียนภาษาเพื่ออะไร ตองเรียน
จนสามารถนําไปใชได ไมใชเรียนรูเฉพาะวิธีการใชภาษาเทานั้น ทั้งน้ีเพ่ือใหการเรียนภาษาเปน
สิ่งที่มีความหมายแกผูเรียน

2. เนนความเขาใจในเรื่องทั้งหมด มากกวาความสามารถในการวิเคราะห
รายละเอียด เพราะการสื่อสารในชีวิตจริง ผูสื่อสารสนใจสารที่สื่อไปมากกวารูปแบบภาษาที่ใช
ในการสื่อสารการสอนทักษะทางภาษาแยกเปนสวนๆ ไมชวยใหผูเรียนเรียนรูการใชภาษาเพื่อ
การสื่อสารไดดีเทาการสอนในลักษณะบูรณาการที่ตองใชทักษะภาษาที่หลากหลาย

3. เนนกระบวนการในการเรียน เทากับรูปแบบของภาษา การเรียนการสอน
ควรมีความสอดคลองกับกระบวนการที่เกิดขึ้นในการสื่อสารจริง เพ่ือใหเกิดการสื่อสารที่คลาย
สถานการณจริงในหองเรียน ตองใหผูเรียนทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆที่มีลักษณะเหมือนจริง
มากที่สุด
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4. ใหผูเรียนเปนผูใชภาษา ผูสอนจึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูใชภาษา
มากที่สุด และตองมีโอกาสในการทํากิจกรรมการใชภาษาในรูปแบบตางๆใหมากที่สุด

5. ไมถือวาขอผิดพลาดเปนสิ่งที่ตองแกไขเสมอ การแกไขขอผิดพลาดของ
ผูเรียน ทุกครั้งทําใหผูเรียนเกิดความไมม่ันใจ ในการใชภาษาจึงพยายามหลีกเลี่ยงการใชภาษา
อยูเสมอ   ผูสอนจึงไมควรแกไขขอผิดพลาดทุกครั้งของผูเรียน  ควรแกไขเฉพาะเรื่องที่จําเปน
เทานั้น

กอรดอน (Gordon 1985 : 73-74) ไดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระสําคัญ
ของการสอนเพื่อการสื่อสารไววา สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ครูตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝก
ใชภาษาที่สองภายใตสถานการณจริง เพราะการไดฝกการใชภาษาดวยตนเองจะทําใหเกิด
การเรียนรูอยางแทจริง

การอานเปนกิจกรรมเพื่อการสื่อสารมากกวาจะเปนกิจกรรมที่เปนเพียง       
การรับสารเทานั้น การที่จะพัฒนาความสามารถในการอานภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร
และเปนกิจกรรมที่เปนผูผลิตภาษา ผูเรียนจะตองตระหนัก และมีจิตสํานึกในการใชกลวิธี
ในการอานมากกวาการอานภาษาแม ซึ่งเดวีส และคณะ (Davies et al. 1990 : 100) ไดเสนอ
กิจกรรมการอานดังนี้

1. ใหผูเรียนไดถายโอนขอมูลจากภาษาแมไปสูภาษาอังกฤษ
2. เน้ือหาที่ใชควรเปนเอกสารจริง หรือมาจากแหลงขอมูลทางภาษาอยางแท

จริง
3. ขั้นนําเขาสูกิจกรรมควรมีความสําคัญทั้งการอานและการเขียน
4. ใชรูปแบบภาษาเขียนที่คลายกัน
5. เนนทักษะสัมพันธ คืออานพูดและเขียน
วอลเลซ (Wallace 1992 : 54) กลาววา การอานที่มีประสิทธิภาพ คือ

การอานแบบมีปฏิสัมพันธ โดยที่ผูอานเชื่อมโยงสิ่งที่รูแลวไปสูขาวสารขอมูลในเนื้อหาเพื่อสราง
ความหมาย ซึ่งกระบวนการอานตองประกอบดวย ผูอาน – เน้ือหา – บริบท และการมี
ปฏิสัมพันธ ถือวาเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูอาน ในการอานเพื่อการเรียนรู และอานเพื่อการสื่อสาร

วิลเลียมส (Williams 1993 : 12-13) กลาวถึงมีรูปแบบการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสารไวดังนี้

1. เนนที่การใชภาษาเพื่อนําไปใชจริง ๆ ในชีวิต  โดยใชขอมูลทางภาษาที่
หลากหลาย

2. เนนที่ภาระงานซึ่งจะชวยสงเสริมการสนทนาที่มีความหมายระหวางนักเรียน
กับนักเรียน และนักเรียนกับครูผูสอน โดยขอมูลทางภาษานั้นตองเปนขอมูลที่ผูเรียนสามารถ
เขาใจได
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3. เนนที่ความสําเร็จในการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งความสําเร็จที่ผูเรียน
มีการเสี่ยงในการใชกลยุทธเพ่ือการสื่อสารตามสถานการณที่ตองเผชิญในชีวิตจริง

4. การสอนไมเนนการแกไขขอผิดพลาด เนนที่การสื่อความหมาย
5. เนนที่ตัวของผูเรียน และการเลือกหัวขอทางภาษามาสอน
สมถวิล ธนะโสภณ (2528 : 12) ไดสรุปหลักการสอนเพื่อการสื่อสารไวดังนี้
1. ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู (Learner centered) ผูเรียนทุกคนมีสวน

รวมในกิจกรรมการใชภาษา ซึ่งอาจจะเปนรูปแบบของกิจกรรมคู (Pair work) หรือกิจกรรมกลุม
(Group work)

2. การเรียนภาษาเกิดจากการรวมกิจกรรมที่ครูจัดให กิจกรรมที่จัดขึ้นจะตอง
ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด และมีความหมายดวย

3. กิจกรรม หรือแบบฝกหัดจะมีลักษณะเปนการหาขอมูลเพ่ือเพ่ิมเติม โดย
การจัดกิจกรรมใหมีชองวางในการสื่อสาร

4. การสอนมุงใหความสําคัญดานความหมาย(Meaning) และความคลองแคลว
ในการสื่อสาร (Fluency) มิใชรูปแบบ (Form) และความถูกตอง (Accuracy)

สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2530 : 51) กลาวถึง กลาวถึงการสอนอานเพื่อ
การสื่อสารวาตองเนนใหผูเรียนมีเหตุผลในการอาน กลาวคือ ผูเรียนตองรูวาอานเพื่ออะไร และ
การอานตองเปนบันไดที่จะกาวไปสูกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ตองใชทักษะการฟง การพูด และการเขียน
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนสาร ระหวางผูอานและผูเขียนดวย

สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2535 : 178) กลาววา การอานเพื่อการสื่อสารเปนการอาน
เพ่ือวัตถุประสงคใดประสงคหนึ่งที่นอกเหนือไปจากการอาน เพ่ือการศึกษาภาษา เพ่ือในชีวิต
จริง การอานสิ่งตางๆ เชน หนังสือพิมพ ปายประกาศ โฆษณา หรือแมแตนวนิยาย ผูอานไมได
สนใจตัวภาษา แตสนใจเพียงสาระที่ไดรับ หลังจากนั้นก็อาจมีการแสดงออกตอสิ่งที่อานใน
รูปแบบตางๆ เชน เม่ืออานพบประกาศสมัครงานก็อาจจะเขียนจดหมายไปสมัคร หรือไปเลาให
เพ่ือนฟงถึงความสนุกสนานที่ไดรับจากการอานนวนิยาย กลาวไดวา จุดมุงหมายในการอาน
เปนสวนสําคัญสําหรับการอานเพื่อการสื่อสาร

รพีพรรณ เอกสุภาพันธุ (2541 : 31-38) กลาวเสริมวา การสอนเพื่อการสื่อสาร
เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน และสามารถสรุปหลักในการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนไดดังนี้

1. ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง ไดแก การศึกษาทําความเขาใจ
คิด วิเคราะห   ตีความ แปลความ และสรางความหมายแกตนเอง

2. ผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันและไดเรียนรูตอกันและกัน แลกเปลี่ยนขอมูล
ความรู  ความคิด และประสบการณแกกันและกันมากที่สุด

3. ผูเรียนมีบทบาท มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูมากที่สุด
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4. ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการทํางานอยางเปนกระบวนการควบคูไปกับการมี     
ผลงานหรือขอความรูที่สรุปได

5. ผูเรียนนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
    สรุปไดวาการสอนอานเพื่อการสื่อสารนั้นมีแนวคิดในการเนนผูเรียนเปนสําคัญผูเรียน

จะตองมีจุดประสงคในการอาน และผูอานไมใชเปนเพียงผูรับสารเทานั้น แตผูอานจะเปน
ผูกระทําหรือมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหาที่อาน เพ่ือใหขาวสารขอมูลที่ถูกตอง และนําสาระจาก
การอานไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได

กิจกรรมการสอนอานเพื่อการสื่อสาร
    เกร็ลเล็ท (Grellet 1981 : 19) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมไววา ควรเปน

กิจกรรมที่ผูเรียนรูจักแกไขปญหาดวยการหาคําตอบจากขอความที่อาน และเปนการมอบภาระ
งานใหทํา สิ่งที่นํามาใหอานจะเปนบทความ ตาราง แผนผัง สมุดรายชื่อสินคน และราคาสินคา
ลักษณะกิจกรรม  ดังกลาว จะชวยใหบทเรียนมีลักษณะเปนจริงขึ้น เชน การอานโฆษณาจาก
หนังสือพิมพ เพ่ือเลือกฟงรายการวิทยุ โทรทัศน ชมภาพยนตร หรือเลือกรานอาหารตามขอมูล
ที่กําหนดใหนอกจากนี้ อาจจะใหผูเรียนเปนผูหาขอมูลที่ตองการจากตารางหรือแผนผัง เปนตน

ไวท (White 1981 : 89)  เสนอแนะแบบฝกหัดหรือกิจกรรมที่ควรใชฝกอานเพื่อ
การสื่อสาร สรุปไดวา ผูสอนควรคํานึงถึงจุดประสงคของผูเรียนเปนหลัก การเลือกกิจกรรมฝก
ทักษะการอานควรมีสถานการณจําลอง ผูเรียนควรไดทํากิจกรรมหลังการอาน จากบทความ
นั้นๆ และสามารถที่จะสื่อใหผูอานเขาใจไดโดยวิธีพูด อธิบาย เขียน หรือสื่อขอความในรูปของ
แผนผัง แผนภูมิหรือตาราง หรือทําเปนกิจกรรมกลุม โดยใหแตละกลุม อานขอความ ในแตละ
ยอหนาของบทความเดียวกัน และทุกกลุมทําเปนบันทึกยอของตนเอง หลังจากนั้นจึงรวมกัน
ทํารายงาน โดยนํามาปะติดปะตอกัน

จอหนสัน (Johnson, Keith 1982 : 163-172) เสนอหลักการจัดกิจกรรมการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารไว 5 ประการดังนี้

1. หลักการทําความเขาใจ และถายทอดขอมูล (The information transfer principle)
คือกิจกรรมที่ผูเรียนตองทําความเขาใจขอมูล แลวสามารถถายทอดขอมูลน้ันออกมาในรูปแบบ
อ่ืนๆไดเชน อานบทความ แลวกรอกขอมูลได หรืออานแบบฟอรม แลวขอมูลน้ันมาเขียน
จดหมายได

2. หลักการเพิ่มขอมูลใหไดขอมูลที่สมบูรณ (The information gap principle) คือ
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน เน่ืองจากการไมรูขอมูลบางสวนที่ผูอานคนอื่นมีอยู
ในขณะเดียวกันตนเองก็ขาดขอมูลที่ผูอานอ่ืนมีอยู นับเปนกิจกรรมที่พัฒนาความคลองแคลวใน
การใชภาษา
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3. หลักการประกอบขอมูล (The jigsaw principle) คือหลักการที่ใหผูเรียนนําขอมูล
มาปะติดปะตอใหสมบูรณ ผูเรียนตางปฏิบัติกิจกรรมแตกตางกัน แลวนํามารวมกันเพื่อใหได
ภาระงานที่สมบูรณเชน ผูเรียน ก อานจดหมายสมัครงานฉบับที่ 1 แลวกรอกแบบฟอรม
ใบสมัครงานฉบับที่ 1  ในขณะที่ผูเรียน ข อานจดหมายสมัครงานฉบับที่ 2 แลวกรอกแบบฟอรม
ใบสมัครงานฉบับที่ 2 แลวเขียนจดหมายสมัครงาน เปนตน

4. หลักการพึ่งพาอาศัยขอมูลซ่ึงกัน และกัน (The task dependency principle) คือ
กิจกรรมที่ผูเรียนตองอาศัยซึ่งกันและกัน เพ่ือจะไดรับขอมูลที่ถูกตองสมบูรณ เปนลักษณะ
กิจกรรมตอเน่ือง กลาวคือ ผูเรียนไดรับมอบหมายงานที่แตกตางกัน แตตองเปนปฏิสัมพันธ
และตรวจสอบขอมูลระหวางกัน เพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตอง และนําไปใชใน ขั้นตอนตอไป เชน
ผูเรียน ก เขียนจดหมายสมัครงานเสร็จ แลวตองนําใหผูเรียน ข กรอกขอมูลลงในใบสมัคร
กิจกรรมเสร็จสมบูรณก็ตอเม่ือแตละคนทําในสิ่งที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด และอาศัยการตรวจ
ขอมูลกันเอง

5. หลักการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (The correction for content
principle) เปนหลักการตรวจสอบวาผูเรียนถายทอดขอมูลไดถูกตองหรือไม ผูเรียนทั้งสองฝาย
สื่อสารกันเขาใจหรือไม หากตางเขาใจขอมูลและใชภาษาสื่อสารกันไดอยางถูกตอง ครูผูสอน
ไมจําเปนตองแกไขความถูกตองของหลักไวยากรณ แตในกรณีที่ไมสามารถใชภาษา สื่อสารให
เขาใจกันได  ครูผูสอนตองตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดของผูเรียน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการสื่อสาร

แฮมเมอร และชาวินยอง  (Hammer 1983 : 44-45 ; Savignon 1983 : 32) กลาววา
กิจกรรมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะตองพิจารณาถึงองคประกอบตอไปน้ี

1. ความตองการในการสื่อสาร (Communication need) กิจกรรมที่จะใหผูเรียน
กระทํานั้น ผูเรียนตองรูความตองการหรือความจําเปนในการทํากิจกรรมเพื่อนําสื่อสารอยางไร
ตอไป

2. จุดประสงคของการสื่อสาร (Communication purpose) กิจกรรมที่ดีควรมี
จุดมุงหมายในการใชภาษาเพื่อสื่อความหมายที่แทจริงในชีวิตประจําวันมากกวาฝกใชตัวภาษา

3. เนนเนื้อหาไมใชรูปแบบภาษา (Content not form) กิจกรรมที่ดีควรมีเนื้อหา
และวิธีการที่นาสนใจเหมาะสมกับวัยและความถนัดของผูเรียนรวมทั้งเปนประโยชนตอ                
ผูเรียนอีกดวย เพราะกิจกรรมที่นาสนใจ จะทําใหผูเรียนมุงไปที่การสื่อสารไมใชรูปแบบภาษา
นอกจากนี้กิจกรรมที่ดีไมควรงายเกินไปหรือยากเกินไป มีเน้ือหาภาษาอยูในระดับที่สูงกวาระดับ
ความสามารถทางภาษาของผูเรียนเล็กนอย

4. ความหลากหลายของภาษา (Variety of language) กิจกรรมตองเปดโอกาสให
ผูเรียนไดใชภาษาหลายรูปแบบ รวมทั้งการนําความรูและประสบการณตางๆ มาชวยตีความเพื่อ
ที่จะสามารถสื่อความหมายได
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5. ไมมีการแทรกแซงจากผูสอน (No teacher intervention) ผูเรียนเปนผูกระทํา
กิจกรรมมากกวาผูสอน และจะไมมีการแกไขขอผิดพลาด แตจะประเมินผลสุดทายของกิจกรรม
วาบรรลุจุดประสงคของการสื่อสารหรือไม

6. ไมมีการควบคุมสื่อ (No materials control) กิจกรรมที่ดีไมควรกําหนดภาษาที่
ผูเรียนตองใช ควรใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเน้ือหาหรือรูปแบบภาษาดวยตนเอง

7. ควรใหผูสื่อความหมายไดรับขอมูลยอนกลับ (Feedback) จากกันและกัน เพ่ือ
จะไดประเมินความสําเร็จในการสื่อสารของตน

มิลเลอร (Miller, James 1984 : 23) กลาวถึงกิจกรรมการอานเพื่อการสื่อสารวาเปน
กิจกรรมที่ใหผูอานไดมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหา มีการถอดความหมาย ถายโอนความรู ทํากิจกรรม
โดยใชชองวางขอมูลที่สําคัญ และจําเปนในการทําใหเกิดการสื่อสาร

เดวีส และคณะ (Davies et al. 1990 : 100) ไดเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการอาน
เพ่ือการสื่อสารไววา เน้ือหาที่นํามาสรางเปนภาระงานหรือกิจกรรมควรมีความหลากหลาย เพ่ือ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูสถานการณของเน้ือหา และไดสํารวจหรือทํานายเนื้อหาที่จะเรียน
มากกวาที่จะใหอานทีละบรรทัด รวมทั้งฝกใหเดาความหมายจากขอความในบริบทภาษา รวมไป
ถึงสัญลักษณทางภาษา และภาษาทาทางดวย กิจกรรมกอนการอานควรใหผูเรียนไดจับคู
เลนเกมคําศัพท สวนขั้นการดําเนินกิจกรรมผูเรียนจะไดเรียนรูลีลาและหนาที่ของภาษา จากนั้น
เปนขั้นทบทวนการอานเพื่อใหทราบเรื่องคราวๆ (Skimming) และการอานเพื่อหาขอมูลเฉพาะ
(Scanning) แลวใหผูเรียนทํานาย และทํากิจกรรมการถายโอนขอมูลโดยการพูด หรือเขียน
การใชคําถามตามแนวการสอนแบบดั้งเดิม เชน คําถามที่ตอบดวย Yes/No หรือ True/False
แบบมีตัวเลือกใหเลือกตอบและแบบเติมคํา ควรนํามาเพื่อใชเปนคําถามนํา เพราะถือเปนเทคนิค
ที่มีประโยชน กิจกรรมหรือภาระงานควรกระตุนใหผูเรียนนําความรูเดิมมาใชในการอานดวย

วิสาข จัติวัตร (2528 : 43-45) สรุปกลวิธีในการสอนอานเพื่อการสื่อสารไวดังนี้
1. กอนอานขอความใดๆ ผูอานควรทํานายขอความที่อานลวงหนาจากหัวขอเร่ือง

หัวขอยอย โดยใชความรูของตนเองที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ผูอานสามารถเดาเนื้อเรื่องไดจาก
รูปภาพ  ตาราง แผนภูมิ ซึ่งสามารถเสนอแนะเนื้อหาของเรื่องที่จะอานได

2. ผูอานควรมีจุดประสงคในการอาน เชน อานเพื่อคนหาขอมูลบางอยางโดยใช
เทคนิค scanning กวาดสายตาอานขอความอยางรวดเร็ว เพ่ือหาขอความที่ตองการ ทั้งน้ีผูเขียน
อาจตั้งคําถามหรือปญหาใหผูอานหาคําตอบกอนที่จะอานขอความนั้น เพ่ือใหผูอานมีจุดประสงค
ในการอาน

3. การตีความหมายของคําศัพทยากจากขอความในบริบท (Context) โดยผูอาน
อาจจะอนุมาน (Infer) ความหมายของคําศัพทไดจากคําที่มีความหมายคลายกัน คําที่มี
ความหมายตรงกันขาม โครงสรางของคําและจากประสบการณของผูอาน

4. ผูอานควรทราบความสัมพันธของประโยคตางๆ และโครงสรางของยอหนาที่อาน
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โดยใชความรูเกี่ยวกับศัพท ไวยากรณ และคําที่ใชเชื่อมประโยค  เชน สามารถเขียนโครงสราง
ของยอหนาซึ่งประกอบดวยใจความสําคัญ (Main idea) และขอความสนับสนุน (Supporting
details) ได สามารถบอกหนาที่ของภาษาวาขอความนั้นๆ มีจุดมุงหมายที่จะใหคําจํากัดความ
บรรยาย  ใหตัวอยาง หรือใหเหตุผล เปนตน

5. การสรางแบบฝกการอานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารที่แปลกใหมและชวยให 
ผูอานเขาใจขอความที่อานไดดียิ่งขึ้น คือถายโอนขอมูลที่อานในรูปแบบตางๆ (Transfer of
information)

5.1 การถายโอนขอมูลจากขอความที่อานมาเปนแผนผัง ตาราง รูปภาพ แผนที่
และแผนภูมิ

5.2 การถายโอนขอความจากแผนผัง ตาราง รูปภาพ แผนที่ และแผนภูมิ เปน
ขอความภาษาอังกฤษ

5.3 การยอขอความที่อานในรูปของตาราง หรือยอหนาสั้นๆ
5.4 การอานเพื่อแกปญหาโดยใชหลัก Jigsaw Reading คือผูอานพยายามนํา

เน้ือหาขอมูลมาปะติดปะตอกันเพื่อแกปญหาบางอยาง
ทรงพร อิศโรวุธกุล (2529 : 38-41)  ไดเสนอแนวการสอนและการจัดกิจกรรม

การอานไวดังนี้
1. ผูเรียนตองเขาใจไมเฉพาะความหมายของประโยค แตตองเขาใจความหมาย

ทั้งหมดในยอหนา และความหมายของทั้งบทอานดวย รวมทั้งตองรูจักการอาศัยขอความที่
มากอนหรือหลัง มาคาดเดาความหมายของคํา ประโยค หรือยอหนาที่กําลังอานอยู

2. การอานควรอานเพื่อใหไดความเขาใจทั้งหมด ดังนั้นแบบฝกหัดการอานจึงควร
เนนใหผูเรียนไดใชความเขาใจกวางๆ เชน เกี่ยวกับหนาที่ และจุดมุงหมายของบทอานหลังจาก
นั้นจึงคอยถาม ความเขาใจเกี่ยวกับศัพท สํานวน หรือรายละเอียดของเรื่อง

3. ควรหัดใหผูเรียนคุนเคยกับบทอานที่เปนเอกสารจริง แทนการใชตําราที่เลือกใช
ภาษาที่ทําใหงาย  เพราะในชีวิตจริงคนเรามักพูดหรือเขียนซํ้าความหมายเดิมอางถึงสิ่งที่กลาว
มาแลว หรือมีการใชบริบทชวยในการเดาความหมาย ซึ่งสิ่งเหลานี้ไมปรากฏในบทอานที่ถูก
ดัดแปลงทําใหงายขึ้น แตจะมีอยูในเอกสารจริง

4. การสอนอาน ไมควรแยกการสอนอานออกจากทักษะอ่ืนโดยสิ้นเชิง เพราะในชีวิต
จริงเม่ือเราไดอานอะไรแลว เรามักนําไปเลาตอ หรือเขียนใหผูอาน ดังนั้นการจัดกิจกรรม
การอานควรใชทักษะสัมพันธ

5. ตองใหผูเรียนทราบจุดหมายกอนเร่ิมอานทุกครั้ง เพ่ือผูเรียนจะไดนําทักษะ
การอาน และยุทธศาสตรการอานที่เหมาะสมมาใช

6. ควรมุงใหผูเรียนไดพัฒนา  และไดฝกฝนความสามารถในการใชทักษะการเดา
การทํานาย การตรวจสอบ และการถามคําถามตัวเอง ดังนั้นภาระงาน หรือแบบฝกหัดตองไมมี
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คําตอบที่สมบูรณแบบเพียงคําตอบเดียว และควรเนนกระบวนการที่จะไดคําตอบมากกวาสนใจ
แตคําตอบเทานั้น

7. บทอานและกิจกรรมการอาน  ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ
ในการอาน และสามารถนําทักษะการอานมาใชในการอานบทอานที่ยังไมเคยเห็น

8. ควรปลอยใหผูเรียนอานดวยตนเองหลังจากที่ครูใหหลักการอาน  ไดสอนศัพท
บางคําที่คิดวาจะเปนปญหาและไดแนะนําเรื่องพรอมทั้งมอบหมายงานใหแลว ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียน
ไดฝกแกปญหาโดยการเดาความหมายคําศัพทจากบริบท หรือจากรากศัพท

9. ตองฝกใหผูเรียนมีความชํานาญในการอานแบบตางๆ ดังนี้
9.1 การอานแบบกวาดสายตาอยางรวดเร็ว (Skimming) จนทั่วบทอานเพ่ือให

รูวา บทอานนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไร  มีใจความสําคัญอะไรบาง เชน การอานหัวขอขาวสําคัญๆ
ของหนังสือพิมพ หรือการอานสารบัญเพ่ือดูหัวขอตางๆ

9.2 การอานเพื่อหาขอมูลบางอยาง (Scanning) ซึ่งอยูในบทอาน การอานแบบนี้
เปนการอานเร็ว มุงเฉพาะสิ่งที่ตองการ และไมสนใจขอมูลที่ไมตองการทราบ เชน อยากทราบ
ผลการแขงขันกีฬา แลวอานเฉพาะคอลัมนที่แจงผลการแขงขันประเภทที่ตนตองการทราบ

9.3 การอานเพื่อทราบรายละเอียดของขอมูล (Intensive reading) เชน การอาน
ตํารา ซึ่งตองการจํารายละเอียดใหไดมากที่สุด  การอานแบบนี้จึงคอนขางเปนไปอยางชาๆ

 สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532 : 8)   ไดเสนอขอที่ควรคํานึงในการจัดกิจกรรม
เพ่ือการสื่อสาร  ดังนี้

1. จัดใหเนื้อหาที่เปนจริงในชีวิตประจําวัน
2. สรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากมีสวนรวมในกิจกรรม
3. จัดใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนขอมูลที่ไมรูมากอนใหกันและกัน
4. จัดใหมีกิจกรรมรวมกันอยางเปนธรรมชาติโดยไมมีการซักซอมมากอน
5. ใหผูเรียนเลือกเน้ือหาเองโดยยึดจุดประสงคการสอนเปนสําคัญ
6. จัดกิจกรรมใหงายทั้งการดําเนินงาน และการตระเตรียมกิจกรรม
7. สอดคลองกับวิชาที่สอน

      สรุปไดวา กิจกรรมการสอนอานเพื่อการสื่อสารนั้น เปนกิจกรรมที่มีจุดมุงหมายเพ่ือ
กําหนดให   ผูอานสื่อความหมาย หรือถายโอนความรูในรูปแบบตางๆ เชน การพูด การเขียน
หรือการสรุป   ออกมาในรูปแบบ แผนผัง รูปภาพ นอกจากนี้ กิจกรรมในการสอนอานนั้นยังเนน
ที่เน้ือหาไมใชเนนที่รูปแบบภาษา ผูอานควรไดมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหา มีการถอดความหมาย
และถายโอนความรู และแกไขปญหาดวยการหาคําตอบจากเรื่องที่อาน ตลอดจนการกระตุนให
ผูเรียนนําความรูเดิมมาใชในการอานดวย
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ข้ันตอนการอานเพื่อการสื่อสาร
  นักวิชาการ และนักการศึกษาหลายทานไดเสนอขั้นตอนในการสอนอาน เพ่ือ

การสื่อสาร สรุปไดดังน้ี
    สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2535 : 178) ไดเสนอขั้นตอนของการสอนอานเพื่อการสื่อสาร

ไว ดังนี้
1. ขั้นกอนการอาน (Pre-reading) เปนการสรางความสนใจ และปูพ้ืนความรูในเรื่อง

ที่อานแกผูเรียน ตัวอยางกิจกรรมในขั้นน้ีไดแก
1.1 ใหผูเรียนคาดคะเนเรื่องที่จะอานเปนการกระตุนใหผูเรียนคํานึงถึงความรูเดิม

แลวนํามาสัมพันธกบัเรื่องที่อาน การคาดคะเนจะผิดหรือถูกก็ได
1.2 ใหผูเรียนเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท โดยดูจากประโยคขางเคียง

จากรูปภาพ และการแสดงทาทาง
2. ขั้นระหวางการอาน (While-reading) เปนการทําความเขาใจ โครงสราง และ

เน้ือหาในเรื่องที่อาน กิจกรรมในขั้นน้ีไดแก
2.1 ใหลําดับเรื่องโดยใหตัดเรื่องออกเปนสวนๆ อาจจะเปนยอหนา หรือเปน

ประโยคก็ได แลวใหผูเรียนในกลุมลําดับขอความกันเอง
2.2 เขียนแผนผังโยงความสัมพันธของเนื้อหา
2.3 เติมขอความลงในแผนผังของเน้ือเรื่อง
2.4 เลาเรื่องโดยสรุป

3. ขั้นหลังการอาน (Post-reading) เปนการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน
กิจกรรมที่ทําอาจจะเปนการถายโอน ไปสูทักษะอ่ืนๆ เชน ทักษะการพูด การเขียน  กิจกรรม
ที่ทํา เชน  การแสดงบทบาทสมมุติ การเขียนเร่ืองโตตอบจดหมาย พูดแสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องที่อานเปนตน

 โรเจอร (Rogers 1988 : 468-475, อางถึงใน พิศาล อินทรทอง 2541 : 23) ไดกลาว
ถึงขั้นตอนการอานเพื่อการสื่อสารดังนี้

1. ขั้นกอนการอาน (Pre-reading) จะเปนการกระตุนใหผูเรียนอยากทํากิจกรรม
หรือเปนการสรางความสนใจในเนื้อหาที่จะอาน และเปนการปูพ้ืนฐานความรูในเรื่องที่จะอาน
โดยอาจจะจัดกิจกรรมตางๆ เชน ใหคาดคะเนเรื่องที่จะอาน ใหเดาความหมายจากบริบท
โดยดูจากประโยคขางเคียง หรือการทํานวยเรื่อง จากหัวเรื่อง ซึ่งอาจจะใชความรูเดิม หรือ
ประสบการณเดิมเขามารวม

2. ขั้นระหวางการอาน (While-reading) ในขั้นน้ีผูเรียนจะทราบวาจุดประสงค
ในการอานคืออะไร และเปนขั้นที่ผูเรียนไดฝกกิจกรรมในขณะที่อานเนื้อเรื่อง เชน อาจจะเปน
การอานเพื่อหาขอมูล หรือหารายละเอียดเฉพาะ นอกจากนั้นยังสามารถใหนักเรียนอาน
แบบเร็วๆ หรืออานแบบหารายละเอียด เพ่ือตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ใหลําดับเรื่อง
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ใหสรุปความ โดยใหผูเรียนอนุมานจากเรื่องที่อานทั้งหมด และผูสอนอาจใหสรุปหรือตั้งชื่อเรื่อง
ใหแปลกไปจากชื่อเรื่องเดิม

3. ขั้นหลังการอาน (Post-reading) เปนขั้นที่ผูเรียนจะไดแสดงผลลัพธ หรือ
ความคิดเห็นจากเรื่องที่อาน ซึ่งเปนสิ่งสะทอนสิ่งที่ผูเรียนไดอานมาแลว

นอกจากนี้คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กระทรวง
ศึกษาธิการ, กรมวิชาการ (2544 ก : 135) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไว
3 ขั้นตอน คือ

1) ขั้นการนําเสนอเนื้อหา (Presentation) เปนการนําเสนอเนื้อหาใหม โดยมุงเนนให
ผูเรียนไดรับรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและรูปแบบภาษาที่ใชกันจริงโดยทั่วไป    
ไมวาจะเปนดานการออกเสียง ความหมาย คําศัพท และโครงสรางไวยากรณที่เหมาะสมกับ
สถานการณ

2) ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice) เปนขั้นตอนที่ใหผูเรียน ฝกใชภาษาที่เพ่ิงเรียนรูใหม
จากขั้นการนําเสนอเนื้อหา โดยผูสอนเปนผูนําในการฝกไปสูการฝกดวยตนเองของผูเรียนเนน
ความถูกตองของภาษาเปนหลัก การฝกในขั้นนี้มีจุดมุงหมายใหผูเรียนจดจํารูปแบบของภาษา
ได

3) ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) เปนการถายโอนการเรียนรูภาษา
จากสถานการณในชั้นเรียนไปสูการนําภาษาไปใชจริงนอกชั้นเรียน โดยครูผูสอนเปนเพียงผูแนะ
แนวทางในการนําไปใช  การที่ผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดเองภายใตสถานการณ
ในชีวิตจริง ถือวาผูเรียนไดเรียนรูแลวอยางแทจริง

สรุปไดวา ขั้นตอนในการสอนอานเพื่อการสื่อสารจะประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน
คือ 1)ขั้นกอนการอาน หรือขั้นนําเสนอเนื้อหาเปนขั้นที่กระตุนเราความสนใจใหผูเรียนเกิด
ความพรอม และตองการที่จะอาน 2) ขั้นระหวางการอาน หรือขั้นการฝกปฏิบัติ เปนขั้นที่สราง
ความเขาใจใหเกิดขึ้นกับผูอาน และ 3) ขั้นหลังการอาน หรือขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร เปน
ขั้นที่ตรวจสอบความเขาใจในการอาน และถายโอนทักษะการอานไปสูทักษะอ่ืนๆ ซึ่งแตละขั้น
ผูสอนตองจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งน้ีเพ่ือชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการอาน

4.งานวิจัยที่เก่ียวของ
ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อ

ความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิค
การสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
วิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดและนําเสนอดังนี้
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    4.1  งานวิจัยในประเทศ
         นพดล ปูชูประเสริฐ (2534 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียน
ดวยการอภิปราย และทําแผนผังสรุปโยงเร่ืองที่อาน (Story Map) ผลการวิจัยปรากฏวา
ผลสัมฤทธิ์ ในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนดวยการทําแผนผังสรุป
โยงเรื่องที่อาน (Story Map) สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการอภิปรายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01

อุษณีย วรรณจิยี (2536 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่องการเปรียบเทียบ
ความเขาใจในการอานวิชาภาษาอังกฤษ และเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการสรางไดอะแกรม กับการสอนอานตาม
คูมือครู ผลการวิจัยปรากฏวา ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนโดยใช
เทคนิคการสรางไดอะแกรมและนักเรียนที่เรียนตามคูมือครูแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01 และเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคการสรางไดอะแกรม
และนักเรียนที่เรียนตามคูมือครูแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01

