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การวิจัยเชิงทดลองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความวิชา
ภาษาอังกฤษและการเขียนผงัมโนทัศน์  โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับผงัมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ  3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความวิชาภาษาองักฤษ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ กลุ่มตวัอยา่ง
คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/5 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จงัหวดัสมุทรปราการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 1 ห้อง 42 คน โดยใช้การคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์  2) แบบทดสอบ
วดัความสามารถในการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ  3) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ 5) แบบประเมิน
เขียนผงัมโนทศัน์ สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Paired Sample t-test 
ผลการวิจยัมีดงัน้ี 1) การพฒันาความสามารถการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบั
ผงัมโนทศัน์ นกัเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีพฒันาการ
เขียนผงัมโนทศัน์เพิ่มข้ึน 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ  นกัเรียนมีความรู้หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 17.03, sig = .000)  3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ ภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.53 , S.D. = 0.58 )  
ค าส าคญั : เทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์,การอ่านจบัใจความ , ความสามารถการอ่านจบัใจความ 
 
 
 
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
สังคมโลกปัจจุบนัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งในชีวิตประจ าวนั 

เน่ืองจากภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือส าหรับการติดต่อส่ือสาร การศึกษา แสวงหาความรู้ การประกอบ
อาชีพ อีกทั้งภาษาต่างประเทศยงัท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ และการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได ้รวมถึง
ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงความรู้ต่างๆได้ง่ายและกวา้งข้ึน รวมทั้งมีวิสัยทศัน์ในการด ารงชีวิต (กรมวิชาการ,  
2550 :1) จึงท าใหภ้าษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษท่ีจดัไดว้า่เป็นภาษากลางท่ีในหลายๆ ประเทศให้
การยอมรับในการติดต่อส่ือสารท่ีมีบทบาทมากในปัจจุบนั จะเห็นไดว้า่ในหลายๆประเทศให้มีการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษกันอย่างกวา้งขวางเพื่อใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านโดยเฉพาะในด้านการศึกษาท่ี
จ าเป็นตอ้งมีการคน้ควา้ข้อมูลต่างๆ ทั้งในรูปของหนังสือ วารสารต่างๆ ต ารา ตลอดจนขอ้มูลท่ีมีอยู่ใน
อินเตอร์เน็ตท่ีเป็นภาษาองักฤษ ความรู้ภาษาองักฤษจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาความสามารถทาง
ภาษาองักฤษเชิงวิชาการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลและการประกอบอาชีพในอนาคต 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ O’Malley และ Chamot (1990,p.228) กล่าวว่า ผูเ้รียนควรมีความสามารถใน
การใช้ภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้เน้ือหาวิชาต่างๆ ควรมีทกัษะการอ่านต าราเพื่อให้ไดข้อ้มูล
และสะทอ้นส่ิงท่ีอ่านออกมาในรูปแบบของการเขียนหรือการน าเสนอรายงานหน้าชั้น รวมทั้งประยุกตใ์ช้
ความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษในการเรียนเน้ือหาวชิาอ่ืนๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในประเทศไทยการเรียนการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองท่ีใชใ้นการเรียนและการท างาน
ถือวา่มีความส าคญัมาก รวมถึงมีการพฒันาการเรียนการสอนหลากหลายวิธี (วรางคณา เคา้อน้:2559 น.1-2)  
แต่อย่างไรก็ตามยงัมีนกัเรียนเป็นส่วนมากท่ีมีปัญหาเร่ืองการอ่านภาษาองักฤษ  (สยามรัฐ ลอยพิมาย และ 
ชยัวฒัน์ วารี:2557 น.2) การเรียนการสอนภาษาองักฤษในภาพรวมทั้ง 

