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บทคดัย่อ 
การวิจัยครั�งนี� เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ �) เพื�อพัฒนาการอ่านจับใจความ

ภาษาอังกฤษ โดยใช้ผังมโนทศัน์ ของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � �) เพื�อศึกษาผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � �) เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที�ต่อการอ่าน  
จับใจความภาษาองักฤษ โดยใช้ผังมโนทศัน์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� � โรงเรียน
ปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี ภาคเรียนที� � ปีการศึกษา ���� จ�านวน � ห้อง �� คน โดยใช้การคัดเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย ได้แก่ �) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ผัง
มโนทศัน์ �) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน วิชาภาษาองักฤษ 3) แบบทดสอบวัดวามสามารถใน
การอ่านจับใจความภาษาองักฤษของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � 4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
อ่านแบบจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ ผังมโนทัศน์ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที�ใช้ได้แก่ �) ค่าร้อยละ 

�) ค่าเฉลี�ย (��) 3)ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ �) Paired t-test (Dependent) ผลการวิจัย มี
ดังนี�  �)ผลสมัฤทธิ�ทางเรียน การอ่านจับใจความภาษาองักฤษของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � นักเรียนมี
คะแนนไม่ต��ากว่าร้อยละ �� ผ่านเกณฑ์จ�านวน � คน คิดเป็นร้อยละ � และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ�านวน 
�� คน คิดเป็นร้อยละ �� 2)ผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษา อังกฤษของนักเรียน
ชั� นมัธยมศึกษาปีที�  3 โดยใช้ ผังมโนทัศน์ นักเรียนคะแนนความสามารถในการอ่าน  จับใจความ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนเรียนน้อยกว่าหลังเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ .�� 3)ผล
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที�ต่อการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้ผังมโนทัศน์ ของ

นักเรียนระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� � พบว่า ในภาพรวมของความพึงพอใจในระดับปานกลาง (�� = 3.81 
S.D. = 0.79) 
ค�าส�าคัญ: ผังมโนทัศน์  การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ , การพัฒนาความสามารถในการอ่าน 

ความสามารถในการจับใจความ 
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Abstract 
This experimental research aims to 1) investigate students’ learning achievement in 

English; 2) enhance students’ development in English reading for main ideas with Concept Map; and 
3) explore students’ satisfactory level towards Concept Map for reading for main ideas. The sample 
group was 50 students in Matthayom3, Pakkred Secondary School, 1st semester, academic year 
2018. The 50 students were selected by purposive sampling.  

Tools used in the research were 1)  five lesson plans using Concept Map; 2) Paper-
Based Tests for English learning achievement; 3) Reading for main idea tests (before and after the 
treatment); 4) Satisfactory evaluation sheet towards Concept Map for reading for main idea.  The 
statistics used in the analysis were Percentage, Mean ( X ) , Standard Deviation (S.D) , and Paired  
t-test. 

This study found that:  
1) Three students out of 50 students (6 percent) could pass English learning achievement 

test with a determined criteria at 70 percent. Forty seven students (94 percent) could not pass this 
test.  

2) The students’ score in reading for main idea in the post-test could gain statistically 
significance at .05  

3) The overview result of students’ satisfactory level towards Concept Map for reading 
for main ideas was in a high level ( X =3.81, S.D. = 0.79). 
Keywords: Concept Map, Reading for main ideas, Development of reading, Ability on reading for 

Main Idea  
 

1. ที�มาและความส�าคญั 
ภาษาอังกฤษถือเ ป็นภาษาที� มีคนใช้อย่างแพร่หลายมากที� สุดภาษาหนึ� งของโลก

(Kramsch,2014) ความรู้  ข้อมูล วิทยาการ ข่าวสาร และสื�อนวัตกรรมต่างๆ ล้วนใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื�อกลางในการสื�อสารจากบุคคลหนึ�งถึงบุคคลหนึ�ง ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นเครื�องมือส�าคัญในการ
แสวงหาความรู้และตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล (McKay,2002) ตลอดจนสามารถเข้าใจ
เรื�องราวและใจความของสื�อสารสนเทศเหล่านั�น ด้วยเหตุนี� เราจึงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาอังกฤษเป็น
วิชาที�ส�าคัญวิชาหนึ�งที�มีความส�าคัญต่อการเรียนรู้ของเดก็ในศตวรรษที� ��  