ศิริพรรณ อาจกําแหง  (2538 : บทคัดยอ) ไดทําการเปรียบเทียบความเขาใจ
ในการอานภาษาอังกฤษและความคงทนในการระลึกการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน        
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายกับ
การสอนตามคูมือครู ผลวิจัยปรากฏวา กลุมที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการสรางผังโยง
ความสัมพันธความหมายมีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับ   
การสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในดานการระลึกไดในการอาน
ภาษาอังกฤษ นักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายมีการระลึกได
ในการอานสูงกวานักเรียนที่สอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ปารณทัตต  แสนวิเศษ (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดาน
การอานจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางวิธีสอนโดยใช
เทคนิคการสรางไดอะแกรมกับวิธีสอนปกติ ผลการวิจัยปรากฏวานักเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิค
การสรางไดอะแกรมมีผลสัมฤทธิ์ดานการอานจับใจความภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่เรียนโดย
วิธีสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สุทธิรัตน  ศรีเสถียร (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบึงกาฬ
จ.หนองคาย หลังไดรับการฝกกลยุทธ การควบคุมกระบวนการเรียนรู โดยการสรางผังโยงใย
ความหมาย และการสรางความสัมพันธระหวางประสบการณของผูอานกับบทอาน โดยแบงกลุม
ตัวอยางเปน  3 กลุม กลุมทดลอง 2 กลุม กลุมควบคุม 1 กลุม กลุมทดลองกลุมที่ 1 ไดรับ
การฝกกลยุทธ  การควบคุมกระบวนการเรียนรู โดยการสรางผังโยงใยความหมาย กลุมทดลอง
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ที่ 2 ไดรับการฝกกลยุทธควบคุมกระบวนการเรียนรู โดยการสรางความสัมพันธ ระหวาง
ประสบการณของผูอานกับบทอาน กลุมควบคุมเรียนการอานโดยวิธีสอนตามปกติ ผลการวิจัย
พบวา การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนในกลุมทดลอง กลุมที่1
และกลุมที่ 2 มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการพัฒนาความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษของนักเรียนในกลุมทดลองกลุมที่ 1 สูงกวาการพัฒนานักเรียนในกลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

อรรณพาณี  เทียนเพ่ิมพูล (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการเปรียบเทียบ
ความเขาใจในการอานภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ที่ไดรับ
การสอนอานโดยใชเทคนิคการสรางแผนภูมิความหมาย กับการสอนอานตามปกติ ผลการวิจัย
ปรากฏวานักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยใชแผนภูมิความหมายมีคะแนนความตั้งใจในการอาน
สูงกวา  นักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ทวีชัย มงคลเคหา (2542 : บทคัดยอ) ไดใชกลวิธีการทําแผนผังสรุปโยงเร่ือง
ในการสอนทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังสรุปโยงเร่ือง
ประกอบ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอานในดานการอานเก็บใจความอยูในระดับสูง
เทากับ 75.70 ดานการรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และการใหขอเสนอแนะ และ
ความคิดเห็นในการสรางแผนผังสรุปโยงเร่ืองของชั้นเรียนอยูในระดับสูงมากเทากับรอยละ 
90.03 และ 79.50 ตามลําดับ

4.2  งานวิจัยตางประเทศ
แอลเวอรแมน (Alverman 1982 : 754-758) ไดศึกษาผลการใชแผนผังสรุป

โยงเรื่องเปนแบบฝกหัดชนิด เติมคํากับนักเรียนระดับ 10 จํานวน 30 คน แบงเปน 2 กลุม
กลุมละ 15 คน กลุมแรกเรียนการอานดวยการใชแผนผังสรุปโยงเร่ือง กลุมที่สองเรียนโดยใช
กิจกรรมการอานแบบธรรมดา ในขณะอาน บทอาน ผูเรียนในกลุมแรกจะตองเติมขอความลงใน
แผนผังที่เวนไว จากนั้นก็จะมีการอภิปรายสรุปใจความสําคัญของเร่ืองจากแผนผังสรุปโยงเรื่องที่
ทําเสร็จแลว   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบเขียนถายทอดความจําจากเรื่องที่อาน
ผลการวิจัยพบวา    นักเรียนที่เรียนดวยแผนผังสรุปโยงเร่ืองที่อาน สามารถจําใจความสําคัญ
ของเร่ืองที่อานไดถึงรอยละ 73 ในขณะที่กลุมที่เรียนดวยการอานแบบธรรมดาสามารถจําได
เพียงรอยละ 57 ผลการวิจัย  สรุปวา แผนผังสรุปโยงเร่ืองชวยใหเรียนสามารถจําใจความสําคัญ
ของเร่ืองที่อานไดดียิ่งขึ้น

พิทเทิลแมน (Pittleman 1985) ไดทําการศึกษาการเรียนรูคําศัพทของนักเรียน
ระดับ 6 จํานวน 80 คนที่มีความสามารถในการอานอยูในระดับต่ําโดยใชไดอะแกรมสรุป
โยงเรื่องกับนักเรียน 2 กลุม คือ กลุมที่เรียนเปนกลุมเล็ก และกลุมที่เรียนคละกัน กับนักเรียนที่มี
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ความสามารถในการอานสูงกวาในชั้นเรียนปกติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ  แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการเรียนรูคําศัพท ผลการวิจัยพบวา ขนาดของกลุมการเรียน ไมมีผลตอ
การเรียนรูคําศัพทที่ใชไดอะแกรมสรุปโยงเร่ือง  นอกจากนี้ ยังพบวานักเรียนที่มี  ความสามารถ
ในการอานต่ําที่เรียนโดยใชไดอะแกรมโยงเรื่องไดคะแนนสูงกวานักเรียนที่มี  ความสามารถใน
การอานต่ํา ในกลุมควบคุมที่ไมไดเรียนโดยใชไดอะแกรมสรุปโยงเร่ืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

เราทซีล (Reutzel 1985 : 401-404) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ใน
การอานภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ 5 ที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาหนึ่งในโรงเรียน
แหงหน่ึงของรัฐเท็กซัส จํานวน 102 คน แบงเปน 2 กลุม กลุม 1 สอนโดยการทําแผนผังสรุป
โยงเรื่องที่อาน  อีกกลุมสอนโดยเนนการอภิปราย และตอบคําถามผลการวิจัยพบวา นักเรียน
ที่เรียนโดยการทําแผนผังสรุปโยงเรื่องที่อานมีผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการอภิปราย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ไดเออร (Dyer 1986, อางถึงใน อรรณพาณี  เทียนเพ่ิมพูล 2541 : 51) ไดทํา
การศึกษาผลของการใชแผนภูมิความหมายกอนการอานที่มีตอความเขาใจในการอาน และการ
ถายโอนการเรียนรู กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ 8 จํานวน 80 คน โดยแบงกลุมตัวอยางเปน
3 กลุม กลุมแรกเรียนโดยการใชแผนภูมิความหมายกอนการอาน ซึ่งเนนใจความสําคัญ กลุมที่
สองเรียนโดยใชแผนภูมิความหมายโดยไมเนนใจความสําคัญของเร่ืองที่อาน และกลุมสุดทาย
ฟงครูอธิบายกอนการอานเนื้อเรื่อง  ทั้งสามกลุมใชแบบทดสอบการอานชุดเดียวกัน ผลการวิจัย
พบวา มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางสองกลุมที่เรียนโดยแผนภูมิ
ความหมายกอนการอาน แตพบความแตกตางกับกลุมที่เรียนโดย  ไมใชแผนภูมิความหมาย

ฟอรเลย (Forley 1986) ไดศึกษาผลของการทําไดอะแกรม สรุปโยงเร่ืองที่มี
ผลตอความเขาใจในการอานของนักเรียนระดับ 7 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ 7 จํานวน
63 คน แบงออกเปน 3 กลุมกลุมละ 21 คน กลุมแรกเรียนโดย ใหมีการฝกใหผูเรียนมีการเขียน
ไดอะแกรมหลังการอาน กลุมที่ 2 เรียนโดย ใหผูเรียนรูหลักในการเขียนไดอะแกรม แลวเติม
ขอความลงใน  แผนภูมิที่ครูสรางขึ้น กลุมที่ 3 เรียนโดย ใหผูเรียนตอบคําถามหลังการอาน
เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัดการระลึกไดในเรื่องที่อาน ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
ที่เรียนโดยการทําไดอะแกรมสรุปโยงเรื่องสามารถจําเนื้อเรื่องที่อาน และมีความคงทนในการจํา
แตกตางจากนักเรียนอีก 2 กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จอหนสัน (Johnson,Martha Russell 1988) ไดทําการศึกษาผลของการใช
ไดอะแกรมสรุปโยงเร่ืองเปนแบบฝกหัด ชนิดเติมคําที่มีตอความเขาใจในการอาน กลุมตัวอยาง
คือ นักเรียนระดับ 4 จํานวน 132 คนแบงออกเปน 3 กลุม กลุมละ 44 คน กลุมแรกเรียนโดย
การทําไดอะแกรมสรุปโยงเรื่องดวยตนเองหลังการอาน กลุมที่สองเรียนโดยการเติมขอความ
ลงในไดอะแกรมที่ครูสรางขึ้น กลุมที่สาม เรียนโดยการตอบคําถามหลังจากอานเรื่อง เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบ วัดความเขาใจในการอาน และแบบทดสอบวัดความคงทนใน
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การจําเรื่อง ผลการวิจัยพบวา ความเขาใจในการอานของกลุมที่เรียนโดยการทําไดอะแกรมสรุป
โยงเรื่องดวยตนเอง แตกตางจากกลุมที่เรียนดวยการตอบคําถามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แตไมพบความแตกตางระหวางทั้งสองกลุมที่เรียนโดยไดอะแกรมสรุปโยงเร่ือง และ
ระหวางกลุมที่ใชไดอะแกรมสรุปโยงเร่ืองเปนแบบฝกหัดชนิดเติมคํา กับกลุมที่เรียนโดยการตอบ
คําถาม
     จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศ และตางประเทศเกี่ยวกับวิธี
สอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด ทําใหทราบวา วิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่
ความคิด เปนวิธีสอนวิธีหน่ึงที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจใหสูงขึ้นได
นอกจากนี้ยังทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน มีความรับผิดชอบในการทํางาน สามารถ
จับใจความสําคัญของเร่ืองที่อาน และมีความคงทนในการจําคําศัพทไดนานกวาการสอนตาม
ปกติ

   จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบ
เทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร ผูวิจัยจึงไดศึกษาในเรื่องตอไปน้ี คือ

1. หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 ) ในเรื่องเก่ียวกับความสําคัญ วิสัยทัศน คุณภาพผูเรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
ตลอดจนแนวทางการวัดและประเมินผล

2. ทักษะการอาน และการอานเพื่อความเขาใจ โดยไดศึกษาเกี่ยวกับความหมาย
ของการอาน การอานเพื่อความเขาใจ ระดับการอานเพื่อความเขาใจ ระดับการอานเพื่อ     
ความเขาใจ จุดมุงหมายในการอาน ประเภทของการอาน หลักการและขั้นตอนในการสอนอาน
เพ่ือความเขาใจ ทักษะที่สําคัญในการอานเพื่อความยิ่งใหญ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการอาน

3. วิธีสอนภาษาอังกฤษ ไดนําเสนอวิธีสอนที่ใชในการวิจัยเกี่ยวกับการอานเพื่อ 
ความเขาใจ 2 วิธี คือ วิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด เปนวิธีสอนที่สามารถนํามาใช
ในการสอนอานเพื่อความเขาใจ โดยผูเรียนสามารถเขียนแผนที่ความคิด เพ่ือแสดงใหเห็นถึง  
ความสัมพันธของเนื้อเรื่องที่อาน ตลอดทั้งใจความสําคัญ ลําดับเหตุการณตางๆ อยางเปน  
ลําดับ สามารถชวยใหผูเรียนเขาใจเรื่องที่อานไดเปนอยางดี ทําใหเกิดความคิดในการเชื่อมโยง    
ความสําคัญของสิ่งที่อาน เกิดความคิดรวบยอด และสามารถจําเรื่องที่อานไดนาน ตลอดจนเกิด
ทัศนคติที่ดีตอการอาน ขั้นตอนการสอนอานดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด 
แบงเปนขั้นตอนใหญๆได 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นกอนการอาน   ประกอบไปดวยการทบทวน
ความรูเดิมเพ่ือเชื่อมโยงกับความรูใหม และสอนคําศัพทใหมในบทอาน โดยใชเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิดเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดในการเชื่อมโยงความสัมพันธของ      
คําศัพทที่เปนคําสําคัญในเรื่องที่อาน 2) ขั้นระหวางการอาน เปนการใหผูเรียนอานเรื่อง แลว
อภิปรายเรื่องราวที่อาน จากนั้นจึงสรางรูปแบบแผนที่ความคิดรวมกับครู 3) ขั้นหลังการอาน 
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เปนการสรางแผนที่ความคิดของกลุมยอย แลวออกมานําเสนอ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และแกไข
ขอบกพรอง จากนั้นจึงจดบันทึก แลวทบทวนบทเรียนดวยการทํากิจกรรมเสริมทักษะที่เรา 
ความสนใจผูเรียน เชน เกม เพลง ที่เกี่ยวของกับเรื่องราวที่อาน  สวนวิธีสอนเพื่อการสื่อสารเปน
วิธีสอนที่มีแนวคิดในการเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนมีบทบาท และมีสวนรวมในกระบวนการ
เรียน ผูเรียนมีการปฏิสัมพันธ และแลกเปลี่ยน  ขอมูลความรูซึ่งกันและกัน และสามารถนํา 
ความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน ขั้นตอนการอานเพื่อการสื่อสาร แบงเปนขั้นตอนใหญๆ ได   
3 ขั้นตอน คือ1) ขั้นนําเสนอเนื้อหา เริ่มจากการเราความสนใจผูเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมใน
การเรียนดวยการเลนเกม หรือรองเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน แลวใหผูเรียนคาดคะเนเรื่องที่
จะอานจากหัวเรื่อง โดยใชความรูที่มีเกี่ยวกับเรื่องน้ันๆ  2) ขั้นฝกปฏิบัติ เปนการใหผูเรียน  
อานเรื่อง และลําดับเหตุการณในเรื่อง  แลวเลาเรื่องโดยสรุป ครูชวยกระตุนโดยการใชคําถาม 
ถามผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน 3) ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
เปนขั้นตอนที่ให ผูเรียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อานไปแลว แลกเปลี่ยนขอมูล และฝก  
การใชภาษา จากนั้นจึงทบทวนบทเรียนดวยการทํากิจกรรมเสริมทักษะ เชน การทําแบบฝกหัด 
การทําชิ้นงาน เปนตน

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดภายใน
ประเทศ เชน นพดล ปูชูประเสริฐ (2534) อุษณีย วรรณจิยี (2536) ศิริพรรณ  อาจกําแหง
(2538) ปารณทัตต แสนวิเศษ (2539) สุทธิรัตน ศรีเสถียร (2540) อรรณพาณี เทียนเพ่ิมพูล
(2541)  ทวีชัย  มงคลเคหา (2542) เปนตน   สวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีสอนแบบเทคนิค
การสรางแผนที่ความคิดตางประเทศ เชน แอลเวอรแมน (Alverman,Donna E 1982)
พิทเทิลแมน (Pittleman,Susan D 1985) เราทซีล (Reutzel ,D.ray 1985) ไดเออร (Dyer,
Penelope Ann 1986) ฟอรเลย (Forley, Ann Elizabeth 1986) จอหนสัน (Johnson, Martha
Russell 1988) เปนตน
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บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และ
วิธีสอนเพื่อการสื่อสารเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) แบบแผนการวิจัย
แบบ Nonrandomized control group, pretest posttest design โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4  กลุมโรงเรียนเขางู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 เปนหนวยวิเคราะห
(Unit of Analysis) ซึ่งมีรายละเอียด และขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังน้ี

การดําเนินการวิจัย
  เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงกําหนดรายละเอียดของ

การดําเนินการวิจัยดังน้ี
   ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
  ศึกษาเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ ปญหา วรรณกรรม และการสัมภาษณ รวมถึง

งานวิจัยที่เกี่ยวของ การสรางเครื่องมือ ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
และแบบสัมภาษณความคิดเห็น การตรวจสอบคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ และ
เสนอขอความเห็นชอบโครงการวิจัย

   ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงานตามโครงการวิจัย
  ผูวิจัยใชเครื่องมือที่พัฒนาจากขั้นตอนที่ 1 ไปทดลองสอน และรวบรวมขอมูลจาก

ตัวอยาง นํามาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลความขอมูล
   เปนขั้นตอนรายงานผลการวิจัยตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบ   

ความถูกตอง จัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับราง  ปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการผูควบคุม
วิทยานิพนธเสนอแนะ  และสงผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย

ระเบียบวิธีวิจัย
  เพ่ือใหงานวิจัยครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย

ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับวิธีวิจัยประกอบดวย ประชากร และตัวอยาง
ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชดังรายละเอียดตอไปน้ี
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ประชากร และกลุมตัวอยาง
   ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมโรงเรียน

เขางู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 จํานวน 8 โรงเรียน ประกอบดวย
โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎรรังสรรค) โรงเรียนวัดเขาสวนหลวง โรงเรียนวัดดอนตลุง
โรงเรียนวัดบางกระ โรงเรียนบานเขากรวด โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎรรังสรรค โรงเรียน
วัดโสดาประดิษฐาราม และโรงเรียนวัดหวยตะแคง มีจํานวนนักเรยีน 272 คน

   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ) ซึ่งอยูในกลุมโรงเรียนเขางู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
เขต 1 ซึ่งกําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2546  จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ
27 คน และ 26 คน รวมทั้งสิ้น 53 คน  ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จากนั้นทําการสุมหองเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนวัดเกาะลอย
(ชุณหะวัตราษฎรรังสรรค) เปนกลุมควบคุม 1 หองเรียน และกลุมทดลอง 1 หองเรียน ใชการสุม
อยางงายโดยการจับฉลาก กลุมทดลองไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่
ความคิด สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งทั้ง 2 กลุมมีผลสัมฤทธ
ทางการเรียนไมแตกตางกัน นั่นคือ จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2546 นักเรียนในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยในสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ =
71.30 สวนนักเรียนในกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยในสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ = 72.10
รายละเอียดของการไดมาของกลุมตัวอยาง มีดังนี้

   ขั้นตอนที่ 1 เลือกโรงเรียนเพ่ือใชเปนกลุมตัวอยาง โดยใชการเลือกแบบเจาะจง ซึ่ง
ไดแก   โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎรรังสรรค) โดยมีเกณฑในการเลือกแบบเจาะจง คือ
1) เปนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานต่ํากวาเกณฑมาก (ดังปรากฏในตารางที่ 1 หนา 4)
2) มีหองเรียนและจํานวนนักเรียนเพียงพอแกการทําวิจัย  3) เปนโรงเรียนที่ผูวิจัยสะดวกในการ
ทําวิจัย และ4) ผูบริหารและคณะครูใหการสนับสนุน

   ขั้นตอนที่ 2  ทําการสุมโดยใชวิธีสุมอยางงาย(Simple Random Sampling) โดยวิธี
จับฉลากเพื่อจัดกลุมควบคุม และกลุมทดลองผลปรากฏวาไดหองป.4/2 เปนกลุมทดลองไดรับ
การสอนโดยใชวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และหองป.4/1 เปนกลุมควบคุม
ไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร โดยทั้ง 2 หอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
ภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน ซึ่งทางโรงเรียนไดจัดหองเรียนโดยมีการคละนักเรียนที่ไมแตกตาง
กันดานความสามารถในการเรียนรู และสติปญญา รายละเอียดของจํานวนประชากรและกลุม
ตัวอยางในแตละขั้นตอน สามารถแสดงไดดังแผนภูมิที่ 8
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ประชากร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมโรงเรียนเขางู

รวมนักเรียน 272 คน จาก 8 โรงเรียน.

.

ข้ันที่ 1 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

 ร.ร.วัด          ร.ร.วัดเขา     ร.ร.วัด             ร.ร.วัด      ร.ร.บาน         ร.ร.วัด         ร.ร.วัด       ร.ร.วัด
 เกาะลอย          สวนหลวง    ดอนตลุง          บางกระ     เขากรวด         ประเสริฐ     หวยตะแคง       โสดา
( 53 คน )          (17 คน )         ( 57 คน )         ( 54 คน )         ( 22 คน )      ( 26 คน )          ( 20 คน )     ( 23 คน )

       โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตฯ)
ข้ันที่ 2 จับฉลากกลุมควบคุม และกลุมทดลอง

       ป.4/2 ป.4/1
กลุมทดลอง 26 คน กลุมควบคุม 27 คน

  ใชวิธีสอนแบบเทคนิค ใชวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร
 การสรางแผนที่ความคิด

แผนภูมิที่ 8 ประชากรและตัวอยางที่ใชในการวิจัย

ตัวแปรที่ทําการวิจัย
    ตัวแปรที่ศึกษาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
    1.ตัวแปรตน ไดแกวิธีสอน 2 วิธี คือ

- วิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด
- วิธีสอนเพื่อการสื่อสาร

    2.ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ และ
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนทั้ง 2 วิธี
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แบบแผนการทดลองของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) แบบ

Nonrandomized control group, pretest posttest design (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 65-66)
ซึ่งมีรูปแบบดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 รูปแบบการทดลองแบบ Nonrandomized control group pretest posttest design

 กลุม       ทดสอบกอนเรียน ทดลอง        ทดสอบหลังเรียน

   E   T1E    x       T2E
    C   T1C  ~ x      T2C

สัญลักษณที่ใชในการทดลอง
E แทน กลุมทดลอง (Experimental Group)
C แทน กลุมควบคุม (Control Group)
 T1 แทน การทดสอบกอนเรียน
X แทน วิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด
~ X แทน วิธีสอนเพื่อการสื่อสาร
T2 แทน การทดสอบหลังเรียน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังน้ี คือ
1. แผนการจัดการเรียนรูการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบ

เทคนิคการสรางแผนที่ความคิด จํานวน 8 แผน รวม 8 ชั่วโมง
2. แผนการจัดการเรียนรูการอานเพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนเพื่อ   

การสื่อสาร จํานวน 8 แผน รวม 8 ชั่วโมง
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษแบบปรนัย

ชนิดเลือกตอบจํานวน 30 ขอ  และแบบจับคูคําศัพทกับรูปภาพ จํานวน 10 ขอ รวมทั้งสิ้น
40 ขอ

4. แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนทั้ง 2
วิธี

5. แบบสังเกตความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนทั้ง 2 วิธี
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ คือ
1. การสรางแผนการจัดการเรียนรูการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษแบบเทคนิค

การสรางแผนที่ความคิด โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.1  ศึกษามาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในชวงชั้น

ที่2 (ประถมศึกษาปที่ 4-6) และผลการเรียนรูที่คาดหวังในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จาก หลักสูตร
สถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในหนวยการเรียนรูที่ 6 อาหารและเครื่องดื่ม
(Food & Drink) ซึ่งเปนเน้ือหาที่อยูในภาคเรียนที่ 2 และมีจํานวนเวลาเพียงพอตอการทําวิจัย

1.2 ศึกษาเนื้อหาสาระในหนวยการเรียนรูยอยที่จะนํามาใชทดลองสอนซึ่ง
ประกอบไปดวยหนวยการเรียนรู 4 หนวยยอย คือ 1 อาหาร (Food) 2 เครื่องดื่ม (Drink)         
3 อาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย (A variety of food and drink) และ 4 วิธีทําอาหาร และ
เครื่องดื่ม (How to make food and drink) โดยเลือกเน้ือหาที่เกี่ยวของมาจากเอกสาร และ
สิ่งพิมพตางๆที่มีความสอดคลอง และพบเห็นในชีวิตประจําวัน นํามาพิจารณาถึงความยากงาย
จํานวนคําศัพท และโครงสรางไวยากรณที่เหมาะสมกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แลว
นําเนื้อหาไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตอง และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา
(Content Validity)

1.3 ศึกษาแนวทางในการสอนอานเพื่อความเขาใจและสังเคราะหขั้นตอนการสอน
ดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด ดังนี้

1.3.1 ขั้นกอนการอาน (Pre-reading)
- ทบทวนความรูเดิมเพ่ือเชื่อมโยงกับความรูใหม
- สอนคําศัพทใหมโดยใชเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด

1.3.2 ขั้นระหวางการอาน (While-reading)
- อานเรื่องที่กําหนด
- อภิปรายเรื่องที่อานรวมกัน โดยการตอบคําถามเกี่ยวกับ ใคร

ทําอะไร ที่ไหนอยางไร ฯลฯ
- สรางรูปแบบแผนที่ความคิดรวมกันกับครู

1.3.3 ขั้นหลังการอาน (Post-reading)
- สรางแผนที่ความคิดของกลุมและนําเสนอหนาชั้นเรียน
- แกไขเพิ่มเติมและจดบันทึก
- ทํากิจกรรมเสริมทักษะการอาน เชน ทําแบบฝกหัด ตอบคําถาม

เกม เพลง บทบาทสมมุติ เปนตน
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1.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรูการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษใหสัมพันธ
กับเนื้อหาจํานวน 8 แผน โดยเนื้อหาจะครอบคลุมรูปแบบของแผนที่ความคิด 3 รูปแบบ คือ    
1) บทอานที่แสดงลําดับเหตุการณ 2) บทอานแสดงการพรรณนารายละเอียด และ3) บทอานที่
แสดงการเปรียบเทียบความแตกตาง โดยแผนการจัดการเรียนรูจะประกอบดวย

- หนวยที่…..
- ระยะเวลา
- ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- กิจกรรมการเรียนการสอนเปนรายกลุม และรายบุคคล
- เน้ือหาทางภาษา ประกอบดวย คําศัพท ไวยากรณ และการสื่อสาร
- การประเมินผล แบงเปน การสังเกต การซักถาม การตรวจผลงาน

1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่เขียนขึ้นตามขั้นตอนการดําเนินการสอนดังกลาว
แลวเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบ
พิจารณาความถูกตอง ความเหมาะสม และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลว
นํามาแกไขปรับปรุงขอบกพรอง

1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการปรับปรุงแลวไปทดลองใชสอนนักเรียน        
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนวัดดอนตลุง ซึ่งเปนโรงเรียนในกลุมเดียวกัน และมีสภาพ
การจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนคุณลักษณะของผูเรียนใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง  จํานวน
28 คน เพ่ือหาขอบกพรอง ความเหมาะสมกับเวลา และวิธีดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้งกอนนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป

2. การสรางแผนการจัดการเรียนรูตามวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสาร โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึกษามาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในชวงชั้น 

ที่2 (ประถมศึกษา4-6) และผลการเรียนรูที่คาดหวังในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากหลักสูตร
สถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในหนวยการเรียนรูที่6 อาหารและเครื่องดื่ม
(Food & Drink) ซึ่งเปนเน้ือหาที่อยูในภาคเรียนที่ 2 และมีจํานวนเวลาเพียงพอตอการทําวิจัย

2.2 ศึกษาเนื้อหาสาระในหนวยการเรียนรูยอยที่จะนํามาใชทดลองสอนซึ่ง
ประกอบไปดวยหนวยการเรียนรู 4 หนวยยอย คือ 1 อาหาร (Food) 2 เครื่องดื่ม (Drink)         
3 อาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย (A variety of food and drink) และ 4 วิธีทําอาหาร และ
เครื่องดื่ม (How to make food and drink) โดยเลือกเน้ือหาที่เกี่ยวของมาจากเอกสาร และ
สิ่งพิมพตางๆที่มีความสอดคลอง และพบเห็นในชีวิตประจําวัน นํามาพิจารณาถึงความยากงาย
จํานวนคําศัพท และโครงสรางไวยากรณที่เหมาะสมกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แลวนํา
เน้ือหาไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตอง และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา
(Content Validity)
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2.3 ศึกษาแนวทางในการสอนอานเพื่อการสื่อสาร  ดังนี้
2.3.1 ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation)

- เราความสนใจผูเรียน เชน เกม เพลง
- คาดคะเนเรื่องที่อานจากหัวเรื่องโดยใชความรูของตนเองที่มีอยู

เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ
- เดาความหมายของคําศัพทจากขอความในบริบท

2.3.2 ขั้นฝกปฏิบัติ (Practice)
- อานเรื่องที่กําหนด
- ลําดับเนื้อหาเหตุการณในเรื่อง
- เลาเรื่องโดยสรุป

2.3.3 ขั้นใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production)
- แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อาน
- ทํากิจกรรมเสริมทักษะ เชน ทําแบบฝกหัด ตอบคําถาม เกม

เพลง บทบาทสมมุติ เปนตน
2.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรูการอานเพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษให

สัมพันธกับเนื้อหา จํานวน 8 แผน โดยแผนการจัดการเรียนรูจะประกอบดวย
- หนวยที่…..
- ระยะเวลา
- ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- กิจกรรมการเรียนการสอนเปนรายกลุม และรายบุคคล
- เน้ือหาทางภาษา ประกอบดวย คําศัพท ไวยากรณ และการสื่อสาร
- การประเมินผล แบงเปน การสังเกต การซักถาม การตรวจผลงาน

2.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ เขียนขึ้นตามขั้นตอนการสอนเสนอตอ           
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบพิจารณา
ความถูกตอง ความเหมาะสม และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลวนํามาแกไข
ปรับปรุงขอบกพรอง

2.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการปรับปรุงแลวไปทดลองใชสอนนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2 โรงเรียนวัดดอนตลุง ซึ่งเปนโรงเรียนในกลุมเดียวกันและมีสภาพ
การจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนคุณลักษณะของผูเรียนใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง  จํานวน
27 คน เพ่ือหาขอบกพรอง  ความเหมาะสมกับเวลา และวิธีดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้งกอน นําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป
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  การสรางแผนการจัดการเรียนรูการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษแบบเทคนิค    
การสรางแผนที่ความคิดและการสอนเพื่อการสื่อสารเพื่อใชในการวิจัย มีขั้นตอนการสรางดัง
แผนภูมิที่ 9

ขั้นที่ 1          ศึกษามาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในชวงชั้นที่2
                   (ป.4-6) และผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ป.4) หนวยการเรียนรูที่ 6
                                อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink)

ขั้นที่ 2                  ศึกษาเนื้อหาสาระในหนวยการเรียนรูยอยที่จะนํามาทดลองสอน
ตลอดจนพิจารณาถึงความยากงายจํานวนคําศัพท
และโครงสรางไวยากรณ ในชั้นประถมศึกษาปที่ 4

ขั้นที่ 3 ศึกษาขั้นตอนการสอนทั้ง 2 วิธี

ขั้นที่ 4   เขียนแผนการจัดการเรียนรูอยางละ 8 แผน ใหครอบคลุมเนื้อหา

ขั้นที่ 5      นําแผนการจัดการเรียนรู เสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง
ความเหมาะสม และความถูกตองเชิงเนื้อหา

ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู นําไปทดลองสอน

ขั้นที่ 7 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 9  ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ ดวย
วิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดและวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร

สําหรับรายละเอียดความแตกตางของขั้นตอนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการ
สรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร ไดแสดงไวในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด
กับวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร

  เทคนิคการสรางแผนที่ความคิด การสอนเพื่อการสื่อสาร

 1. ขั้นกอนการอาน 1. ขั้นนําเสนอเนื้อหา
 -ทบทวนความรูเดิม เพ่ือเชื่อมโยงกับ - เราความสนใจผูเรียนดวยเกม เพลง
   ความรูใหม
  -สอนคําศัพทใหมโดยใชเทคนิคการสราง - คาดคะเนเรื่องที่จะอานจากหัวเรื่อง โดยใช
   แผนที่ความคิด   ความรูของตนเองที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ
2. ขั้นระหวางการอาน - เดาความหมายของคําศัพทจากขอความใน

  - อานเรื่องที่กําหนด   บริบท
  - อภิปรายเรื่องที่อานรวมกัน โดยการตอบ 2. ขั้นฝกปฏิบัติ
    คําถามเกี่ยวกับใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร - อานเรื่องที่กําหนด
- สรางรูปแบบแผนที่ความคิดรวมกับครู - ลําดับเนื้อหาเหตุการณในเรื่องที่อาน
3. ขั้นหลังการอาน - เลาเรื่องที่อานโดยสรุป

  - สรางแผนที่ความคิดของกลุม และนําเสนอ 3. ขั้นใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
   หนาชั้นเรียน - แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อาน
  - แกไขเพิ่มเติม และจดบันทึก - ทํากิจกรรมเสริมทักษะ เชน แบบฝกหัด
- ทํากิจกรรมเสริมทักษะ เชน แบบฝกหัด   เกม เพลง การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ

    เกม เพลง การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ
 การประเมินผล การประเมินผล
- สังเกตการรวมกิจกรรมการเรียน - สังเกตการรวมกิจกรรมการเรียน

 - สัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอการจัด  - สัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอการจัด
   กิจกรรมการเรียนการสอน   กิจกรรมการเรียนการสอน

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษกอนเรียน
และหลังเรียนจํานวน 1 ฉบับ โดยเปนขอทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจํานวน 30 ขอ และ
แบบจับคูคําศัพทกับรูปภาพ จํานวน 10 ขอ รวมทั้งสิ้น 40 ขอ เกณฑการใหคะแนน คือตอบถูก
ได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน โดยมีขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบ   ดังนี้
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3.1 ศึกษารายละเอียดของคําอธิบายรายวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
และผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป ตลอดจนจุดประสงคของเน้ือหาที่ใชในการทดลองในครั้งนี้
เพ่ือใชในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ

3.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพ่ือความเขาใจวิชา       
ภาษาอังกฤษแบบปรนัยชนิดเลือกตอบโดยครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู จํานวน 45 ขอ
และแบบจับคูคําศัพทกับรูปภาพ จํานวน 15 ขอ  โดยแบงแบบทดสอบออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบเลือกตอบ 45 ขอ  ตอนที่ 2 เปนแบบจับคูคําศัพทกับรูปภาพ จํานวน 15 ขอ
รวมทั้งสิ้น 60 ขอ

3.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษ
เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบการใชภาษา
ความตรงตามเนื้อหา และความถูกตอง แลวประเมินแบบทดสอบในตารางวิเคราะห เพ่ือหา
คาดัชนีความสอดคลอง (IC)  ระหวางขอคําถาม กับลักษณะพฤติกรรม  แลวเลือกขอที่มีคาดัชนี
ความสอดคลอง (IC)  ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป โดยใชเกณฑการประเมินผลดังนี้

+1 หมายถึง แนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคการเรียนรู
 0 หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคการเรียนรู
-1 หมายถึง แนใจวาขอสอบวัดไมตรงกับจุดประสงคการเรียนรู

3.4 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 ของโรงเรียน
วัดเกาะลอย (ชุณหะวัตฯ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ซึ่งกําลังเรียนอยูใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 จํานวน 39 คน ซึ่งนักเรียนกลุมน้ีไมใชกลุมตัวอยาง แตไดผาน
การเรียนเน้ือหาในหนวยการเรียนรูเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink) มาแลว เพ่ือหา
คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และตรวจสอบความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ

3.5 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ดังตอไปน้ี
3.5.1 ตรวจสอบคาความยากงาย (Difficulty) คือ สัดสวนระหวางจํานวน

ผูตอบขอสอบถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑความยากงายของขอสอบ
ที่ดีระหวาง 0.20 - 0.80 (พวงรัตน ทวีรัตน 2543:129) ผลการตรวจสอบความยากงาย (P)
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในครั้งนี้ พบวาอยูระหวาง 0.34 - 0.74  โดย
ครอบคลุมทุกจุดประสงค ใหเหลือจํานวน 40 ขอ (รายละเอียดใน ภาคผนวก ข ตารางที่ 16
หนา 127)

3.5.2 ตรวจสอบคาอํานาจจําแนก (Discrimination) คือ การตรวจสอบ
จํานวนผูที่ตอบถูกในแตละขอของกลุมเกง ลบดวยจํานวนผูที่ตอบถูกในแตละขอของกลุมออน
แลวหารดวยเศษหนึ่งสวนสองของจํานวนคนที่เขาสอบ โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกที่ดีตั้งแต
0.20 - 1.00      (พวงรัตน ทวีรัตน 2543: 130) ผลการตรวจสอบคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบ
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ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในครั้งนี้ พบวาอยูระหวาง 0.26 - 0.54    (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ข ตารางที่ 16 หนา 127 )

3.5.3 ตรวจสอบคาความเชื่อม่ัน (Reliability) คือ ตรวจสอบผลการวัด
ที่สม่ําเสมอและคงที่ ผูวิจัยเลือกใชการหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใชคาความเชื่อม่ัน
จากสูตร KR-20 ของคูเดอร – ริชารดสัน (Kuder-Richardson) ทั้งน้ีเน่ืองจากแบบทดสอบ เปน
แบบวัดที่มีเกณฑการใหคะแนน คือตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน โดยใชเกณฑคา
ความเชื่อม่ันตั้งแต  0.80-1.00 ผลการตรวจสอบคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ
0.83 แสดงวาขอสอบมีคาความเชื่อม่ันสูงสามารถนําไปใชได

3.6 จัดพิมพแบบทดสอบเพื่อใชในการทดลอง

 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษที่ใชใน
การวิจัยมีขั้นตอนตามแผนภูมิที่ 10
.