ประเทศไม่เกิดประสิทธิผลเท่าท่ีควร นกัเรียนจบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา บางคนยงัไม่
สามารถใช้ทกัษะต่าง ๆ ไดไ้ม่ว่าจะเป็นการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนในการด าเนินชีวิตได ้ดงัค า
กล่าวของ (พนัทิพย ์เก้ือเพชรแกว้. 2545, น.53) กล่าววา่ อุปสรรคปัญหาท่ีพบในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 
คือ การขาดทกัษะการอ่าน โดยเฉพาะการอ่านในระดบัพื้นฐาน คือ การอ่านจบัใจความส าคญั ซ่ึงตอ้งผา่น
การฝึกฝนการอ่านเป็นอยา่งดี จากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบว่าสาเหตุของปัญหาท่ีส าคญั คือ นอกจากครูจะ
ไม่ได้จดัท าแผนการเรียนรู้ และนวตักรรมประกอบการสอน ครูไม่ได้ให้นักเรียนปฏิบติักิจกรรมตาม
แผนการสอน ครูไม่ส่งเสริมให้นกัเรียนคน้ควา้หาค าตอบหรือแกปั้ญหาดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัค ากล่าว
ของ มีเดีย จุฬา (2549, น.14) วา่ปัญหาหน่ึงท่ีหลายคนมีความห่วงใยซ่ึงอยูใ่นขณะน้ี คือ ปัญหาเด็กไทยไม่รัก
การอ่าน ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากผูป้กครองหรือครูอาจารยท่ี์ละเลยมาตั้งแต่ตน้ ท าให้เกิดผลตามมาคือ
นกัเรียนไม่ชอบอ่านอ่านหนงัสือนอ้ยมาก หรืออ่านแต่ส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์ เป็นปัญหาท่ีทุกคนทุกภาคทุก
ส่วนในสังคมจะตอ้งประสานความร่วมมือช่วยกนัแก้ไขอย่างจริงจงัและจริงใจ เพราะการอ่านถือว่าเป็น
หัวใจการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และมีความส าคญัยิ่งต่อการน าพาชีวิตไปสู่ความส าเร็จ ชุมพล ศรี
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ทองกูล, (2544, น.3) ไดก้ล่าวไวว้่า การพฒันาการเรียนการสอนมีปัจจยัท่ีส าคญั คือ ครูตอ้งพฒันาความรู้ 
ความสามารถและมีความกระตือรือร้นท่ีจะจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ครูตอ้งมี
การจดัท าแผนการสอน ซ่ึงจะท าให้เกิดความเขา้ใจทั้งระบบเพราะตอ้งคิดวิเคราะห์เพื่อวางแผน คิดกิจกรรม
การเรียนการสอนและการประเมินผลท่ีมีคุณภาพอย่างหลากหลายและน าผลการบนัทึกไป ปรับปรุงเพื่อ
วางแผนใหม่ในระยะเวลาต่อไป  

