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การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ ) เพือพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการสอนการอ่านเพือความ
เข้าใจโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือ
ความเข้าใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และ ) เพือประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการสอนการอ่านเพือความ
เข้าใจโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย โดย . ) เปรี ยบเทียบความสามารถใน
การอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษาก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธี
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย และ . ) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการเรี ยน
โดยใช้รู ป แบบการสอนการอ่ า นเพื อความเข้า ใจโดยใช้ยุท ธวิ ธี ก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิ
ความหมาย กลุ่ ม ตัว อย่า งที ใช้ใ นการวิ จ ัย เป็ นนัก ศึ ก ษาชันปี ที สาขาภาษาอัง กฤษธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
สุ ราษฏร์ธานี จังหวัดสุ ราษฏร์ธานี ทีกําลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
จํานวน คน เครื องมือทีใช้ใน
การวิจยั ประกอบด้วย คู่มือการใช้รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมาย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลีย ค่า
เบียงเบนมาตรฐาน ค่าทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนือหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ปแบบการสอนการอ่ า นเพื อความเข้า ใจโดยใช้ยุท ธวิ ธี ก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี ชือว่า
“PMPC Model” มี องค์ประกอบ ได้แก่ ) หลักการ การช่วยเหลือและการสอนทีชัดเจน ผ่าน กลยุทธ์หลัก และการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ) วัตถุประสงค์ เพือพัฒนานักศึกษาให้สามารถเป็ นผูอ้ ่านอิสระ ) กระบวนการเรี ยนการสอน
มี 4 ขันตอนคือ ขันที การเตรี ยม (Preparing: P) ขันที การนําการปฏิบตั ิ (Modeling: M) ขันที การมีส่วนร่ วม
(Participating: P) และขันที การร่ วมมือ (Cooperating: C) ) การวัดและประเมินผล ความสามารถในการอ่านเพือ
ความเข้าใจของนักศึ กษา และ ) เงื อนไขสําคัญในการนํารู ปแบบไปใช้ให้ประสบผลสําเร็ จ คือ ผูส้ อนต้องศึ กษา
ขันตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จากคู่มือและผูเ้ รี ยนตระหนักถึงวิถีประชาธิปไตยในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ พบว่า
รู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ มีประสิ ทธิภาพ 74.46/73.27
2. ประสิ ทธิผลของรู ปแบบพบว่า 2.1) หลังเรี ยนตามรู ปแบบนักศึกษามีความสามารถในการอ่านเพือความ
เข้าใจ สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 . ) หลังเรี ยนตามรู ปแบบนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน
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The purposes of this research were to: 1) develop and determine the efficiency of reading
comprehension instructional model through reciprocal teaching and semantic mapping strategies to enhance reading
abilities of undergraduate students, and 2) evaluate the effectiveness of reading comprehension instructional model
by 2.1) comparing the students reading abilities before and after learning by using the model, and 2.2) studying the
satisfaction of the students toward learning by using the reading comprehension instructional model through
reciprocal teaching and semantic mapping strategies. The samples comprised 30 first year students of business
English at Suratthani Rajabhat University, Surat Thani province during the first semester of the academic year
2014. Research instruments consisted of a handbook for reading instructional model, lesson plans, a reading
comprehension test and questionnaire. The data were analyzed by means, standard deviations, t-test dependent and
content analysis.
The results were as follows:
1. The reading comprehension instructional model through reciprocal teaching and semantic mapping
strategies to enhance reading abilities of undergraduate students called “PMPC Model” consisted of five
components. These are (1) principle to scaffold and explicit instruction through four strategies and social
interaction; (2) objective to develop the undergraduate students as independent readers; (3) the teaching and
learning process which consisted of four steps, a) Preparing: P, b) Modeling: M, c) Participating: P, d) Cooperating:
C; (4) The assessments and evaluations on reading comprehension of undergraduate students; and (5) the important
condition for using the PMPC model successfully was that the teachers should study the steps of learning from the
handbook and the learners realized the democratic process for learning activities. The efficiency of this model was
74.46/73.27.
2. The effectiveness of the PMPC Model indicated that 2.1) after using the PMPC model, the students’
reading comprehension were higher than before receiving the instruction at a .05 significant level, and 2.2) after
using the PMPC model, the students had satisfaction towards learning activities of the model at a high level.
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