ขั้นที่ 1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงคของเนื้อหาที่ใชในการทดลอง
.

ขั้นที่ 2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ

ขั้นที่ 3 เสนอแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชา ตรวจสอบการใชภาษา
ความตรงตามเนื้อหา และความถูกตอง และแกไขปรับปรุง

ขั้นที่ 4 ทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดเกาะลอย
จํานวน 1 หองเรียน 39 คน

ขั้นที่ 5 นําผลการทดลองมาวิเคราะหหาคุณภาพของ
                        แบบทดสอบโดยหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่น

ขั้นที่ 6 จัดพิมพแบบทดสอบเพื่อใชในการทดลอง

แผนภูมิที่ 10 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษา
อังกฤษ

4. แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทักษะการอาน     
เพ่ือความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอน
เพ่ือการสื่อสารซึ่งเปนแบบสัมภาษณที่ไมเปนทางการ โดยผูวิจัยใชแบบสัมภาษณ สัมภาษณ
นักเรียนเปนรายบุคคล  ซึ่งมีขั้นตอนในการสรางแบบสัมภาษณ ดังนี้
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4.1 ศึกษาหลักของการสัมภาษณและเทคนิคของการสัมภาษณเกี่ยวกับ       
ความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ

4.2 สรางแบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอนทั้ง 2 วิธี
โดยมีประเด็นสัมภาษณในดานการจัดกิจกรรมการเรียน บรรยากาศการเรียน ประโยชนที่ไดรับ
ปญหาในการเรียน ขอเสนอแนะ ขอควรปรับปรุง และความตองการในการทํากิจกรรมการเรียน
การสอนรวม 7 ดาน โดยสรางขอคําถามในการสัมภาษณใหเหมาะสมกับระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4

4.3 นําแบบสัมภาษณความคิดเห็นไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ            
ผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ผลการตรวจสอบพบวา ประเด็นการสัมภาษณมี
ความซ้ําซอนกัน และภาษาที่ใชในการสัมภาษณไมกระชับ รัดกุม

4.4 ปรับปรุงเรื่องความซ้ําซอนของประเด็นการสัมภาษณ และการใชภาษาตาม
คําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ โดยปรับประเด็นการสัมภาษณให
เหลือ 5 ดาน คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียน บรรยากาศในการเรียน ประโยชนที่ไดรับ ปญหา
ในการเรียน และขอเสนอแนะและปรับปรุง นอกจากนี้ยังปรับขอคําถามในแตละประเด็น
การสัมภาษณใหกระชับรัดกุมยิ่งขึ้น เชน ประเด็นคําถามขอที่ 1   ถามวานักเรียนคิดวา  การจัด
กิจกรรมการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษที่สอนโดยใชเทคนิคการสรางแผนที่  
ความคิดดีกวาวิธีสอนแบบเดิมที่นักเรียนเคยเรียนหรือไมอยางไร ปรับเปนนักเรียนมีความเห็น
วาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษหนวยการเรียนรูอาหาร 
และเครื่องดื่มที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดเปนอยางไร เปนตน

4.5 นําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณกลุมตัวอยาง

การสรางแบบสัมภาษณความคิดเห็นเพื่อใชในการวิจัยมีขั้นตอนการสรางดังแผนภูมิที่11
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ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักของการสัมภาษณ และเทคนิคของการสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็น
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

.
ขั้นที่ 2 สรางแบบสัมภาษณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และปรับรายละเอียด

ใหเหมาะสมกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4

ขั้นที่ 3 นําแบบสัมภาษณความคิดเห็นใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอง

ขั้นที่ 4 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ

ขั้นที่ 5 นําแบบสัมภาษณความคิดเห็นไปสัมภาษณกลุมตัวอยาง

แผนภูมิที่ 11 ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่
ความคิดและวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร

5. แบบสังเกตความสนใจในการทํากิจกรรมการเรียนดวยวิธีสอนแบบเทคนิค     
การสรางแผนที่ความคิดและวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งมีขั้นตอนในการสรางแบบสังเกต ดังนี้

5.1 ศึกษาแบบสังเกตความสนใจในการทํากิจกรรมการเรียนเกี่ยวกับการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ

5.2 สรางแบบสังเกตความสนใจในการทํากิจกรรมการเรียนของนักเรียนในดาน
เกี่ยวกับการอภิปรายตอบคําถาม ความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม การรวมกิจกรรมดวย
ความสนุกสนาน ความรวมมือในการทํางานกลุม ความมั่นใจในการนําเสนอผลงาน การทํางานที่
ไดรับมอบหมายทันที และการทํางานเสร็จทันเวลา โดยใชรูปแบบ Rating scale 3 ระดับ
(รายละเอียดใน ภาคผนวก ง หนา 270) โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้

  ระดับ 3 หมายถึง มีรายพฤติกรรมชี้บงตามแบบบันทึกการสังเกตความสนใจ
ในระดับสูง

  ระดับ 2 หมายถึง มีรายพฤติกรรมชี้บงตามแบบบันทึกการสังเกตความสนใจ
ในระดับปานกลาง
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  ระดับ 1 หมายถึง มีรายพฤติกรรมชี้บงตามแบบบันทึกการสังเกตความสนใจ
ในระดับต่ํา

5.3 นําแบบสังเกตความสนใจในการทํากิจกรรมการเรียนไปใหอาจารย         
ผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม

5.4 นําแบบสังเกตความสนใจในการทํากิจกรรมการเรียนไปใชกับกลุมตัวอยาง

  การสรางแบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนมีขั้นตอนการสรางใน
แผนภูมิที่ 12

ขั้นที่ 1             ศึกษาแบบสังเกตความสนใจในการทํากิจกรรมการเรียนเกี่ยวกับการจัด
       กิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ

ขั้นที่ 2 สรางแบบสังเกตความสนใจในการทํากิจกรรมการเรียน

ขั้นที่ 3                นําแบบสังเกตความสนใจในการทํากิจกรรมการเรียนไปให
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม

ขั้นที่ 4 นําแบบสังเกตความสนใจในการทํากิจกรรมการเรียนไปใชกับกลุมตัวอยาง

แผนภูมิที่ 12 ขั้นตอนการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยวิธีสอน
แบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร

การเก็บรวบรวมขอมูล
1.ระยะเวลาในการทดลอง

 การทดลองการวิจัยครั้งนี้ทําในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 ตั้งแตวันที่
3 พฤศจิกายน 2546 ถึง 12 ธันวาคม 2546 การทดลองแตละกลุมใชเวลาทดลองสัปดาหละ
2 ชั่วโมง เปนเวลา 4 สัปดาห ซึ่งการดําเนินการสอนในกลุมควบคุม และกลุมทดลองผูวิจัยเปน
ผูสอนเอง ดังปรากฏในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ตารางสอนนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม

เวลาเรียน 08.30-
09.30 น.

09.30-
10.30 น.

10.30-
11.30 น.

12.30-
13.30 น.

13.30-
14.30 น.

14.30-
15.30 น.

กลุมทดลอง (ป.4/2) วันจันทร วันอังคาร
กลุมควบคุม (ป.4/1) วันพุธ พัก

กล
าง
วัน

วันพฤหัส

2. ขั้นตอนในการทดลอง
2.1 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับกลุมทดลอง และกลุมควบคุมโดยใช

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานเพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยผาน     
การตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญแลว (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางที่ 17 หนา 128)

2.2 ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยเปนผูสอนเองทั้ง 2 กลุม  กลุมทดลองสอน
โดยการใชเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด สวนกลุมควบคุมสอนโดยใชวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร
ใชเวลาในการสอนกลุมละ 4 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมงเทากันทั้ง 2 กลุมโดยรูปแบบการสอน
ทั้ง 2 วิธี มีขั้นตอนการพัฒนาดังตารางที่ 5 และ 6

2.3 ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใช
แบบทดสอบชุดเดิมที่ใชกอนการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน และหลัง
การสอน

2.4 ตรวจสอบผลการทดลองแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ 
เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
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ตารางที่ 6 กระบวนการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด

 ข้ันตอนการสอน กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน     แนวทางการ
           (Mind Mapping            (Teaching)                       (Learning) ประเมินผล     
           Technique) (Evaluating)

 1. ข้ันกอนการอาน                 -ครูทบทวนความรูเดิมที่ -นักเรียนอภิปรายตอบคําถาม -การสังเกต/ การมี
นักเรียนเรียนไปแลวเกี่ยวกับ เกี่ยวกับอาหารและเครื่องด่ืม สวนรวม
อาหารและเครื่องดื่ม ตลอด ตลอดจนรูปแบบการทําแผนที่
จนรูปแบบแผนที่ความคิด ความคิด
-ครูเสนอคําศัพทใหมในบท -นักเรียนชวยกันสรางแผนที่
อาน ความคิดเกี่ยวกับคําศัพท

 2.ข้ันระหวางการอาน -ครูใหนักเรียนอานเร่ืองเกี่ยว        -นักเรียนอานเร่ืองเกี่ยวกับ              -สังเกตจากการ
 กับอาหารและเครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม ทํากิจกรรม

-ครูถามคําถามเกี่ยวกับเร่ือง -นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับ
ที่นักเรียนอานโดยใชคําถาม เรื่องที่อาน
-ครูใหนักเรียนชวยกันสราง -นักเรียนชวยกันสรางแผนที่ -สังเกตจากความ
แผนที่ความคิดเกี่ยวกับเร่ือง ความคิดเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน สนใจ
ที่อานใหนักเรียนเปนผูเลือก โดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสม
รูปแบบ

 3. ข้ันหลังการอาน  -ครูใหนักเรียนแบงกลุม   -นักเรียนเขากลุมและชวย    -สังเกตการรวม
  และสรางแผนที่ความคิด   กันสรางแผนที่ความคิด                กิจกรรมกลุม
  เกี่ยวกับเร่ืองที่อานแลวนํา    เกี่ยวกับเร่ืองที่อานแลว
  เสนอหนาชั้นเรียนทีละกลุม   ออกมานําเสนอ
 -ครูชวยแกไขเพ่ิมเติมและ   -นักเรียนกลับไปแกไข               -ตรวจ
  เสนอแนะแลวใหนักเรียน   เพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ    ผลงาน
  จดบันทึกรูปแบบที่แกไขแลว   ของครูพรอมกับจดบันทึก   
 -ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม   -นักเรียนทํากิจกรรมเสริม
  เสริมทักษะ   ทักษะ
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ตารางที่ 7 กระบวนการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร
.
    ข้ันตอนการสอน                 กิจกรรมการสอน                   กิจกรรมการเรียน                แนวทางการประเมินผล
        (Communicative        (Teaching)                       (Learning)                     (Evaluating)
          Approach)

 1. ข้ันนําเสนอเนื้อหา -ครูเราความสนใจโดยใช -นักเรียนรองเพลงหรือเลน      -สังเกตความสนใจ
เกม หรือเพลง เกม
-ครูนําเสนอหัวเร่ืองที่จะให -นักเรียนชวยกันอภิปราย
นักเรียนอานพูดคุย ซักถาม ตอบคําถาม และคาดคะเน
ใหนักเรียนคาดคะเนเรื่อง เร่ืองที่ครูนําเสนอ
ที่จะอาน
-ครูนําเสนอคําศัพทใหม -นักเรียนชวยกันเดาความ
จากขอความในบริบท หมายของคําศัพทจากขอ

ความในบริบท
 2.ข้ันฝกปฏิบัติ -ครูใหนักเรียนอานเร่ือง -นักเรียนอานเร่ืองเกี่ยวกับ       -สังเกตการทํากิจกรรม

เกี่ยวกับอาหารและเครื่อง อาหารและเครื่องดื่ม              -สังเกตการมีสวนรวม
ดื่ม
-ครูใหนักเรียนลําดับเน้ือหา -นักเรียนชวยกันตอบคํา-
เหตุการณในเร่ืองโดยถาม ถามและเรียงลําดับเหตุ-
คําถามและตัดเรื่องออกเปน การณกอนหลัง
สวนๆ
-ครูแบงกลุมใหนักเรียนออก -นักเรียนออกมาเลาเรื่อง
มาเลาเรื่องที่อาน ที่อานเปนรายกลุม

 3.ข้ันใชภาษาเพื่อการ -ครูใหนักเรียนชวยกันแสดง -นักเรียนอภิปรายแสดง           -สังเกตการมีสวนรวม
   ส่ือสาร                       ความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ือง ความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ือง         ในการอภิปราย

ที่อาน ที่อาน
-ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม -นักเรียนทํากิจกรรมเสริม         -ตรวจผลงาน
เสริมทักษะ ทักษะ

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
 1.1 แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดและ

วิธีสอนเพื่อการสื่อสาร ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน โดยตรวจสอบ
เกี่ยวกับความถูกตองเหมาะสม และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และ
หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาที่นํามาใชสอนโดยใชสูตร IC
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(Index of Item Objective Congruence)(รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางที่ 13,14 หนา 123-
124)

1.2 การหาคาประสิทธิภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจ
วิชาภาษาอังกฤษ

1.2.1 หาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ ระหวางขอสอบกับ
จุดประสงคการเรียนรู IC (Index of Item Objective Congruence) (รายละเอียดในภาคผนวก ข
ตารางที่ 14 หนา 124)

1.2.2 นําแบบทดสอบมาหาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก โดย
วิเคราะหขอสอบเปนรายขอ (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางที่ 16 หนา 127)

1.2.3 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR - 20 (Kuder
Richardson-20) (รายละเอียดในภาคผนวก ข หนา 131)

2. การตรวจสอบสมมติฐาน
2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษดวย   

วิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร วิเคราะหโดยคารอยละ
(%) คาเฉลี่ย (X)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบt-test แบบ independent โดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษ      
กอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะหโดยคารอยละ (%) คาเฉลี่ย (X)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ทดสอบ t-test แบบ dependent โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01

2.3 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนทั้ง 2 วิธี ใชการวิเคราะหคา
รอยละ (%) และการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)

2.4 การวิเคราะหขอมูลความสนใจในการทํากิจกรรมการเรียนของนักเรียนที่จัด
การเรียนการสอนดวยวิธีสอนทั้ง 2 วิธี ใชการวิเคราะหคารอยละ (%)
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บทที่ 4

การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และ
วิธีสอนเพื่อการสื่อสาร ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
วัดเกาะลอย (ชุณหะวัตฯ) ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 53 คน แบงเปนกลุมทดลอง ที่จัด
การเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด จํานวน 26 คน และกลุม
ควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร จํานวน 27 คน โดยใชเครื่องมือในการวิจัย ไดแก
แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด แผนการจัดการเรียนรู
ดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียน
แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนทั้ง 2 วิธี และแบบ
สังเกตความสนใจในการทํากิจกรรมการเรียนของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนทั้ง 2 วิธี ซึ่งผูวิจัยได
ดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดวยตนเองทั้ง 2 กลุม สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
คารอยละ(%)  คาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ t-test แบบ Dependent
และ t-test แบบ Independent และเพื่อเปนการตอบขอคําถามของการวิจัย  ผูวิจัยขอเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น    
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อ   
การสื่อสาร

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบเทคนิคการสราง  
แผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร

ตอนที่  3 ผลการศึกษาพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธี
สอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร ดังรายละเอียดตอไปน้ี

ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่4 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และ    
วิธีสอนเพื่อการสื่อสาร
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การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน       
เพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิค
การสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร แตกตางกันหรือไม ดังมีรายละเอียด        
ในตารางที่ 8 ,9 และ 10

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) สาระการเรียนรูภาษา
อังกฤษ หนวยการเรียนรู อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink) ของนักเรียน     
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิด และกลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร

วิธีสอน N (คน)          X S.D t-test
วิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด
วิธีสอนเพ่ือการสื่อสาร

26
27

14.00
14.04

4.56
4.65  0.29 NS

df 51 (t 0.01 = 2.66)
NS = ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

จากตารางที่ 8 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) สาระการเรียนรู  
ภาษาอังกฤษ หนวยการเรียนรู อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink) ของกลุมทดลองที่สอน
ดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด มีคาเฉลี่ย(X) = 14.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) = 4.56 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ
หนวยการเรียนรู อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink) ของกลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนเพื่อ
การสื่อสาร มีคาเฉลี่ย  (X) = 14.04 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 4.65 เม่ือตรวจสอบความ
แตกตางของ คาเฉลี่ย โดย  การทดสอบคาที (t-test) แบบ Independent พบวาคาที (t) = 0.29 
ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   จึงกลาวไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) ของ    
นักเรียนทั้ง 2 กลุม  ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน 
(posttest) สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ หนวยการเรียนรู อาหารและเครื่องดื่ม 
(Food & Drink) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของกลุมทดลองที่สอน
ดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และกลุมควบคุมที่สอนดวย  
วิธีสอนเพื่อการสื่อสาร

วิธีสอน N
(คน)

คะแนนรวม
กอนเรียน

คะแนนรวม
หลังเรียน

Σd Σd2 t-test

วิธีสอนแบบเทคนิคการ
สรางแผนที่ความคิด

วิธีสอนเพ่ือการสื่อสาร

26

27

364

379

675

595

311

216

3973

1978

19.17 **

13.40 **
df 25 ( t 0.01 = 2.78)
df 26 ( t 0.01 = 2.77)
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 9 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน 
(Posttest) สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ หนวยการเรียนรู อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink) 
ของกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด มีคะแนนรวมกอนเรียน
364 คะแนน มีคะแนนรวมหลังเรียน 675 คะแนน มีคา Σd = 311, Σd2  = 3973 เม่ือทดสอบ
ความแตกตางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนของกลุมทดลอง โดยการทดสอบ
คาที (t-test) แบบ dependent พบวา คาที (t) = 19.17 ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนกอนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน 
(Posttest) สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ หนวยการเรียนรู   อาหารและเครื่องดื่ม (Food & 
Drink) ของกลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร  มีคะแนนรวมกอนเรียน 379 คะแนน 
มีคะแนนรวมหลังเรียน 595 คะแนน มีคา Σd = 216,   Σd2  = 1978  เม่ือทดสอบความแตกตาง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนของกลุมควบคุม โดยการทดสอบคาที (t-test)
แบบ dependent พบวา คาที  (t)  = 13.40 ซึ่งแสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 
และหลังของนักเรียนกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) สาระการเรียนรูภาษา
อังกฤษ หนวยการเรียนรู อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink) ของนักเรียน     
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสราง 
แผนที่ความคิด และกลุมควบคุม    ที่สอนดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร

วิธีสอน N (คน) คะแนนรวม
หลังเรียน      X

S.D. t-test

วิธีสอนแบบเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิด
วิธีสอนเพ่ือการสื่อสาร

26

27

675

595

25.96

22.04

4.32

5.49
 2.88 **

df 51 (t 0.01 = 2.66)
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 10 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) สาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ หนวยการเรียนรู อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink) ของกลุมทดลองที่สอน
ดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด มีคะแนนรวมหลังเรียน 675 คะแนน มีคาเฉลี่ย 
(X) = 25.96 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 4.32 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
(Posttest) สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ หนวยการเรียนรู อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink) 
ของกลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร มีคะแนนรวมหลังเรียน 595 คะแนน มี      
คาเฉลี่ย  (X) = 22.04 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 5.49 เม่ือตรวจสอบความแตกตางของ 
คาเฉลี่ย โดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ Independent พบวาคาที (t) = 2.88 ซึ่งมีคามากกวา 
คา t ที่เปดจากตาราง (2.66) แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
หนวยการเรียนรู อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink) ที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิดกับวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร หลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) ของกลุมทดลองที่สอนดวย    
วิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดสูงกวากลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร

ตอนที่  2     ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนอานแบบเทคนิคการ
สรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร

     ผลการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสราง 
แผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร โดยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และ
เสนอคารอยละ ซึ่งผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนปรากฏในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4ที่สอนดวยวิธีสอนแบบ
เทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร

ประเด็น
สัมภาษณ

วิธีสอนแบบเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิด

รอยละ
(%)

วิธีสอนเพ่ือการสื่อสาร รอยละ
(%)

1. การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน

1. นักเรียนไดทํากิจกรรมกลุมทํา
ใหทุกคนมีสวนรวม และชวย
เหลือกัน

2. นักเรียนนําความรูไป
บูรณาการกับกลุมสาระการ
เรียนรูอื่นๆได

3. นักเรียนเขาใจงาย และทําให
ไดรับความรูหลากหลายยิ่งข้ึน

4. นักเรียนเกิดความคิดสราง
สรรคจากการสรางแผนที่
ความคิด

92.31

80.77

76.92

73.08

1. นักเรียนมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม

2. นักเรียนไดฝกพูด และตอบ
คําถามจากการอาน

3. มีกิจกรรมการเรียนที่
หลากหลายที่สามารถนําไป
ใชส่ือสารกับชาวตาง
ประเทศได

92.59

70.37

55.56

2. บรรยากาศในการ
เรียน

1. สนุกสนาน  นาสนใจ พึงพอใจ
2. ตองชวยเหลือกัน เกิดความ

สนิทสนมกัน

100.00
76.92

1. สนุกสนาน นาสนใจ
2. นักเรียนไดรับความ

เพลิดเพลินจากการทํากิจ
กรรม

100.00
88.89

3. ประโยชนที่ไดรับ 1. นักเรียนไดรับความรูจาก
ใบความรู

2. นักเรียนไดฝกการทํางานเปน
กลุม

3. นักเรียนไดรองเพลง และเลน
เกมดวยความสนุกสนาน

4. นักเรียนไดรูคําศัพทภาษา
อังกฤษมากมายหลากหลาย

88.46

92.31

96.15

84.62

1. นักเรียนไดรับความรู
เกี่ยวกับคําศัพท และ
เร่ืองราวที่เปนภาษาอังกฤษ

2. นักเรียนไดแสดง
ความคิดเห็น

3. นักเรียนไดฝกอาน ฝกเขียน
ฝกพูดภาษาอังกฤษ

88.89

77.78

96.29

4. ปญหาในการเรียน 1. นักเรียนไมมีปญหาในการ
เรียน

2. นักเรียนไมคอยม่ันใจในการ
ออกเสียงคําศัพท

3. เวลานอยไป

30.77

30.77

38.47

1.   นักเรียนไมมีปญหาเขาใจได
ดี

2.   นักเรียนจําคําศัพทไมได
3. นักเรียนไมตองการทําการบาน
4.   นักเรียนไมชอบทํางานกลุม

25.93

37.71
14.81
22.22

5.ขอเสนอแนะ และ
ปรับปรุง

1. นักเรียนตองการใหครูสอนวิธี
น้ีตลอดไป

2. ควรมีเพลง และเกมทุกๆ
ชั่วโมง

88.46

76.92

1. นักเรียนมีความตองการ
สรางผลงานตามความคิด
ของตนเอง

2. นักเรียนตองการฝกพูด
มากๆ จะไดส่ือสารกับชาว
ตางชาติได

3. นักเรียนตองการวาดภาพ
ระบายสีมากกวานี้

59.26

56.26

88.89
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จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียน  
การสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด ในภาพรวมทั้ง 5 ดาน พบวา      
ความคิดเห็นในดานบรรยากาศการเรียน นักเรียนไดรับความสนุกสนาน พึงพอใจ คิดเปนรอยละ 
100.00 รองลงมา คือในดานประโยชนที่ไดรับ นักเรียนไดรองเพลง และเกมดวยความสนุกสนาน 
คิดเปนรอยละ 96.15 ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนไดทํากิจกรรมกลุมทําให
นักเรียน  สวนใหญมีสวนรวมและชวยเหลือกัน คิดเปนรอยละ 92.31 ในดานขอเสนอแนะ และ
ปรับปรุง นักเรียนอยากใหครูสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด คิดเปน   
รอยละ 88.46 และดานปญหาในการเรียน นักเรียนคิดวาเวลาที่ใชสอนนอยเกินไป คิดเปน    
รอยละ 38.47

สําหรับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียน    
การสอนดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร พบวา ความคิดเห็นในดานบรรยากาศในการเรียน นักเรียน
ไดรับความสนุกสนานในการเรียนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 100.00 รองลงมา คือ ดานประโยชน
ที่ไดรับ นักเรียนไดฝกอาน ฝกเขียน และฝกพูดภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 96.29 ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม คิดเปนรอยละ 92.59  
ดานขอเสนอแนะและปรับปรุง นกัเรียนตองการทํากิจกรรมวาดภาพระบายสีมากกวานี้ คิดเปน
รอยละ 88.89 และในดานปญหาในการเรียน นักเรียนมีปญหาในการจําคําศัพทไมได คิดเปน
รอยละ 37.71

ตอนที่ 3        ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนดวย
วิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่ประเมินจากการสังเกตความสนใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่4 ที่ไดรับการสอนแบบเทคนิคการสราง  
แผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร จากแบบสังเกตความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมของ
นักเรียนขณะที่ผูวิจัยทําการสอนทั้ง 2 วิธี โดยมีรายละเอียดในแตละแผนการจัดการเรียนรู        
ดังปรากฏในตารางที่ 25 (ภาคผนวก ค หนา 139 ) และผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนัก
เรียนที่ประเมินจากการสังเกตความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีการสอน
เพ่ือการสื่อสาร ปรากฏในตารางที่ 12
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ตารางที่ 12  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่ประเมินจากการสังเกตความสนใจ
ในการทํากิจกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   ที่ไดรับการสอน
ดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร

วิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด วิธีสอนเพื่อการสื่อสารพฤติกรรม
การสังเกต 3 % 2 % 1 % 3 % 2 % 1 %

1. การอภิปราย
ตอบคําถาม

87 41.83 101 48.55 20 9.62 91 42.13 95 43.98 30 13.89

2. ความตั้งใจ
ในการปฏิบัติ
กิจกรรม

99 47.60 107 51.44 2 0.96 86 39.82 106 49.07 24 11.11

3. การรวม
กิจกรรมดวย
ความเต็มใจ

และ
สนุกสนาน

114 54.81 92 44.23 2 0.96 103 47.69 108 50.00 5 2.31

4. ความรวมมือ
ในการทํางาน
กลุม

103 49.52 95 45.67 10 4.81 81 37.50 105 48.61 30 13.89

5. การนําเสนอ
ผลงานดวย
ความม่ันใจ

77 37.02 113 54.33 18 8.65 60 27.78 112 51.85 44 20.37

6. การ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายทันที

111 53.37 97 46.63 - - 89 41.20 102 47.22 25 11.58

7. การทํางาน
เสร็จทันเวลาที่
กําหนด

58 27.88 102 49.04 48 23.08 69 31.95 112 51.85 35 16.20

   จากตารางพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบ
เทคนิคการสรางแผนที่ความคิดมีความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมในดานการรวมกิจกรรม   
ดวยความเต็มใจ และสนุกสนานสูงที่สุด อยูในระดับ 3 คิดเปนรอยละ 54.81 รองลงมา ไดแก 
ความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมในดานการทํางานที่ไดรับมอบหมายทันที อยูในระดับ 3      
คิดเปนรอยละ 53.37 ในดานความรวมมือในการทํางานกลุม อยูในระดับ 3 คิดเปนรอยละ 49.52  
ในดานการนําเสนอผลงานดวยความมั่นใจ อยูในระดับ 2  คิดเปนรอยละ 54.33 ในดาน       
ความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม อยูในระดับ 2 คิดเปนรอยละ 51.44 ในดานการทํางานเสร็จทัน
เวลาที่กําหนด อยูในระดับ 2 คิดเปนรอยละ 49.04 และในดานการอภิปรายตอบคําถาม อยูใน
ระดับ 2 คิดเปนรอยละ 48.55  ซึ่งจากการสรุปโดยภาพรวมจะเห็นไดวาความสนใจในการทํา  
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กิจกรรมการเรียนในดานการรวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ และความสนุกสนาน ดาน        
ความรวมมือ ในการทํางานกลุม และดานการทํางานที่ไดรับมอบหมายทันทีจะอยูในระดับ 3 
เปนสวนใหญ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดมีกิจกรรม       
การเรียนที่เราความสนใจผูเรียน ทําใหผูเรียนทํากิจกรรมดวยความเต็มใจและสนุกสนาน ผูเรียน
ไดฝกกระบวนการคิด และเชื่อมโยงความสัมพันธในเรื่องตางๆ เนนความรวมมือในการทํางาน
กลุม ทําใหผูเรียนมีการปฏิสัมพันธกันภายในกลุม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกัน เกิด      
ความสนิทสนมกลมเกลียว และมีความสุขในการทํางานรวมกัน ซึ่งผลที่ไดจากการสังเกต จะนํา
ไปสูการพัฒนาดานตางๆของผูเรียน    สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนดวย
วิธีสอนเพื่อการสื่อสารมีความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนอยูในระดับ 2 ทุกดาน โดยมี
พฤติกรรมในดานการนําเสนอผลงานดวยความมั่นใจ และดานการทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนด
สูงที่สุด คิดเปนรอยละ 51.85 ทั้ง 2 ดาน รองลงมา ไดแก ดานการรวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ
และสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 50.00 ดานความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม คิดเปนรอยละ 49.07 
ดานความรวมมือในการทํางานกลุม คิดเปนรอยละ 48.61 ดานการทํางานที่ไดรับมอบหมาย  
ทันที คิดเปนรอยละ 47.22 และในดานการอภิปรายตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 43.98 ซึ่งจาก
การสรุปโดยภาพรวมจะเห็นไดวา ความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนในดานตางๆ ทั้ง   
7 ดานที่นําเสนออยูในระดับปานกลาง
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บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนดวยใชวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด
และวิธีสอนเพื่อการสื่อสารมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อ        
ความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิค
การสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร   เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอน และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดและวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร  ประชากรที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้  ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนเขางู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1  จํานวน    272 คน ตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎรรังสรรค) สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1 จํานวน 2 หองเรียน รวมทั้งสิ้น   53 คน หองเรียน
ละ 26 และ 27 คนตามลําดับ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธี
สอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด หนวยการเรียนรูอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink)
จํานวน 8 แผน แผนการจัดการเรียนรู ดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสารหนวยการเรียนรู อาหารและ
เครื่องดื่ม (Food & Drink) จํานวน 8 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน
สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ หนวยการเรียนรู อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink) จํานวน
40 ขอ เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ขอ และจับคูคําศัพทกับรูปภาพ
10 ขอ มีคาความยากงาย (P) ระหวาง  0.34 - 0.74   มีคาอํานาจจําแนก (r  )  ระหวาง 0.26-
0.54 และมีคาความเชื่อม่ัน = 0.83 แบบสัมภาษณความคิดเห็นโดยใชคําถามปลายเปด และ
แบบสังเกตความสนใจในการปฏิบัตกิิจกรรมการเรียน รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental research) แบบแผนการวิจัยแบบ Nonrandomized control group, pretest
posttest design

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
กอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ระหวางการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร ใชคาเฉลี่ย   (X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
t-test แบบ Independent การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) และ
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หลังเรียน (Posttest) ของการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ของวิธี
สอนเพื่อการสื่อสาร ใชคาเฉลี่ย (X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test แบบ dependent
สวนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิดและวิธีสอนเพื่อการสื่อสารและผลการประเมินการสังเกตความสนใจในการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียน ใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และเสนอคารอยละ (%)