กระทรวงศึกษาธิการ(����) ได้เล็งเห็นว่านักเรียนไทยจ�าเป็นต้องมีความสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวันได้ จึงจัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�น
พื� นฐาน พุทธศักราช ���� เพื� อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ ด้ านภาษาอังกฤษ การจัดให้วิชา
ภาษาอังกฤษมีความส�าคัญในหลักสูตรและมีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริงท �าให้มีการ
พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ในประเทศไทย การเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ ถือว่าความส�าคัญมาก รวมถึงมีการพัฒนาการเรียนการสอนหลากหลายวิธี  แต่
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อย่างไรกต็ามยังมีนักเรียนเป็นส่วนมากที�มีปัญหาเรื�องการอ่านภาษาอังกฤษ (วรางคณา เค้าอ้น : 2559  
น.�-�) กล่าวคือความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยยังไม่ดีเท่าที�ควร (ธีราภรณ์    
พลายเล็ก : วารสารวิจัยและพัฒนา, 2554 น.��) โดยเฉพาะทักษะการอ่านจับใจความ ทั�งนี�อาจเนื�องจาก
การขาดแคลนสื�อการอ่าน (สุนันทา มั�นเศรษฐวิทย์ ���� น.�) การขาดแคลนคลังค�าศัพท์ของผู้เรียน 
และการเรียนการสอนที�จะไม่เหมาะสม (อรอุมา เพชรนุ้ย : 2556 น.� )  

จากข้อมูลที�ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการอ่าน การจับใจความ
ส�าคัญ เพื�อการเรียนรู้อย่างยั�งยืน เพราะการเรียนภาษาองักฤษเป็นทกัษะที�สามารถเพิ�มพูนประสทิธภิาพใน
การท�างานในยุคศตวรรษที� �� ในยุคที�มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ในงานวิจัยชิ� นนี� ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นการพัฒนาไปทางด้านความสามารถในการอ่านเพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพการอ่านของนักเรียนให้ดียิ�งขึ�น เพราะการทักษะการอ่านภาษาอังกฤษซึ�งค่อนข้างยากต่อ
ความเข้าใจเพราะการอ่านในระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� � เป็นการในระดับที�ต้องใช้ความเข้าใจในการอ่าน
และการวิเคราะห์เรื�องที�อ่าน เพื�อให้มีทกัษะการอ่านที�มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถ
อ่านได้อย่างรวดเร็ว รู้ความหมายและจ�าเรื�องราวของสิ�งที�อ่านได้ มีความเข้าใจ จับประเด็นสาระส�าคัญ 
และสรุปความได้ อย่างไร (Acbersold and Field,1977 (อ้างถึงใน ดวงพร จิตไพบูลย์ : ���� น.3)  

ในงานวิจัยนี� ผู้วิจัยในฐานะที�สอนภาษาองักฤษสนใจที�จะจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษของ
นักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � เพื�อพัฒนาการทักษะการอ่านจับใจความ อันจะก่อเพื�อให้เกิดความเข้าใจ
สารที�อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ�งขึ� น และจะส่งผลการเพิ�มผลสัมฤทธิ�ด้านการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียน  

จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในชั� นเรียน  ผู้วิ จัยสนใจการเรียนรู้ การสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ (Concept Map) ด้วยสมมติฐานที�ว่า การใช้แผงผังมโนทศัน์สามารถ
พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ 

จากศึกษางานวิจัยเกี�ยวกบัการใช้ผังมโนทศัน์ ผู้วิจัยพบว่าผลการวิจัยที�ได้มีความสอดคล้องใน
ทิศทางเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การศึกษางานวิจัยของสายพิณ (����) พบว่านักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � 
ที�ได้รับการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  มีผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิที�ระดับ .��  