ทกัษะการอ่านจดัเป็นทกัษะท่ีส าคญัอยา่งยิ่งในการเรียนรู้  การอ่านมีความส าคญัต่อชีวิต ท่ีช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการช่วยให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและน าไปประกอบการตัดสินใจใน
ชีวิตประจ าวนั จีรีลกัษณ์ จิรวิบูลย ์(2556) กล่าวไวว้า่ การอ่านจ าเป็นต่อการศึกษาเล่าเรียนทั้งในระบบและ
นอกระบบ การอ่านมีคุณค่าต่อมนุษยเ์น่ืองจากเป็นการสนองความตอ้งการของมนุษย ์ท าใหส้ามารถยกระดบั
ทางสติปัญญาให้สูงข้ึน ท าให้มนุษยเ์กิดความคิดสร้างสรรค์พฒันาความคิดให้กา้วหน้า ส่งผลให้เกิดการ
พฒันาในอาชีพท าให้มนุษยท์นัต่อเหตุการณ์และยงัสามารถช่วยอ านวยความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวนั 
ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะท่ีช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และเป็นพื้นฐานในการใชภ้าษาในการพูดและ
การเขียน เน่ืองจากในปัจจุบนัการคน้ควา้จากต าราต่างๆหรือจากส่ือต่างๆ ผูเ้รียนตอ้งศึกษาจากต าราทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (Paulson & Bruder, 1976) ไดก้ล่าวว่า การ
สอนภาษาองักฤษมีเป้าหมายส าคญัเพื่อจะส่งเสริมให้เกิดทกัษะทั้ง 4 ดา้น คือ ทกัษะการฟัง ทกัษะการพูด 
ทกัษะการอ่านและทกัษะการเขียน ส าหรับทกัษะการอ่าน ถือเป็นทกัษะท่ีส าคญัส าหรับนักเรียนท่ีเรียน
ภาษาองักฤษทัว่โลกมากกวา่ทกัษะอ่ืนๆ เน่ืองจากผูเ้รียนสามารถน าเอาทกัษะการอ่านไปใชก้ารรับสาระ และ
ขอ้มูลต่างๆไปใช้ในการด ารงชีวิตได ้การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษมีความส าคญัอย่างยิ่งในการ
เรียนภาษาองักฤษในยุคปัจจุบนั เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการส่ือสารทั้งในชีวิตประจ าวนัและการท างาน  
ทกัษะการอ่านถือเป็นทกัษะท่ีส าคญั เป็นพื้นฐานส าหรับทกัษะอ่ืนๆต่อไป (นงเยาว ์ทองก าเนิด: 2558) และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฉวีวรรณ คูหาภินนัท ์( 2542 ) กล่าววา่การอ่านมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษยต์ั้งแต่
เกิดจนโตและจนกระทัง่ถึงวยัชรา การอ่านท าให้รู้ ข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ ทัว่โลก ซ่ึงปัจจุบนัเป็นโลกของ
ขอ้มูลต่าง ๆ ทัว่โลก ท าให้ผูอ่้านมีความสุข มีความหวงัและมีความอยากรู้อยากเห็น อนัเป็นความตอ้งการ
ของมนุษยทุ์กคน การอ่านมีประโยชน์ในการพฒันาตนเอง คือ พฒันาการศึกษา พฒันาอาชีพ พฒันาคุณภาพ
ชีวติ ท าใหเ้ป็นคนทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์และมีความอยากรู้อยากเห็น การท่ีจะพฒันาประเทศเจริญรุ่งเรือง
กา้วหนา้ไดต้อ้งอาศยัประชาชนท่ีมีความรู้ความสามารถ ซ่ึงความรู้ต่าง ๆ ท่ีไดม้าจากการอ่านนัน่เอง ดงันั้น
การอ่านจดัเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการเรียนรู้ เพราะวิชาการต่างๆจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัความสามารถ
ต่างๆในการอ่านเพื่อท่ีจะท าความเข้าใจเน้ือหา และจบัใจความจากเร่ืองท่ีอ่าน แล้วจึงน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ตามตอ้งการ ในการเรียนการสอนจึงจ าเป็นตอ้งปลูกฝังให้นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และพฒันา
นกัเรียนใหส้ามารถอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การอ่านจบัใจความนับว่าเป็นหัวใจของการอ่าน เป็นการอ่านเพื่อท าความเขา้ใจในเน้ือเร่ือง 
เข้าใจจุดมุ่งหมาย สาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได้ถูกต้อง ความคิดเห็นท่ีผูเ้ขียนต้องการแสดงต่อผู ้อ่าน 
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ตลอดจนวินิจฉัยคุณค่าท่ีตนเองอ่านไดอ้ยา่งมีเหตุผล ซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการคิดและประสบการณ์เดิมท่ี
ผูอ่้านมีอยู่เพื่อใช้ในการคาดเดาความหมายจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน (ทิศนา แขมมณี. 2553:101; และ นภเนตร 
ธรรมบวร. 2549:177)  องคป์ระกอบของการอ่านจบัใจความท่ีจะท าให้ผูอ่้านสามารถอ่านจบัใจความไดดี้มี
ดงัน้ี ความรู้ดา้นภาษา ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัวรรณคดี หลกัภาษา และการใชภ้าษา ซ่ึงจะช่วยใหผู้อ่้านฟัง พูด 
อ่านและเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ความรู้เก่ียวกบัเน้ือเร่ือง ถา้ผูอ่้านมีความรู้เก่ียวกบัเน้ือเร่ืองจะช่วยให้
ใช้เวลาน้อยลง  และประสบการณ์ทางด้านความคิด เม่ือบุคคลเร่ิมรู้จกัส่ือสารจะเร่ิมคิดเก่ียวกบัเร่ืองราว 
เหตุการณ์หรือส่ิงอ่ืนๆท่ีผ่านเข้าไปในสมอง เม่ือโตข้ึนถึงวยัท่ีสามารถอ่านจบัใจความ จะท าให้สะสม
ความคิดท่ีได้จากการอ่านเร่ืองต่างๆเพิ่มมากข้ึน (สุนันทา มัน่เศรษฐวิทย์ . 2545ก: 97-98; อ้างอิงจาก                      
A.J. Harris. 1988: 249-261) ส าหรับการอ่านจับใจความให้ง่ายและรวดเร็ว อาจมีการส ารวจช่ือเ ร่ือง 
รายละเอียดคร่าวๆ การตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านใหช้ดัเจน การมีความสามารถทางภาษาโดยเฉพาะทกัษะใน
การแปลความหมายของค า ประโยคและขอ้ความต่างๆในเร่ืองให้เขา้ใจอย่างถูกตอ้ง การมีประสบการณ์
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน จะท าให้เขา้ใจและจบัใจความเร่ืองท่ีอ่านไดง่้ายข้ึน ท่ีอ่านจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่าน
ไดม้ากยอ่มมีโอกาสรับรู้เร่ืองราวไดดี้กวา่ผูท่ี้ไม่สามารถจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่านได ้การจบัใจความอยา่งมี
ประสิทธิภาพช่วยให้ผูอ่้านรู้และเขา้ใจเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีอ่านได ้ผูอ่้านจึงสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันา
ตนเอง 

