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เว้น 1 บรรทดั 
การศึกษาผลการพัฒนาด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบเปิด 

ประกอบผังความคิดส าหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองโก  
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

THE STUDY OF THE RESULTS OF DEVELOPING ENGLISH READING SKILL 
USING OPEN APPROACH WITH  CONCEPT MAPPING FOR PRATHOMSUKSA 

3 STUDENTS IN BAN NONGKO SCHOOL,  
KRANUAN DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE 

 
นิตยา กลิ่นเมอืง1,  คงศักด์ิ สังฆมานนท2์ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้วิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) ประกอบผังความคิดส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองโก 
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น จ านวน 27 คน รูปแบบการวิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีวงจรปฏิบัติการวิจัย 3 
วงจร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบเปิดประกอบผังความคิด จ านวน 6 แผน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการ
ปฏิบัติ ได้แก่ แบบบันทึกพฤติกรรม การเรียนของผู้เรียน แบบบันทึกพฤติกรรมการสอนของครู และ 3) เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินผล ได้แก่ แบบทดสอบท้ายวงจร แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอน
แบบเปิด  (Open Approach) ประกอบผังความคิดส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองโก 
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  สามารถพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน
ได้ โดยนักเรียนร้อยละ 83.83 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
ค าส าคัญ : วิธีการสอนแบบเปิดประกอบผังความคิด 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the development on English reading 
comprehension ability by using The Open Approach with Concept Mapping of grade 3 students in the 
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Ban Nongko School, Kranuan District, Khon Kaen Province. The sample consisted of 27 students in 
grade 3 during the first semester of the 2019 academic year. The research design used was action 
research which consisted of 3 spirals. The research instruments consisted of 3 categories: 1) the 
operating tools including 6 lesson plans based on the Open Approach, 2) the reflecting tools including 
student’s learning behavior record and teacher’s teaching behavior record, and 3) the assessing tools 
including the quizzes, the reading comprehension test and the analytical thinking skills test. The 
statistics used in analyzing data were Mean, Standard Deviation, and percentage. 
 The research results were concluded that the learning management using The Open 
Approach with Concept Mapping was able to develop 22 students’ reading comprehension skills at 
83.83 percent of the group, passing the prescribed criterion of 80 percent.  
Key words: The Open Approach with Concept Mapping 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
 การวางแผนการเรียนการสอนจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 หมวดที่ 4 เรื่องแนวการจัด
การศึกษาทุกมาตราที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญได้น าความคิดเห็นความต้องการของนักเรียนมาประกอบเป็นแนวทางใน    
การวางแผนการสอนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางการเรียนรู้และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ของตน
ได้อย่างเต็มที่ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ในการวางแผนการเรียนการสอนเป็นงานส าคญัของครูผูส้อน 
ซึ่งการสอนจะประสบผลส าเร็จไปได้ด้วยดีหรือไม่มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนการเรียนการสอนเป็นส าคัญ  
ถ้าผู้สอนมีการวางแผนการสอนที่ดีก็เท่ากับการบรรลุจุดหมายปลายทางไปแล้วครึ่งหนึ่ง 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมที่ส่งผลกระทบให้การศึกษาในประเทศไทยจะต้องปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเมื่อต้องเปิดโลกเสรีภาคทางการค้าบริการด้านการศึกษา และการเป็นตลาดเดียวกัน
ทั่วอาเซียนโดยการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษให้มีผลการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนไทยได้แสดงความสามารถในเวทีระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในเวทีอาเซียน เป็นต้น  การเตรียม
ตัวเองให้พร้อมสร้างเยาวชนให้มีความสามารถ เพื่อรับกับสังคมพหุวัฒนธรรมให้ได้ จึงจะเป็นทางออกที่ดีส าหรับการ
พัฒนาประเทศการอยู่ร่วมกับคนในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเท่าเทียมและมั่งคั่งไปพร้อมกันได้ บุคคลในสังคมปัจจุบันจึง
ต้องติดต่อสื่อสารเพื่อด าเนินกิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จึงท าให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
อย่างยิ่งในการสื่อสารความรู้สึกนึกคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ดังนั้น ภาษาอังกฤษจะช่วยสร้างสัมพันธภาพ
อันดีระหว่างชนชาติไทยและชนชาติอื่น (ภิญญาภรณ์ สุขประเสริฐ , 2557) กล่าวได้ว่า แทบทุกประเทศในโลกเรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษจึงสามารถเข้าใจความคิด ทัศนคติ วัฒนธรรมของชนต่า งชาติ 
ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศโดยให้ผู้เรียนเรียนภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา และยัง
ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และพยายามปรับปรุง การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน าทักษะพื้นฐานทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนไปใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ าวันได้             (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ , 2554) สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุวิสัยทัศน์ของการศึกษาหรือ 
การศึกษาที่พึงประสงค์ในอนาคตไว้ว่า “การศึกษาต้องพัฒนาคนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต่อ       
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การด ารงชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์เช่น มีความรู้ในภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ” (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 อนึ่ง การอ่านนับเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้เพราะในปัจจุบันโลกได้เจริญก้าวหน้าไป
อย่างรวดเร็วมีสื่อการอ่านอย่างหลากหลายให้เลือกทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ไปจนถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า “อินเทอร์เน็ต” 
ส าหรับคนส่วนใหญ่แล้วทักษะการอ่านเป็นทักษะที่มีความส าคัญที่สุดผู้ที่มีทักษะในการอ่านที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วย
ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและมีพัฒนาการที่สูงกว่าในการเรียนวิชาต่างๆ และในทักษะการอ่านเป็นทักษะที่คงอยู่กับ
ผู้เรียนนานที่สุด และช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ความส าคัญ
ของการอ่านนั้นยังบ่งบอกถึง      ความเจริญของประเทศได้ เพราะประเทศที่เจริญแล้วจะมีประชาชนที่อ่านออกเขียน
ได้มากกว่าประเทศที่ก าลังพัฒนา (ดนยา วงศ์ธนะชัย, 2552) 
 นอกจากนี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มุ่งเน้นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถนะที่ 2 คือ ความสามารถด้านการคิด ซึ่งทักษะการคิดเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่อาศัย
สิ่งเร้าและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมการฝึกทักษะการคิด การใช้ลักษณะการคิดแบบต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการคิดที่
หลากหลายจะช่วยให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากขึ้น การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดเป็นการด าเนินการเรียน
การสอนโดยผู้สอนใช้รูปแบบวิธีการ และเทคนิคการสอนต่าง ๆ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดขยายต่อเนื่อง  จาก
ความคิดเดิม (บันลือ พฤกษะวัน, 2556) ดังนั้น การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง โดยจะต้องเป็นการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้ เรียนทุกคนให้รู้จักคิดวิเคราะห์รู้จักการแก้ปัญหามีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่ง
พัฒนานักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมบนพื้นฐาน
ความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 
จากสาระส าคัญของกระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แสดงให้เห็นว่า ทักษะการคิดเป็นหัวใจส าคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษา โดยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น วิเคราะห์เป็น และสร้าง
องค์ความรู้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ (ลัดดา ภู่เกียรติ , 2554 ) การ
จัดการเรียนรู้จึงจ าเป็นต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยสมอง ด้วยกาย และด้วยใจ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ผ่าน
กระบวนการคิดด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าถึงความรู้ และความสามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ ใช้ในการ
ด ารงชีวิตได้ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 วิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) ประกอบผังความคิด (Mind Map) เป็นวิธีการสอนที่ช่วยส่งเสริม
กระบวนการคิดระดับสูงเน้นกระบวนการแก้ปัญหาเป็นสื่อในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการคิดของ
นักเรียน นักเรียนสามารถค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2551 นอกจากนี้  การสอนโดยใช้วิธีแบบเปิดประกอบผังความคิดยังเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เพิ่มศักยภาพทางสติปัญญา โดยหวังว่ากิจกรรมในชั้นเรียนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถสูงมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย และขณะเดียวกันนักเรียนที่มีความสามารถต่ าก็ยังสามารถ
สนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอนตามความสามารถของตนเอง (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ , 2557) ดังนั้น กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่น ามาใช้ในการจัดท าแผน        การเรียนรู้ในวิธีการแบบเปิดประกอบผังความคิดต้องอาศัยทักษะ
กระบวนการคิดและมีความหลากหลาย (ลัดดา ศิลาน้อย , 2554) โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่น ามาใช้นี้จะสร้างข้ึนเป็น
สถานการณ์โดยใช้ปัญหาปลายเปิดสถานการณ์ที่ก าหนดขึ้นมานั้น ประกอบด้วยสถานการณ์ 3 แนวทาง ดังนี้ 
สถานการณ์ A เป็นการก าหนดสถานการณ์ที่เป็นปัญหา สถานการณ์ B เป็นการสืบเสาะหาข้อมูล เพื่อหาแนวทางใน



 