นอกจากนี�  ยังมีการวิจัยการศึกษาเรื�องผลการเรียนรู้ โดยใช้ผังมโนทัศน์เรื�องพันธะเคมีของ
นักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � ของ อารีวรรณ ขัตติยะวงศ์ และคณะ (����) ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที�
เรียนวิชาเคมีมีเรื�องพันธะเคมีโดยใช้แผนผังมโนมติ มีผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ .�� และมีความสามารถในการเขียนผังมโนทัศน์ด้านการจัดการเนื�อหา 
และด้านความคิดสร้างสรรค์สูงที�สุด คิดเป็นร้อยละ ��.�� ตัวอย่างงานวิจัยอีกชิ� นหนึ�งคือ งานของวัชรา
(����) ที�พบว่าการใช้ผังมโนทัศน์เป็นเทคนิคหนึ�งที�ช่วยในการเรียนรู้ ให้ลึกซึ�งกว้างขวางมากขึ�นช่วยใน
การจ�า ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด โดยสร้างแผนผังเชื�อมโยงและการคิดที�ชัดเจนสามารถ
ใช้ในการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนผังมโนมติมีผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส �าคัญทางสถิติที�ระดับ .�� และนักเรียนที�ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  การเขียนผังมโนมิติ  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
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เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ .�� งานวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุมพล ชารีแสน
(����) ที� ได้วิจัยความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื�องชีวิตและสิ�งแวดล้อมของนักเรียนชั�น
มัธยมศึกษาปีที� � 

ดังนั�น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที�จะน�าการใช้ผังมโนทัศน์มาเพื�อพัฒนาความสามารถการอ่าน  
จับใจความภาษาองักฤษของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � โรงเรียนปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี นอกจากนั�น 
การใช้ผังมโนทัศน์นี�อาจน�าไปสู่การเรียนรู้ การอ่านขั�นสูงต่อไปได้ 

 

�. วตัถุประสงคก์ารวิจัย 
�.� เพื�อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาองักฤษ โดยใช้ผังมโนทศัน์ ของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� �  
�.� เพื�อศึกษาผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนภาษาองักฤษ ของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � 
�.� เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนขั�นมัธยมศึกษาปีที�  � ต่อการอ่านจับใจความในวิชา

ภาษาอังกฤษ โดยใช้ผังมโนทัศน์ 
 

�. สมมุติฐานการวิจัย 
 3.1 ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � ได้คะแนนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ �� ของคะแนนเต็ม 
 �.� ผลคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � 

โดยใช้ผังมโนทศัน์หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญที�ระดับ .�� 
 �.� ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้ผังมโนทัศน์อยู่

ในระดับมาก 
 

4. ขอบเขตการวิจัย 
�.� ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร ประชากรที�ใช้ในการศึกษาครั�งนี�คือ นักเรียนในระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� � ในภาค
เรียนที� � ปีการศึกษา ���� โรงเรียนปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี มีจ�านวนทั�งหมด � ห้องเรียน ซึ�งมีจ�านวน
ทั�งสิ�น ��� คน 

 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการศึกษาครั�งนี� คือ นักเรียนระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� � 
โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ�านวน � ห้อง �� คน การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

�.� ตวัแปรที�ศึกษา 
ตัวแปรที�ศึกษาส�าหรับการวิจัยครั�งนี�  ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ 

ตัวแปรต้น คือ  การใช้ผังมโนทัศน์  
ตัวแปรตามคือ ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ�ทางการ

เรียนภาษาอังกฤษ 
ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้ผังมโนทัศน์ 
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 5. เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจัย 
เครื�องมือที�ใช้ในงานวิจัยนี�ประกอบไปด้วย 
�.� แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ผังมโนทัศน์ เพื�อการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � 
�.� แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นแบบทดสอบหลังการเรียน 

เป็นข้อสอบแบบปรนัย � ตัวเลือก จ�านวน �� ข้อ �� คะแนน แนวค�าถามมีทั�งค�าศัพท์ ส�านวน ไวยากรณ์ 
และการอ่าน 

�.� แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรียน 
ของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � แบบทดสอบทั�งก่อนและหลังการเรียนจะมีเรื�องให้อ่าน � เรื�อง เป็น
ข้อสอบแบบปรนัย � ตัวเลือก จ�านวน �� ข้อ �� คะแนน 

�.� แบบประเมินความพึงพอใจต่อการอ่านแบบจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ ผังมโนทัศน์  
 

�. การด�าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั�งนี� เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้ประชากรกลุ่มเดียวในการวิจัย  โดยมีขั�นตอน

ดังนี�  
�.� ผู้วิจัยได้วัดความสามารถการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน ของ

นักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � ด้วย ข้อสอบแบบปรนัย � ตัวเลือก จ�านวน �� ข้อ �� คะแนน ใช้เวลาสอบ
ครั�งละ �� นาที การทดสอบความสามารถการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษก่อนเรียนได้ท�าขึ�นในคาบแรก
ของการเรียน และการวัดความสามารถการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษหลังเรียนได้ท�าขึ�นในคาบสุดท้าย
ของแผนการเรียนที� � เกณฑ์ที�ใช้ให้คะแนน คือตอบถูก � คะแนน ตอบผิด � คะแนนโดยมีการหาค่า 
Sig.(2-tailed)  