จากความส าคญัของการอ่านจบัใจความ ผูว้ิจยัเห็นวา่นกัเรียนควรไดรั้บการฝึกฝนให้มีทกัษะใน
การอ่านจบัใจความ เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองราวท่ีอ่านไดถู้กตอ้งและสามารถจบัใจความของเร่ืองได้
ในเวลาท่ีรวดเร็ว นอกจากน้ีการฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความเป็นวิธีการสอนอ่านอีกวิธีหน่ึงท่ีจะน าไปใช้
แก้ปัญหาการสอนอ่านจบัใจความได้เป็นอย่างดี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะจดัการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ ส าหรับฝึกอ่านจบัใจความ โดยน าไปทดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เพื่อเป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีจะสามารถตอบสนองนกัเรียนให้
มีทกัษะในการอ่านจบัใจความดีข้ึน เน่ืองจากโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม นกัเรียนยงัขาดความรู้พื้นฐานในการ
อ่าน โดยเฉพาะทกัษะในดา้นการอ่านจบัใจความ เพราะนกัเรียนส่วนใหญ่ จะใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร              
ท  าใหก้ารใชภ้าษาองักฤษในการอ่านจบัใจความไม่ดีเท่าท่ีควร จึงท าใหพ้บวา่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ โดยเฉพาะในทกัษะการอ่านของนกัเรียนอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่าจากเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก าหนดไว ้มีนักเรียนจ านวนมากประสบปัญหาเน่ืองจากอ่านหนังสือแล้วไม่เขา้ใจ อ่านแล้วไม่
สามารถตอบค าถามได ้ไม่สามารถสรุปสาระส าคญัหรือใจความส าคญัของเร่ือง นกัเรียนบางคนอ่านได้แต่
ไม่สามารถแปลความหมาย ไม่รู้เร่ืองและไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน จึงท าให้จบัใจความของเร่ืองไม่ได้ อีกทั้ง
ผูเ้รียนไม่มีความสนใจในรายละเอียดของเน้ือหา ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการไม่ถนดัหรือไม่ชอบเรียน ท าให้
ผูเ้รียนขาดทกัษะการฝึกฝนการอ่านจบัใจความ ขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์ไม่มีการเช่ือมโยงเน้ือหา ท าให้
เน้ือหาและใจความส าคญัไม่เช่ือมโยงต่อเน่ืองกนั ผูเ้รียนจดจ าเน้ือหาได้ในระยะเวลาสั้ นๆ ส่งผลให้จบั
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ใจความของเร่ืองไม่ได ้ท าใหก้ารอ่านไม่มีความหมาย ไม่มีประโยชน์ เพราะไม่รู้เร่ืองหรือไดส้าระจากเร่ืองท่ี
อ่าน 

กลยุทธ์หลากหลายวิธีท่ีช่วยให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านได ้หน่ึงในกลยทุธ์เหล่านั้น 
ไดแ้ก่ การใช้เทคนิค 5W1H กบัผงัมโนทศัน์ เทคนิค 5W1H เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนไดรู้้จกั
กระบวนการแสวงหาความรู้ เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนคน้พบความจริงต่างๆด้วยตนเอง อาศยัวิธีการแก้ปัญหา 
นอกจากน้ีการใชค้  าถามจะช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาทางความคิด จะท าให้ผูเ้รียนมีแง่มุมความคิด
ท่ีแปลกใหม่น าไปสู่ความเขา้ใจ และเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้และช่วยไล่เรียงความชดัเจน
ในแต่ละเร่ืองท่ีก าลงัคิดได้เป็นอย่างดี ท าให้เกิดความครบถว้นสมบูรณ์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยพฒันา
กระบวนการคิด การตีความ การไตร่ตรอง การถ่ายทอดความคิดและความเขา้ใจ โดยลกัษณะของค าถามจะ
เป็นค าถามเก่ียวกบัความเขา้ใจ การถามให้อธิบาย การถามให้วิเคราะห์ การถามให้คิดเชิงเหตุผล การถาม
เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด และการถามเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงสามารถช่วยให้มีการพฒันา
ทกัษะการคิดไดเ้ป็นอย่างดี โดยเทคนิคการใช้ค  าถามประกอบด้วย What (อะไร) Where (ท่ีไหน) When(
เม่ือไร) Why (ท าไม) Who (ใคร) How (อยา่งไร) (สุรีรัตน์ พะจุไทย,2558)  ผูว้ิจยัไดต้ระหนกัถึงความส าคญั
ของการเรียน ซ่ึงคิดท่ีจะท าการปรับปรุงในเร่ืองการสอน เพื่อใหผ้ลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนสูงข้ึน โดยใชว้ธีิการ
สอนโดยใชผ้งัมโนทศัน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ (ทิศนา แขมมณี,2546) เร่ืองการจดัการเรียนการสอน
โดยใช้แผนผงัมโนทศัน์ เป็นการจดัการเรียนเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนได้ฝึกคิด โดยน าเน้ือหาสาระมาจดัระบบ 
จดัล าดบั และเช่ือมโยงความสัมพนัธ์เข้าด้วยกัน ขอ้ดีของการเรียนรู้โดยใช้แผนผงัมโนทศัน์ ผูเ้รียนจะ
สามารถพฒันาทกัษะในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไดม้ากข้ึน เช่นสามารถช่วยคิด จดจ า บนัทึก เขา้ใจ
เน้ือหาและน าเสนอได้อย่างเป็นระบบ ท าให้การเรียนรู้เป็นเร่ืองท่ีสนุกสนาน มีชีวิตชีวามากข้ึน การใช้
แผนผงัมโนทศัน์เป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วยจดัระบบขอ้มูลใหม่ๆให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการใส่ใจ สามารถ
เช่ือมโยงและดูดซึม เขา้สู่โครงสร้างความรู้เดิมในความจ าระยะยาว และสามารถเรียกคืนเม่ือตอ้งการใช้ได้
ง่ายและถูกตอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ใหสู้งข้ึน 