 532 

การแก้ปัญหา สถานการณ์ C เน้นสถานการณ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นมากกว่าที่มีอยู่ (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ , 2557) ซึ่งการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิธีนี้ จะช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างอิสระของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็น และน าค าตอบหรือแนวคิดที่แตกต่างนั้นมาค้นหาความสัมพันธ์เป็นความคิดรวบยอดด้วยตนเอง และยังช่วยใน
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเป็นอย่างมาก นักเรียนจะเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ที่
อ่านเพื่อแสดงถึงเหตุผลของตนเอง ซึ่งศึกษาผลการใช้วิธีการสอนแบบเปิดที่มีความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษซึ่ง
เป็นทักษะการรับสาร (Receptive Skill) เช่นเดียวกับการอ่าน นักเรียนมีความรู้ด้านค าศัพท์เพิ่มขึ้น เขียนค าศัพท์ได้
ปานกลางและสามารถน าความหมายไปใช้ในการศึกษาเนื้อเรื่องได้อย่างเข้าใจ และยังส่งเสริมให้นัก เรียนได้ใช้ความคิด
อย่างหลากหลายและมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนอีกด้วย การจัดการสอนโดยวิธีการแบบเปิดประกอบผัง
ความคิดเป็นกิจกรรม การแก้ปัญหาทีส่ามารถสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนได้ดีมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ได้เรียนรู้จากการคิดและลงมือปฏิบัติจริงด้วย “การเรียนจากสมองและสองมือ” ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการคิด
สามารถแก้ปัญหาและเป็นคนมีเหตุผล 
 จากที่ได้ศึกษาผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองโก อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่นในภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในหลายด้านโดยเฉพาะ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษใช้วิธีการสอนแบบเดิม เน้นครูเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนมักไม่เห็นความส าคัญของการอ่าน ไม่
สนใจการอ่าน อ่านไม่แตกฉาน ไม่สามารถจับประเด็นหรือสรุปใจความส าคัญเรื่องที่อ่านได้นอกจากท่องจ าค าศัพท์ได้
เท่านั้น ไม่สามารถน าไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงได้และจากรายงานการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ (National Test) โดยจ าแนกตามสมรรถภาพรู้ทางภาษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.92 ทักษะทางการสื่อสาร
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.50 นักเรียนมีผลการเรียนในระดับปรับปรุงร้อยละ 35.32 พอใช้ร้อยละ 50.59 ดีร้อยละ 
14.09 ซึ่งคะแนนที่ได้ยังอยู่ในระดับปรังปรุงส่วนใหญ่ โดยเฉพาะด้านความรู้ทางภาษาและทักษะการสื่อสารจึงเป็นเรื่อง
เร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น (นิตยา กลิ่นเมือง, 2561)  ซึ่งหลักการและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจ
น าวิธีการสอนแบบเปิดประกอบผังความคิดเพื่อมาพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีความรู้พื้นฐาน
ค าศัพท์ความหมายจากเรื่องที่อ่านได้ ตลอดจนสามารถน าเทคนิคการอ่านนั้นไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลการพัฒนาด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบเปิดประกอบผังความคิดส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยมีเกณฑ์ผ่านร้อยละ 80     
ขึ้นไป 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 การศึกษาผลการพัฒนาด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบเปิดประกอบผังความคิดส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการ
สอนแบบเปิด (Open Approach) ประกอบผังความคิดเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการพัฒนาความ สามารถด้านการ
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อ่านภาษาอังกฤษท าให้ผู้เรียนแสดงความคิดที่หลากหลายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆจากเรื่องที่
อ่านได้ท าให้มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษดีขึ้นดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าวิธีการสอนแบบเปิด (Open 
Approach) ประกอบผังความคิดมาใช้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 

   ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
     1. รูปแบบการวิจัย 
          ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ของ Kemmis and McTaggart (1990) และของ 
Sangkhamanon (2018) จ านวน 3 วงจร ๆละ 4 ขั้นตอน คือ วางแผน-เตรียม (Plan-prepare) ปฏิบัติ-สร้างสรรค์ 
(Act-create)  สังเกต-ประเมิน (Observe-assess)  และ สะท้อนผล-ปรับปรุง (Reflect-revise) 
    2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
       2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านหนองโก 
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ านวน 27 คน 
       2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น จ านวน 27 คน และใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบเจาะจง  
    3. ตัวแปรในการวิจัย 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเปิดประกอบผังความคิด 
ขั้นน า ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหาหรือปัญหาต้นก าเนิด 
ขั้นสอน ประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน 
 1. สถานการณ์Aครูสร้างสถานการณ์ปัญหาก าหนดปัญหาน าเสนอปัญหา
ให้นักเรียนได้เผชิญปัญหา 
 2. สถานการณ์ B นักเรียนหาวิธีการที่หลากหลายเพื่อน าไปสู่การแก้ 
ปัญหาโดยครูชี้แนะให้เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวาง 
 3. สถานการณ์ C นักเรียนขยายปัญหาเดิมสู่ปัญหาใหม่นักเรียนพยายาม
ที่จะสร้างปัญหาต่อไปที่เป็นกรณีทั่วไปเพิ่มขึ้นโดยอาศัยพื้นฐานจากกิจกรรมต่างๆที่
เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ B  
ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นการน า เสนอ
ผลงานการถาม-ตอบ 
ขั้นการวัดผลและประเมินผล สังเกตพฤติกรรมการเรียนการท างานการแสดงความ
คิดเห็นตรวจจากใบงานและการน าเสนอผลงาน 

ความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอน
แบบเปิดประกอบผังความคิด

ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านหนองโก อ าเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น 

เ

ด

ไ
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         3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) ประกอบผัง
ความคิด 
         3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้
วิธีการสอนแบบเปิดประกอบผังความคิดส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองโก อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น 
    4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
         4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบเปิดประกอบผังความคิด จ านวน 6 แผน การจัดการเรียนรู้ 24 ชั่วโมง 
        4.2 เครื่องมือในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ เครื่องมือเพื่อสะท้อนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
แผน     การจัดการเรียนรูป้ระกอบด้วย 
              4.2.1 แบบบันทึกพฤติกรรมการสอนของครูเป็นแบบบันทึกส าหรับผู้ช่วยวิจัยในการบันทึก
พฤติกรรมการสอนของผู้วิจัย 
              4.2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ครั้ง โดยผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้บันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
             4.2.3 แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เป็น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 3 ชุด ชุดละ 15 ข้อ ใช้ทดสอบเมื่อสอนจบในแต่ละวงจร 
      4.3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัย มีทั้งหมด 1 ชุด คือ ชุด
ที่ 1 แบบ ทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งแต่ละชุดเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบหลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 3 วงจร 
   5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
              5.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบเปิดประกอบผังความคิด จ านวน 6 แผน 
              5.1.2 แบบบันทึกพฤติกรรมการสอนของครู 
              .1.3 แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
       5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 
             5.2.1 ชี้แจงจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน แนะน า ให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบเปิดประกอบผังความคิด และกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการให้กับผู้ช่วยวิจัย จ านวน 2 คน 
             5.2.2 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบเปิดประกอบผังความคิด
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตลอดจนการชี้แจงบทบาทของครูนักเรียน วิธีการวัดประเมินผล และเกณฑ์การให้
คะแนน 
             5.2.3 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 6 แผน เวลา 24 ชั่วโมง 
      5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเครื่องมือประเมินผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
            5.3.1 แบบทดสอบท้ายวงจรของนักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบเปิดประกอบผัง
ความคิดเมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวงจร 
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          5.3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด าเนิน การหลังจากสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 3 วงจร 
    6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
        6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยน าข้อมูลจากการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ จากแบบสังเกต
พฤติกรรม การเรียนของผู้เรียน แบบบันทึกพฤติกรรมการสอนของครู ซึ่งได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ วิจารณ์เชิงเนื้อหาเพื่อ
ประเมินสภาพที่เกิดขึ้นว่ามีข้อบกพร่องมีปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน แล้ววางแผนด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนา  การจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้น จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปเขียนรายงานผลในลักษณะของการบรรยาย 
       6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ แล้วน าผลมาเทียบกับ
เกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ คือ นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบเปิด (Open 
Approach) ประกอบผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จากผลจากการท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 27 คน ซึ่งเป็น
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างนั้น มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 81.48 จ านวนนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.52 การทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนทั้งชั้นมีคะแนนเฉลี่ย 25.15 
คิดเป็นร้อยละ 83.83 สรุปได้ว่า ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่พบว่า ผลจากการท าแบบทดสอบ
วัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 27 คน ซึ่งเป็น
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างนั้น มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 81.48 จ านวน นักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.52 การทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนทั้งชั้นมีคะแนนเฉลี่ย 34.72 
คิดเป็นร้อยละ 86.79 ดังนั้น ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบเปิดประกอบผังความคิดเป็นเทคนิคที่ใช้ส าหรับ
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ และทักษะ การเรียนรู้ด้านภาษาตามธรรมชาติจะ ประกอบด้วย 4 ทักษะ คือ ทักษะการ
ฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะ   การเขียน โดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นได้เรียงล าดับจาก
การฝึกทักษะการอ่านตามด้วยการฝึกทักษะการเขียนซึ่งกิจกรรมการจัดการเรียนรู้จะเริ่มด้วยการให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ฝึกทักษะการอ่านเพื่อให้ร่วมกันหาหัวข้อ (topic) ใจ ความส าคัญ (main idea) ของเนื้อเรื่องที่อ่าน และฝึกเขียนสรุป
ความ (Summary Writing) โดยข้อความหรือประโยคทั้งหมดที่เขียนสรุปใจความ ต้องใช้ถ้อยค าของนักเรียนเองไม่ลอก
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ข้อความจากเนื้อเรื่องที่อ่าน จากนั้นจึงให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขใบกิจกรรมการ
อ่านและการเขียนแล้วจึงน าเสนอให้เพื่อน ๆ กลุ่มอื่นและอาจารย์ผู้สอนได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อสรุป
ความถูกต้องสมบูรณ์ด้านการวัดและประเมินผลนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องการประเมินผลการเรียนของ
นักเรียนระหว่างเรียน การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้และนักเรียนทราบผล   การเรียนรู้ของตนเองและของกลุ่ม 
อาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบเปิดประกอบผังความคิด มีขั้นตอนที่ให้นักเรียนในช่วงท้ายของ
การเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้นักเรียนในกลุ่มจะช่วยกันตรวจแก้ ไขงานของกันและกันอีกครั้งหนึ่ง หลังจาก
จบบทเรียนแต่ละบทแล้วจะมีการทดสอบเป็นรายบุคคลคะแนนจากการทดสอบกับคะแนนจากการท างานกลุ่มจะน ามา
รวมเป็นคะแนนของกลุ่มเพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนส าเร็จตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับงานวิจัยที่ พบว่า 
นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เฉลี่ยเท่ากับ 29.33 คิดเป็นร้อยละ 73.33 
และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทั้งนี้เนื่องมาจาก การสอน
แบบเปิดเน้นว่าปัญหาไม่ได้สิ้นสุดที่ค าตอบ ๆ เดียว และในการจัดชั้นเรียนยังต้องอาศัยประโยชน์จากการที่มีค าตอบที่
ถูกต้องหลายค าตอบ จึงช่วยให้นักเรียนมีมุมมองที่กว้างและสร้างโอกาสส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน
ได้มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถพัฒนาไปเป็นปัญหาใหม่ด้วยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือองค์ประกอบของปัญหาเดิมท าให้
นักเรียนสามารถแปล ความตีความของเนื้อเรื่องที่อ่านได้ดีขึ้น (ปิยมาลย์ สุขแก้ว, 2559) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 การตั้งประเด็นค าถามต้องเป็นปัญหาที่สามารถเปิดความคิดของผู้เรียนได้หลากหลายเป็นปัญหาที่กระตุ้น