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และ
วิธีสอนเพื่อการสื่อสาร สรุปผลการวิจัยไดดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร     
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิค
การสรางแผนที่ความคิดมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียน  
ที่สอนดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่วา ผลสัมฤทธิ์ทาง    
การอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่
ความคิด และวิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิค
การสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ  
การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด ในดานการจัด        
กิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกันไดชวยเหลือกัน ได
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดการปฏิสัมพันธกันมากที่สุด คิดเปนรอยละ 92.31   
รองลงมา คือ นักเรียนสามารถนําความรูไปบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ได คิดเปน
รอยละ 80.77 เทคนิคการสรางแผนที่ความคิดทําใหเขาใจคําศัพทไดงายขึ้นและไดรับความรู
หลากหลายยิ่งขึ้น คิดเปนรอยละ 76.92 และนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคจากการสรางแผนที่
ความคิด คิดเปนรอยละ 73.08 ในดานบรรยากาศในการเรียนนักเรียนไดรับความสนุกสนาน  
นาสนใจ เกิดความพึงพอใจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 100.00 รองลงมา คือ นักเรียนเกิด     
ความสนิทสนมกับเพื่อนมากขึ้น จากการทํากิจกรรม คิดเปนรอยละ 76.92 ในดานประโยชนที่ 
ไดรับจากการเรียน นักเรียนไดรองเพลง และเลนเกมที่สนุกสนานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 96.15 
รองลงมา คือ นักเรียนไดฝกการทํางานเปนกลุม คิดเปนรอยละ 92.31 นักเรียนไดรับความรูจาก
การอานใบความรู คิดเปนรอยละ 88.46 และนักเรียนไดรูคําศัพทภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น คิดเปน
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รอยละ 84.62 ในดานปญหาการเรียน เวลาที่ทํากิจกรรมมีนอยเกินไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
38.47 รองลงมา คือ นักเรียนไมมีปญหาการเรียน และนักเรียนไมคอยม่ันใจในการออกเสียง   
คําศัพทคิดเปนรอยละ 30.77 และในดานขอเสนอแนะและปรับปรุง นักเรียนตองการใหครูสอน
ดวยวิธีนี้ตอไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 88.46 รองลงมา คือ นักเรียนมีขอเสนอแนะวา ควรมีเกม 
และเพลงทุกๆ ชั่วโมงที่สอน คิดเปนรอยละ 76.92  สวนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัด
การเรียนการสอนดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร พบวา ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 92.59 รองลงมา คือ นักเรียนได
ฝกพูด และตอบคําถามจากการอาน คิดเปนรอยละ 70.37 และการมีกิจกรรมการเรียนที่      
หลากหลายที่สามารถนําไปใชสื่อสารกับชาวตางประเทศได คิดเปนรอยละ 55.56 ในดาน
บรรยากาศในการเรียน  นักเรียนมีความสนุกสนานนาสนใจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 100.00  
รองลงมา คือ นักเรียนไดรับความเพลิดเพลินจากการทํากิจกรรมคิดเปนรอยละ 88.89 ในดาน
ประโยชนที่ไดรับ นักเรียนไดฝกอาน เขียน และพูดภาษาอังกฤษมากที่สุด คิดเปนรอยละ 96.29     
รองลงมา คือ นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับคําศัพท และเรื่องราวที่เปนภาษาอังกฤษ คิดเปน
รอยละ 88.89 และนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 77.78 ในดานปญหา           
ในการเรียน นักเรียนมีปญหาในเรื่องจําคําศัพทไมไดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.71 รองลงมา 
คือ นักเรียนไมมีปญหาในการเรียนคิดเปนรอยละ 25.93 นักเรียนไมชอบทํางานกลุม คิดเปน
รอยละ 22.22 และนักเรียนไมอยากทําการบาน คิดเปนรอยละ 14.81 ในดานขอเสนอแนะและ
ปรับปรุง นักเรียนตองการวาดภาพระบายสีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 88.89 รองลงมา คือ       
นักเรียนตองการสรางผลงานตามความคิดของตนเอง คิดเปนรอยละ 59.26 และนักเรียนตองการ
ฝกทักษะการพูด เพ่ือจะไดสื่อสารกับชาวตางประเทศได คิดเปนรอยละ 56.26

3. พฤติกรรมความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอน
ดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร พบวา พฤติกรรม
ความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิด มีพฤติกรรมดานการรวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ และสนุกสนาน อยูในระดับ 3 
คิดเปนรอยละ 54.81 รองลงมา ไดแก พฤติกรรมดานการทํางานที่ไดรับมอบหมายทันที อยูใน
ระดับ 3 คิดเปนรอยละ 53.37 พฤติกรรมดานความรวมมือในการทํางานกลุม อยูในระดับ 3    
คิดเปนรอยละ 49.52  พฤติกรรมดานการนําเสนอผลงานดวยความมั่นใจ อยูในระดับ 2 คิดเปน
รอยละ 54.33 พฤติกรรมดานความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม อยูในระดับ 2 คิดเปนรอยละ  
51.44 พฤติกรรมดานการทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนด อยูในระดับ 2 คิดเปนรอยละ 49.04 
พฤติกรรมดานการอภิปรายตอบคําถาม อยูในระดับ 2 คิดเปนรอยละ 48.55  สวนพฤติกรรม
ความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนเพื่อ        
การสื่อสาร พบวา พฤติกรรมทุกดานอยูในระดับ 2 โดยมีพฤติกรรมในดานการนําเสนอผลงาน
ดวยความมั่นใจ และการทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนดสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 51.85 ทั้ง 2 ดาน
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รองลงมา คือ พฤติกรรมในดานการรวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ และสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
50.00 พฤติกรรมในดานความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม คิดเปนรอยละ 49.07 พฤติกรรม   
ดานความรวมมือในการทํางานกลุม คิดเปนรอยละ 48.61 พฤติกรรมดานการทํางานที่ไดรับ  
มอบหมายทันที คิดเปนรอยละ 47.22 และพฤติกรรมดานการอภิปรายตอบคําถาม คิดเปน   
รอยละ 43.98

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษา

อังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่
ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร ผลการวิจัยสามารถอภิปรายไดดังนี้

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของ       
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และ    
วิธีสอนเพื่อการสื่อสาร ผลปรากฎวา นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่
ความคิด และนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสารมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจ
ภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน  
การวิจัย โดยนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร ที่เปน
เชนนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด 
มีรูปแบบการสอนที่แตกตางไปจากการสอนตามปกติ แตละขั้นตอนของการสอนอานเพื่อ   
ความเขาใจที่สอนดวยเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดมุงใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู       
ผูเรียนไดฝกกระบวนการคิด เกิดความคิดรวบยอดในการเชื่อมโยงความสัมพันธของเรื่องราว
ตางๆ เกิดความเขาใจเรื่องราวที่อานอยางชัดเจน ซึ่งวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่    
ความคิด  มีขั้นตอนใหญๆ 3 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นกอนการอาน (Pre-reading)  ซึ่งเร่ิมจาก
การทบทวนความรูเดิมกอนสอนคําศัพทใหมในเรื่องที่อาน เพ่ือเชื่อมโยงความรูเดิมของนักเรียน
กับความรูใหม จากนั้นจึงนําเสนอคําศัพทใหมในบทอานในรูปของเทคนิคการสรางแผนที่   
ความคิด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของโดมารคกี้  ( Domarki 1984, อางถึงใน อรรณพาณี   
เทียนเพ่ิมพูน 2541 : 84 )  ที่กลาววา ความรูและประสบการณเดิมชวยใหเกิดความเขาใจเรื่องที่
อานมากขึ้น ในดานการเสนอคําศัพทใหม โดยใชแผนที่ความคิดนั้นชวยใหผูเรียนฝกจัดระบบ
ความคิดเห็นความสัมพันธของเหตุการณ และแนวคิดของเรื่องที่อาน   ซึ่งสอดคลองกับ      
มอรริส และ สเตวารท ดอรี่ ( Morris and Stewart –Dore 1984 : 48) ที่กลาววา เทคนิค     
การสรางแผนที่ความคิดเปนการจัดเรียงคําสําคัญ (Key words) ซึ่งแสดงใหเห็นความสัมพันธ
ของเหตุการณ และแนวคิดของเหตุการณ ตลอดจนแนวคิดในบทอาน สวนในขั้นตอนระหวาง
การอาน (While-reading) ที่ให นักเรียนอานเรื่องแลวอภิปรายเรื่องที่อานรวมกัน แลวชวยกัน
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สรางแผนที่ความคิดรวมกับครูจะชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจเรื่องที่อานอยางตอเน่ือง และ
เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่อานได ซึ่งสอดคลองกับ ซีมิดท (Schmidt 1986 : 113) ที่กลาววา 
การสอนอานโดยใชแผนที่ความคิดเปนยุทธวิธีการอานเพื่อความเขาใจ โดยใหผูอานทํา      
Mind Mapping เพ่ือแสดงความเขาใจที่เกิดขึ้นจากการอาน สวนขั้นตอนหลังการอาน       
(Post-reading) ที่ใหนักเรียนสรางแผนที่ความคิดดวยตนเอง ครูแกไขเพิ่มเติมเปนการชวยให  
นักเรียนมองเห็นขอบเขตของเรื่องที่อานและความสัมพันธระหวางความคิดยอยๆในเรื่องซึ่งทํา
ใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ ซิเนทรา และคณะ (Sinatra et al. 1986 : 4-43) 
ที่ไดกลาววาการใชกลยุทธของเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดหลังการอานเปนการชวยให    
นักเรียนสังเคราะหประสบการณกับขอมูลในเรื่อง โดยการขยาย ซอมเสริม แกไขแผนที่ความคิด
ที่มีมากอนการอานใหถูกตอง เพ่ือปรับและขยายความรูของตนเองในเรื่องนั้นๆตอไป ดังน้ัน  
การสอนอานเพื่อความเขาใจดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดจึงเปนกระบวนการ
เรียนการสอนที่สามารถสงเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพ และ   
ประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเดวิด และ แมคเพียรสัน (David and McPherson 
1989 : 232) ที่กลาวถึง การสอนอานโดยใชแผนที่ความคิด (Mind Mapping) วาเปนเทคนิค  
การสอนอาน  เพ่ือความเขาใจที่สามารถใชไดทั้งกอนการอาน ระหวางการอาน และหลังการอาน
แผนที่ความคิด (Mind Mapping) ชวยใหผูอานมองเห็นขั้นตอน และลําดับของความสัมพันธ    
ของเรื่องที่อานไดอยางดี ซึ่งทําใหมองเห็น จุดเดนของวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่  
ความคิดไดวาเปนวิธีสอนวิธีหน่ึงที่สามารถชวยใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดในการเชื่อมโยง
ความสัมพันธของเรื่องราวที่อานเขาดวยกัน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นสามารถนําไปบูรณาการในการจัด
การเรียนรูในสาระการเรียนรูอ่ืนๆไดเปนอยางดี

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) และหลังการเรียน
(Posttest) ดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด ผลการวิจัยพบวานักเรียนกลุม
ทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากกอนที่   
นักเรียนจะเรียนสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink) นักเรียน
มีความรูพ้ืนฐานเพียงบางสวนเทานั้น เม่ือนักเรียนไดรับการสอนเรื่องอาหารและเครื่องด่ืม 
(Food & Drink) ดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
ในเรื่องที่เรียนเพ่ิมมากขึ้น เพราะวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดเปนวิธีการสอนที่
ชวยใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิด ชวยใหนักเรียนสามารถจําคําศัพทได และสามารถเชื่อมโยง
คําศัพทที่เกี่ยวของได สามารถบูรณาการเนื้อหาที่เรียนไปสูสาระการเรียนรูอ่ืนๆได ซึ่งรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนของวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด ประกอบดวยขั้นตอน 
3 ขั้นตอน ตามลําดับ คือ 1) ขั้นกอนการอาน (Pre-reading) เปนการทบทวนความรู และ 
ประสบการณเดิมของนักเรียน โดยครูทบทวนความรู และซักถามเกี่ยวกับประสบการณเดิมของ
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นักเรียน กอนจะเรียนเน้ือหาใหม พรอมทั้งสอนคําศัพทใหม โดยใชเทคนิคการสรางแผนที่  
ความคิด และกระตุนใหนักเรียนระดมความคิด เพ่ือใหไดความรู และเกิดความเขาใจในเนื้อเรื่อง
ที่อาน 2) ขั้นระหวางการอาน (While-reading)  โดยการกําหนดเนื้อเรื่องใหอานตามใบความรู
แลวใชคําถามถามนักเรียนเกี่ยวกับเน้ือเร่ืองที่อานเพื่อตรวจสอบความเขาใจ และสงเสริมการมี
สวนรวมของผูเรียน โดยชวยกันสรางแผนที่ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อาน เพ่ือระดมความคิด 
เกี่ยวกับเรื่องที่อานออกเปนหนวยความคิดยอยๆ และแสดงขอบเขตของเรื่องที่อาน และ 3) ขั้น
หลังการอาน (Post-reading) เปนการสรางแผนที่ความคิดของกลุมยอย และนําเสนอผลงานเพื่อ
ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่อาน และแสดงความคิดรวบยอดที่ไดจากการอานของกลุมยอย ตลอดจน
สงเสริมการทํางานกลุม และการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม ครูชวยเสนอแนะและแกไขปรับปรุง 
เพ่ือซอมเสริมสวนที่ยังไมสมบูรณของความเขาใจในการอาน และกระตุนความคิดสรางสรรคใน
การสรางแผนที่ความคิด  แลวทํากิจกรรมเสริมทักษะ เพ่ือเราความสนใจผูเรียน ใหผูเรียนเกิด
ความสนุกสนาน สรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน และเปนการทบทวนบทเรียน  จากขั้นตอน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวสามารถพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจไดเปนอยางดี 
ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีทักษะการอานอยางคลองแคลว   และสามารถนําไปใชไดโดย
อัตโนมัติ    ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  แอลเวอรแมน  (Alverman, อางถึงใน   ปารณทัตต   
แสนวิเศษ 2539 : 60) ที่พบวา นักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด
ในการอาน สามารถจําใจความสําคัญของเร่ืองที่อานไดถึงรอยละ 73 ในขณะที่นักเรียนที่เรียน
ดวยการอานแบบปกติสามารถจําไดเพียงรอยละ 57 ในทํานองเดียวกันงานวิจัยของ ฟอรเรย 
(Foley 1986) ที่พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด 
หลังการอานสามารถจําใจความสําคัญของเน้ือเรื่องที่อาน และมีความคงทนในการจําแตกตาง
จากนักเรียนที่เรียน โดยการตอบคําถามหลังการอาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และเนื่องจากในขณะที่ชวยกันสรางแผนที่ความคิด     นักเรียนจะตองใชความคิด วิเคราะห และ
จินตนาการไปดวยตลอดเวลา จึงทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเรื่องที่อานไดดียิ่งขึ้น

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest)   และหลังเรียน 
(Posttest) ของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสารผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับ     
การสอนดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสารมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากกอนที่นักเรียนจะไดรับการสอนสาระ    
การเรียนรูภาษาอังกฤษหนวยการเรียนรู อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink)    นักเรียนมี
ความรูพ้ืนฐานเพียงบางสวนเทานั้น  เม่ือนักเรียนไดรับการสอนเรื่อง อาหารและเครื่องดื่ม 
(Food & Drink) ดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสารทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องที่เรียน        
เพ่ิมมากขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากวิธีสอนเพื่อการสื่อสารเปนวิธีสอนวิธีหนึ่งที่มีขั้นตอนชัดเจน แตละ  
ขั้นตอนเนนการใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร ประกอบดวยขั้นตอน       
3 ขั้นตอนตามลําดับ คือ 1) ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation) เริ่มจากการเราความสนใจผูเรียน
ดวยการใชเกมและเพลง ที่เกี่ยวของกับเน้ือหาที่จะเรียน เพ่ือเปนการนําเขาสูบทเรียน ให      
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นักเรียนคาดคะเนเรื่องที่จะอาน   โดยซักถามพูดคุยเพ่ือใหนักเรียนรวมอภิปรายถึงเรื่องที่อาน 
พรอมกับสอนคําศัพทใหม จากขอความในบทอาน โดยใหนักเรียนเดาความหมายจากประโยค
และขอความขางเคียงในบทอาน 2) ขั้นฝกปฏิบัติ (Practice) ในขั้นน้ีจะใหนักเรียนไดอานเรื่องใน
ใบความรู และทําความเขาใจ ลําดับเหตุการณในเรื่องที่อาน โดยการอภิปราย และตอบคําถาม 
และเรียงลําดับเหตุการณกอนหลัง เลาเรื่องที่อาน โดยแบงการเลาเรื่องเปนกลุมๆ และ 3) ขั้น   
ใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) ในขั้นน้ีจะใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่
อาน และทํากิจกรรมเสริมทักษะ เกี่ยวกับบทอาน เชน ฝกตั้งคําถาม ฝกตอบคําถาม เรียงลําดับ
ประโยค วาดภาพสื่อความหมายคําศัพทในบทอาน เปนตน ซึ่งจากขั้นตอนการสอน และ       
กิจกรรมการเรียนรู ดังกลาวทําใหนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอานไปในระดับที่สูงขึ้น      
นอกจากนี้นกัเรียนยังมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม มีการปฏิสัมพันธกัน แลกเปลี่ยนขอมูล
ซึ่งกันและกันและยังมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูจากการ
อานไดรวดเร็ว คลองแคลวย่ิงขึ้น ซึ่งผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกับวอลเลซ (Wallace 1992 : 54) 
ที่กลาววา การอานที่มีประสิทธิภาพ คือการอานแบบมีปฏิสัมพันธโดยที่ผูอานเชื่อมโยงสิ่งที่รูแลว
ไปสูขาวสารขอมูลในเนื้อหาเพื่อสรางความหมาย ซึ่งกระบวนการอานประกอบดวย ผูอาน –  
เน้ือหา – บริบท และการมีปฏิสัมพันธ ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูอานในการอานเพ่ือ     
การเรียนรูและอาน เพ่ือการสื่อสาร ในทํานองเดียวกัน รพีพรรณ เอกสุภาพันธุ (2541 : 31)    
ไดกลาววาการสอนเพื่อการสื่อสารเปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน เพราะ 
ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง จากการตีความคาดคะเน มีการปฏิสัมพันธ และแลกเปลี่ยน
ขอมูล ความคิดเห็นแกกันและกัน    มีสวนรวมในการทํากิจกรรมในแตละขั้นตอน

4. ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิค
การสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอน
แบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดสวนใหญชอบบรรยากาศในการเรียนที่ไดมีโอกาสทํางาน
รวมกับเพ่ือนๆ มีการชวยเหลือกัน เกิดความสนิทสนมกัน การสรางแผนที่ความคิดชวยให     
นักเรียนจําคําศัพทไดงายขึ้น มองเห็นความสัมพันธของคําศัพทไดชัดเจน สามารถนําความรูไป
บูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เอลเลียท  (A. Elliott,    
อางถึงใน เพ็ญนภา ขุนโหร 2543 : 92) ไดอธิบายวา การเรียนโดยใหเพ่ือนนักเรียนชวย       
นักเรียน (Peer Tutor) คือการที่นักเรียนชวยเหลือกันในวัยเรียน ทําใหเกิดบรรยากาศใน     
หองเรียนเปนแบบรวมมือ มีการปฏิสัมพันธในกลุมเพ่ือนรวมวัย ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันและกัน   สวนผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนเพื่อ        
การสื่อสาร พบวา นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน ไดรับความเพลิดเพลินจากการทํา   
กิจกรรม นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ไดรับความรูเกี่ยวกับคําศัพท และเร่ืองราวที่เปน
ภาษาอังกฤษ นักเรียนมีความตองการทํากิจกรรมเสริมทักษะตามความคิดสรางสรรคของตนเอง 
ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยของ ศันสนีย  ฉัตรคุปต (2543 : 99) ที่กลาววา สิ่งที่จะทําให
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เกิดมีความสุขจากการเรียนก็คือ เด็กจะตองมีความรูสึกวาเขาสามารถทําได โดยการคิดเอง   
ทําเอง และไดรับแรงเสริมจากครู เพ่ือใหเกิดความมั่นใจในการสรางผลงานดวยตนเอง

5. ผลการศึกษาพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนของนักเรียนที่ไดรับ    
การสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร พบวา   
นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดมีพฤติกรรมในดาน 
การรวมกิจกรรมดวยความเต็มใจและสนุกสนาน และดานความรวมมือในการทํางานกลุมอยูใน
ระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดจากการสัมภาษณ นั่นคือนักเรียน    
สวนใหญชอบบรรยากาศในการเรียนที่สนุกสนาน นักเรียนมีความพึงพอใจที่ไดมีสวนรวมใน       
การทํางานกลุม จึงอาจกลาวไดวาวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด นอกจากจะชวย
ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นแลว ยังชวยเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการเรียน และ  
สงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยของ อรรณพาณี  เทียนเพ่ิมพูล  
(2541 : 87)   ที่กลาววา ผูเรียนจะสรางแผนที่ความคิดไดเปนอยางดีนั้นตองอาศัยความรวมมือ 
การระดมความคิดระหวางสมาชิกทุกคนในกลุม มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทําใหผูเรียนมี
กําลังใจที่จะเรียน    สวนผลการศึกษาพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนของนักเรียนที่
ไดรับการสอนดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนในดาน         
การอภิปรายตอบคําถาม ดานความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม ดานการรวมกิจกรรมดวย   
ความเต็มใจ และสนุกสนาน ดานการรวมมือในการทํางานกลุม ดานการนําเสนอผลงานดวย
ความมั่นใจ ดานการทํางานที่ไดรับมอบหมายทันที และดานการทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนด 
อยูในระดับปานกลางทุกดาน จึงอาจกลาวไดวา วิธีสอนเพื่อการสื่อสาร เปนวิธีสอนวิธีหนึ่งที่
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นได ทั้งน้ีเน่ืองจากขั้นตอนการสอนของวิธีสอน
เพ่ือการสื่อสารมีกิจกรรมที่ชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย  
ตนเอง มีกิจกรรมที่เราความสนใจผูเรียน จึงสงผลใหผูเรียนเกิดความสนใจในการปฏิบัติ        
กิจกรรมการเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทวีชัย มงคลเคหา (2542 : 35)   ซึ่งกลาววา    
ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร จะตองเร่ิมจากการเราความสนใจผูเรียนเพ่ือเตรียม   
ความพรอม แลวจึงนําเสนอเนื้อหา จากนั้นจึงฝกปฏิบัติ และใชภาษาในการสื่อสาร โดยเนน     
ผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร คือกิจกรรมที่ผูเรียนมี    
ความประสงค และมีความตองการที่จะสื่อสารซึ่งเกิดจากตัวผูเรียนเอง

ขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และ
วิธีสอนเพื่อการสื่อสาร จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิด มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษสูงกวาวิธีสอน          
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เพ่ือการสื่อสาร และการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของผูวิจัยมีแนวคิดที่จะนําเสนอขอเสนอแนะ    
ออกเปน 2 สวน คือ ขอเสนอแนะทั่วไป และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป

ขอเสนอแนะทั่วไป
จากผลการวิจัยที่พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิค

การสรางแผนที่ความคิด มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียน
ที่สอนดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร ผูวิจัยขอเสนอแนะดังนี้

1. หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เชน โรงเรียน สํานักงานเขต  
พ้ืนที่การศึกษา ควรมีการนําวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดไปเผยแพรใหความรูแก
ครูผูสอนอยางจริงจัง และสรางความเขาใจในการนําวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด
ไปปรับใชในสาระการเรียนรูตางๆ เพ่ือเนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิด และการบูรณาการ
ความรู โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแกครูผูสอนรวมทั้งสรางแรงจูงใจใหครูผูสอนนํา     
วิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดไปทดลองใช

2. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิด มักจะเกิดความสับสนเกี่ยวกับรูปแบบการสรางแผนที่ความคิด ดังนั้น ครูผูสอน
จึงควรแนะนําการใชรูปแบบการสรางแผนที่ความคิดแกผูเรียนใหเขาใจเสียกอน กอนที่จะ  
ดําเนินการสอนตามขั้นตอน ทั้งน้ีเพ่ือจะไดไมเสียเวลาในขั้นตอนการสรางแผนที่ความคิด

3. จากผลการวิจัย พบวา วิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดเปนเทคนิค
การเรียนรูแบบหนึ่งที่ชวยใหผูเรียนทําความเขาใจ ดวยการเชื่อมโยงความคิด คําสําคัญตางๆ 
ของเนื้อหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึงควรเผยแพรวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่
ความคิด และนําไปปรับใชกับสาระการเรียนรูอ่ืนๆ  ในระดับชั้นตางๆ ใหกวางขวางยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษ

ที่สอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดกับวิธีสอนแบบอื่นๆ เชน วิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอน
ภาษาที่เนนเนื้อหาวิชา วิธีสอนภาษาแบบองครวม เปนตน

2. ควรมีการวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรูดานการอาน และเขียน
ภาษาอังกฤษโดยใชวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดในหนวยการเรียนรูอ่ืนๆ และ
ระดับชั้นอ่ืนๆ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ

1. นางสาวบุปผา ซังพุก ศึกษานิเทศก ระดับ 8 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาราชบุรี เขต 1

2. นางสาวดารารัตน อุทัยพยัคฆ ศึกษานิเทศก ระดับ 9 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาราชบุรี เขต 1

3. นางสิริวัฒน ทองเลิศ อาจารย 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
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ภาคผนวก ข
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

1.  แผนการจัดการเรียนรูที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด (กลุมทดลอง)
- คาดัชนีความสอดคลอง (IC)

2.  แผนการจัดการเรียนรูที่สอนดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร (กลุมควบคุม)
-  คาดัชนีความสอดคลอง (IC)

3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- คาดัชนีความสอดคลอง (IC)
- ความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r)
- ความเชื่อม่ัน (rtt)

4.  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
- คาดัชนีความสอดคลอง (IC)

5.  แบบสังเกตความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
- คาดัชนีความสอดคลอง (IC)
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ตารางที่ 13 ผลการประเมินความตรงตามเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรูที่สอนดวยวิธีสอน
แบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด

ผูเชี่ยวชาญรายการ
1 2 3

คาดัชนี
ความสอดคลอง (IC)

1. สาระสําคัญ
1.1 ความคิดรวบยอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรูและ
เน้ือหา

+1 +1 +1 1.00

2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 สอดคลองกับเนื้อหา
2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการ

เรียนการสอน
2.3 สอดคลองกับส่ือการเรียน

การสอน และการประเมิน
ผล

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00

1.00

3. เน้ือหา
3.1 สอดคลองกับจุดประสงค
      การเรียนรู

+1 +1 +1 1.00

4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 สอดคลองกับจุดประสงค

การเรียนรู
4.2 สอดคลองกับเนื้อหา
4.3 สอดคลองกับการประเมิน

ผล

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00

1.00
5. ส่ือการเรียนการสอน

5.1 สอดคลองกับกิจกรรมการ
      เรียนการสอน

+1 +1 +1 1.00

6. การประเมินผล
6.1 สอดคลองกับจุดประสงค

การเรียนรู
6.2 สอดคลองกับกิจกรรมการ

เรียนการสอน

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00
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ตารางที่ 14 ผลการประเมินความตรงตามเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรูที่สอนดวยวิธีสอน
เพ่ือการสื่อสาร

ผูเชี่ยวชาญรายการ
1 2 3

คาดัชนี
ความสอดคลอง (IC)

1. สาระสําคัญ
1.1 ความคิดรวบยอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรูและ
เน้ือหา

+1 +1 +1 1.00

2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 สอดคลองกับเนื้อหา
2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการ

เรียนการสอน
2.3 สอดคลองกับส่ือการเรียน

การสอน และการประเมิน
ผล

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00

1.00

3. เน้ือหา
3.1 สอดคลองกับจุดประสงค
      การเรียนรู

+1 +1 +1 1.00

4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 สอดคลองกับจุดประสงค

การเรียนรู
4.2 สอดคลองกับเนื้อหา
4.3 สอดคลองกับการประเมิน

ผล

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00

1.00
5. ส่ือการเรียนการสอน

5.1 สอดคลองกับกิจกรรมการ
      เรียนการสอน

+1 +1 +1 1.00

6. การประเมินผล
6.1 สอดคลองกับจุดประสงค

การเรียนรู
6.2 สอดคลองกับกิจกรรมการ

เรียนการสอน

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00
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ตารางที่ 15 ผลการประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผูเชี่ยวชาญจุดประสงค ขอท่ี ระดับพฤติกรรม
1 2 3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

1 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
2 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
3 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
4 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
5 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00

1. เมื่อกําหนดคําศัพทเกี่ยว
กับอาหาร และเครื่องดื่มมา
ให   นักเรียนสามารถเลือก
คําศัพทที่เปนพวกเดียวกัน 
และคําศัพทที่มีความหมาย
ตางจากพวกได 6 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00

7 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
8 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
9 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
10 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
11 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
12 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
13 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
14 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00

2 .  อ าน เ รื่ อ ง ร าว เกี่ ย วกั บ
อาหาร และเครื่องดื่ม แลว
สามารถตอบคําถามจาก
เร่ืองที่อานได

15 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
16 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.003. จําแนกลักษณะของอาหาร

และเครื่องดื่มได 17 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
18 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
19 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
20 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
21 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
22 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00

4. บอกชื่ออาหาร และ
เครื่องดื่มที่มีประโยชน
และไมมีประโยชนได

23 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
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ตารางที่ 15  (ตอ)

ผูเชี่ยวชาญจุดประสงค ขอท่ี ระดับพฤติกรรม
1 2 3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

24 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
25 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
26 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
27 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00

5 .  บอกส วนประกอบของ
อาหารและเครื่องดื่มได

28 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
29 วิเคราะห +1 +1 +1 1.006. สรุปผลที่เกิดจากการ

รับประทานอาหารได 30 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00
31 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
32 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
33 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
34 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
35 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
36 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
37 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
38 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
39 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00

7.  ถายโอนคําศัพท และ
รูปภาพเกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่มได

40 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
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ตารางที่ 16  แสดงคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หนวยการเรียนรู อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink)

ขอท่ี P r
1 0.71 0.46
2 0.82* 0.36
3 0.74 0.38
4 0.51 0.54
5 0.86* 0.27
6 0.68 0.18*
7 0.42 0.27
8 0.34 0.21
9 0.77 0.14*
10 0.86* 0.36
11 0.70 0.39
12 0.42 0.32
13 0.53 0.28
14 0.44 0.36
15 0.82* 0.27
16 0.56 0.42
17 0.51 0.37
18 0.42 0.26
19 0.46 0.34
20 0.33 0.09*
21 0.92* 0.24
22 0.38 0.22
23 0.46 0.43
24 0.86* 0.27
25 0.66 0.47
26 0.51 0.36
27 0.54 0.37
28 0.42 0.31
29 0.66 0.18*
30 0.86* 0.27

ขอท่ี P r
31 0.55 0.28
32 0.82* 0.27
33 0.46 0.31
34 0.44 0.52
35 0.42 0.37
36 0.95* 0.09*
37 0.47 0.36
38 0.32 0.24
39 0.34 0.32
40 0.6 0.43
41 0.34 0.32
42 0.84* 0.27
43 0.82* 0.48
44 0.44 0.41
45 0.39 0.27
46 0.48 0.52
47 0.58 0.51
48 0.61 0.42
49 0.84* 0.22
50 0.47 0.12*
51 0.56 0.42
52 0.57 0.38
53 0.47 0.27
54 0.52 0.38
55 0.66 0.42
56 0.69 0.37
57 0.64 0.32
58 0.54 0.47
59 0.74 0.38
60 0.57 0.34

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



128

หมายเหตุ
1. ขอสอบที่ผานเกณฑตองมีคา P ระหวาง 0.20-0.80 และคา r ตั้งแต 0.20 – 1.00
2. ขอสอบขอที่ 2,5,10,15,21,24,30,32,36,42,43,49 มีคา P สูงกวา 0.80 จัดเปน    

ขอสอบที่งาย (ไมนํามาใช)
3. ขอสอบขอที่ 6,9,20,29,50 มีคา r ต่ํากวา 0.20 จัดเปนขอสอบที่ยาก (ไมนํามาใช)
4. ขอสอบที่ผานการคัดเลือกไดแกขอ 1,3,4,7,11,12,13,14,16,17,18,19,23,25, 

26,27,28,31,33,34,35,37,39,40,41,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59 และ60 รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 40 ขอ
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การคํานวณหาคาความยากงาย (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543:129)

จากสูตร คาความยากงาย (p)

เม่ือ P แทน คาความยากงายของคําถามแตละขอ
เม่ือ R แทน จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ
เม่ือ N แทน จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด
คาความยากงายของขอทดสอบที่ถือวาอยูในเกณฑดี จะมีคาอยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80

การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543:129)

คาอํานาจจําแนก (r)

R แทน คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ
Ru แทน จํานวนผูที่ตอบถูกในขอน้ันในกลุมเกง
Re แทน จํานวนผูที่ตอบถูกในขอน้ันในกลุมออน
N แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด
คาอํานาจจําแนกของขอทดสอบที่ถือวาอยูในเกณฑดีจะมีคาอยูระหวาง 0.20 ถึง 1.00
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ตารางที่ 17 การวิเคราะหคา p, q, pq ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   หนวยการ
เรียนรู อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink) ชั้นประถมศึกษาปที่ 4

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน

ขอที่

p q pq
1 0.63 0.37 0.23
2 0.42 0.58 0.24
3 0.54 0.46 0.25
4 0.59 0.41 0.24
5 0.67 0.33 0.22
6 0.64 0.36 0.23
7 0.55 0.45 0.25
8 0.42 0.58 0.24
9 0.59 0.41 0.24
10 0.57 0.43 0.25
11 0.60 0.40 0.24
12 0.63 0.37 0.23
13 0.63 0.37 0.23
14 0.60 0.40 0.24
15 0.68 0.32 0.22
16 0.45 0.55 0.25
17 0.60 0.40 0.24
18 0.57 0.43 0.24
19 0.60 0.40 0.24
20 0.68 0.32 0.22

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน

ขอที่

p q pq
21 0.63 0.37 0.23
22 0.47 0.53 0.24
23 0.68 0.32 0.22
24 0.64 0.36 0.23
25 0.68 0.32 0.22
26 0.67 0.33 0.22
27 0.58 0.42 0.24
28 0.64 0.36 0.23
29 0.68 0.32 0.22
30 0.66 0.34 0.22
31 0.57 0.43 0.24
32 0.47 0.53 0.24
33 0.58 0.42 0.24
34 0.64 0.36 0.23
35 0.64 0.36 0.23
36 0.63 0.37 0.23
37 0.57 0.43 0.24
38 0.68 0.32 0.22
39 0.62 0.38 0.24
40 0.67 0.33 0.22

Σpq 9.33
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การคํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากสูตร KR-20 ของ
Kuder  Richardson (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 124)

n แทน จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ
S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
Σpq แทน ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ และ

สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ
rtt แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ

rtt = 0.83
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ตารางที่ 18 ผลการประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอการจัด
การเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอน
เพ่ือการสื่อสาร หนวยการเรียนรู อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink )

ผูเชี่ยวชาญรายการประเมิน
1 2 3

คาดัชนีความสอด
คลอง

1. กิจกรรมการเรียนการสอน
2. บรรยากาศในการเรียนการสอน
3. ประโยชนที่ไดจากการเรียน
4. ปญหาในการเรียน
5. ขอเสนอแนะ และปรับปรุง

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ตารางที่ 19 ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสังเกตความสนใจในการปฏิบัติ            
กิจกรรมการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิค   
การสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร หนวยการเรียนรูอาหาร
และเครื่องดื่ม (Food & Drink)

ผูเชี่ยวชาญพฤติกรรมที่สังเกต
1 2 3

คาดัชนีความสอด
คลอง

1. อภิปรายตอบคําถาม
2. ตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม
3. รวมกิจกรรมดวยความสนุกสนาน
4. รวมมือทํางานในกลุม
5. นําเสนอผลงานดวยความมั่นใจ
6. ทํางานทันทีที่ไดรับมอบหมาย
7. ทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนด

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะหสมมติฐาน

- ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน
- การคํานวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ตารางการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติ t-test แบบ independent

และแบบ dependent
- ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  จากแบบประเมิน

การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
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ตารางที่ 20 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการ
สรางแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร หนวยการเรียนรู อาหารและเครื่อง
ด่ืม (Food & Drink)

วิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่
ความคิด

วิธีสอนเพ่ือการสื่อสารลําดับที่

กอนเรียน หลังเรียน

คาความตาง

กอนเรียน หลังเรียน

คาความตาง

1 14 26 12 11 16 5
2 16 33 17 18 24 6
3 14 20 6 10 17 7
4 23 29 6 9 16 7
5 21 27 6 18 23 5
6 14 30 16 15 20 5
7 13 25 12 11 16 5
8 10 19 9 13 20 7
9 11 21 10 15 20 5
10 9 26 17 11 18 7
11 10 20 10 14 19 5
12 15 25 10 12 19 7
13 14 29 15 11 18 7
14 11 26 15 9 21 12
15 11 27 16 9 20 11
16 28 38 10 11 22 11
17 20 32 12 16 22 6
18 12 26 14 25 32 7
19 10 22 12 28 36 8
20 12 27 15 18 33 15
21 16 26 10 16 31 15
22 11 23 12 15 24 9
23 9 22 13 10 15 5
24 12 24 12 14 20 6
25 13 24 11 9 22 13
26 15 28 13 16 25 9
27 15 26 11

ΣD  =  331 ΣD  =  216
ΣD2 = 3973 ΣD2 = 1978
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ตารางที่ 21 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมควบคุม

Paired Samples Statistics

14.0370 27 4.6532 .8955
22.0370 27 5.4946 1.0574

PRE1
POST1

Pair 1
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Paired Samples Test

-8.0000 3.1009 .5968 -9.2267 -6.7733 -13.406 26 .000PRE1 - POST1Pair 1
Mean Std. Deviation Std. Error Mean Lower Upper

95% Confidence Interval of the
Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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ตารางที่ 22 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง

Paired Samples Statistics

14.0000 26 4.5607 .8944
25.9615 26 4.3219 .8476

PRE2
POST2

Pair 1
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Paired Samples Test

-11.9615 3.1810 .6238 -13.2464 -10.6767 -19.174 25 .000PRE2 - POST2Pair 1
Mean Std. Deviation Std. Error Mean Lower Upper

95% Confidence Interval of the
Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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ตารางที่ 23    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนระหวางกลุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอน
        เพื่อการสื่อสาร โดยใชสถิติ t-test แบบ independent

Group Statistics

27 14.0370 4.6532 .8955
26 14.0000 4.5607 .8944

หอง
1.00
2.00

PRETEST
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Independent Samples Test

.065 .799 .029 51 .977 3.704E-02 1.2662 -2.5049 2.5790
.029 50.983 .977 3.704E-02 1.2657 -2.5039 2.5780

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

PRETEST
F Sig.