จากปัญหาและความส าคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
ความสามารถการอ่านจบัใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H ซ่ึงประกอบด้วย What (อะไร) Where (ท่ีไหน) 
When(เม่ือไร) Why (ท าไม) Who (ใคร) How (อยา่งไร) ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ เขา้มาใชใ้นการอ่านจบัใจความ 
เพื่อมุ่งเนน้กระบวนการอ่านอยา่งเป็นระบบ กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการอ่านจบัใจความมีโอกาสฝึก
ทกัษะการอ่าน และช่วยใหผู้เ้รียนสามารถอ่านไดเ้ร็วข้ึน และมีความเขา้ใจในการอ่านดีข้ึน 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อพฒันาความสามารถการอ่านจบัใจความวิชาภาษาองักฤษและการเขียนผงัมโนทศัน์ โดย
ใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
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2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความวิชา
ภาษาองักฤษ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 
สมมติฐานการวจัิย 
        1. นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านจบัใจความวชิาภาษาองักฤษ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบั
ผงัมโนทศัน์มีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 และมีพฒันาการเขียนผงัมโนทศัน์เพิ่มข้ึน  
        2. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิของการเรียนวชิาภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05         
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความวิชาภาษาองักฤษ โดยใช้
เทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ อยูใ่นระดบัมาก 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาค 
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงมี

จ านวน 13 หอ้งเรียน รวมเป็นนกัเรียน 536 คน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/5 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 

อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ท่ีเรียนวิชาภาษาองักฤษ 1 ห้องเรียน จ านวน 42 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)   

2.   ตวัแปรท่ีศึกษา 
 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) คือ  
 การจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ 

1) ความสามารถการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษและความสามารถการเขียนผงัมโนทศัน์ 
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ  
3) ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงั 
มโนทศัน์ 
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3.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 เน้ือหาท่ีใช้ฝึกในการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2561 จ านวน 5 แผน โดยแบ่งตามชนิดของเร่ือง  แต่ละแผนใชเ้วลา 2-4 คาบ คาบละ 50 นาที  เวลา
รวมทั้งส้ิน 16 คาบ ประกอบดว้ย 

แผนการเรียนรู้ที ่1   ข่าว          จ  านวน 1 แผน        แผนละ 3 คาบ          คาบละ 50 นาที 
แผนการเรียนรู้ที ่2   บทความ  จ านวน 1 แผน        แผนละ 3 คาบ          คาบละ 50 นาที 
แผนการเรียนรู้ที ่3   สารคดี     จ  านวน 1 แผน        แผนละ 4 คาบ          คาบละ 50 นาที 
แผนการเรียนรู้ที ่4   เร่ืองสั้น    จ  านวน 1  แผน      แผนละ 4 คาบ          คาบละ 50 นาที 
แผนการเรียนรู้ที ่5   โฆษณา    จ  านวน 1 แผน       แผนละ 2 คาบ          คาบละ 50 นาที 

    4. ระยะเวลาในการท าวจิยั 
 ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใชเ้วลาในการทดลอง 16 คาบเรียน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์  
จ านวน 5 แผน  แผนละ 2-4 คาบเรียน  รวม 16 คาบเรียน 