�.� ในคาบเรียนสุดท้ายของแผนการเรียนที� � หรือครบก�าหนด �� ชั�วโมง ผู้วิจัยได้ให้
นักเรียนกลุ่มทดลองท�าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ�งเป็นแบบทดสอบหลังการ
เรียน ลักษณะของข้อสอบแบบปรนัย � ตัวเลือก จ�านวน �� ข้อ �� คะแนน แนวค�าถามมีทั�งค�าศัพท์ 
ส�านวน ไวยากรณ์ และการอ่าน ใช้เวลาสอบ 40 นาที  

�.� ในคาบสดุท้ายของการเรียน ผู้วิจัยให้นักเรียนท�าแบบประเมินความพึงพอใจที�มีต่ออ่าน
จับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ผังมโนทัศน์  

�.� น�าคะแนนของนักเรียนที�ได้จากการท�าแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความ
ภาษาองักฤษก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ�ทางการ
เรียนภาษาองักฤษ และแบบประเมินความพึงพอใจที�มีต่ออ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ผังมโนทศัน์ 
มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติ ประมวลผล และอภิปรายผลโดยใช้ตารางและการพรรณนา 
 

7. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลที�ได้จากการด�าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้โปรแกรมทางสถิติส �าเร็จรูป ดังนี� 
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7.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรียน ของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี�ย (Mean) 
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสถิติ t-test (Dependent Sample)  

�.� วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ � โดยใช้ค่า
ร้อยละ(Percentage)  

�.� วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการอ่านจับใจความโดยใช้ผังมโนทัศน์ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  

8. สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัย เรื�องการอ่านจับใจความโดยใช้ผังมโนทัศน์ (Concept Map) ในวิชาภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � โรงเรียนปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปผลได้ดังนี� คือ 
�.� ผลการศึกษาผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนภาษาองักฤษของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � โดย

ใช้ผังมโนทัศน์ ของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � จ�านวน �� คนพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ�ทางเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � นักเรียนจ�านวน �� คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ต��ากว่า
ร้อยละ �� ผ่านเกณฑ์จ�านวน �คน คิดเป็นร้อยละ � และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ�านวน �� คน คิดเป็น
ร้อยละ ��  

�.� ผลการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั�น
มัธยมศึกษาปีที� � โดยใช้ ผังมโนทัศน์ ก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนจ�านวน �� คน พบว่า คะแนน
เฉลี�ยแสดงความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � โดยใช้    
ผังมโนทัศน์ ก่อนเรียนเท่ากบั �.�� ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั �.�� และคะแนนเฉลี�ยความสามารถ
ในการอ่านจับใจความหลังเรียน เท่ากับ ��.�� ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ �.�� เมื�อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ผังมโนทัศน์คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า 
ค่า Sig.(2-tailed) มีค่า .��� แสดงว่าคะแนนหลังสอบเพิ�มขึ�นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ.�� 

 
ตารางที� 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาองักฤษของนกัเรียน

ชั�นมธัยมศึกษาปีที � � ก่อนเรียนและหลงัเรียน การใชผ้งัมโนทศัน ์นกัเรียนจ�านวน �� คน 
 

 N คะแนนเต็ม Mean S.D. T Sig.(2-tailed) 

ก่อนเรียน 50 20 6.64 1.42 12.93* .000 

หลังเรียน 50 20 13.02 3.66 

*มีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั.�� 
 

1041



8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที�ต่อการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาองักฤษ 
โดยใช้ผังมโนทศัน์ ของนักเรียนระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� � พบว่า ในภาพรวมของความพึงพอใจในระดับ

มาก (�� = 3.81 S.D. = 0.79)  
เมื�อพิจารณารายด้านพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการเรียนรู้การอ่านจับใจความ

ภาษาอังกฤษ โดยใช้ผังมโนทัศน์ ด้านที�มีระดับมากที�สดุได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (��= 3.89 S.D. = 

0.75) และ ด้านสื�อการเรียนรู้  (��= 3.89 S.D. = 0.75) และด้านประโยชน์ที�ได้รับ (��= 3.62 S.D. = 
0.��) ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี�   