Levene's Test for Equality of
Variances

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference Lower Upper

95% Confidence Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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 ตารางที่ 24    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหวางกลุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด และวิธีสอน
         เพื่อการสื่อสาร โดยใชสถิติ t-test แบบ independent

Group Statistics

27 22.0370 5.4946 1.0574
26 25.9615 4.3219 .8476

หอง
1.00
2.00

POSTTEST
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Independent Samples Test

1.257 .267 -2.883 51 .006 -3.9245 1.3614 -6.6575 -1.1915
-2.896 49.074 .006 -3.9245 1.3552 -6.6478 -1.2012

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

POSTTEST
F Sig.

Levene's Test for Equality of
Variances

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference Lower Upper

95% Confidence Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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ตารางที่ 25 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่ประเมินจากการสังเกตความสนใจ
ในการทํากิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอน
แบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิดและวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร จากแบบประเมิน
การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

วิธีสอนแบบเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิด

วิธีสอนเพ่ือการสื่อสารพฤติกรรมการสังเกต

จํานวนนักเรียนในแตละระดับ จํานวนนักเรียนในแตละระดับ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 3 2 1 3 2 1

1. การอภิปรายตอบคําถาม 4 12 10 11 13 3
2. ความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม 12 12 2 10 14 3
3. การรวมกิจกรรมดวยความเต็มใจและ

สนุกสนาน
12 12 2 14 13 -

4. ความรวมมือในการทํางานกลุม 6 14 6 8 12 7
5. การนําเสนอผลงานดวยความมั่นใจ 5 15 6 6 16 5
6. การทํางานที่ไดรับมอบหมายทันที 14 12 - 10 14 3
7. การทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนด - 10 16 5 15 7

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
1. การอภิปรายตอบคําถาม 6 14 6 12 12 3
2. ความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม 13 13 - 11 13 3
3. การรวมกิจกรรมดวยความเต็มใจและ

สนุกสนาน
13 13 - 12 15 -

4. ความรวมมือในการทํางานกลุม 6 16 4 6 14 7
5. การนําเสนอผลงานดวยความมั่นใจ 6 17 3 5 14 8
6. การทํางานที่ไดรับมอบหมายทันที 12 14 - 11 13 3
7. การทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนด 2 12 12 4 18 5

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
1. การอภิปรายตอบคําถาม 11 13 2 12 13 2
2. ความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม 12 14 - 10 14 3
3. การรวมกิจกรรมดวยความเต็มใจและ

สนุกสนาน
15 11 - 14 13 -

4. ความรวมมือในการทํางานกลุม 14 12 - 9 13 5
5. การนําเสนอผลงานดวยความมั่นใจ 8 14 4 6 16 5
6. การทํางานที่ไดรับมอบหมายทันที 14 12 - 12 12 3
7. การทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนด 5 14 7 6 15 6
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ตารางที่ 25   (ตอ)

วิธีสอนแบบเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิด

วิธีสอนเพ่ือการสื่อสาร
พฤติกรรมการสังเกต

จํานวนนักเรียนในแตละระดับ จํานวนนักเรียนในแตละระดับ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 3 2 1 3 2 1

1. การอภิปรายตอบคําถาม 14 12 - 11 14 2
2. ความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม 11 15 - 10 13 4
3. การรวมกิจกรรมดวยความเต็มใจและ

สนุกสนาน
14 12 - 12 15 -

4. ความรวมมือในการทํางานกลุม 15 11 - 8 15 4
5. การนําเสนอผลงานดวยความมั่นใจ 9 14 3 7 12 8
6. การทํางานที่ไดรับมอบหมายทันที 12 14 - 10 14 3
7. การทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนด 7 14 5 9 14 4

แผนการจักการเรียนรูที่ 5
1. การอภิปรายตอบคําถาม 12 14 - 14 8 5
2. ความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม 13 13 - 10 14 3
3. การรวมกิจกรรมดวยความเต็มใจและ

สนุกสนาน
15 11 - 11 16 -

4. ความรวมมือในการทํางานกลุม 14 12 - 10 14 3
5. การนําเสนอผลงานดวยความมั่นใจ 10 14 2 6 14 7
6. การทํางานที่ไดรับมอบหมายทันที 14 12 - 11 13 3
7. การทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนด 10 14 2 11 13 3

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6
1. การอภิปรายตอบคําถาม 14 12 - 11 10 6
2. ความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม 12 14 - 10 14 3
3. การรวมกิจกรรมดวยความเต็มใจและ

สนุกสนาน
16 10 - 12 15 -

4. ความรวมมือในการทํางานกลุม 15 11 - 13 14 -
5. การนําเสนอผลงานดวยความมั่นใจ 12 14 - 10 14 3
6. การทํางานที่ไดรับมอบหมายทันที 16 10 - 11 11 5
7. การทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนด 12 14 - 12 12 3
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ตารางที่ 25   (ตอ)

วิธีสอนแบบเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิด

วิธีสอนเพ่ือการสื่อสารพฤติกรรมการสังเกต

จํานวนนักเรียนในแตละระดับ จํานวนนักเรียนในแตละระดับ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 3 2 1 3 2 1

1. การอภิปรายตอบคําถาม 12 12 2 9 12 6
2. ความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม 11 15 - 12 13 2
3. การรวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ

และสนุกสนาน
11 15 - 14 10 3

4. ความรวมมือในการทํางานกลุม 15 11 - 15 12 -
5. การนําเสนอผลงานดวยความมั่นใจ 13 13 - 9 13 5
6. การทํางานที่ไดรับมอบหมายทันที 14 12 - 12 13 2
7. การทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนด 10 12 4 8 13 6

แผนการจัดการเรียนรูที่ 8
1. การอภิปรายตอบคําถาม 14 12 - 11 13 3
2. ความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม 15 11 - 12 12 3
3. การรวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ

และสนุกสนาน
18 8 - 14 11 2

4. ความรวมมือในการทํางานกลุม 18 8 - 12 11 4
5. การนําเสนอผลงานดวยความมั่นใจ 14 12 - 11 13 3
6. การทํางานที่ไดรับมอบหมายทันที 15 11 - 12 12 3
7. การทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนด 12 12 2 14 12 1
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ภาคผนวก ง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด
- แผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร
- แบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนทั้ง 2 วิธี
- แบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรม
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน - หลังเรียน
กลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ชั้นประถมศึกษาปที่ 4

หนวยการเรียนรู Food & Drink
ตอนที่ 1  แบบทดสอบแบบเลือกตอบ
คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองแลวทําเครื่องหมาย ( X ) ลงในกระดาษคําตอบ

ขอ 1-2 อานคํา แลวเลือกคําที่เปนพวก
เดียวกับคําที่กําหนดให
1. cake

a. fruit
b. Food
c. Drink
d. vegetable

2. water
a. milk
b. salad
c. rice
d. pizza

ขอ 3 เลือกคําที่มีความหมายตางจากพวก
3. a. banana

b. papaya
c. coca  cola
d. apple

4. Lettuce is ……………  .
a. fruit
b. flower
c. vegetable
d. Drink

5. Tuk likes to drink…………….
a. cake
b. candy
c. egg
d. juic

6. Jo likes to eat ……………   .
a. water
b. juice
c. cake
d. coffee

ขอ 7-9 อานเรื่องแลวตอบคําถามจากเรื่อง
Jibjib likes to drink some milk. She

drinks some milk everyday. She does not
like to drink some coffee because coffee is
not good for health.
7. What does Jibjib like to drink?

a. milk
b. coffee
c. tea
d. juice

8. When does Jibjib drink milk?
a. every week
b. every year
c. everyday
d. every month

9. Why doesn’t Jibjib like to drink some
coffee?
a. Coffee is good for health.
b. Coffee is not good for

health.
c. Coffee is sweet.
d. Coffee is black.
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ขอ 10-11 อานเรื่องแลวตอบคําถามจาก
เรื่อง
Today Joy has breakfast. There are

rice, egg, fish, milk and banana. She
likes banana very much.
10. What meal does Joy have?

a. supper
b. dinner
c. breakfast
d. lunch

11. What food does joy like?
a. fish
b. egg
c. banana
d. rice

ขอ 12-13 อานเรื่องแลวตอบคําถาม
There are many kinds of food

example pizza, salad, hamburger, hot
dog, sandwich and fried chicken. Sopa
likes to eat salad. She doesn’t like fried
chicken.

12. What food does Sopa dislike?
a. sandwich
b. hamburger
c. hot dog
d. fried chicken

13. what food does Sopa like?
a. salad
b. pizza
c. fried chicken
d. hot dog

ขอ 14-15 อานเรื่องแลวตอบคําถาม
Suda has breakfast. She has some

rice and egg. She likes to drink some milk.
She doesn’t like to drink some wine. When
she goes to school she has lunch at school
14. What food does Suda have for

breakfast?
a. rice and egg
b. some wine
c. some juice
d. egg and wine

15. Where does Suda have lunch?
a. At home
b. At school
c. At the market
d. At the office

16. What is the Food?
a. salad
b. coffee
c. pepsi
d. milk

17. What is the Drink?
a. hot dog
b. hamburger
c. juice
d. cake

18. Children should drink…everyday.
a. soda
b. coffee
c. milk
d. coke
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19. ……………is useful Food.
a. Salad
b. Pepsi
c. Coke
d. Pizza

20. …………. is useful Drink.
a. Pepsi
b. Whisky
c. Milk
d. Beer

21. ………… is useful for children.
a. Egg
b. Pepsi
c. Coffee
d. Fast food

22. ……….is unuseful food.
a. Candy
b. Salad
c. Milk
d. Rice

23. ………is unuseful drink.
a. Milk
b. Juice
c. Pepsi
d. Candy

24. I put some …………….. in ice
milk..
a. water
b. ice
c. wine
d. soda

25. We pure some ……….. in the pan
when we make fried fish.
a. fat oil
b. water
c. sugar
d. fish sauce

26. I like chocolate milk. I put some
…….. in milk.
a. sugar
b. cream
c. chocolate
d. water

27. We put some……in hamburger.
a. rice
b. fish
c. ham
d. egg

28. What vegetable do we put in
sandwich?
a. chili
b. cucumber
c. potato
d. lettuce

29. Somsak likes to eat all the time.
a. He is fat.
b. He is thin.
c. He is handsome.
d. He is smart.

30. Somsri likes to eat some
vegetables.
a. She is beautiful.
b. She is ugly.
c. She is strong.
d. She is wea
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คําชี้แจง     ใหนักเรียนขีดเสนโยงคําศัพทกับรูปภาพที่มีความหมายเหมือนกัน

31. pizza

32. hamburger

33. banana

34. wine

35. juice

36. tomato

37. sandwich

38. coffee

39. fried chicken

40. salad
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แผนการจัดการเรียนรู
ดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด

สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4

หนวยการเรียนรู Food & Drink 
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมทดลอง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1               วิชา         ภาษาอังกฤษ                 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง  Food ( meal and menu )          เวลา 1 ชั่วโมง           หนวยการเรียนรู  Food & Drink

สาระสําคัญ อาหารเปนสิ่งใกลตัวที่ผูเรียนคุนเคย  และใชในชีวิตประจําวันเปนประจํา  การฝก
อานเกี่ยวกับชื่ออาหาร และบอกรายการอาหารในแตละม้ือได  จะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
สามารถจดจําคําศัพท  และสื่อความหมายคําศัพทไดถูกตอง  ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานสําคัญในการอาน
เพ่ือความเขาใจในระดับตอไป

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
− เขาใจกระบวนการฟง และการอาน   สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ

และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ  (สาระที่ 1 มาตรฐาน ต.1.1 )
− ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระความรูอ่ืน      และเปนพ้ืนฐานใน

การพัฒนา และเปดโลกทัศนของตน (สาระที่ 3 มาตรฐาน ต.3.1)

จุดประสงคการเรียนรู
1. อภิปรายเกี่ยวกับการรับประทานอาการของคนไทยและชาวตะวันตกได
2. ออกเสียงคําศัพทและบอกความหมายคําศัพทในขอความที่อานเกี่ยวกับม้ืออาหาร 

และชื่ออาหารไดถูกตอง
3. บอกรายชื่ออาหารของชาวตะวันตกที่นักเรียนรูจักและคุนเคย เชน sandwich

hamburger  hot dog cake  etc. ได
4. สรางแผนที่ความคิดเกี่ยวกับรายการอาหารในแตละม้ือได
5. ตอบคําถามเกี่ยวกับขอความที่อานได
6. รองเพลงเกี่ยวกับอาหารไดดวยความสนุกสนาน

เน้ือหา
คําศัพท:   food , meal, breakfast, lunch,   dinner,   supper,   sandwich,   fried

chicken, pizza,  steak , salad
ขอความที่อาน :   - Meal

  - Golf’s food

สื่อการเรียนการสอน
- ภาพอาหาร
- ใบความรูที่ 1  (Meal)
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- ใบความรูที่ 2 ( Golf’s food)
- เพลง I like salad.
- worksheet ที่ 1 (รายกลุม)
- worksheet ที่ 2 (รายบุคคล)

การวัดและการประเมินผล
- สังเกตความสนใจ ความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมการเรียนการสอน เชน    

การอภิปรายเกี่ยวกับอาหารมื้อตางๆ และอาหารของชาวตะวันตก  การตอบคําถาม
เกี่ยวกับอาหารมื้อตางๆ ในขอความที่อาน  การออกเสียงคําศัพทในเรื่องอานเกี่ยวกับ
อาหาร  และการบอกความหมายคําศัพทเกี่ยวกับอาหาร (ใชแบบประเมินพฤติกรรม
ในการทํากิจกรรมการเรียน)

- ตรวจสอบความถูกตองจาก  การทําแบบฝกหัด  การสรางแผนที่ความคิดเกี่ยวกับ
รายการอาหารในแตละม้ือของแตละกลุม 
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิด

ขั้นตอนการสอน
(Mind Mapping)

กิจกรรมการสอน
(Teaching)

กิจกรรมการเรียน
(Learning)

แนวการวัดผล
ประเมินผล

(Evaluation)

1. ขั้นกอนการอาน  ครูสนทนาเกี่ยวกับ
การรับประทานอาหาร
ของคนไทยและ
ชาวตะวันตก พูดคุย
เกี่ยวกับม้ืออาหาร
และชื่ออาหารของ
ชาวตะวันตกที่
นักเรียนรูจัก หรือเคย
ไดยินชื่อ

 ครูนําเสนอคําศัพท
ชื่อม้ืออาหาร โดย
นําเสนอคําศัพท
ในรูปแผนที่ความคิด
คําศัพทประกอบ
ดวยคําวา meal,
breakfast, lunch,
supper, dinner ใน
ใบความรูที่ 1 โดยให
นักเรียนฝกออกเสียง
คําศัพทตามครู
พรอมกันทั้งชั้น
จากนั้นครูนําเสนอ
คําศัพทเกี่ยวกับ
อาหารในขอความ
ที่อานในใบความรู
ที่2 (Golf’s food)

 นักเรียนอภิปราย
ตอบคําถามเกี่ยวกับ
ม้ืออาหารที่นักเรียน
รับประทานในระหวาง
วัน และชื่ออาหารของ
ชาวตะวันตกที่
นักเรียนรูจัก หรือเคย
ไดยิน เชนsandwich,
pizza, steak, salad,
etc.

 นักเรียนดูคําศัพท
จากใบความรูที่ 1
(meal) ฝกออกเสียง
คําศัพทตามครู และ
ชวยกันเดา
ความหมายคําศัพท
จากคําใบที่ครูบอก
เชน In the morning,
at noonเปนตน
จากนั้นฝกออกเสียง
คําศัพทเกี่ยวกับชื่อ
อาหารในใบความรูที่
2 (Golf’s food) และ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกี่ยวกับ
ลักษณะ และรสชาติ
ของอาหาร

 สังเกต
การอภิปราย
และตอบคําถาม
เกี่ยวกับม้ืออาหาร
และรายชื่ออาหารที่
นักเรียนรูจัก

 สังเกต
การออกเสียง
คําศัพทเกี่ยวกับ
ม้ืออาหาร
ชื่ออาหาร และ
การบอก
ความหมาย
คําศัพท
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ขั้นตอนการสอน
(Mind Mapping)

กิจกรรมการสอน
(Teaching)

กิจกรรมการเรียน
(Learning)

แนวการวัดผล
ประเมินผล

(Evaluation)

2.ขั้นระหวาง
   การอาน

 ครูแจกใบความรู
ที่2 ( Golf’s food )
ใหนักเรียนอาน
ในใจ

 ครูถามคําถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน
เชน   -Is Golf a
boy?
-What breakfast
does Golf have?
etc. ใหนักเรียน
ชวยกันอภิปราย
ตอบคําถาม
 ครูใหนักเรียนทั้ง
ชั้นชวยกันสราง
Mind mapping
เกี่ยวกับรายชื่อ
อาหารในแตละม้ือ
โดยชวยกันบอก
รายชื่ออาหารของ
ชาวตะวันตกและ
อาหารไทยที่
นักเรียนรูจักและ
คุนเคย โดยครู
ชวยเสริมคําศัพทที่
นักเรียนตองการ
ทราบ

 นักเรียนอานในใจ
เรื่อง Golf’s food
ในใบความรูที่ 2
โดยใชเวลา
ประมาณ 5 นาที
 นักเรียนชวยกัน
อภิปรายตอบ
คําถามเกี่ยวกับ
ขอความที่อาน

 นักเรียนทั้งชั้นนํา
คําศัพทเกี่ยวกับ
รายชื่ออาหารของ
ชาวตะวันตก และ
อาหารไทยที่
นักเรียนรูจักและ
คุนเคยมาชวยกัน
สราง Mind
mapping เกี่ยวกับ
อาหารในแตละม้ือ

 สังเกต
ความตั้งใจ
ในการอานในใจ

 สังเกต
การอภิปราย
ตอบคําถาม และ
ความถูกตองใน
การตอบคําถาม
จากขอความที่อาน

 สังเกต
ความสนใจ
ในการทํา
กิจกรรม
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ขั้นตอนการสอน
(Mind Mapping)

กิจกรรมการสอน
(Teaching)

กิจกรรมการเรียน
(Learning)

แนวการวัดผล
ประเมินผล

(Evaluation)

3. ขั้นหลังการอาน  ครูแบงนักเรียน
ออกเปนกลุม กลุมละ
6-7 คน ใหแตละกลุม
ชวยกันสราง Mind
mapping เกี่ยวกับ
รายการอาหารใน
แตละม้ือ โดยแบง
เปน 3 ม้ือ คือ
breakfast, lunch
และ supper  โดย
สรางใน worksheet
ที่ 1 แลวสงตัวแทน
กลุมออกมานําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน

 ครูชวยแกไข และ
เสนอแนะเพิ่มเติมให
นักเรียนแตละกลุมที่
ออกมานําเสนอ

 ครูนําเสนอเพลง
I like salad. ฝกอาน
คํารอง และฝก
รองเพลง จากนั้นครู
แจก Worksheet ที่2
อธิบายวิธีการทํา
แลวใหนักเรียนทํา
เปนการบาน

 นักเรียนแตละ
กลุมชวยกันสราง
Mind mapping
เกี่ยวกับรายการ
อาหารในแตละม้ือ
โดยแบงเปน 3 ม้ือ
คือ breakfast,
lunch และ supper
ลงใน worksheet
ที่ 1 แลวออกมา
นําเสนอผลงานของ
กลุมหนาชั้นเรียน

 นักเรียนแตละ
กลุมชวยกันแกไข
เพ่ิมเติมผลงาน
ตามที่ครูเสนอแนะ
แลวสงผลงานกลุม
 นักเรียนฝกอาน
คํารอง และฝกรอง
เพลง I like salad.
พรอมทั้งจดบันทึก
คํารองลงสมุด
จากนั้นทํา
แบบฝกหัดใน
worksheet ที่ 2
เปนการบาน

 สังเกต
การทํางานกลุม
และการนําเสนอ
ผลงาน

 ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
ผลงานกลุม

 สังเกตการรวม
กิจกรรม และตรวจ
สอบความถูกตอง
ของผลงาน
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ใบความรูที่ 1
Meal

breakfast

lunch  Meal supper

dinner
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ใบความรูที่ 2
(Golf’s food)

Golf has some milk and sandwich for breakfast. He likes to
eat some pizza and fried chicken for lunch. In the evening, he has
some steak and salad for supper.
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เพลง  I like salad.
คํารอง  :  วัฒนา   วิชิตชาญ

               ทํานอง  :  ฉํ่าใจไหมพี่

I like salad. ( pan cake , pizza etc.)
Salad  S-A-L-A-D
Do you like salad?
Oh! My dear friend.

Tell me tell me tell me
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Worksheet ที่ 1

ช่ือกลุม………………………………….ช้ัน…………………………………….
สมาชิก1………………….  2…………………….     3………………………
4……………………….   5……………………..    6………………………...
7……………………….

Direction : ใหนักเรียนแตละกลุมสราง Mind Mapping เกี่ยวกับอาหารมื้อตางๆ
ประกอบดวย breakfast, lunch และ supper แลวสงตัวแทนกลุมออกมาอานรายชื่อ
อาหารในแตละมื้อใหเพื่อนๆฟงนะคะ (ที่สําคัญนักเรียนในกลุมทุกคนตองชวยกันทํา
เพื่องานจะไดสําเร็จคะ)
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Worksheet ที่ 2
ช่ือ………………………………………………..ช้ัน………….เลขที่………….
Direction : แบบฝกหัดตอไปน้ีมี 2 ขอใหญใหนักเรียนทําใหครบทั้ง 2 ขอ
1. คัดขอความเรื่อง Golf’s food จากใบความรูที่ 2 ดวยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดใหสวยงาม และ

สะอาด พรอมทั้งวาดรูปอาหารในแตละม้ือของ Golf ดวยนะคะ

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2. ตอบคําถามจากเรื่อง Golf’s food ตอไปน้ีคะ
(1) What food does Golf have for breakfast?

Golf has…………………………………………………..for breakfast.
            (2) Does Golf have cake for lunch?

………………………………………………………………………….
            (3) When does Golf have supper?

Golf has supper…………………………………………………………

           (4) What food does Golf like to eat for lunch?

He likes to eat………………………………………………………….

           (5) Does Golf have hamburger for supper?

………………………………………………………………………….
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แผนการจัดการเรียนกลุมทดลอง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง Food (At the bakery ) เวลา 1 ชั่วโมง        หนวยการเรียนรู      Food & Drink
.
สาระสําคัญ การอานขอความเกี่ยวกับอาหารเปนการอานในสิ่งที่ใกลตัวและคุนเคยกับผูเรียน 
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจขอความที่อานไดรวดเร็วย่ิงขึ้น

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
− เขาใจกระบวนการฟง และการอาน   สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ

และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ  (สาระที่ 1 มาตรฐาน ต.1.1 )
− ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระความรูอ่ืน     และเปนพ้ืนฐานใน

การพัฒนา และเปดโลกทัศนของตน (สาระที่ 3 มาตรฐาน ต.3.1)

จุดประสงคการเรียนรู
1. ออกเสียงคําศัพทและบอกความหมายคําศัพทจากเรื่องที่กําหนดใหอานได
2. ตอบคําถามจากขอความที่อานไดถูกตอง
3. สรางแผนที่ความคิดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นในรานเบเกอรี่ได
4. รองเพลงเกี่ยวกับอาหารไดดวยความสนุกสนาน
5. เรียงลําดับเหตุการณจากเรื่องที่อานได

เน้ือหา คําศัพท    :    bakery,  butter,  cake,  yam,  roll,  pie,  donut
ขอความที่กําหนดใหอาน    :    At the bakery

สื่อการเรียนการสอน
- ภาพรานขนมปง
- ใบความรู At the bakery
- I like salad
- worksheet ที่ 1
- worksheet ที่ 2

การวัดและประเมินผล
- ความสนใจในการทํากิจกรรม (ใชแบบประเมินพฤติกรรมในการทํากิจกรรมการเรียน)
- ตรวจสอบความถูกตองของผลงานทั้งรายกลุม และรายบุคคล
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิด

ขั้นตอนการสอน
(Mind Mapping)

กิจกรรมการสอน
(Teaching)

กิจกรรมการเรียน
(Learning)

แนวการวัดผล
ประเมินผล

(Evaluation)

1. ขั้นกอน
การอาน

2. ขั้นระหวาง
การอาน

 ครูทบทวน
คําศัพทเกี่ยวม้ือ
อาหารและชื่อ
อาหารที่นักเรียน
เรียนไปแลว
 ครูเสนอคําศัพท
เกี่ยวกับบทอานใน
เรื่อง at the bakery
มีคําวา bakery,
butter, cake, jam,
roll, pie and donut
 ครูใหนักเรียนอาน
ขอความเรื่อง At
the bakery จาก
ใบความรู จากนั้น
ใหนักเรียนตอบ
คําถามเกี่ยวกับ
ขอความที่อาน
โดยใชคําถาม เชน
- Who goes to the
bakery?

- What does Tukta
buy?

- Does she buy
some donut?

 นักเรียนอภิปราย
ตอบคําถามเพื่อ
ทบทวนเกี่ยวกับม้ือ
อาหาร และชื่อ
อาหารที่เรียนไปแลว
 นักเรียนฝก

ออกเสียงคําศัพท
และเดาความหมาย
คําศัพทจาก
ประสบการณที่
นักเรียนคุนเคย
 นักเรียนอาน

ขอความเรื่อง At the
bakery จาก
ใบความรู จากนั้น
ชวยกันตอบคําถาม
ที่ครูถามจากเรื่อง
ที่อานโดยใชประโยค
คําตอบ เชน

- Tukta goes to
the bakery.

- Tukta buys some
butter cake. etc..

 สังเกตการมี
สวนรวมใน
การทบทวน
ความรูเดิม

 สังเกต
การออกเสียงและ
เดาความหมาย
คําศัพท

 สังเกตการอาน
และการตอบ
คําถามจาก
ขอความที่อาน
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ขั้นตอนการสอน
(Mind Mapping)

กิจกรรมการสอน
(Teaching)

กิจกรรมการเรียน
(Learning)

แนวการวัดผล
ประเมินผล

(Evaluation)

2.ขั้นระหวางการ
   อาน (ตอ)

3. ขั้นหลังการอาน

 ครูใหนักเรียน
ชวยกันสราง mind
mapping เพ่ือบอก
ครูวานักเรียนพบ
อะไรบางในราน
bakery โดยสมมุติ
ชื่อนักเรียนในชั้น
เปนเจาของราน
เชนNapa’s bakery
 ครูแบงนักเรียน
ออกเปน 4 กลุม
กลุมละ 6-7 คน ให
แตละกลุมชวยกัน
สราง mind
mapping ในเรื่อง
At the bakery โดย
สมมุติชื่อรานจาก
นักเรียนในกลุม
แลวออกมานําเสนอ
ผลงานใน
worksheet ที่ 1
 ครูเสนอแนะและ
แกไขเพิ่มเติม
ผลงานที่นักเรียน
นําเสนอแตละกลุม

 นักเรียนชวยกัน
สราง mind mapping
โดยบอกครูวา
นักเรียนพบอะไรบาง
ในราน bakery

 นักเรียนแตละ
กลุมชวยกันสราง
mind mapping
ตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมายใน
worksheet ที่ 1แลว
สงตัวแทนกลุมออก
มานําเสนอผลงาน

 นักเรียนแตละ
กลุมชวยกันปรับปรุง
แกไขผลงานของกลุม
แลวสงผลงานใหครู

 สังเกตการมี
สวนรวมใน
กิจกรรม

 สังเกต
การทํางานกลุม
และการนําเสนอ
ผลงาน

 ตรวจผลงานกลุม
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ขั้นตอนการสอน
(Mind Mapping)

กิจกรรมการสอน
(Teaching)

กิจกรรมการเรียน
(Learning)

แนวการวัดผล
ประเมินผล

(Evaluation)

3. ขั้นหลังการอาน
      (ตอ)

 ครูทบทวนเพลง
I like salad จากนั้น
ครูมอบหมายงาน
ใหนักเรียนทํา
แบบฝกหัดใน
worksheet ที่ 2
เปนการบาน

 นักเรียน ฝกรอง
เพลง I like salad
พรอมเคาะจังหวะ
ประกอบ จากนั้น
ทําแบบฝกหัด
การเรียงลําดับ
เหตุการณใน
worksheet ที่ 2
เปนการบาน

 สังเกต
การรองเพลง และ
ตรวจความถูกตอง
จากผลงาน
รายบุคคล
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แผนที่ความคิดตามแผนการจัดการเรียนรู

butter cake

donut           At the bakery pie

yam roll
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ใบความรู
At the bakery

Tukta is at the bakery. She buys some butter cake, yam roll and 
pie. Tukta wants to buy some donut too, but she doesn’t have enough 
money.
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เพลง  I like salad.
คํารอง  :  วัฒนา   วิชิตชาญ

               ทํานอง  :  ฉํ่าใจไหมพี่

I like salad. ( pan cake , pizza etc.)
Salad  S-A-L-A-D
Do you like salad?
Oh! My dear friend.

Tell me tell me tell me
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Worksheet ที่ 1

ชื่อกลุม………………………………….ชั้น…………………………………….
สมาชิก 1………………….    2…………………….     3………………………
4…………………………..  5………………………    6………………………...
7……………………….

Direction : ใหนักเรียนแตละกลุมสราง Mind Mapping เพื่อบอกครูวานักเรียน
พบอะไรบางในราน bakery โดยสมมุติชื่อของนักเรียนในกลุมคนใดคนหนึ่งเปนเจาของ
ราน แลวสงตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลงาน
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Worksheet ที่ 2
ช่ือ………………………………………………..ช้ัน………….เลขที่………….
Direction :  ใหนักเรียนเรียงลําดับเหตุการณจากขอความขางลางนี้ใหม พรอมทั้งวาดภาพ
ประกอบเหตุการณ และระบายสีใหสวยงาม

Today Wipa walks to school with her mother.       Wipa buys some
cake at the bakery.  Wipa is happy.        Wipa asks her mother some
money.       Wipa sees a bakery.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนกลุมทดลอง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง Drink( At the coffee shop)    เวลา 1 ชั่วโมง      หนวยการเรียนรู   Food & Drink
.
สาระสําคัญ การอานขอความเกี่ยวกับเครื่องดื่มเปนเร่ืองในชีวิตประจําวันของผูเรียน ซึ่ง
สามารถเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาการอานในระดับสูงตอไป

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
− เขาใจกระบวนการฟง และการอาน   สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ

และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ  (สาระที่ 1 มาตรฐาน ต.1.1 )
− ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระความรูอ่ืน      และเปนพ้ืนฐานใน

การพัฒนา และเปดโลกทัศนของตน (สาระที่ 3 มาตรฐาน ต.3.1)

จุดประสงคการเรียนรู
1. ออกเสียงคําศัพทเกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม และบอกความหมายคําศัพทไดถูกตอง
2. อานบทสนทนาเกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม แลวสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับบทสนทนาได
3. สรางแผนที่ความคิดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มได
4. ถายโอนคําศัพทเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มเปนรูปภาพไดถูกตอง
5. รองเพลง Milk is the best. ไดดวยความสนุกสนาน

เน้ือหา คําศัพท    :    coffee shop,  ice coffee,  lemonade,  juice
บทสนทนา เรื่อง   :  At the coffee shop

สื่อการเรียนการสอน
- ภาพรานเครื่องดื่ม
- ใบความรู (บทสนทนาAt the coffee shop)
- เพลง Milk is the best.
- worksheet ที่ 1
- worksheet ที่ 2

การวัดและประเมินผล
- สังเกตความสนใจในการรวมกิจกรรม (ใชแบบประเมินพฤติกรรมในการทํา           

กิจกรรมการเรียน)
- ตรวจสอบความถูกตองของผลงานทั้งกลุม และรายบุคคล
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิด

ขั้นตอนการสอน
(Mind Mapping)

กิจกรรมการสอน
(Teaching)

กิจกรรมการเรียน
(Learning)

แนวการวัดผล
ประเมินผล

(Evaluation)

1. ขั้นกอน
การอาน

2. ขั้นระหวาง
การอาน

 ครูทบทวน
ความรูเดิมเกี่ยวกับ
ชื่ออาหารที่นักเรียน
เรียนไปแลว
โดยการสราง mind
mapping รวมกับ
นักเรียน
 ครูเสนอคําศัพท

เกี่ยวกับบท สนทนา
ในเรื่อง At the
coffee shop. มีคําวา
coffee shop, ice
coffee, lemonade
and juice
 ครูใหนักเรียนอาน

บทสนทนาเรื่อง At
the coffee shop
จากใบความรู โดย
กําหนดใหอานในใจ
 ครูรวมอภิปราย

บทสนทนาโดยถาม
คําถามเกี่ยวกับ
บทสนทนา เชน
What does Susan
want? แลวฝกให
นักเรียนตอบคําถาม

 นักเรียนชวยกัน
บอกรายชื่ออาหาร
ที่เรียนไปแลวในรูป
ของ Mind mapping

 นักเรียนฝกออก
เสียงคําศัพท และ
เดาความหมาย
คําศัพทจากคําใบที่
ครูบอก เชน มีรสขม
ทําจากผลไมหลาย
ชนิด เปนตน
 นักเรียนอาน

ขอความเรื่อง At the
coffee shop จาก
ใบความรู

 นักเรียนรวม
อภิปรายตอบคําถาม
เกี่ยวบทสนทนา
โดยใชประโยค
คําตอบ เชน Susan
wants some …
เปนตน

 สังเกตการมี
สวนรวมใน
การทบทวน
ความรูเดิม

 สังเกต
การออกเสียงและ
เดาความหมาย
คําศัพท

 สังเกตการอาน
ในใจ

 สังเกตการรวม
อภิปรายตอบ
คําถามจาก
บทสนทนาที่อาน
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ขั้นตอนการสอน
(Mind Mapping)

กิจกรรมการสอน
(Teaching)

กิจกรรมการเรียน
(Learning)

แนวการวัดผล
ประเมินผล

(Evaluation)

2. ขั้นระหวาง
การอาน (ตอ)

3. ขั้นหลังการอาน

 ครูใหนักเรียน
ชวยกันสราง Mind
mapping หัวขอ
เรื่อง At the coffee
shop

 ครูใหนักเรียน
แบงกลุมตาม
ความสมัครใจ
กลุมละ 5-6 คน
แลวมอบหมายให
ปฏิบัติงานตาม
worksheet ที่ 1
ครูชวยอธิบาย
วิธีการปฏิบัติงาน
 ครูเพ่ิมเติมเสนอ
แนะผลงานกลุม
ของนักเรียนที่ยัง
บกพรองอยู
 ครูนําเสนอ

บทเพลง Milk is the
best. ฝกอานคํารอง
และฝกใหรองเพลง
จากนั้นครูแจก
worksheet ที่ 2 ให
นักเรียนทําเปน
การบาน

 นักเรียนชวยกัน
สราง Mind
mapping ตาม
หัวขอเร่ือง At the
coffee shop โดย
ระดมความคิด
เกี่ยวกับรายชื่อ
เครื่องดื่ม
 นักเรียนแบง
กลุมแลวปฏิบัติ
งานตาม
worksheet ที่ 1
จากนั้นสงตัวแทน
กลุมออกมา
นําเสนอผลงาน

 นักเรียนแตละ
กลุมชวยกันปรับปรุง
แกไขผลงานกลุม
ตามที่ครูเสนอแนะ
 นักเรียน ฝกรอง

เพลง Milk is the
best.จดบันทึก
เน้ือรอง จากนั้น
ปฏิบัติกิจกรรมตาม
worksheet ที่ 2 เปน
การบาน

 สังเกตการรวม
กิจกรรม

 สังเกต
กระบวนการกลุม

 ตรวจผลงานกลุม

 สังเกต
การรองเพลง และ
ตรวจความถูกตอง
จากผลงาน
รายบุคคล
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ใบความรู
At the coffee shop

Susan : Give me a menu, please.
Waitress : Yes, here you are.
Susan : I want some ice coffee and lemonade for my friend.
Waitress : Do you want some juice?
Susan : No, Thank you.
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Milk is the best

คํารอง      นางวัฒนา   วิชิตชาญ
                           ทํานอง      เพลงชาง

Milk milk milk
 milk  is very  useful.