2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิา 
ภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 5 ชุด ชุดละ 10 ขอ้ 

3.  แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ แบบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 
 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 1 ฉบบั 
 5.  แบบประเมินเขียนผงัมโนทศัน์  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองสอนกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม โดยได้
ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ท าการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนวชิาภาษาองักฤษก่อนเรียน (pretest) โดยใชแ้บบปรนยัชนิด
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 

2. อธิบายและช้ีแจงกิจกรรมการเรียนการสอน การอ่านจบัใจความภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิค 
5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ ใหน้กัเรียนเขา้ใจ  

3. ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ โดยใช้เทคนิค 
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5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ จ  านวน 5 แผน แผนละ 2-4 คาบเรียน รวมเวลา 16 คาบเรียน  
 4. หลงัจากด าเนินการสอนในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนตอ้งท าแบบฝึกระหวา่งเรียน โดย
ใชผ้งัมโนทศัน์ ครูประเมินและใหค้ะแนน 

5. เม่ือเสร็จส้ินการสอนในแต่ละแผน นักเรียนท าการทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับ
ใจความ แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ 

6. ท าการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาภาษาองักฤษหลงัเรียน (posttest)  ซ่ึงเป็นแบบทดสอบ
แบบคู่ขนาน  เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 

7. นกัเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ 
โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

8.  เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดน าไปประมวลผลและวเิคราะห์ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1) วเิคราะห์ความสามารถในการอ่านจบัใจความและการเขียนผงัมโนทศัน์ โดยใช ้
เทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage) 

2) วเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวชิาภาษาองักฤษ โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage)  
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)และ Paired Samples t-test  

3) วเิคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ โดย 
ใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4) สรุปผลและอภิปรายผลโดยใชต้ารางและการพรรณนา 
 
สรุปผลการวจัิย 
 การวจิยั เร่ืองการพฒันาความสามารถการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบั
ผงัมโนทศัน์ ในวชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
 1)  ผลการพฒันาความสามารถการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิค 5W1H กบัผงัมโน
ทศัน์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 42 คน พบวา่ การอ่านจบัใจความภาษาองักฤษของนกัเรียน
ทุกคนมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ผา่นเกณฑ ์คิดเป็นร้อยละ 100 และมีพฒันาการเขียนผงัมโนทศัน์เพิ่มข้ึน 
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 2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับผงัมโนทศัน์ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ก่อนเรียนเท่ากบั 
10.07  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.46  และคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษหลงั
เรียนเท่ากับ 14.74  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.61 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ค่า Sig. (2-tailed) มีค่า .000 แสดงวา่คะแนนหลงัเรียนเพิ่มข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 
  