ความสนใจในการขวนขวายหาค าตอบให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดอภิปรายผลให้มากที่สุด และให้นักเรียนมีโอกาส
ใน    การน าเสนอผลงานของตนเอง 

1.2 ผู้สอนต้องคอยชี้แนะรูปประโยคและค าศัพท์ยาก ๆ หรือแทรกความหมายของค าศัพท์เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไว้ตอนท้ายของบทอ่าน หรือสอนให้นักเรียนเดาศัพท์จากบริบท โดยเฉพาะผู้สอนต้องคอยให้ก าลังใจและ
เสริมแรงนักเรียนที่อ่อนเพื่อไม่ให้เกิดความท้อถอยและเบื่อหน่าย 

1.3 ผู้สอนควรชี้แนะเกี่ยวกับทักษะการท างานกลุ่มให้รู้จักแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนร่วมแรงร่วมใจกัน รวมทั้ง
แนะน าและบอกเทคนิคในการน าเสนองานกลุ่มที่ท าให้ผู้เรียนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น 

1.4 ผู้สอนควรให้เวลากับผู้เรียนในการร่วมคิดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกันรวมถึงเวลาการท างาน
กลุ่มด้วย 

1.5 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบเปิดประกอบผังความคิด ควรมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยน
กิจกรรมได้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยให้ก้าวหน้าต่อไป 
2.1 ผู้สนใจจะท าการศึกษาวิจัยให้ก้าวหน้าต่อไปควรมุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาในด้านอื่นๆ ได้แก่  การฟัง 

การพูด หรือการเขียนเพื่อให้นักเรียนมีระดบัความสามารถที่สูงขึ้นครบทุกด้าน 
2.2 จากข้อ 2.1 ผู้สนใจจะท าการศึกษาวิจัยให้ก้าวหน้าต่อไปควรมุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาภาษาอังกฤษของ

นักเรียนในระดับชั้นอื่นๆด้วย เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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