I  like  to  drink  some  milk .
Children should drink some milk. (ซ้ํา)

 Because milk is the best.

            MILK
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Worksheet ที่1

ชื่อกลุม……………………….…………….ชั้น…………………………………….
สมาชิก1………………….       2…………………….     3………………………
4……………………….        5……………………..    6………………………...
7……………………….

Direction :  ใหนักเรียนแตละกลุมสราง Mind mapping จากหัวขอเรื่องตอไปนี้
เพียงเรื่องเดียว แลวสงตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลงาน

- At the coffee shop
- Drinks
- Juice
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Worksheet ท่ี 2

ช่ือ………………………………………………..ช้ัน………….เลขที่………….

Direction : ใหนักเรียนอานคําศัพทเกี่ยวกับเครื่องดื่มขางลางนี้ แลววาดภาพประกอบคําศัพท
ให      ถูกตอง พรอมทั้งระบายสีใหสวยงามดวยนะคะ

1. Milk 4. Coke

2. Coffee 5. Water

3.   Juice
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แผนการจัดการเรียนกลุมทดลอง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง Drink(Kinds of Drink)  เวลา 1 ชั่วโมง        หนวยการเรียนรู   Food & Drink
.

สาระสําคัญ การอานขอความเกี่ยวกับเครื่องดื่มเปนเร่ืองในชีวิตประจําวันของผูเรียน ซึ่ง
สามารถเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาการอานในระดับสูงตอไป

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
− เขาใจกระบวนการฟง และการอาน   สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ

และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ  (สาระที่ 1 มาตรฐาน ต.1.1 )
− ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระความรูอ่ืน      และเปนพ้ืนฐานใน

การพัฒนา และเปดโลกทัศนของตน (สาระที่ 3 มาตรฐาน ต.3.1)

จุดประสงคการเรียนรู
1. ออกเสียงคําศัพท และบอกความหมายคําศัพทเกี่ยวกับเครื่องดื่มได
2. อานบทสนทนาเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแลวสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับบทสนทนา

ที่อานได
3. สรางแผนที่ความคิดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มได
4. อานขอความแลวสามารถเลือกคํามาเติมในชองวางไดถูกตอง
5. รองเพลง Milk is the best. ไดอยางสนุกสนาน

เน้ือหา คําศัพท    :    milk, water, coffee , tea, chocolate milk, beer, wine, punch,
         whisky, soda, yogurt, coke

บทสนทนา   :  Kinds of Drinks

สื่อการเรียนการสอน
- รูปภาพเครื่องดื่ม
- ใบความรูที่ 1 (Kinds of Drink)
- ใบความรูที่ 2 (Kinds of Drink)
- ใบความรูที่ 3 (Useful Drink, Drink for me, Drink shop)
- เพลง Milk is the best.
- worksheet ที่ 1
- worksheet ที่ 2

การวัดและประเมินผล
- ความสนใจในการรวมกิจกรรม (ใชแบบประเมินพฤติกรรมในการทํากิจกรรมการเรียน)
- การตรวจผลงานรายกลุม และรายบุคคล
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิด

 ข้ันตอนการสอน              กิจกรรมการสอน             กิจกรรมการเรียน       แนวการวัดผล
 (Mind Mapping) (Teaching)   (Learning) ประเมินผล

(Evaluation)
.

1. ขั้นกอนการอาน *    ครูสนทนาพูดคุยซักถาม  *    นักเรียนอภิปรายตอบ   *  สังเกต
ถึงคําศัพทเกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม  คําถามคําศัพทเกี่ยวกับ         การอภิปราย
ที่นักเรียนเรียนไปแลว  เครื่องดื่มเพ่ือทบทวน          ออกเสียง

 ความรูเดิม   คําศัพท
  เกี่ยวกับ
  เครื่องดื่ม

 *    ครูนําเสนอคําศัพทจาก    *  นักเรียนฝกออกเสียง      *  สังเกต
บทอานในรูปแผนที่ความคิด  คําศัพทและบอกความหมาย  การออกเสียง
ตามใบความรูที่ 1โดยฝก  คําศัพทจากใบความรูที่ 1      และบอก
ใหนักเรียนออกเสียงและ  โดยความการเดาหมาย    ความหมาย
บอกความหมายคําศัพท  จากคําใบของครู

2. ขั้นระหวาง *    ครูใหนักเรียนอาน    *  นักเรียนอานบทสนทนา  * สังเกต
    การอาน บทสนทนา เรื่อง Kinds of  เรื่อง Kinds of Drink    การอาน

Drink และชวยเพิ่มเติม  จากใบความรูที่ 2    บทสนทนา
คําศัพทบางคําที่นักเรียน
บางคนไมทราบความหมาย
*     ครูถามประโยคคําถาม  *   นักเรียนตอบคําถามจาก   *  สังเกต
เกี่ยวกับบทอานดวยประโยค ประโยคคําถาม โดยชวยกัน   การอภิปราย
Who talks with kook kai ? อภิปรายคําตอบจากบทอาน     ตอบคําถาม
What kinds of Drinks does
Jib jib know ?ใหนักเรียน
ชวยกันอภิปรายตอบคําถาม
*    ครูใหนักเรียนชวยกัน *     นักเรียนชวยกันสราง  *  สังเกต
สราง Mind mappingใน Mind mappingหัวขอเรื่อง      การสราง
หัวขอ Kinds of Drink Kinds of Drinks โดยออกมา      Mind

ชวยกันสรางบนกระดาน          mapping
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 ข้ันตอนการสอน             กิจกรรมการสอน           กิจกรรมการเรียน         แนวการวัดผล
(Mind Mapping)        (Teaching)   (Learning) ประเมินผล

(Evaluation)

3. ขั้นหลังการอาน *   ครูใหนักเรียนแบงกลุม * นักเรียนแบงกลุมแลวเลือก   *  สังเกต
กันเอง กลุมละ 4-5 คน แลว   หัวขอจากใบความรูที่ 3    การทํางาน
ชวยกันสรางMind mapping  สราง Mind mapping ที่    กลุม
ตามหัวขอดังตอไปน้ีกลุมละ  ครูกําหนด 1 หัวขอ ชวยกัน
1 หัวขอ  สรางMind mapping พรอม
            - Useful Drink  กับออกมานําเสนอหนาชั้น
            - Drink for me  เรียนตาม worksheet ที่1
            - Drink shop
จากใบความที่  3  ใน
 worksheet ที่ 1
*  ครูเสนอแนะเพิ่มเติมงาน *  นักเรียนแตละกลุมชวยกัน  * ตรวจผลงาน
  กลุมแตละกลุม  แกไขงาน แลวสงผลงาน    กลุม
*    ครูทบทวนเพลง Milk is *  นักเรียนฝกรองเพลง และ  * ตรวจผลงาน

        the best ฝกใหนักเรียนรอง    เคาะจังหวะประกอบเพลง     รายบุคคล
เพลงและเคาะจังหวะ จาก     จากนั้น ปฏิบัติกิจกรรมตาม
นั้นครูมอบหมายงานใหนัก  worksheet ที่ 2 เปน
เรียนปฏิบัติตาม worksheet   การบาน
ที่ 2 เปนการบาน
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ใบความรูท่ี 1
Kinds of Drink

  wine        milk                              Chocolate milk

   yogurt    whisky

                         Kinds
      tea                            of          water

                       Drink

      coke     soda

   punch                             coffee     beer
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ใบความรูที่ 2
Kinds of Drink

Kook kai and Jib jib are friends. They talk about kinds of Drink

Kook kai : Do you know kinds of Drink?
Jib jib : Oh! Yes. Many kinds.
Kook kai : Tell me, please
Jib jib : Milk, water, coffee, tea, chocolate milk, orange juice,

lemonade, apple juice, beer, wine, punch and whisky
Kook kai : Anything else.
Jib jib : Soda, yogurt and coke
Kook kai : Cane juice and palm juice
Jib jib : Oh! Yes. Very good.
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ใบความรูที่ 3

Useful Drink

Children should drink some milk everyday because milk is 
useful Drink. Juice is useful Drinks too. Do you know? What is useful 
drink?

Drink for me

I like to drink many kinds of Drink. I like to drink some water,
soda, tea, ice coffee and chocolate milk. Do you know? What kinds of
drink do I like?

Drink’s shop

There are many kinds of Drink at the Drink’s shop example 
coffee, tea, soda, whisky, wine etc..  Do you know? What kinds of 
drink?
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Milk is the best

คํารอง      นางวัฒนา   วิชิตชาญ
                    ทํานอง      เพลงชาง

Milk milk milk
 milk  is very  useful.

I  like  to  drink  some  milk .
Children should drink some milk. (ซ้ํา)

 Because milk is the best.

            MILK
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Worksheet ท่ี1

ชื่อกลุม………………………………….ชั้น……………………………………….
สมาชิก1………………….       2…………………….     3………………………
4……………………….        5……………………..    6………………………...
7……………………….
Direction : นักเรียนรูจักชนิดของเครื่องดื่มมากมายเลยใชไหมคะ ครูอยากใหนักเรียนแตละกลุม
สราง Mind Mapping ตามหัวขอตอไปน้ี กลุมละ 1 หัวขอ โดยเลือกจาก
1. Useful Drink                2. Drink for me                   3.  Drink’s shop   
แลวสงตัวแทนออกมานําเสนอดวยนะคะ
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Worksheet ท่ี 2

ช่ือ………………………………………………..ช้ัน………….เลขที่………….

Direction : ใหนักเรียนอานขอความขางลางนี้ แลวเลือกคําที่ครูกําหนดให มาเติมลงใน
ชองวาง เพื่อใหใจความนี้เปนขอความที่สมบูรณ และถูกตอง (พยายามอานทบทวน
และทําความเขาใจใหดีนะคะ)

eats, home, lunch, wine, beer, sandwich, pizza, food,
evening, party

         Somsri goes to the     ………………………….   shop.       She

buys some ……………and milk for breakfast.   She buys some …………………

and coke for      ………………..

In the   ……………………….     She has a party.      She buys some

drinks for her ……………………..    She wants to buy………………….………..

and……………………    She goes ………….and    ………………….some food.
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แผนการจัดการเรียนกลุมทดลอง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5   วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง  A variety of Food and Drink    เวลา 1 ชั่วโมง        หนวยการเรียนรู   Food & Drink

สาระสําคัญ การอานเพื่อความเขาใจในเรื่องราวที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมของเจาของภาษาจะ
ชวยใหผูเรียนเขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชได
อยางเหมาะสมตลอดจนเปนพ้ืนฐานความรูในระดับสูงตอไป

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- เขาใจกระบวนการฟงและการอานสามารถตีความจากเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อ

ประเภทตางๆและนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ (สาระที่ 1  , มาตรฐาน ต.1.1)
- เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชได

อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ (สาระที่ 2 มาตรฐาน ต.2.1)

จุดประสงคการเรียนรู
1. ออกเสียงคําศัพทและบอกความหมายคําศัพทจากขอความที่อานไดถูกตอง
2. อานขอความแลวตอบคําถามจากขอความที่อานไดถูกตอง
3. บอกลักษณะของอาหาร และเครื่องดื่มที่พบในบทอานไดถูกตอง
4. สรางแผนที่ความคิดแสดงการเปรียบเทียบอาหารที่ชอบและไมชอบได
5. ถายโอนขอความที่อานเปนรูปภาพได
6. เลนเกม The wind blows ไดดวยความสนุกสนาน

เน้ือหา คําศัพท    :    dinner, milk, coffee, lemon tea, punch, hot dog, spaghetti,
           sausage, steak

ขอความสําหรับอาน  :  Big dinner

สื่อการเรียนการสอน
- รูปภาพอาหารและเครื่องดื่ม
- ใบความรูที่ 1 (Dinner)
- ใบความรู ที่ 2 (Big Dinner)
- เกม The wind blows
- worksheet ที่ 1
- worksheet ที่ 2
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การวัดและประเมินผล
- ความสนใจในการรวมกิจกรรม (แบบประเมินพฤติกรรมในการทํากิจกรรมการเรียน)
- ตรวจสอบความถูกตองของผลงาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสราง
แผนท่ีความคิด

 ข้ันตอนการสอน         กิจกรรมการสอน         กิจกรรมการเรียน          แนวการวัดผล
 (Mind Mapping)      (Teaching)             (Learning) ประเมินผล

(Evaluation)

1. ขั้นกอนการอาน   * ครูทบทวนความรูเดิมเร่ือง *   นักเรียนอภิปรายพูดคุย *    สังเกต
                          อาหารและเครื่องดื่มดวยการ  ตอบคําถามเกี่ยวกับคําศัพท   การอภิปราย
                          ทบทวนคําศัพทและสนทนา    อาหารและเครื่องดื่ม
                          พูดคุยถึงลักษณะของอาหาร ตลอดจนลักษณะและ
                          และเครื่องดื่มตลอดจน รสชาติของอาหาร
                          รสชาติอาหารและเครื่องดื่ม     และเครื่องดื่ม
                          * นําเสนอคําศัพทในบทอาน *   ฝกออกเสียงคําศัพทและ  * สังเกต
                           เชน sausage, coffee, เดาความหมายคําศัพทจาก การออกเสียง

punch, spaghetti etc.โดย    ใบความรูที่ 1 และบอก
                          แสดงคําศัพทในรูปของ Mind ความหมาย
                          mapping ตามใบความรูที่ 1 คําศัพท
2. ขั้นระหวางการ     *  ครูใหนักเรียนอานบทอาน *  นักเรียนอานบทอาน *สังเกตการอาน
อาน ในใจเรื่อง Big Dinner จาก ในใจเรื่อง Big Dinner

ใบความรูที่ 2 จากใบความรูที่ 2
* ครูถามความเขาใจ *  นักเรียนตอบคําถามจาก  *สังเกตการตอบ
เกี่ยวกับบทอาน บทอานดวยประโยค           คําถามจาก
ดวยประโยค บทอาน และ
What Food and Drink do I   I have…………………. การอภิปราย
I have dinner?                                     เกี่ยวกับ
What Food and Drink do I I like………………….        วัฒนธรรมใน
I like? การรับประทาน
What Food and Drink       I don’t like……………. อาหาร
don’t I like?
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.

  ข้ันตอนการสอน     กิจกรรมการสอน            กิจกรรมการเรียน           แนวการวัดผล
(Mind Mapping)           (Teaching)   (Learning) ประเมินผล

(Evaluation)

2. ขั้นระหวางการ จากนั้นใหนักเรียนอภิปราย นักเรียนชวยกันอภิปราย
     อาน (ตอ)  เรื่องที่อาน โดยเปรียบเทียบ เปรียบเทียบเกี่ยวกับวัฒน-

วัฒนธรรมของคนไทย กับ ธรรมในการรับประทาน
ชาวตะวันตกในเรื่องความ อาหารของคนไทย และชาว
นิยมในการรับประทาน ตะวันตก
อาหาร
*  ครูใหนักเรียนชวยกัน * นักเรียนชวยกันสรางMind *สังเกตการรวม
สรางMind mapping แสดง mapping แสดงการเปรียบ    กิจกรรม

                           การเปรียบเทียบอาหารและ เทียบอาหารและเครื่องดื่มที่
เครื่องดื่มที่ชอบและไมชอบ ชอบและไมชอบจากบทอาน
จากบทอาน

3. ขั้นหลังการอาน    * ครูใหนักเรียนแบงกลุมโดย *    นักเรียนบอกชื่ออาหาร  *  สังเกตการ
                          การบอกชื่ออาหารหรือเคร่ือง หรือเคร่ืองดื่มแลวเขากลุม    ทํางานกลุม
                          ด่ืม จํานวน 5ชื่อ แบงเปน 5 จากนั้นชวยกันสราง Mind
                           กลุม แลวชวยกันสราง Mind mapping แสดงการเปรียบ

mapping แสดงการเปรียบ เทียบอาหารและเครื่องดื่มที่
เทียบอาหารและเครื่องดื่มที่ กลุมชอบและไมชอบใน
นักเรียนชอบและไมชอบใน worksheetที่1เสร็จแลวออก
กลุมตามworksheetที่1แลว มานําเสนอหนาชั้นเรียน

                           ออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน
* ครูเสนอแนะ และ * นักเรียนแตละกลุมเพ่ิม  * ตรวจผลงาน
เพ่ิมเติมงานแตละกลุม เติมแกไขงานแลวสงผลงาน   กลุม
* ครูใหนักเรียนเลนเกมThe *  นักเรียนเลนเกม The      * สังเกตการเลน

                          wind blows โดยอธิบายและ wind blows จากนั้นปฏิบัติ   เกมและตรวจ
                          สาธิตวิธีการเลนจากนั้นมอบ กิจกรรมตามworksheetที่2     ผลงานราย
                          หมายงานตามworksheetที่2  เปนการบาน  บุคคล
                          ใหนักเรียนทําเปนการบาน
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ใบความรูท่ี 1
Dinner

 sausage      coffee    lemon tea

 spaghetti                        Dinner                              milk
              

   punch                             hot dog   steak
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ใบความรูที่ 2
                                               Big Dinner

Today Suda has a big dinner with her family. There are many
kinds of Food and Drink. There are some coffee, milk, lemon tea,
punch, hot dog, spaghetti, sausage, salad and steak. Suda likes some
milk, salad, and steak but Suda doesn’t like some coffee and spaghetti.
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เกม The wind blows

จุดประสงค เพื่อทบทวนคําศัพทที่เรียนไปแลว

สื่อ/อุปกรณ - บัตรคําศัพทเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
- คนที่เปนผูสั่งให The wind blows……

วิธีเลน 1. ใหนักเรียนนั่งเกาอี้เปนวงกลม แตละคนมีบัตรคําศัพทเกี่ยวกับ
อาหาร และเครื่องดื่มติดอยูที่หนาอกคนละ 1 ใบ

2.   เริ่มแรกครูเปนคนสั่ง  เชนใชคําวา The wind blows ( cake
and pizza) นักเรียนที่มีคําวา cake  และ pizza ตองลุกจากที่
เดิมไปนั่งที่ใหม นักเรียนที่หาที่นั่งไมไดจะตองเปนคนสั่งคนตอ
ไป
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Worksheet ที่1

ชื่อกลุม………………………………….ชั้น…………………………………….
สมาชิก1………………….       2…………………….     3………………………
4……………………….        5……………………..    6………………………...
7……………………….

Direction :  ใหนักเรียนแตละกลุมสราง Mind mapping แสดงการเปรียบเทียบ
อาหาร และเครื่องดื่มที่ Suda ชอบและไมชอบ  แลวสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงาน
กลุมดวยนะคะ
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Worksheet ท่ี 2

ช่ือ………………………………………………..ช้ัน………….เลขที่………….

Direction : ใหนักเรียนอานขอความในใบความรูที่ 2 เรื่อง Big dinner อีก
ครั้งหนึ่ง แลววาดภาพอาหารและเครื่องดื่มที่บรรยายไวในบทอาน พรอมคัดคําศัพทไว
ใตภาพดวย แลวระบายสีใหสวยงาม
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แผนการจัดการเรียนกลุมทดลอง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง  A fat boy เวลา 1 ชั่วโมง        หนวยการเรียนรู   Food & Drink

สาระสําคัญ การอานเรื่องราวที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของผูเรียนจะชวยให    
ผูเรียนเกิดความเขาใจ สามารถตีความเรื่องที่อาน และนําความรูมาใชไดอยางเหมาะสม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- เขาใจกระบวนการฟงและการอานสามารถตีความจากเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อ

ประเภทตางๆและนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ (สาระที่ 1  , มาตรฐาน ต.1.1)
- มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ       

ความคิดเห็น โดยใชเทคโนโลยี และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
(สาระที่ 1 มาตรฐาน ต.1.2)

จุดประสงคการเรียนรู
1. อานเรื่องแลวสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานไดถูกตอง
2. อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่มจากเรื่องที่อานได
3. บอกชื่ออาหาร และเครื่องดื่มที่มีประโยชน และไมมีประโยชนไดถูกตอง
4. สรางแผนที่ความคิดแสดงการเปรียบเทียบเก่ียวกับอาหาร และเครื่องดื่มที่มีประโยชน 

และไมมีประโยชนได
5. เลนเกม What is it ? ไดดวยความสนุกสนาน

เน้ือหา คําศัพทเกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่มที่เรียนไปแลว เชน water, wine, milk, 
coffee, punch, whisky, juice, fried chicken, hamburger, pizza, salad, pan 
cake, hot dog etc..
คําศัพท :    fast food, strong, useful food, unuseful food, fat, grow
ขอความสําหรับอาน  : A fat boy

สื่อการเรียนการสอน
- รูปภาพอาหารและเครื่องดื่ม
- ใบความรูที่ 1 (Fast food)
- ใบความรู ที่ 2 (A fat boy)
- เกม What is it?
- worksheet ที่ 1
- worksheet ที่ 2
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การวัดและประเมินผล
- สังเกตความสนใจในการรวมกิจกรรม    ( ใชแบบประเมินพฤติกรรมในการทํา

กิจกรรมการเรียน)
- ตรวจสอบความถูกตองของผลงาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิด

 ข้ันตอนการสอน         กิจกรรมการสอน            กิจกรรมการเรียน       แนวการวัดผล
(Mind Mapping)     (Teaching)                (Learning) ประเมินผล

(Evaluation)

1. ขั้นกอนการอาน   * ครูสนทนาพูดคุยถึงอาหาร   * นักเรียนอภิปรายและตอบ *    สังเกต
                          และเครื่องดื่มทบทวนโดยใช  คําถามประโยคที่ครูถามดวย   การอภิปราย

ประโยค What Food and ประโยค I like…..   และตอบ
Drink do you like? และ I don’t like………   คําถาม

                             What Food and Drink
                          don’t you like?ถามนักเรียน
                            * ครูนําเสนอคําศัพทในบท   *  นักเรียนออกเสียงคําศัพท  *  สังเกต
                          อาน คําวา fast food, useful ตามครู และเดาความหมาย  การออกเสียง
                          food, unuseful food, strong  คําศัพทจากทาทาง และการ  และเดา
                          grow, fat และใหนักเรียนเดา  ยกตัวอยางของครูจากใบ ความหมาย
                           ความหมายของคําศัพทจาก ความรูที่ 1  คําศัพท

ใบความรูที่ 1
2. ขั้นระหวาง * ครูใหนักเรียนอานบทอาน *  นักเรียนอานบทอาน *สังเกตการอาน
     การอาน             ในใจเรื่อง A fat boy จาก     ในใจเรื่อง A fat boy จาก

ใบความรูที่ 2  ใบความรูที่ 2
                          * ครูถามความเขาใจจากบท   * นักเรียนชวยกันอภิปราย  *  สังเกต

อานดวยประโยค What is แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  การอภิปราย
fast food ? แลวใหนักเรียน fast food   แสดง
ชวยกันอภิปรายแสดง ความคิดเห็น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
fast food
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 ข้ันตอนการสอน  กิจกรรมการสอน        กิจกรรมการเรียน           แนวการวัดผล
(Mind Mapping)          (Teaching)        (Learning) ประเมินผล

(Evaluation)

2. ขั้นระหวาง   *  ครูใหนักเรียนชวยกัน    *   นักเรียนชวยกันสราง   *  สังเกต
     การอาน (ตอ) สราง Mind mapping ใน Mind mapping ในลักษณะ     การรวม

หัวขอเร่ือง fast food โดย การเปรียบเทียบ fast food     กิจกรรม
เปรียบเทียบทั้งอาหารไทย ของไทย และชาวตะวันตก

                           และอาหารของชาวตะวันตก
3. ขั้นหลังการอาน  *   ครูแบงกลุมใหนักเรียน * นักเรียนแตละกลุมชวยกัน    *   สังเกต

สราง Mind mapping แสดง สราง Mind mapping แสดง    กระบวนการ
การเปรียบเทียบอาหารและ การเปรียบเทียบอาหารและ    กลุม
เครื่องดื่มที่มีประโยชนและ เครื่องดื่มที่มีประโยชนและ
ไมมีประโยชนและนําเสนอ ไมมีประโยชนแลวออกมา
ผลงาน นําเสนอผลงานกลุม

                            *  ครูเสนอแนะเพิ่มเติมงาน  *   นักเรียนแตละกลุม  * ตรวจผลงาน
แตละกลุม ปรับปรุงผลงานกลุมตามที่   กลุม

ครูเสนอแนะแลวสงผลงาน
  *   ครูใหนักเรียนเลนเกม  *   นักเรียนเลนเกม What    * ตรวจผลงาน

                             What is it? โดยอธิบาย is it ? แลวปฏิบัติกิจกรรม     รายบุคคล
และสาธิตวิธีการเลน และ ตาม worksheet ที่ 2 เปน
ฝกใหนักเรียนเลมเกม การบาน
จากนั้นครูมอบหมายงาน
ตามWorksheet ที่ 2 เปน
การบาน
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ใบความรูท่ี 1
Fast food

  french fries fried chicken hamburger

                     Fast food

     pizza                        hot dog sandwich
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     ใบความรูที่ 2
A fat boy

 Somsak is a fat boy. He likes to eat all the times. He is not
strong because he likes to eat some fast food. He likes fried chicken,
pizza and French fries. He likes to drink some Pepsi too.  We should
eat some fruit and vegetables to help our bodies grow well.
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เกม What is it?

จุดประสงค - ทบทวนคําศัพท
- บอกลักษณะของอาหาร และเครื่องดื่ม

สื่อ/อุปกรณ - ปริศนาคําทาย
- กรรมการแตละกลุม

วิธีเลน 1.    แบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุมเทาๆกัน
2.  ครูอานปริศนาคําทายทีละประโยค นักเรียนกลุมใดตองการทาย

ใหยกมือข้ึน กลุมไหนยกมือกอนจะไดตอบกอน กลุมใดตอบ
ผิดตองติดลบ 1 คะแนน กลุมใดตอบถูกได 1 คะแนน กลุมที่
ไดคะแนนสูงสุดเปนผูชนะ

ปริศนาคําทาย - It is white.  Children like it (milk)
- It is fried-food. It is in the KFC (fried chicken)
- It is not for children. It is not useful. It is yellow (whisky)
- We see at the party. It is food for birthday. Children like to

eat. (cake)
- It is long. It is pink. It is in the bread (hot dog)   
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Worksheet ท่ี1

ชื่อกลุม……………………………….…….ชั้น…………………………………….
สมาชิก1………………….       2…………………….     3………………………
4……………………….        5……………………..    6………………………...
7……………………….

Direction :  ใหนักเรียนแตละกลุมสราง Mind mapping แสดงการเปรียบเทียบ
อาหาร และเครื่องดื่มที่มีประโยชน และอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีประโยชน ออ! อยา
ลืมออกแบบใหสวยงามเปนระเบียบนะคะ แลวออกมานําเสนอดวยคะ
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Worksheet ท่ี 2

ช่ือ………………………………………………..ช้ัน………….เลขที่………….

Direction : ใหนักเรียนคัดขอความขางลางนี้ลงในชองวางดวยตัวบรรจงครึ่ง
บรรทัด แลวตอบคําถามจากขอความใหถูกตอง

ขอความสําหรับคัด
Children should eat some useful food example pork, chicken,

vegetables and fruit.  They should drink some milk and pure water too.
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ตอบคําถามตอไปน้ี
1. What food do children should eat ?

Children should eat……………………………………………………………………………

2.  What is useful food ?
……………………………………………………………………………………………………

3. What drink do children should drink?
Children should drink……………………………………………………………………………

4. What is useful drink?
…………………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนกลุมทดลอง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง  How to make food (Sandwich)     เวลา 1 ชั่วโมง     หนวยการเรียนรู   Food & Drink
.

สาระสําคัญ การอานเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีปรุงอาหารงายๆ แลวสามารถลําดับขั้นตอนการทํา
และปฏิบัติตามได แสดงวาผูอานเกิดความเขาใจเรื่องที่อาน และเปนการพัฒนาการอานในระดับสูง
ตอไป

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- เขาใจบทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเลา และนิทาน  สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของ

เรื่องที่อาน และเรียงลําดับเหตุการณเกี่ยวกับเรื่องที่อานได (สาระที่ 1  , มาตรฐาน ต.1.1)
- ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระความรูอ่ืน     และเปนพ้ืนฐานใน

การพัฒนา และเปดโลกทัศนของตน (สาระที่ 3 มาตรฐาน ต.3.1)

จุดประสงคการเรียนรู
1. อภิปรายและตอบคําถามเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชนได
2. ออกเสียงคําศัพท และบอกความหมายคําศัพทในเรื่องที่อานได
3. อานเรื่อง How to make sandwich แลวปฏิบัติตามขั้นตอนการทําไดถูกตอง
4. สราง Mind mapping แบบลําดับเหตุการณ ตามหัวขอเรื่อง How to make food ได
5. เขียนขั้นตอนการทําอาหารงายๆได
6. รองเพลง We like vegetables. ไดดวยความสนุกสนาน

เน้ือหา คําศัพท  :    ham, bread, sausage, tomato sauce, lettuce, mayonnaise
ขอความสําหรับอาน : How to make sandwich

     
สื่อการเรียนการสอน

- รูปภาพอาหาร
- ใบความรูที่ 1 (Sandwich)
- ใบความรูที่ 2 (How to make sandwich)
- เพลง We like vegetables.
- worksheet ที่ 1
- worksheet ที่ 2
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การวัดและประเมินผล
- สังเกตความสนใจในการรวมกิจกรรม     ( ใชแบบประเมินพฤติกรรมในการทํา

กิจกรรมการเรียน)
- ตรวจสอบความถูกตองของผลงาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิด

 ข้ันตอนการสอน            กิจกรรมการสอน                  กิจกรรมการเรียน      แนวการวัดผล
(Mind Mapping)          (Teaching)   (Learning) ประเมินผล

(Evaluation)

1. ขั้นกอนการอาน   * ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับ   * นักเรียนอภิปรายและ  *  สังเกต
useful food และunuseful   ตอบคําถามถึงอาหารที่มี        การอภิปราย
food กระตุนใหนักเรียน      ประโยชนและบอกใหไดวา     เกี่ยวกับ
อภิปรายวาทําไมจึงคิดวา    ทําไมจึงมีประโยชน อาหาร  ประโยชน
อาหารนั้นมีประโยชน ถาม นั้นๆมีสวนประกอบอะไร ของอาหาร
ถึงสวนประกอบของอาหาร   บาง
ชนิดนั้นๆ
*ครูเสนอคําศัพทในบทอาน   * นักเรียนฝกออกเสียง      * สังเกต

                           เรื่อง How to make            คําศัพทและบอกถึง            การออกเสียง
sandwichโดยเสนอในรูป     สวนประกอบในการ            คําศัพท
ของ Mind mapping ฝกให   ทําsandwich ในใบความรู    และการบอก
นักเรียนออก เสียงคําศัพท ที่1  สวนประกอบ
และเดาความหมายคําศัพท ของsandwich

                          ที่เปนสวนประกอบในการทํา
Sandwich ในใบความรูที่ 1

2. ขั้นระหวางการ *   ครูใหนักเรียนอาน * นักเรียนอานขอความเรื่อง *สังเกตการอาน
     อาน                ขอความเรื่อง How to make How to make sandwich
                          sandwich จากใบความรูที่ 2 จากใบความรูที่ 2
                          * ครูถามคําถามดวยประโยค  * นักเรียนบอกขั้นตอน *สังเกต

 How to make sandwich? การทํา Sandwich จาก การบอก
ใหนักเรียนตอบคําถามโดย ขอความที่อาน                  ขั้นตอนการทํา
ชวยกันอภิปรายบอกลําดับ  Sandwich
ขั้นตอนในการทําSandwich
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 ข้ันตอนการสอน         กิจกรรมการสอน             กิจกรรมการเรียน      แนวการวัดผล
(Mind Mapping)   (Teaching)              (Learning) ประเมินผล

(Evaluation)

2. ขั้นระหวางการ *    ครูใหนักเรียนชวยกัน  *  นักเรียนชวยกันสราง       * สังเกตการมี
อาน (ตอ) สราง  Mind mapping Mind mapping แบบลําดับ    สวนรวม

แบบลําดับขั้นตอนการทํา    ขั้นตอนการทํา Sandwich
Sandwichโดยครูชวยสราง
รูปแบบของMind mapping

3. ขั้นหลังการอาน   * ครูแบงกลุมใหนักเรียน * นักเรียนแตละกลุมชวยกัน   *  สังเกต
สราง Mind mapping แบบ    คิดชื่ออาหาร และวิธีทํา  กระบวน
ลําดับขั้นตอนการทําอาหาร อาหาร  แลวชวยกันสราง        การกลุม
How to make … โดย Mind mapping  แบบเรียง
นักเรียนแตละกลุมคิดชื่อ ลําดับขั้นตอนการทําอาหาร
อาหารที่จะทําเอง ครูเปนที่ ในworksheet ที่  1 แลว
ปรึกษาเกี่ยวกับคําศัพทที่ ออกมานําเสนอ
นักเรียนแตละกลุมไมทราบ

                           * ครูชวยแกไข เพ่ิมเติมและ  *  นักเรียนชวยกันแกไข      * ตรวจผลงาน
เสนอแนะงานแตละกลุม ปรับปรุงงานในกลุม  กลุม
* ครูนําเสนอเพลง We like   *   นักเรียนฝกรองเพลง    *  สังเกตการ
vegetables ฝกอานคํารอง We like vegetables และ     รองเพลงและ
และฝกรองเพลง จากนั้น ปฏิบัติงานตาม worksheet   ตรวจผลงาน
ครูมอบหมายงานตาม ที่ 2เปนการบาน                รายบุคคล
worksheet ที่  2 เปน
การบาน
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ใบความรูท่ี 1
Sandwich

  bread       ham                               tomato sauce

                    Sandwich

 mayonnaise                         lettuce sausage
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ใบความรูที่ 2
How to make sandwich

First, put a piece of bread
Second, put some lettuces on the bread and put some ham and

sausage on the lettuces
Third, pour some tomato sauce and mayonnaise on ham and

sausage
At last, put another piece of bread on them and eat.
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We like vegetables

คํารอง      นางวัฒนา   วิชิตชาญ
                      ทํานอง             ลอยกระทง

Salad is useful food.
We should eat some salad.