 3) ผลความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความวิชาภาษาองักฤษ โดย
ใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.53 , S.D. = 0.58 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 
คือ ดา้นผูส้อน (Mean = 4.54 , S.D. = 0.59 ) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ (Mean = 4.53 , S.D. = 0.56 ) และดา้น
ผูเ้รียน (Mean = 4.52 , S.D. = 0.60 ) 
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อภิปรายผล 
 1)  ผลการพฒันาความสามารถการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงั
มโนทศัน์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 42 คน พบว่า การอ่านจบัใจความภาษาองักฤษของ
นกัเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีพฒันาการเขียนผงัมโน
ทศัน์เพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากเทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ เป็นการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเป็นล าดบัขั้นตอน เร่ิมดว้ยการตั้งค  าถามแต่ละขอ้ใหน้กัเรียนมีทกัษะการคิด เขา้ใจเน้ือหาได้
ดีข้ึน ท าให้สามารถจบัใจความไดส้มบูรณ์และสามารถตอบค าถามไดถู้กตอ้ง ดงัท่ี อมลวรรณ วีระธรรมโม 
(2549, น.85-86) และสุวิทย ์มูลค า (2550 : 21-22) กล่าวถึง เทคนิคการคิดวิเคราะห์อย่างง่ายท่ีนิยมใช้คือ 
5W1H ซ่ึงประกอบดว้ย  What (อะไร) ปัญหาหรือสาเหตุท่ีเกิดข้ึน Where (ท่ีไหน) สถานท่ีหรือต าแหน่งท่ี
เกิดเหตุ When (เม่ือไร) เวลาท่ีเหตุการณ์นั้นไดเ้กิดข้ึน หรือจะเกิดข้ึน Why (ท าไม) สาเหตุหรือมูลเหตุท่ีท า
ให้เกิดข้ึน Who (ใคร) บุคคลส าคญัเป็นตวัประกอบหรือเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีจะไดรั้บผลกระทบทั้ง ดา้นบวก
และดา้นลบ How (อย่างไร) รายละเอียดของส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้ หรือก าลงัจะเกิดข้ึนว่ามีความเป็นไปได ้ใน
ลกัษณะใด การคิดวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค 5W1H จะสามารถไล่เล่ียงความชดัเจนในแต่ละเร่ืองท่ีเราก าลงั คิด
เป็นอยา่งดี ท าให้เกิดความครบถว้นสมบูรณ์ ดงันั้น ในบางคร้ังการเร่ิมคิดวิเคราะห์ของท่านถา้คิด อะไรไม่
ออกก็ขอแนะน าให้เร่ิมตน้ถา้ตวัท่านเอง โดยใช้ค  าถามจาก 5W1H ถามตวัท่านเอง ส่วนเร่ืองผงัมโนทศัน์ 
นกัเรียนมีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70-93.75 แสดงวา่ นกัเรียนมีการเรียนรู้ท่ีดี กล่าวคือสามารถใชผ้งัมโนทศัน์
มาสร้าง 5W1H และ โนแวค (Novak. 1984) ไดจ้ดัแยกประเภทมโนทศัน์เป็นหลายระดบั ไดแ้ก่ มโนทศัน์
หลกั มโนทศัน์รอง มโนทศัน์ยอ่ย มโนทศัน์เจาะจง และตวัอยา่ง ซ่ึงมีลกัษณะเป็นล าดบัชั้นลดหลัน่กนัลงมา
ดูคลา้ยกบัการแตกรากของพืชยนืตน้ท่ีแยกจากรากแกว้เป็นรากก่ิง รากแขนง รากจ๋ิว และรากขนอ่อน และได้
แนะน าขั้นตอนการสร้างผงัมโนทศัน์ไว ้5 ขั้น คือ  1) การเลือกเร่ืองท่ีจะสร้างแผนผงัมโนทศัน์ 2) จดัล าดบั 
3) จดักลุ่มน ามโนทศัน์มาจดักลุ่มเขา้ดว้ยกนัโดยมีเกณฑ์ 2 ขอ้ (1) จดักลุ่มมโนทศัน์ท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนั 
(2)จดักลุ่มมโนทศัน์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ด 4) จดัระบบ 5) เช่ือมโยงมโนทศัน์ท่ีมีความสัมพนัธ์
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กนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรวรรณ สุขสวสัด์ิ (บทคดัย่อ : 2561) ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถใน
การอ่านจบัใจความภาษาองักฤษโดยใช้ผงัมโนทศัน์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยั พบว่า 
นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนเรียนนอ้ยกวา่หลงัเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 42 คน พบว่าคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 
ก่อนเรียนเท่ากบั 10.07  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.46  และคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษหลงัเรียนเท่ากบั 14.74  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.61 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ ค่า Sig. (2-tailed) มีค่า .000 แสดงวา่คะแนน
หลงัเรียนเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ วรวรรณ สุขสวสัด์ิ (บทคัดย่อ : 2561) ได้ศึกษาการพฒันาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ภาษาองักฤษโดยใชผ้งัมโนทศัน์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวจิยั พบวา่นกัเรียนมีคะแนนไม่ต ่า
กวา่ร้อยละ 70 ผา่นเกณฑ์จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94 และสุดารัตน์ เกียรติจรุงพนัธ์ (2559) การศึกษามโนทศัน์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ ท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้เชิงรุก ผลการวิจยัพบวา่ 1) มโนทศัน์ทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพของนกัเรียน
หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
2) ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 3) ผลความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความวิชาภาษาองักฤษ 
โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 42 คน พบวา่ ความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.53 , S.D. = 0.58 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย คือ ดา้นผูส้อน (Mean = 4.54 , S.D. = 0.59 ) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ (Mean = 4.53 , 
S.D. = 0.56 ) และดา้นผูเ้รียน(Mean = 4.52 , S.D. = 0.60 ) ซ่ึงในแต่ละดา้นนกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบั
มากท่ีสุด และมีคะแนนเฉล่ียสูง คือ  ดา้นผูส้อน ไดแ้ก่ ช่วยเหลือและให้ค  าปรึกษานกัเรียนเม่ือมีค าถาม ดา้น
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ด้านผูเ้รียน ได้แก่ มี
พฒันาการอ่านจบัใจความในเน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน และกลา้ท่ีจะใชค้วามสามารถทางการคิด และทั้งหมดท่ี
กล่าวมาน้ีจะเห็นไดว้่านกัเรียนมีความพึงพอใจค่อนขา้งสูง เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ อุไรวรรณ นิลนวล (2553)ไดท้  าการวจิยั เร่ือง “การวจิยัและพฒันาทกัษะการเขียนส่ือความ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิคร่วมกนัอ่าน เขียน (CIRC) ร่วมกบั ผงัมโน
ทศัน์ โดยบูรณาการหลกัเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ระดบัความพึงพอใจ ผลคือนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 และ วรวรรณ สุขสวสัด์ิ (บทคดัยอ่ : 2561) ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถ
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ในการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษโดยใชผ้งัมโนทศัน์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาพรวมของ
ความพึงพอใจระดบัปานกลาง  (X̅ = 3.81 S.D. = 0.79) 
 