It will help we grow.
It made from many vegetables.

We like vegetables. We like vegetables.
Vegetables are good.

Children should eat everyday
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Worksheet ท่ี1

ชื่อกลุม………………………………….….ชั้น…………………………………….
สมาชิก1………………….       2…………………….     3………………………
4……………………….        5……………………..    6………………………...
7……………………….

Direction :  ใหนักเรียนแตละกลุมสราง Mind mapping แสดงลําดับการทํา
อาหาร 1 อยาง (ที่นักเรียนชอบ) แลวออกมานําเสนอ
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Worksheet ท่ี 2

ชื่อ………………………………………………..ชั้น………….เลขที่………….

Direction : ใหนักเรียนวาดภาพขั้นตอนการทํา Sandwich จากใบความรูที่ 2
แลวตอบคําถามขางลางนี้

How to make sandwich

First Second

Third At last

Answer the questions
1. How many pieces of bread do we use to make sandwich?

………………………………………………………..
2. What vegetables do we put in sandwich?

………………………………………………………..
3. Do we put some hot dog in sandwich?

………………………………………………………..
4. Do we put some tomato sauce in sandwich?
       ………………………………………………………..
5. Do you like sandwich?

…………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนกลุมทดลอง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง  How to make Drink (Ice milk) เวลา 1 ชั่วโมง        หนวยการเรียนรู   Food & Drink

สาระสําคัญ การอานเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีทําเครื่องดื่มงายๆ แลวสามารถลําดับขั้นตอนการทํา
และปฏิบัติตามได แสดงวาผูอานเกิดความเขาใจเรื่องที่อาน และเปนการพัฒนาการอานในระดับสูง
ตอไป

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- เขาใจบทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเลา และนิทาน  สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของ

เรื่อง ที่อาน และเรียงลําดับเหตุการณเกี่ยวกับเรื่องที่อานได (สาระที่ 1  , มาตรฐาน ต.1.1)
- ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระความรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐานใน      

การพัฒนา และเปดโลกทัศนของตน (สาระที่ 3 มาตรฐาน ต.3.1)

จุดประสงคการเรียนรู
1. ออกเสียงคําศัพทเกี่ยวกับสวนประกอบของเครื่องดื่มและบอกความหมายคําศัพทได    

ถูกตอง
2. อานเรื่องเก่ียวกับขั้นตอนการทําเครื่องดื่ม แลวบอกขั้นตอนการทําเครื่องดื่มไดถูกตอง
3. สรางแผนที่ความคิดแบบลําดับขั้นตอน ตามหัวขอ How to make Drinks ได
4. เขียนขั้นตอนการทําเครื่องดื่มงายๆได
5. รองเพลง We like vegetables. ไดดวยความสนุกสนาน

เน้ือหา คําศัพท   :    ice milk, sugar, shake, sala syrup, ice
ขอความสําหรับอาน  : How to make ice milk

.      
สื่อการเรียนการสอน

- ใบความรูที่ 1 (Ice milk)
- ใบความรูที่ 2  (How to make ice milk)
- เพลง milk is the best.
- worksheet ที่ 1
- worksheet ที่  2

การวัดและประเมินผล
- สังเกตความสนใจในการรวมกิจกรรม    ( ใชแบบประเมินพฤติกรรมในการทํา

กิจกรรมการเรียน)
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- ตรวจสอบความถูกตองของผลงาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสราง
แผนที่ความคิด

 ข้ันตอนการสอน       กิจกรรมการสอน      กิจกรรมการเรียน          แนวการวัดผล
(Mind Mapping) (Teaching)         (Learning) ประเมินผล

(Evaluation)

1. ขั้นกอนการอาน * ครูสนทนาพูดคุยทบทวน  * นักเรียนอภิปรายและ   *  สังเกต
ถึงขั้นตอนการทําอาหาร ตอบคําถามขั้นตอนการทํา    การอภิปราย
ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับ อาหารและบอกปญหา
งานที่นักเรียนทําไปแลว อุปสรรคในการทํางาน
*   ครูเสนอคําศัพทในบท  *   นักเรียนฝกออกเสียง * สังเกต
อาน How to make คําศัพท และชวยกันเดา   การออกเสียง
ice milk โดยเสนอในรูป ความหมายคําศัพทที่เปน     และการเดา
Mind mapping ตาม          สวนประกอบของ Ice milk    ความหมาย
ใบความรูที่ 1 คําศัพท

2. ขั้นระหวาง *ครูใหนักเรียนอานขอความ  *  นักเรียนอานขอความ *  สังเกต
     การอาน              ในใจเรื่องHow to make      ในใจจากใบความรูที่ 2   การอานในใจ

ice milk จากใบความรูที่ 2
 * ครูใชคําถาม How to   *   นักเรียนชวยกันตอบ   *  สังเกต
make ice milk ใหนักเรียน คําถามโดยบอกขั้นตอนการ  การบอกลําดับ
ชวยกันตอบคําถามโดยการ ทํา Ice milk   ขั้นตอน
บอกขั้นตอนการทํา
 *  ครูใหนักเรียนชวยกัน   *  นักเรียนชวยกันสราง  * สังเกตการมี
สราง Mind mapping Mind mapping แบบลําดับ    สวนรวม
แบบลําดับขั้นตอนการทํา ขั้นตอนการทํา Ice milk
Ice milk
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 ข้ันตอนการสอน          กิจกรรมการสอน             กิจกรรมการเรียน      แนวการวัดผล
(Mind Mapping)     (Teaching)             (Learning) ประเมินผล

(Evaluation)

3. ขั้นหลังการอาน   * ครูใหนักเรียนแบงกลุมๆ   * นักเรียนแบงกลุมกันเอง   *  สังเกต
ละ 3-4 คน แลวชวยกัน กลุมละ 3-4 คน จากนั้น    การทํางาน
สรางMind mapping แบบ แตละกลุมชวยกันคิดชื่อ    กลุม
ลําดับขั้นตอนการทํา ของเครื่องดื่มแลวสราง
เครื่องดื่มโดยใชหัวเรื่อง Mind mapping แบบลําดับ
เปนชนิดของเครื่องดื่ม ขั้นตอนการทําเครื่องดื่มใน
แตละกลุมไมใหซ้ํากันโดย worksheet ที่  1 ปรึกษาครู
ครูคอยชวยเหลือในเรื่อง เม่ือมีปญหา แลวออกมา
การเขียนคําศัพทบางคําที่    นําเสนอ
นักเรียนไมทราบ
 *   ครูชวยแกไขและ         *   นักเรียนชวยกันแกไข  * ตรวจผลงาน
เสนอแนะงานแตละกลุม ขอบกพรองงานกลุม    กลุม
 *  ครูทบทวนเพลง milk is  *  นักเรียนรองเพลง milk      *  สังเกต
the best. โดยใหนักเรียน is the best.  พรอมเคาะ    การรองเพลง
ฝกรองเพลง จากนั้นครู       จังหวะประกอบ จากนั้น   ตรวจผลงาน
มอบหมายงานตาม  นักเรียนปฏิบัติงานตาม   รายบุคคล
worksheet ที่  2 เปน worksheet ที่  2 เปน

                            การบาน  การบาน
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ใบความรูท่ี 1
Ice milk

     milk

 sala syrup                    Ice milk                            sugar

                        ice
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ใบความรูที่ 2
How to make ice - milk

First, pour some milk in the jug
Second, put some sugar and sala syrup in some milk and shake
Third, put some ice in the glass and pour some milk shake

and drink
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Milk is the best

คํารอง     นางวัฒนา   วิชิตชาญ
                     ทํานอง      เพลงชาง

Milk milk milk
 milk  is very  useful.

I  like  to  drink  some  milk .
Children should drink some milk. (ซ้ํา)

 Because milk is the best.

            MILK
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Worksheet ที่ 1

ชื่อกลุม………………………….………….ชั้น…………………………………….
สมาชิก1………………….       2…………………….     3………………………
4……………………….        5……………………..    6………………………...
7……………………….

Direction :  ใหนักเรียนแตละกลุมสราง Mind mapping แสดงลําดับการทํา
เครื่องดื่ม 1 อยาง (ที่นักเรียนชอบ)  แลวออกมานําเสนอ
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Worksheet ท่ี 2

ชื่อ………………………………………………..ชั้น………….เลขที่………….

Direction : ใหนักเรียนวาดภาพขั้นตอนการทํา ice milk จากใบความรูที่ 2 แลว
ตอบคําถามขางลางนี้

How to make ice milk

First Second

Third At last

Answer the questions
1. What things do we put in ice milk?

………………………………………………………..
2. What is color of sala syrup?

………………………………………………………..
3. Do we put some ice in ice milk?

………………………………………………………..
4. Do we put some cream in ice milk?
       ………………………………………………………..
5. Do you like ice milk?

…………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรู
ดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร
สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
หนวยการเรียนรู Food & Drink
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมควบคุม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1                วิชา         ภาษาอังกฤษ                ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง  Food ( meal and menu )           เวลา 1 ชั่วโมง          หนวยการเรียนรู  Food & Drink

สาระสําคัญ อาหารเปนสิ่งใกลตัวที่ผูเรียนคุนเคย  และใชในชีวิตประจําวันเปนประจํา  การฝก
อานเกี่ยวกับชื่ออาหาร และบอกรายการอาหารในแตละม้ือได  จะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
สามารถจดจําคําศัพท  และสื่อความหมายคําศัพทไดถูกตอง  ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานสําคัญในการอาน
เพ่ือความเขาใจในระดับตอไป

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
− เขาใจกระบวนการฟง และการอาน   สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ

และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ  (สาระที่ 1 มาตรฐาน ต.1.1 )
− ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระความรูอ่ืน    และเปนพ้ืนฐานใน

การพัฒนา และเปดโลกทัศนของตน (สาระที่ 3 มาตรฐาน ต.3.1)

จุดประสงคการเรียนรู
1. อภิปรายเกี่ยวกับการรับประทานอาการของคนไทยและชาวตะวันตกได
2. ออกเสียงคําศัพทและบอกความหมายคําศัพทในขอความที่อานเกี่ยวกับม้ืออาหาร 

และชื่ออาหารไดถูกตอง
3. บอกรายชื่ออาหารของชาวตะวันตกที่นักเรียนรูจักและคุนเคย เชน sandwich

hamburger  hot dog cake  etc. ได
4. ตอบคําถามเกี่ยวกับขอความที่อานได
5. เลาเรื่องโดยสรุปได
6. รองเพลงเกี่ยวกับอาหารไดดวยความสนุกสนาน

เน้ือหา
คําศัพท :   food , meal, breakfast, lunch,   dinner,   supper,   sandwich,   fried

 chicken, pizza,  steak , salad
ขอความที่อาน :   - Meal

- Golf’s food

สื่อการเรียนการสอน
- ภาพอาหาร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



217

- บัตรคําศัพท menu , food, meal, breakfast, lunch, dinner, supper, sandwich,
fried chicken, pizza, steak, salad

- ใบความรู ( Golf’s food)
- เพลง I like salad.
- worksheet

การวัดและการประเมินผล
- สังเกตความสนใจ ความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมการเรียนการสอน (ใชแบบ

ประเมินพฤติกรรมในการทํากิจกรรมการเรียน)
- ตรวจสอบความถูกตองของผลงาน
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนเพื่อการสื่อสาร

ขั้นตอนการสอน
(Communicative

Approach)

กิจกรรมการสอน
(Teaching)

กิจกรรมการเรียน
(Learning)

แนวการวัดผล
ประเมินผล

(Evaluation)

1.ขั้นนําเสนอ
เน้ือหา

 ครูติด chart เพลง
I like salad. บน
กระดาน แลวรอง
เพลงใหนักเรียนฟง
2-3 เที่ยว จากนั้น
ใหนักเรียนชวยกัน
อภิปรายคํารอง
 ครูสนทนาซักถาม
ถึงชื่ออาหารของ
ชาวตะวันตก และ
ม้ืออาหารที่
รับประทานใน
แตละวัน

 ครูเสนอคําศัพท
เกี่ยวกับอาหารมื้อ
ตางๆ และคําศัพท
เกี่ยวกับชื่ออาหาร
ในขอความที่จะให
นักเรียนอาน โดย
ติดคําศัพท แลวฝก
ใหนักเรียนอาน
ตาม และชวยกัน
เดาความหมายของ
คําศัพท

 นักเรียนฟงครู
รองเพลง และฝก
รองตามครูจากนั้น
ชวยกันอภิปราย
คํารอง

 นักเรียนชวยกัน
อภิปรายตอบ
คําถามเกี่ยวกับ
รายชื่ออาหารของ
ชาวตะวันตกที่
นักเรียนรูจัก หรือ
เคยไดยินตลอดจน
อาหารม้ือตางๆ
 นักเรียนออกเสียง
คําศัพทตามครู
และชวยกันเดา
ความหมายของ
คําศัพท

 สังเกตความสนใจ

 สังเกต
การอภิปราย

 สังเกต
การออกเสียงและ
เดาความหมาย
ของคําศัพท
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ขั้นตอนการสอน
(Communicative

Approach)

กิจกรรมการสอน
(Teaching)

กิจกรรมการเรียน
(Learning)

แนวการวัดผล
ประเมินผล

(Evaluation)
2. ขั้นฝกปฏิบัติ

3. ขั้นใชภาษาเพื่อ
การสื่อสาร

 ครูแจกใบความรู
เรื่อง Golf’s food
ใหนักเรียนอาน
ในใจ
 ครูใหนักเรียนชวย
กันลําดับเหตุการณ
ในขอความที่อาน
โดยใชคําถาม เชน
-What food does
Golf have for
breakfast?
- Does he eat
some pizza for
lunch?
- What food does
he have for
supper?
 ครูใหนักเรียนชวย
กันอภิปรายเลา
เรื่องจากขอความ
ที่อาน
 ครูใหนักเรียนชวย

กันแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับขอความ
ที่อาน โดย
เปรียบเทียบการ
รับประทานอาหารใน
แตละม้ือของคนไทย
และชาวตะวันตก

 นักเรียนอานในใจ
เรื่อง Golf’s food
ในใบความรู

 นักเรียนชวยกัน
ลําดับเหตุการณ
ในเรื่อง จากนั้น
ชวยกันตอบ
คําถามจาก
ขอความที่อาน

 นักเรียนชวยกัน
อภิปรายเลาเรื่อง
จากขอความที่อาน

 นักเรียนชวยกัน
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับขอความที่
อาน โดยอภิปราย
เกี่ยวกับการรับ
ประทานอาหาร
ของคนไทย และ
ชาวตะวันตก

 สังเกตความตั้งใจ
ในการอานในใจ

 สังเกต
การอภิปราย และ
ตอบคําถาม

 สังเกต
การเลาเรื่อง

 สังเกตการแสดง
ความคิดเห็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



220

ขั้นตอนการสอน
(Communicative

Approach)

กิจกรรมการสอน
(Teaching)

กิจกรรมการเรียน
(Learning)

แนวการวัดผล
ประเมินผล

(Evaluation)
3. ขั้นใชภาษาเพื่อ
การสื่อสาร (ตอ)

 ครูทบทวนเพลง
I like salad. แลว
เปลี่ยนคําศัพทจาก
salad เปนคําศัพท
อ่ืนๆ เชน pizza
pancake เปนตน
จากนั้นครูมอบ
หมายงานตาม
worksheet ให
นักเรียนทําเปน
การบาน

 นักเรียนรองเพลง
I like salad. และ
เปลี่ยนคําศัพท
จาก salad เปน
คําศัพทอ่ืนๆ จาก
นั้นนักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมตาม
worksheet เปน
การบาน

 สังเกต
ความกระตือรือรน
ในการทํากิจกรรม
และตรวจ
ความถูกตองจาก
ผลงาน
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ใบความรู
(Golf’s food)

Golf has some milk and sandwich for
breakfast. He likes to eat some pizza and fried
chicken for lunch. In the evening, he has some
steak and salad for supper
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เพลง  I like salad.

คํารอง  :  วัฒนา   วิชิตชาญ
               ทํานอง  :  ฉํ่าใจไหมพี่

I like salad. ( pan cake , pizza etc.)
Salad  S-A-L-A-D
Do you like salad?
Oh! My dear friend.

Tell me tell me tell me
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



223

Worksheet

ช่ือ……………………………………………..ช้ัน………….เลขที่………….
Direction : แบบฝกหัดตอไปน้ีมี 2 ขอใหญใหนักเรียนทําใหครบทั้ง 2 ขอ
1. คัดขอความเรื่อง Golf’s food จากใบความรูที่ 2 ดวยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดใหสวยงาม และ

สะอาด พรอมทั้งวาดรูปอาหารในแตละม้ือของ Golf ดวยนะคะ

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2. ตอบคําถามจากเรื่อง Golf’s food ตอไปน้ีคะ
(2) What food does Golf have for breakfast?

        Golf has…………………………………………………..for breakfast.
(2) Does Golf have cake for lunch?

     ………………………………………………………………………….
(3) When does Golf have supper?

      Golf has supper…………………………………………………………
(4) What food does Golf like to eat for lunch?3

          He likes to eat………………………………………………………….
(5) What food do you like?

      I like…………………………………………………………………….
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แผนการจัดการเรียนกลุมควบคุม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง Food (At the bakery ) เวลา 1 ชั่วโมง        หนวยการเรียนรู      Food & Drink
.
สาระสําคัญ การอานขอความเกี่ยวกับอาหารเปนการอานในสิ่งที่ใกลตัวและคุนเคยกับผูเรียน 
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจขอความที่อานไดรวดเร็วย่ิงขึ้น

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
− เขาใจกระบวนการฟง และการอาน   สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ

และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ  (สาระที่ 1 มาตรฐาน ต.1.1 )
− ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระความรูอ่ืน     และเปนพ้ืนฐานใน

การพัฒนา และเปดโลกทัศนของตน (สาระที่ 3 มาตรฐาน ต.3.1)

จุดประสงคการเรียนรู
1. ออกเสียงคําศัพทและบอกความหมายคําศัพทจากเรื่องที่กําหนดใหอานได
2. ตอบคําถามจากขอความที่อานไดถูกตอง
3. เลาเรื่องโดยสรุปได
4. รองเพลงเกี่ยวกับอาหารไดดวยความสนุกสนาน
5. เรียงลําดับเหตุการณจากเรื่องที่อานได

เน้ือหา คําศัพท    :    bakery,  butter,  cake,  yam,  roll,  pie,  donut
ขอความที่กําหนดใหอาน    :    At the bakery

สื่อการเรียนการสอน
- ภาพรานขนมปง
- บัตรคําศัพท bakery,  butter,  cake,  yam,  roll,  pie,  donut
- ใบความรู At the bakery
- เกม Simon says
- worksheet

การวัดและประเมินผล
- ความสนใจในการทํากิจกรรม (ใชแบบประเมินพฤติกรรมในการทํากิจกรรมการเรียน)
- ตรวจสอบความถูกตองของผลงาน
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนเพื่อการสื่อสาร

ข้ันตอนการสอน              กิจกรรมการสอน           กิจกรรมการเรียน           แนวการวัดผล
(Communicative      (Teaching)        (Learning) ประเมินผล
        Approach) (Evaluation)

1.ขั้นนําเสนอเนื้อหา * ครูเราความสนใจนักเรียน *นักเรียนเลนเกมSimon      * สังเกตม
ดวยการเลนเกม Simon      Saysโดยแบงกลุมและสมมุติ ควาสนใจ
Saysเพ่ือทบทวนคําศัพทที่  ชื่อกลุมตามที่ครูอธิบาย       ความสนุกสนาน
เรียนไปแลว โดยครูอธิบาย ในการเลนเกม

                           วิธีเลนและสาธิตการเลนเกม
* ครูพูดคุย ซักถามถึงราน *นักเรียนอภิปรายตอบ * สังเกต
ขายขนมปงที่นักเรียนรูจัก คําถามถึงสิ่งที่พบเห็นใน   การอภิปราย

รานขายขนมปง
* ครูสอนคําศัพทในเร่ือง At * นักเรียนออกเสียงคําศัพท *สังเกต
the bakery แลวใหนักเรียน ตามครูและชวยกันเดา   การออกเสียง
เดาความหมายของคําศัพท ความหมายของคําศัพท    คําศัพท
ชมเชยใหกําลังใจนักเรียน
ที่เดาความหมายคําศัพทได
ถูกตอง

2. ขั้นฝกปฏิบัติ * ครูใหนักเรียนอานเรื่อง At * นกัเรียนอานเรื่อง At the *สังเกตการอาน
     the bakery จากใบความรู bakery จากใบความรู
                          * ครูถามคําถามดวยประโยค * นักเรียนตอบคําถามดวย *สังเกต

What does Tukta buy      ประโยค She buys some…. การตอบคําถาม
at the bakery? Does she  Yes, she does. แลวชวยกัน และการลําดับ
want to buy some donut? ลําดับเหตุการณจากขอความ เหตุการณ
ใหนักเรียนตอบคําถาม และ ที่อาน
ชวยกันลําดับเหตุการณ
จากขอความที่อาน
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ข้ันตอนการสอน    กิจกรรมการสอน         กิจกรรมการเรียน          แนวการวัดผล
(Communicative           (Teaching)   (Learning) ประเมินผล
        Approach) (Evaluation)

2. ขั้นฝกปฏิบัติ(ตอ) * ครูใหนักเรียนชวยกันเลา * นักเรียนชวยกันเลาเรื่อง *สังเกต
     เรื่องจากขอความที่อาน จากขอความที่อานโดยสรุป การเลาเรื่อง

โดยสรุป
3. ขั้นใชภาษาเพื่อ    * ครูกระตุนใหนักเรียน * นักเรียนอภิปรายพูดคุย * สังเกต
การสื่อสาร อภิปรายถึงราน Bakery แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  การอภิปราย

วานาจะมีอะไรขายบาง        ราน Bakery  แสดง
นอกเหนือจากสิ่งของใน ความคิดเห็น
ใบความรู
* ครูมอบหมายงานให * นักเรียนทํากิจกรรมตาม * ตรวจผลงาน
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม worksheet แลวสงผลงาน
ตาม worksheet และ ใหครูตรวจ

        จดบันทึกคําศัพทลงสมุด
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ใบความรู
At the bakery

Tukta is at the bakery. She buys some butter cake, yam roll and pie.
Tukta wants to buy some donut too, but she doesn’t have enough money.
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เกม Simon Says

จุดประสงค เพื่อทบทวนคําศัพทที่เรียนไปแลว
สื่อ/อุปกรณ คนที่เปน Simon Says
วิธีเลน 1. แบงนักเรียนออกเปนกลุมเทาๆกัน แตละกลุมสมมุติช่ือ

กลุมเปนคําศัพทที่เรียนไปแลว เชน  Hamburger ,
Pizza etc.

2. Simon Says จะเปนคนเรียกชื่อกลุม เมื่อเรียกกลุมใด
กลุมนั้นตองรีบยืนขึ้น และเตนไปรอบๆ ถาสมาชิกใน
กลุมที่ ถูกเรียก ยืนชา หรือไมยืน ตองออกจากเกม หรือ
หากสมาชิกในกลุมอื่นที่ไมไดถูกเรียกยืนขึ้นก็ตองออก
จากเกมเชนเดียวกัน หาก Simon Says ไมไดพูดคําวา
Simon Says แตเรียกชื่อกลุมเฉยๆ กลุมที่ถูกเรียกก็ไม
ตองยืนขึ้น หากยืนขึ้นก็ตองออกจากเกม

3. สมาชิกกลุมที่เหลือมากที่สุดเปนผูชนะ
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Worksheet
ช่ือ………………………………………………..ช้ัน………….เลขที่………….
Direction :  ใหนักเรียนเรียงลําดับเหตุการณจากขอความขางลางนี้ใหม พรอมทั้งวาดภาพ
ประกอบเหตุการณ และระบายสีใหสวยงาม

Today Wipa walks to school with her mother.       Wipa buys some
cake at the bakery.  Wipa is happy.        Wipa asks her mother some
money.       Wipa sees a bakery.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนกลุมควบคุม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง Drink( At the coffee shop)  เวลา 1 ชั่วโมง      หนวยการเรียนรู   Food & Drink
.
สาระสําคัญ การอานขอความเกี่ยวกับเครื่องดื่มเปนเร่ืองในชีวิตประจําวันของผูเรียน ซึ่ง
สามารถเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาการอานในระดับสูงตอไป

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
− เขาใจกระบวนการฟง และการอาน   สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ

และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ  (สาระที่ 1 มาตรฐาน ต.1.1 )
− ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระความรูอ่ืน     และเปนพ้ืนฐานใน

การพัฒนา และเปดโลกทัศนของตน (สาระที่ 3 มาตรฐาน ต.3.1)

จุดประสงคการเรียนรู
1. รองเพลง Milk is the best. ไดดวยความสนุกสนาน
2. ออกเสียงคําศัพทเกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม และบอกความหมายคําศัพทไดถูกตอง
3. อานบทสนทนาเกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม แลวสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับบทสนทนาได
4. เลาเรื่องโดยสรุปได
5. ถายโอนคําศัพทเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มเปนรูปภาพไดถูกตอง

เน้ือหา คําศัพท    :    coffee shop,  ice coffee,  lemonade,  juice
บทสนทนา เรื่อง   :  At the coffee shop

สื่อการเรียนการสอน
- ภาพรานเครื่องดื่ม
- บัตรคําศัพท coffee shop,  ice coffee,  lemonade,  juice
- ใบความรู (บทสนทนาAt the coffee shop)
- เพลง Milk is the best.
- worksheet

การวัดและประเมินผล
- สังเกตความสนใจในการรวมกิจกรรม (ใชแบบประเมินพฤติกรรมในการทํา           

กิจกรรมการเรียน)
- ตรวจสอบความถูกตองของผลงาน
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนเพื่อการสื่อสาร

 ข้ันตอนการสอน   กิจกรรมการสอน         กิจกรรมการเรียน          แนวการวัดผล
(Communicative       (Teaching)           (Learning) ประเมินผล
        Approach) (Evaluation)

1.ขั้นนําเสนอเนื้อหา * ครูรองเพลง Milk is the * นักเรียนรองเพลง Milk is *สังเกต
best ใหนักเรียนฟง 2-3      the bestตามครูและอภิปราย การรองเพลง
เที่ยวสนทนาพูดคุยถึง         ความหมายของเนื้อรอง การอภิปราย
ความหมายของเนื้อรองและ
ใหนักเรียนรองเพลงพรอม
ใหจังหวะ
* ครูนําเสนอหัวขอเร่ือง * นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับ * สังเกต
coffee shop กระตุนให coffee shop ตาม              การอภิปราย
นักเรียนเกี่ยวกับ coffee     ประสบการณเดิมของตนเอง  และตอบ
shop ตามประสบการณ คําถาม
เดิมของนักเรียน
* ครูนําเสนอคําศัพทในบท * นักเรียนฝกออกเสียง *สังเกต
สนทนาเรื่อง At the coffee คําศัพทตามครู และชวยกัน  การออกเสียง
shop ฝกการออกเสียง และ เดาความหมายคําศัพท       และเดา
ใหนักเรียนเดาความหมาย  ความหมาย
ของคําศัพท ของคําศัพท

2. ขั้นฝกปฏิบัติ * ครูใหนักเรียนอานบท * นักเรียนอานบทสนทนา *สังเกตการอาน
     สนทนาเรื่อง At the coffee เรื่อง At the coffee shop

shop จากใบความรู จากใบความรู
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 ข้ันตอนการสอน           กิจกรรมการสอน         กิจกรรมการเรียน          แนวการวัดผล
(Communicative    (Teaching)        (Learning) ประเมินผล
        Approach) (Evaluation)

2.ขั้นฝกปฏิบัติ         * ครูถามความเขาใจเกี่ยว    *นักเรียนตอบคําคามจากบท * สังเกต
    (ตอ) กับบทสนทนาดวยประโยค สนทนา การตอบคําถาม

What does Susan want?
* ครูใหนักเรียนอาสาสมัคร *นักเรียนอาสาสมัครออกมา * สังเกต
ออกมาเลาเรื่องที่อาน เลาเรื่องที่อาน    การเลาเรื่อง

3. ขั้นใชภาษาเพื่อ * ครูใหนักเรียนแสดงความ * นักเรียนอภิปรายแสดง * สังเกต
การสื่อสาร คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน ความคิดเห็นคําศัพท    การอภิปราย

กระตุนใหชวยกันอภิปราย เกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม
คําศัพทเกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม
* ครูมอบหมายงานให * นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม * ตรวจผลงาน

                           นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาม ตาม worksheet แลวจด
worksheet  แลวครูให บันทึกคําศัพทลงสมุด

       นักเรียนจดบันทึกคําศัพท
ลงสมุด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



233

ใบความรู
At the coffee shop

Susan : Give me a menu, please.
Waitress : Yes, here you are.
Susan : I want some ice coffee and lemonade for my

friend.
Waitress : Do you want some juice?
Susan : No, Thank you. 
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Milk is the best

คํารอง      นางวัฒนา   วิชิตชาญ
                      ทํานอง      เพลงชาง

Milk milk milk
 milk  is very  useful.

I  like  to  drink  some  milk .
Children should drink some milk. (ซ้ํา)

 Because milk is the best.

            MILK
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Worksheet

ช่ือ………………………………………………..ช้ัน………….เลขที่………….

Direction : ใหนักเรียนอานคําศัพทเกี่ยวกับเครื่องดื่มขางลางนี้ แลววาดภาพประกอบคําศัพท
ใหถูกตอง พรอมทั้งระบายสีใหสวยงามดวยนะคะ

3. Milk 4. Coke

4. Coffee 5. Water

3.   Juice
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แผนการจัดการเรียนกลุมควบคุม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง Drink(Kinds of Drink) เวลา 1 ชั่วโมง        หนวยการเรียนรู   Food & Drink
.
สาระสําคัญ การอานขอความเกี่ยวกับเครื่องดื่มเปนเร่ืองในชีวิตประจําวันของผูเรียน ซึ่ง
สามารถเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาการอานในระดับสูงตอไป

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
− เขาใจกระบวนการฟง และการอาน   สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ

และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ  (สาระที่ 1 มาตรฐาน ต.1.1 )
− ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระความรูอ่ืน    และเปนพ้ืนฐานใน

การพัฒนา และเปดโลกทัศนของตน (สาระที่ 3 มาตรฐาน ต.3.1)

จุดประสงคการเรียนรู
1. ออกเสียงคําศัพท และบอกความหมายคําศัพทเกี่ยวกับเครื่องดื่มได
2. อานบทสนทนาเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแลวสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับบทสนทนา

ที่อานได
3. สรุปเร่ืองที่อานได
4. อานขอความแลวสามารถเลือกคํามาเติมในชองวางไดถูกตอง
5. รองเพลง Milk is the best. ไดอยางสนุกสนาน

เน้ือหา คําศัพท    :    milk, water, coffee , tea, chocolate milk, beer, wine, punch,
        whisky,soda, yogurt, coke

บทสนทนา   :  Kind of Drink

สื่อการเรียนการสอน
- รูปภาพเครื่องดื่ม
-    บัตรคําศัพท milk, water, coffee , tea, chocolate milk, beer, wine, punch, whisky,

 soda, yogurt, coke
- ใบความรู (Kind of Drink)
- เพลง Milk is the best.
- worksheet
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การวัดและประเมินผล
- ความสนใจในการรวมกิจกรรม (ใชแบบประเมินพฤติกรรมในการทํากิจกรรม       

การเรียน)
- การตรวจผลงาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนเพื่อการสื่อสาร

ข้ันตอนการสอน  กิจกรรมการสอน       กิจกรรมการเรียน           แนวการวัดผล
(Communicative    (Teaching)   (Learning) ประเมินผล
        Approach) (Evaluation)

1.ขั้นนําเสนอเนื้อหา *ครูทบทวนเพลง Milk is     *นักเรียนชวยกันรองเพลง * สังเกต
the best และแสดงทาทางประกอบ    ความสนใจ

เพลง
* ครูนําเสนอเรื่อง Kinds of * นักเรียนชวยกันอภิปราย       * สังเกต
Drink ซักถามถึงชนิดของ ตอบคําถาม    การอภิปราย
เครื่องดื่ม
* ครูนําเสนอคําศัพทใหม * นักเรียนฝกออกเสียง * สังเกต
แลวใหนักเรียน เดาความ คําศัพท และชวยกันเดา    ความสนใจ
หมายของคําศัพทจากคําใบ ความหมายของคําศัพทจาก
 เชน มีสวนผสมของนมกับ   คําใบของครู
ผลไมมีรสเปรี้ยว (Yogurt)
ด่ืมแลวเมาแตไมใชเหลา
ทําจากผลไม (Punch) ฯลฯ

2. ขั้นฝกปฏิบัติ * ครูใหนักเรียนอานบท *นักเรียนอานบทสนทนา *สังเกตการอาน
                           สนทนาเรื่องKinds of Drink  เรื่อง Kinds of Drink จากใบ

จากใบความรู ความรู
* ครูใหนักเรียนชวยกัน       * นักเรียนชวยกันลําดับเหตุ- *สังเกต
ลําดับเหตุการณจากเรื่อง    การณจากเรื่องที่อาน แลว     การลําดับ
ที่อานแลวตอบคําถาม ตอบคําถาม                     เหตุการณ

และตอบคําถาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



238

ข้ันตอนการสอน    กิจกรรมการสอน          กิจกรรมการเรียน         แนวการวัดผล
(Communicative       (Teaching)         (Learning) ประเมินผล
        Approach) (Evaluation)

2. ขั้นฝกปฏิบัติ(ตอ) Does Jibjib know kinds
      of drink? What kinds of

drink does jibjib know ?
*ครูใหนักเรียนชวยกันเลา * นักเรียนชวยกันเลาเรื่อง * สังเกต
เรื่องโดยสรุป โดยสรุป การเลาเรื่อง

3. ขั้นใชภาษาเพื่อ * ครูใหนักเรียนชวยกัน * นักเรียนชวยกันแสดง * สังเกต
การสื่อสาร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง  การอภิปราย
                          Kinds of Drinkแลวอภิปราย Kinds of Drinks อภิปราย

ถึงชนิดของเครื่องด่ืมที่ ถึงเครื่องดื่มที่เหมาะกับวัย
เหมาะกับวัยของนักเรียน ของนักเรียน
* ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม * นักเรียนฝกอานออกเสียง *สังเกตการอาน
เสริมทักษะโดยการฝกอาน บทสนทนาเปนรายกลุมและ  ออกเสียง และ
ออกเสียงบทสนทนา โดย รายบุคคล แลวปฏิบัติ ตรวจผลงาน
ผลัดกันเปน Kook kai และ กิจกรรมตาม worksheet
Jib jib เปนรายกลุม และ และจดบันทึกคําศัพทลง
รายบุคคลจากนั้นสมุด
ครูมอบหมายงานตาม
worksheet และใหนักเรียน

        จดบันทึกคําศัพทลงสมุด
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ใบความรู
Kinds of Drink

Kook kai and Jib jib are friends. They talk about kinds of
Drink

Kook kai : Do you know kinds of Drink?
Jib jib : Oh! Yes. Many kinds.
Kook kai : Tell me, please
Jib jib : Milk, water, coffee, tea, chocolate milk, orange juice,

lemonade, apple juice, beer, wine, punch and whisky
Kook kai : Anything else.
Jib jib : Soda, yogurt and coke
Kook kai : Cane juice and palm juice
Jib jib : Oh! Yes. Very good.
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ใบความรู

Useful Drink

Children should drink some milk everyday because milk is 
useful Drink. Juice is useful Drink too. Do you know? What is useful 
Drink?