ข้อค้นพบ 

การจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ สามารถพฒันา
ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ได้ดีข้ึน มีกระบวนการเป็นล าดบั
ขั้นตอน เร่ิมตน้ดว้ยการตั้งค  าถามในแต่ละขอ้ ให้นกัเรียนมีทกัษะการคิด ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน เน่ืองจากการท่ีนักเรียนได้ฝึกอ่านจบัใจความในประเภทเร่ืองท่ีหลากหลายจาก
เร่ืองราว เหตุการณ์ ข่าว บทความ เร่ืองสั้น สารคดี และโฆษณา ท าให้นกัเรียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจเร่ือง
ของการใชค้  าศพัท ์วลี ประโยคมากยิง่ข้ึน นกัเรียนไดคิ้ดหาค าตอบ สามารถจบัใจความโดยใชเ้ทคนิค 5W1H 
ของเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจากย่อหน้าท่ีอ่านและน ามาเขียนให้เป็นผงัมโนทศัน์เพื่อประกอบความเขา้ใจในการ
อ่านจบัใจความมากข้ึน ท าใหส้ามารถตอบค าถามไดถู้กตอ้ง มีใจความสมบูรณ์ และนกัเรียนเองมีความภูมิใจ
ในส่ิงท่ีตนเองไดรั้บ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากคะแนนความพึงพอใจของการใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ 
ช่วยให้นกัเรียนเช่ือมโยงความคิดไดเ้ป็นระบบ เรียนรู้เน้ือหาไดอ้ยา่งเขา้ใจ เกิดการอยากเรียนอยากรู้เพิ่มข้ึน 
รวมทั้งนกัเรียนยงัให้ความส าคญักบัการอ่าน อีกทั้งการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโน
ทศัน์ เป็นการเพิ่มความน่าสนใจใหก้บัการเรียนการสอนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเป็นอยา่งมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 1) ครูตอ้งหมัน่ฝึกให้นกัเรียนอ่านภาษาองักฤษอยา่งสม ่าเสมอ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโน
ทศัน์จะช่วยจดัระบบความคิด สามารถตอบค าถามไดถู้กตอ้ง มีใจความสมบูรณ์ 
 2) ครูตอ้งคน้หาเร่ืองท่ีหลากหลาย มีความน่าสนใจ ท าใหน้กัเรียนรู้สึกต่ืนเตน้ อยากท่ีจะเรียนรู้ ทั้งน้ี
เร่ืองท่ีเลือกมาใชต้อ้งไม่ยากหรือง่ายจนเกินไปส าหรับเด็กในระดบัชั้นนั้นๆ 
 3) ครูตอ้งเพิ่มการสอนกลยทุธ์การอ่าน (Reading strategies) เขา้มาในการจดัการเรียนการสอน  
 4) ระยะเวลาของคาบเรียนแต่ละคาบข้ึนอยู่กบัเน้ือเร่ืองและความยากง่ายของวงค าศพัท์ ดงันั้น
ระยะเวลาการเรียนรู้แต่ละแผนจึงอาจไม่เท่ากนัได้ ถ้านักเรียนมีขอ้สงสัยอาจมาขอค าปรึกษา ครูอาจให้
ค  าแนะน าเพิ่มเติมหรือใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองได ้
 2 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1) ควรใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโนทศัน์กบัการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียน
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.1) เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษให้แก่นักเรียน
น าไปใชส้ าหรับการเรียนในชั้น ม.2 
 2) ควรศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัผงัมโน
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ทศัน์ กบัวธีิการสอนตามรูปแบบอ่ืน เพื่อศึกษาวา่ผลท่ีไดรั้บมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
 3) ควรเพิ่มการวดัทัศนคติ (attitudes) ในการอ่านภาษาอังกฤษ และเพิ่มการวดัความคงทน 
(Retention) ดา้นค าศพัท ์
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