Drink for me

I like to drink many kinds of Drink. I like to drink some water,
soda, tea, ice coffee and chocolate milk. Do you know? What kinds of
Drink do I like?

Drink’s shop

There are many kinds of Drink at the Drink’s shop example 
coffee, tea, soda, whisky, wine etc..  Do you know? What kinds of 
drink?
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Milk is the best

คํารอง    :   นางวัฒนา   วิชิตชาญ
                                ทํานอง    :    เพลงชาง

Milk milk milk
 milk  is very  useful.

I  like  to  drink  some  milk .
Children should drink some milk. (ซ้ํา)

 Because milk is the best.

            MILK
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Worksheet

ช่ือ………………………………………………..ช้ัน………….เลขที่………….

Direction : ใหนักเรียนอานขอความขางลางนี้ แลวเลือกคําที่ครูกําหนดให มาเติมลงในชองวาง
เพ่ือใหใจความนี้เปนขอความที่สมบูรณ และถูกตอง (พยายามอานทบทวน และทําความเขาใจใหดี
นะคะ)
eats, home, lunch, wine, beer, sandwich, pizza, food,

evening, party

      Somsri goes to the …………………….shop.                She buys

some ……………and milk for breakfast.   She buys some …………………

and coke for ………………..

In the   ………………….     She has a party.      She buys some drink

for her ………….. She wants to buy……………………..   and……………………

She goes ………….and    ………………….some food.
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แผนการจัดการเรียนกลุมควบคุม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง  A variety of Food and Drink  เวลา 1 ชั่วโมง     หนวยการเรียนรู   Food & Drink

สาระสําคัญ การอานเพื่อความเขาใจในเรื่องราวที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมของเจาของภาษาจะ
ชวยใหผูเรียนเขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชได
อยางเหมาะสมตลอดจนเปนพ้ืนฐานความรูในระดับสูงตอไป

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- เขาใจกระบวนการฟงและการอานสามารถตีความจากเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อ

ประเภทตางๆและนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ (สาระที่ 1  , มาตรฐาน ต.1.1)
- เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชได

อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ (สาระที่ 2 มาตรฐาน ต.2.1)

จุดประสงคการเรียนรู
1. ออกเสียงคําศัพทและบอกความหมายคําศัพทจากขอความที่อานไดถูกตอง
2. อานขอความแลวตอบคําถามจากขอความที่อานไดถูกตอง
3. บอกลักษณะของอาหาร และเครื่องดื่มที่พบในบทอานไดถูกตอง
4. ถายโอนขอความที่อานเปนรูปภาพได
5. เลนเกม The wind blows ไดดวยความสนุกสนาน

เน้ือหา คําศัพท    :   dinner, milk, coffee, lemon tea, punch, hot dog, spaghetti,
 sausage, steak

ขอความสําหรับอาน  :  Big dinner

สื่อการเรียนการสอน
- รูปภาพอาหารและเครื่องดื่ม
-   บัตรคําศัพท dinner, milk, coffee, lemon tea, punch ,hot dog, spaghetti, sausage,      

steak
- ใบความรู (Big Dinner)
- เกม The wind blows
- worksheet
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การวัดและประเมินผล
- สังเกตความสนใจในการรวมกิจกรรม     ( ใชแบบประเมินพฤติกรรมในการทํา

กิจกรรมการเรียน)
- ตรวจสอบความถูกตองของผลงาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนเพื่อการสื่อสาร

ข้ันตอนการสอน       กิจกรรมการสอน         กิจกรรมการเรียน          แนวการวัดผล
(Communicative (Teaching)   (Learning) ประเมินผล
        Approach) (Evaluation)

1.ขั้นนําเสนอเนื้อหา * ครูอธิบายเกม The wind * ชวยกันจัดสถานที่และเลน * สังเกต
                            blows ใหนักเรียนเลนเกม เกม  การเลนเกม

*ครูพูดคุยถึงอาหารเย็นของ * นักเรียนชวยกันอภิปราย * สังเกต
นักเรียนวามีอะไรบาง แลว คาดการณถึงอาหารเย็นของ การอภิปราย
เปรียบเทียบกับอาหารชาว ชาวตางประเทศวาควรมี

                          ตางประเทศวาควรมีอะไรบาง อะไรบาง
* ครูสอนคําศัพทใหมในบท  * นักเรียนออกเสียงคําศัพท   *สังเกต
 อาน Big Dinner แลวให ใหม แลวชวยกัน               การออกเสียง

                            นักเรียนชวยกันเดา            เดาความหมายคําศัพท       คําศัพทและเดา
                           ความหมาย จากบทอาน   ความหมาย
2. ขั้นฝกปฏิบัติ * ครูใหนักเรียนอานบทอาน * นักเรียนอานบทอานในใจ  * สังเกตการอาน
     ในใจเรื่อง Big Dinner จาก เรื่อง Big Dinner

ใบความรู
* ครูถามความเขาใจจาก * นักเรียนตอบคําถามจาก * สังเกต
บทอานดวยคําถาม What   บทอาน การถาม-ตอบ
Foods and Drinks do I
have? What Food and
Drink do I like? What

                           Foods and Drinks don’t
I like? ใหนักเรียนชวยกัน
ตอบคําถามโดยครูชวย
เพ่ิมเติม
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ข้ันตอนการสอน   กิจกรรมการสอน         กิจกรรมการเรียน         แนวการวัดผล
(Communicative       (Teaching)           (Learning) ประเมินผล
        Approach) (Evaluation)

2. ขั้นฝกปฏิบัติ(ตอ) *ครูใหนักเรียนชวยกันเลา *นักเรียนชวยกันเลาเรื่อง * สังเกต
     เรื่องจากขอความที่อานโดย จากขอความที่อานโดยสรุป การเลาเรื่อง

สรุป แลวครูถามประโยค     แลวตอบคําถามโดย             และการตอบ
What food and drink do การแบงกลุมแลวชวยกัน คําถาม

                            you like? และ What food  คิดหาคําตอบ  เขียน
                           and drink don’t you like? คําตอบแลวออกมาอานให

แลวแบงกลุมใหนักเรียน      ครูและเพื่อนๆฟงทีละกลุม
ชวยกันตอบคําถาม แลว
ออกมาอานคําตอบทีละกลุม

3. ขั้นใชภาษาเพื่อ * ครูใหนักเรียนแสดงความ * นักเรียนอภิปรายแสดง * สังเกต
การสื่อสาร              คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การอภิปราย
                           และรสชาติของอาหารฝรั่ง ลักษณะและรสชาติอาหาร

วาเปนอยางไร
* ครูมอบหมายงานให * นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม      * ตรวจผลงาน
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม      ตาม worksheet และจด
ตาม worksheet และให บันทึกคําศัพทลงสมุด

       นักเรียนจดบันทึกคําศัพท
                           ลงสมุด
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ใบความรู
Big Dinner

Today Suda has a big dinner with her family. There
are many kinds of Food and Drink. There are some coffee,
milk, lemon tea, punch, hot dog, spaghetti, sausage, salad
and steak. Suda likes some milk, salad, and steak but Suda
doesn’t like some coffee and spaghetti.
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เกม The wind blows

จุดประสงค เพื่อทบทวนคําศัพทที่เรียนไปแลว

สื่อ/อุปกรณ - บัตรคําศัพทเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
- คนที่เปนผูสั่งให The wind blows……

วิธีเลน 1. ใหนักเรียนนั่งเกาอี้เปนวงกลม แตละคนมีบัตรคําศัพท
เกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่มติดอยูที่หนาอกคนละ
1 ใบ

2.   เริ่มแรกครูเปนคนสั่ง  เชนใชคําวา The wind blows     
( cake and pizza) นักเรียนที่มีคําวา cake  และ pizza
ตองลุกจาก  ที่เดิมไปนั่งที่ใหม นักเรียนที่หาที่นั่งไมได
จะตองเปนคนสั่งคนตอไป
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Worksheet

ช่ือ………………………………………………..ช้ัน………….เลขที่………….

Direction : ใหนักเรียนอานขอความในใบความรูที่ 2 เรื่อง Big dinner อีกครั้งหนึ่ง
แลววาดภาพอาหารและเครื่องดื่มที่บรรยายไวในบทอาน พรอมคัดคําศัพทไวใตภาพดวย แลว
ระบายสีใหสวยงาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



249

แผนการจัดการเรียนกลุมควบคุม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง  A variety of Food and Drink   เวลา 1 ชั่วโมง       หนวยการเรียนรู   Food & Drink
.

สาระสําคัญ การอานเรื่องราวที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของผูเรียนจะชวยให    
ผูเรียนเกิดความเขาใจ สามารถตีความเรื่องที่อานและนําความรูมาใชไดอยางเหมาะสม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- เขาใจกระบวนการฟง และการอานสามารถตีความจากเรื่องที่ฟงและอานจาก         

สื่อประเภทตางๆและนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ (สาระที่ 1, มาตรฐาน ต.1.1)
- มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ  

ความคิดเห็น โดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  
(สาระที่ 1 มาตรฐาน ต.1.2)

จุดประสงคการเรียนรู
1. อานเรื่องแลวสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานไดถูกตอง
2. อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากเรื่องที่อานได
3. บอกชื่ออาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน และไมมีประโยชนไดถูกตอง
4.  เลนเกม What is it ? ไดดวยความสนุกสนาน

เน้ือหา คําศัพทเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่เรียนไปแลว เชน water, wine, milk, coffee,
punch, whisky, juice, fried chicken, hamburger, pizza, salad, pan cake, hot dog 
etc.
คําศัพท   :   fast food, strong, useful food, unuseful food, fat, grow
ขอความสําหรับอาน :  A fat boy

.      
สื่อการเรียนการสอน

- รูปภาพอาหารและเครื่องดื่ม
- บัตรคําศัพท fast food, strong, useful food, unuseful food, fat, grow
- ใบความรู (A fat boy)
- เกม What is it ?
- worksheet ที่ 1,2

การวัดและประเมินผล
- ความสนใจในการรวมกิจกรรม(ใชแบบประเมินพฤติกรรมในการทํากิจกรรมการเรียน)
- ตรวจสอบความถูกตองของผลงาน
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนเพื่อการสื่อสาร

ข้ันตอนการสอน  กิจกรรมการสอน         กิจกรรมการเรียน          แนวการวัดผล
(Communicative     (Teaching)         (Learning) ประเมินผล
        Approach) (Evaluation)

1. ขั้นนําเสนอเนื้อหา * ครูอธิบายเกมWhat is it? * นักเรียนแบงกลุมแลวเลน  * สังเกตการเลน
แลวแบงกลุมนักเรียนเลน เกม What is it?    เกม
เกมกลุมใดชนะครูใหรางวัล
*ครูพูดคุยถึงอาหาร fast      * นักเรียนอภิปรายตอบ * สังเกต
 food กระตุนใหนักเรียน คําถามถึงอาหาร fast food   การอภิปราย
ชวยกันอภิปรายลักษณะ
ของอาหาร fast food
* ครูสอนคําศัพทใหมในบท * นักเรียนฝกออกเสียง       * สังเกต
อาน โดยฝกการออกเสียง   คําศัพทและชวยกันเดาความ   การออกเสียง
และใหนกัเรียนเดาความ หมายคําศัพทจากลักษณะ    เดาความหมาย
หมายของคําศัพท ทาทางครู                        คําศัพท

2. ขั้นฝกปฏิบัติ * ครูใหนักเรียนอานบทอาน * นักเรียนอานบทอานในใจ  * สังเกตการอาน
     ในใจ เรื่อง A fat boy จาก เรื่อง A fat boy จากใบ

ใบความรู                        ความรู
* ครูใหนักเรียนชวยกันเลา * นักเรียนชวยกันเลาเรื่อง    * สังเกตการเลา
เรื่องในบทอาน จากบทอาน                       เรื่อง
* ครูแบงกลุมใหนักเรียนทํา * นักเรียนแตละกลุมชวยกัน * สังเกต
รายการอาหารที่มี ทํารายการอาหารที่มีและ การทํางาน
ประโยชนและไมมี             ไมมีประโยชนใน worksheet    กลุม
ประโยชนในworksheet ที่1 ที่ 1 แลวออกมานําเสนอ
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ข้ันตอนการสอน         กิจกรรมการสอน         กิจกรรมการเรียน          แนวการวัดผล
(Communicative           (Teaching)   (Learning) ประเมินผล
        Approach) (Evaluation)

3. ขั้นใชภาษาเพื่อ * ครูใหนักเรียนชวยกัน * นักเรียนชวยกันอภิปราย * สังเกต
การสื่อสาร อภิปรายแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับอาหารและ การอภิปราย

เกี่ยวกับอาหารและเครื่อง เครื่องดื่มที่มีประโยชน และ
ด่ืมที่มีประโยชนและไมมี ไมมีประโยชน
ประโยชน โดยครูชวยสรุป
ในตอนทาย
* ครูมอบหมายงานให * นักเรียนปฏิบัติงานตาม     * ตรวจผลงาน
นักเรียนปฏิบัติตาม worksheet ที่  2 และจด
worksheet ที่2 และจด บันทึกคําศัพทลงสมุด
บันทึกคําศัพทลงสมุด
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ใบความรู
A fat boy

Somsak is a fat boy. He likes to eat all the times. He
is not strong because he likes to eat some fast food. He
likes fried chicken, pizza and French fries. He like to drink
some Pepsi too.  We should eat some fruit and vegetables
to help our bodies grow well.
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เกม What is it?

จุดประสงค - ทบทวนคําศัพท
- บอกลักษณะของอาหาร และเครื่องดื่ม

สื่อ/อุปกรณ - ปริศนาคําทาย
- กรรมการแตละกลุม

วิธีเลน 1.    แบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุมเทาๆกัน
2.  ครูอานปริศนาคําทายทีละประโยค นักเรียนกลุมใด

ตองการทายใหยกมือขึ้น กลุมไหนยกมือกอนจะได
ตอบกอน   กลุมใดตอบผิดตองติดลบ 1 คะแนน กลุมใด
ตอบถูกได  1 คะแนน กลุมที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผูชนะ

ปริศนาคําทาย - It is white.  Children like it (milk)
- It is fried-food. It is in the KFC (fried chicken)
- It is not for children. It is not useful. It is yellow

(whisky)
- We see at the party. It is food for birthday. Children

like to eat. (cake)
- It is long. It is pink. It is in the bread (hot dog)   
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Worksheet 1

ช่ือกลุม………………………………….ช้ัน…………………………………….
สมาชิก1………………….   2…………………….     3………………………
4……………………….     5……………………..    6………………………...
7……………………….
Direction :  ใหนักเรียนแตละกลุมทํารายการอาหาร และเครื่องดื่มที่มีประโยชน
และไมมีประโยชน แลววาดภาพประกอบใหสวยงาม

                      Food                                    Drink

     …………………………………………………………….
    Useful      …………………………………………………………….

     …………………………………………………………….
     …………………………………………………………….
     …………………………………………………………….
     …………………………………………………………….

  

     …………………………………………………………….
     …………………………………………………………….
     …………………………………………………………….

Unuseful      …………………………………………………………….
     …………………………………………………………….
     …………………………………………………………….
      ……………………………………………………………
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Worksheet 2

ช่ือ………………………………………………..ช้ัน………….เลขที่………….

Direction : ใหนักเรียนคัดขอความขางลางนี้ลงในชองวางดวยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
แลวตอบคําถามจากขอความใหถูกตอง

ขอความสําหรับคัด
Children should eat some useful food example pork, chicken,

vegetables and fruit.  They should drink some milk and pure water too.
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

ตอบคําถามตอไปน้ี
1. What Foods do children should eat ?

Children should eat…………………………………………………………………………….

2.  What is useful food ?
……………………………………………………………………………………………………

3. What Drinks do children should drink?
Children should drink…………………………………………………………………………

4. What is useful drink?
………………………………………………………………………………………………………………….
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แผนการจัดการเรียนกลุมควบคุม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง  How to make food (Sandwich) เวลา 1 ชั่วโมง     หนวยการเรียนรู   Food & Drink
.

สาระสําคัญ การอานเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีปรุงอาหารงายๆ แลวสามารถลําดับขั้นตอนการทํา
และปฏิบัติตามได แสดงวาผูอานเกิดความเขาใจเรื่องที่อาน และเปนการพัฒนาการอานในระดับสูง
ตอไป

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- เขาใจบทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเลา และนิทาน  สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของ

เรื่องที่อาน และเรียงลําดับเหตุการณเกี่ยวกับเรื่องที่อานได (สาระที่ 1  , มาตรฐาน ต.1.1)
- ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระความรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐานใน      

การพัฒนา และเปดโลกทัศนของตน (สาระที่ 3 มาตรฐาน ต.3.1)

จุดประสงคการเรียนรู
1. อภิปรายและตอบคําถามเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชนได
2. ออกเสียงคําศัพท และบอกความหมายคําศัพทในเรื่องที่อานได
3. อานเรื่อง How to make sandwich แลวปฏิบัติตามขั้นตอนการทําไดถูกตอง
4. เขียนขั้นตอนการทําอาหารงายๆได
5. รองเพลง We like vegetables. ไดดวยความสนุกสนาน

เน้ือหา คําศัพท  :    ham, bread, sausage, tomato sauce, lettuce, mayonnaise
ขอความสําหรับอาน : How to make sandwich

     
สื่อการเรียนการสอน

- รูปภาพอาหาร
- บัตรคําศัพท ham, bread, sausage, tomato sauce, lettuce, mayonnaise
- ใบความรู(How to make sandwich)
- เพลง We like vegetables.
- worksheet
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การวัดและประเมินผล
- สังเกตความสนใจในการรวมกิจกรรม    ( ใชแบบประเมินพฤติกรรมในการทํา

กิจกรรมการเรียน)
- ตรวจสอบความถูกตองของผลงาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนเพื่อการสื่อสาร

ข้ันตอนการสอน  กิจกรรมการสอน         กิจกรรมการเรียน         แนวการวัดผล
(Communicative        (Teaching)   (Learning) ประเมินผล
        Approach) (Evaluation)

1. ขั้นนําเสนอเนื้อหา  * ครูติด Chart เพลง We    * นักเรียนชวยกันบอก          *สังเกต
like vegetables อานเนื้อ ความหมายของเนื้อรองและ  การบอก
เพลงใหนักเรียนฟงแลวให ฝกรองเพลงตามครูจากนั้น ความหมาย
นักเรียนชวยกันบอกความ ฝกรองเอง เนื้อรองและ
หมายของเนื้อรอง จาก การรองเพลง
นั้นครูรองเพลงใหนักเรียน
ฟงสัก 2-3 เที่ยวแลวใหนัก

                           เรียนรองตามและฝกรองเอง
* ครูพูดคุยถึงสวนประกอบ * นักเรียนชวยกันอภิปราย * สังเกต
ของอาหารตางๆ แลวยกตัว ตอบคําถามสวนประกอบ  การอภิปราย
อยางสวนประกอบของ ของ Sandwich
Sandwich ใหนักเรียนชวย
กันบอกสวนประกอบของ
Sandwich
* ครูสอนคําศัพทจาก * นักเรียนฝกออกเสียง       * สังเกต

                          บทอานเรื่อง How to            คําศัพทตามครู และเดา        การออกเสียง
make sandwich ความหมายของคําศัพท        คําศัพท

 และการเดา
 ความหมาย
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ข้ันตอนการสอน  กิจกรรมการสอน         กิจกรรมการเรียน         แนวการวัดผล
(Communicative      (Teaching)           (Learning) ประเมินผล
        Approach) (Evaluation)

2. ขั้นฝกปฏิบัติ * ครูใหนักเรียนอานเรื่อง * นักเรียนอานเรื่อง How to  *สังเกตการอาน
     How to make sandwich make sandwich จาก

จากใบความรู ใบความรู
* ครูใหนักเรียนบอกลําดับ * นักเรียนชวยกันบอกลําดับ * สังเกตการมี
ขั้นตอนการทํา Sandwich ขั้นตอนการทํา Sandwich    สวนรวม
โดยใชคําถามวา How to 
make sandwich?
* ครูแบงกลุมใหนักเรียน * นักเรียนแตละกลุมชวยกัน  * สังเกตการทํา
ชวยกันเขียนขั้นตอนการทํา เขียนขั้นตอนการทําอาหาร    งานกลุม
อาหาร กลุมละ 1อยาง โดย ตามแบบในบทอาน แลว
ครูชวยเสนอแนะคําศัพทที่ ออกมาอานใหเพ่ือนฟง
นักเรียนไมทราบ

3. ขั้นใชภาษาเพื่อ * ครูใหนักเรียนชวยกัน * นักเรียนชวยกันแสดง * สังเกต
   การสื่อสาร          แสดงความคิดเห็นในการทํา ความคิดเห็นในการทํา         การแสดง

อาหารในหัวขอขั้นตอนการ อาหารโดยบอกขั้นตอนและ   ความคิดเห็น
ทําอาหารและสวนประกอบ สวนประกอบ
* ครูใหนักเรียนปฏิบัติ * นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม * ตรวจผลงาน
กิจกรรมตาม worksheet     ตามworksheet และจด
แลวใหนักเรียนจดบันทึก บันทึกคําศัพทลงสมุด
คําศัพทลงสมุด
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ใบความรู
How to make sandwich

First, put a piece of bread
Second, put some lettuces on the bread and put some ham

and sausage on the lettuces
Third, pour some tomato sauce and mayonnaise on ham

and sausage
At last, put another piece of bread on them and eat. 
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We like vegetables

  คํารอง    :   นางวัฒนา   วิชิตชาญ
              ทํานอง    :   ลอยกระทง

Salad is useful food.
We should eat some salad.

It will help we grow.
It made from many vegetables.

We like vegetables. We like vegetables.
Vegetables are good.

Children should eat everyday
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Worksheet

ชื่อ………………………………………………..ชั้น………….เลขที่………….

Direction : ใหนักเรียนวาดภาพขั้นตอนการทํา Sandwich จากใบความรู
แลวตอบคําถามขางลางนี้

How to make sandwich

First Second

Third At last

Answer the questions
1. How many pieces of bread do we use to make sandwich?

………………………………………………………..
2. What vegetables do we put in sandwich?

………………………………………………………..
3. Do we put some hot dog in sandwich?

………………………………………………………..
4. Do we put some tomato sauce in sandwich?
       ………………………………………………………..
5. Do you like sandwich?

…………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนกลุมควบคุม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เร่ือง  How to make Drink (Ice milk) เวลา 1 ชั่วโมง     หนวยการเรียนรู   Food & Drink
.

สาระสําคัญ การอานเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีทําเครื่องดื่มงายๆ แลวสามารถลําดับขั้นตอนการทํา
และปฏิบัติตามได แสดงวาผูอานเกิดความเขาใจเรื่องที่อาน และเปนการพัฒนาการอานในระดับสูง
ตอไป

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- เขาใจบทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเลา และนิทาน  สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของ

เรื่องที่อาน และเรียงลําดับเหตุการณเกี่ยวกับเรื่องที่อานได (สาระที่ 1  , มาตรฐาน ต.1.1)
- ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระความรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐานใน      

การพัฒนา และเปดโลกทัศนของตน (สาระที่ 3 มาตรฐาน ต.3.1)

จุดประสงคการเรียนรู
1. ออกเสียงคําศัพทเกี่ยวกับสวนประกอบของเครื่องดื่มและบอกความหมายคําศัพทได

ถูกตอง
2. อานเรื่องเก่ียวกับขั้นตอนการทําเครื่องดื่ม แลวบอกขั้นตอนการทําเครื่องดื่มไดถูกตอง
3. เขยีนขั้นตอนการทําเครื่องดื่มงายๆได
4. รองเพลงเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่เรียนไปแลวไดดวยความสนุกสนาน

เน้ือหา คําศัพท   :    ice milk, sugar, shake, sala syrup, ice
ขอความสําหรับอาน  : How to make iced milk

สื่อการเรียนการสอน
- บัตรคําศัพท ice milk, sugar, shake, sala syrup, ice
- ใบความรู(How to make ice milk)
- เพลงเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
- worksheet

การวัดและประเมินผล
- สังเกตความสนใจในการรวมกิจกรรม   ( ใชแบบประเมินพฤติกรรมในการทํา

กิจกรรมการเรียน)
- ตรวจสอบความถูกตองของผลงาน
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนเพื่อการสื่อสาร

ข้ันตอนการสอน           กิจกรรมการสอน         กิจกรรมการเรียน          แนวการวัดผล
(Communicative (Teaching)   (Learning) ประเมินผล
        Approach) (Evaluation)

1. ขั้นนําเสนอเนื้อหา * ครูทบทวนเพลงเกี่ยวกับ * นักเรียนชวยกันรองเพลง * สังเกต
อาหารและเครื่องดื่มที่เรียน เกี่ยวกับอาหาร และเครื่อง การรองเพลง
ไปแลวมีเพลง I like salad,  ด่ืมที่เรียนไปแลวมีเพลง I
Milk is the best และ We    like salad, Milk is the best
like vegetables โดยให และ We like vegetables
นักเรียนรองเพลงๆละ 3-4 เพลงละ 3-4 เที่ยว โดยรอง
เที่ยว พรอมกัน และรองเปนกลุม
* ครูพูดคุยถึงสวนประกอบ * นักเรียนอภิปรายตอบ * สังเกต
ของเครื่องดื่ม และวิธีการทํา คําถามถึงสวนประกอบของ การอภิปราย
เครื่องดื่ม เครื่องดื่มและขั้นตอนการทํา

                          *ครูนําเสนอคําศัพทเกี่ยวกับ * นักเรียนฝกออกเสียง       * สังเกต
สวนประกอบของ Ice milk คําศัพทและเดาความหมาย   การออกเสียง
โดยใหนักเรียนฝกออกเสียง ของคําศัพท                      และเดา
คําศัพทและเดาความหมาย                                      ความหมาย
ของคําศัพท คําศัพท

2. ขั้นฝกปฏิบัติ * ครูใหนักเรียนอานในใจ * นักเรียนอานในใจเรื่อง      * สังเกตการอาน
                          เรื่อง How to make ice milk  How to make ice milk

จากใบความรู จากใบความรู
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ข้ันตอนการสอน        กิจกรรมการสอน        กิจกรรมการเรียน           แนวการวัดผล
(Communicative (Teaching)   (Learning) ประเมินผล
        Approach) (Evaluation)

2. ขั้นฝกปฏิบัติ(ตอ) * ครูใหนักเรียนชวยกันบอก * นักเรียนชวยกันบอกลําดับ * สังเกตการมี
     ลําดับขั้นตอนการทํา Ice ขั้นตอนการทํา Ice milk    สวนรวม

milk จากบทอาน จากบทอาน
                           *ครูใหนักเรียนแบงกลุมๆละ * นักเรียนแบงกลุมๆละ       *สังเกต

3-4 คน แลวชวยกันเขียน 3-4 คน จากนั้นแตละกลุม     กระบวนการ
                           ขั้นตอนการทําเครื่องดื่มโดย ชวยกันคิดชนิดของ กลุม

ไมใหซ้ํากันในแตละกลุม เครื่องดื่มแลวเขียนขั้นตอน
                           โดยครูคอยชวยเหลือในเรื่อง การทําเครื่องดื่มแลว

คําศัพทที่นักเรียนไมทราบ   ออกมานําเสนอ
3. ขั้นใชภาษาเพื่อ * ครูใหนักเรียนชวยกัน * นักเรียนชวยกันแสดง * สังเกต
การสื่อสาร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ          การแสดง

การเรียนเรื่องอาหาร และ การเรียนเรื่องอาหาร          ความคิดเห็น
เครื่องดื่ม และเครื่องดื่ม
*ครูใหนักเรียนปฏิบัติ * นักเรียนทํากิจกรรมตาม    * ตรวจผลงาน
กิจกรรมตาม worksheet      worksheet แลวจดบันทึก
แลวใหนักเรียนจดบันทึก คําศัพทลงสมุด
คําศัพทลงสมุด
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ใบความรู
How to make ice - milk

First, pour some milk in the jug
Second, put some sugar and sala syrup in some milk and

shake
Third, put some ice in the glass and pour some milk shake

and Drink
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Milk is the best

คํารอง    :   นางวัฒนา   วิชิตชาญ
                     ทํานอง     :  เพลงชาง

Milk milk milk
 milk  is very  useful.

I  like  to  drink  some  milk .
Children should drink some milk. (ซ้ํา)

 Because milk is the best.

            MILK
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Worksheet  

ช่ือ………………………………………………..ช้ัน………….เลขที่………….

Direction : ใหนักเรียนวาดภาพขั้นตอนการทํา ice milk จากใบความรู
แลวตอบคําถามขางลางนี้

How to make ice milk

First Second

Third At last

Answer the questions
1. What things do we put in ice milk?

………………………………………………………..
2. What is color of sala syrup?

………………………………………………………..
3. Do we put some ice in ice milk?

………………………………………………………..
4. Do we put some cream in ice milk?
       ………………………………………………………..
5. Do you like ice milk?

…………………………………………………………
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
ดวยวิธีสอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด

ชื่อนักเรียนที่ถูกสัมภาษณ………………………………………………………………..ชั้น ป.4/2
ชื่อผูสัมภาษณ   นางวัฒนา              วิชิตชาญ วันที่……………………เวลา……………น.

ประเด็นสัมภาษณ
1. นักเรียนมีความเห็นวาการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษหนวยการเรียนรูอาหารและ
เครื่องด่ืมที่สอนดวยวิธีสอนแบบเทคนิค
การสรางแผนที่ความคิดเปนอยางไร

2. นักเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศ
ในการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียน
รูภาษาอังกฤษ ดวยวิธีสอนแบบเทคนิค
การสรางแผนที่ความคิด อยางไร

3. นักเรียนไดรับประโยชนอะไรบางจากการ
เรียนสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยวิธี
สอนแบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด

4. นักเรียนพบปญหาอะไรบางในการเรียน
สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ดวยวิธีสอน
แบบเทคนิคการสรางแผนที่ความคิด

5. นักเรียนมีขอเสนอแนะและตองการให
ปรับปรุงอยางไรบางในการเรียนสาระการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ ดวยวิธีสอนแบบ
เทคนิคการสรางแผนที่ความคิด

บันทึกคําตอบของนักเรียน
1………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….
2………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….
3………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………….………
4………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………….………
5………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………. 
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
ดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร

ชื่อนักเรียนที่ถูกสัมภาษณ………………………………………………………………..ชั้น ป.4/1
ชื่อผูสัมภาษณ   นางวัฒนา      วิชิตชาญ  วันที่……………………เวลา……………น.

ประเด็นสัมภาษณ
1. นักเรียนมีความเห็นวาการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ หนวยการเรียนรูอาหาร
และเครื่องดื่ม ที่สอนดวยวิธีสอนเพื่อการ
สื่อสารเปนอยางไร

2. นักเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศ
ในการจัดการเรียนการสอน สาระ
การเรียนรูภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนเพื่อ
การสื่อสาร อยางไร

3. นักเรียนไดรับประโยชนอะไรบางจาก
การเรียนสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
ดวยวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร

4. นักเรียนพบปญหาอะไรบางในการเรียน
สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยวิธีสอน
เพ่ือการสื่อสาร

5. นักเรียนมีขอเสนอแนะและตองการให
ปรับปรุงอยางไรบางในการเรียนสาระ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ ดวยวิธีสอนเพื่อ
การสื่อสาร

บันทึกคําตอบของนักเรียน
1………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….
2………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………….……
3………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………….………
4………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….
5………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



274

ประวัติผูวิจัย

ชื่อ-สกุล  นางวัฒนา  วิชิตชาญ
ที่อยู  1/2 หมู 14 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

ประวัติการศึกษา
     พ.ศ. 2527 สําเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต       วิชาเอกภาษา

อังกฤษ วิชาโทภาษาไทย จากวิทยาลัยครูหมูบานจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี

     พ.ศ. 2544 ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา
  หลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
  ศิลปากร

ประวัติการทํางาน
     พ.ศ. 2528 อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนบานละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย
     ปจจุบัน อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎร     

รังสรรค) จังหวัดราชบุรี โทรศัพท 032-312062

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix