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  อยู่ในระดับมากที�สุดได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการวางแผน

ปฏิบัติงานร่วมกัน (��= 4.44 S.D. = 0.��) และกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นขั�นตอน

และกระบวนการ (�� = 4.04 S.D. = 0.73) และในระดับมากได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ ท�าให้นักเรียน

สามารถเขียนผังมโนทัศน์เพื� ออธิบายความได้ (�� = 3.94 S.D. = 0.��) กิจกรรมการเรียนรู้ ท�าให้

นักเรียนเข้าใจในเนื� อหามากขึ�น (�� = 3.56 S.D. = 0.��) และ กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ

เนื�อหา (�� = 3.48 S.D. = 0.��) ตามล�าดับ  
ด้านสื�อการเรียนรู้  อยู่ในระดับมากได้แก่ สื�อที�ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความ

น่าสนใจ(��= 3.92 S.D. = 0.75) และ สื�อที�ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับเนื� อหาใน

บทเรียน (�� = 3.86 S.D. = 0.7�) ตามล�าดับ    
ด้านประโยชน์ที� ได้รับ อยู่ในระดับมากได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยฝึกทักษะ

กระบวนการในการศึกษาค้นคว้าหาค�าตอบรวบรวมข้อมูล และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง(�� = 4.02 

S.D. = 0.��)การจัดการเรียนรู้ท �าให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ (�� = 3.58 S.D. = 0.88) 

และในระดับปานกลางได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถน�าไปประยุกต์ในวิชาอื�น ๆ(�� = 3.26 
S.D. = 0.69) ตามล�าดับ  
 

9. อภิปรายผล 
การวิจัยเรื�องการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ผังมโนทัศน์ ของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษา

ปีที� � โรงเรียนปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี สามารถอภิปรายผลได้ดังนี�   
9.1. จากการผลการศึกษาผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนภาษาองักฤษของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปี

ที� �โดยใช้ผังมโนทัศน์ ของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � จ�านวน �� คนพบว่า นักเรียนมีผลคะแนน
สมัฤทธิ�ทางเรียน ภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ � และไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ �� หรืออีก
นัยหนึ�งจ�านวนนักเรียนที�ผ่านเกณฑ์มีจ�านวนน้อยกว่าจ�านวนนักเรียนที�ไม่ผ่านเกณฑ์ ทั�งนี� น่าจะมาจาก
ปัจจัย 3 ประการ  

ประการแรก บทอ่านทั�งสามบท ในแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน มีค�าศัพทจ์�านวน
มากเป็นค�าศัพท์ใหม่ ท�าให้นักเรียนไม่สามารถเข้าใจเรื�องที�อ่านได้ ดังที� เปอร์เฟติ (Perfetti, 2007) ได้
เสนอแนะว่า ความรู้ทางค�าศัพทเ์ป็นปัจจัยส�าคัญที�สุดที�จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื�องที�อ่านได้ และเมื�อผู้วิจัย
กลับไปพิจารณาค�าศัพท์ในบทอ่านที�นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนต��ามาก และส่งผลให้คะแนนรวม

1042



ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนไม่สงูเท่าที�ควร โดยเฉพาะบทอ่านเรื�อง Many Children Have Accidents in Their 
Houses พบว่ามีค�าศัพท์ใหม่มากกว่าร้อยละ 20 ของค�าศัพท์ที�ปรากฏในเรื�อง และไม่มีค�าเชื�อมโยง หรือ
การใช้ค�าอื�นๆ ช่วยในการเดาค�าศัพท์จากบริบทให้ ท�าให้นักเรียนส่วนใหญ่ตอบค�าถามไม่ได้ หูและ เนชั�น 
(Hu and Nation, 2000) และ เนชั�น (Nation, 2010) ได้เสนอว่าบทอ่านผู้อ่านจะเข้าใจเนื� อเรื�อง และ
ตอบค�าถามได้ ควรมีค�าศัพทท์ี�ผู้อ่านทราบความหมายมาก่อนแล้วไม่น้อยกว่า 98%  

ประการที� 2 ลักษณะข้อสอบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน มีทั�งส่วนไวยากรณ์ 
ส�านวนเพื�อวัดผลทักษะการสื�อสาร และการอ่าน ในส่วนไวยากรณ์เป็นลักษณะเลือกข้อการใช้ไวยากรณ์ใน
ระดับประโยค ซึ�งเน้นการถามกาล การณ์ลักษณะ ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ระหว่างประธานกับกริยา 
(Subject-Verb Agreement)  

กล่าวได้ว่า การที�ข้อสอบไม่ได้มุ่งเน้นการอ่านเพื�อจับใจความส�าคัญเพียงอย่างเดียว ในขณะที�
การสอนของผู้วิจัยเน้นการฝึกการอ่านจับใจความส�าคัญ โดยการใช้ผังมโนทัศน์ อาจส่งผลให้ผลคะแนน
ของนักศึกษาไม่ดีเท่าที�ควร หรือกล่าวอีกนัยหนึ�งได้ว่า ลักษณะข้อสอบของการวัดผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน
ไม่สอดคล้องกับการสอน และวัตถุประสงค์หลักที�ผู้วิจัยต้องการให้นักเรียนพัฒนา ดังที� Grabe (2009) 
ได้เสนอแนะว่า ลักษณะข้อสอบ หรือการวัดผล อาจต้องสอดคล้องกับสิ�งที�ครูผู้สอนสอน หรือฝึกนักเรียน 
เพื�อให้การวัดผลนั�นมีความเที�ยงตรง  

ประการที� 3 ผู้สอนไม่ได้มีแผนการสอนไวยากรณ์โดยตรงให้ผู้เรียน หากเป็นการสอดแทรก
ความรู้ เรื�องค�าเชื�อมโยง เพื�อช่วยในการอ่านจับใจความส�าคัญ และเห็นความสัมพันธ์ของข้อความระดับย่อ
หน้า อันเป็นหลักการส�าคัญของ การสอนด้วยผังมโนทัศน์ ด้วยเหตุนี�นักเรียนส่วนใหญ่จึงไม่สามารถเลือก
ค�าตอบการใช้ไวยากรณ์ที�ถูกต้องในระดับประโยค ที�ปรากฏในแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนได้ 

9.�. จากการการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � โดยใช้ ผังมโนทศัน์ ก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนจ�านวน �� คน พบว่า
คะแนนเฉลี�ยความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ� น อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ .�� สองคล้องกับงานวิจัย ของเอื�อมพร โชคสุขาติ(����:บทคัดย่อ) ที�พบว่า
ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนอายุ � -�� ปีที�มีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน หลัง
การสอนอ่านโดยใช้วิธี PQ4R ร่วมกับผังมโนทัศน์ อยู่ในระดับดี ค่ามัธยฐาน=15.17 จากคะแนนเต็ม �� 
คะแนน; t=6, p-value=1.000) และความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนอายุ �-�� ปีที�มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ การอ่าน หลังการอ่านโดยใช้วิธี PQ4R ร่วมกับผังมโนทัศน์ อยู่ในระดับสูงขึ� น (T=0, 

p�.05) 
การที� นักเรียนมีผลคะแนนแสดงถึงการพัฒนาความสามารถในการจับใจความส�าคัญได้ 

เนื�องจาก 
ประการแรก ค�าศัพท์ที�ปรากฏในแบบทดสอบเป็นค�าศัพท์ที�นักเรียนรู้ จัก ท�าให้ความรู้ เรื�อง

ค�าศัพท์ หรือคลังค�าที�มีไม่ใช่อุปสรรคส�าคัญของการอ่านจับใจความส�าคัญ แต่สิ�งที�น่าสนใจในงานวิจัยคือ 
นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ เรื�องค�าศัพท์ หรือสามารถเพิ�มพูนคลังค�าของตนเองได้ หลังการเรียนโดยใช้
ผังมโนทัศน์ ดังที�โนว้าก และคานส ์(Novak & Cañas, 2006) ได้เสนอแนะว่า การใช้ผังมโนทัศน์ จะช่วย
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ให้นักเรียนเข้าใจและจัดหมวดหมู่ความเชื�อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างค�าศัพท์กับค�าศัพท์ และระหว่าง
บริบทได้ อันช่วยให้นักเรียนได้จัดระบบค�าศัพท์ในคลังค�า และช่วยให้จดจ�าค�าศัพท์นั�นๆ ได้  

ประการที� 2 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษเพิ�มมากขึ�นเนื�องจาก
มีความรู้ ในเรื�องรูปแบบย่อหน้าชนิดต่างๆ ผ่านการฝึกการเชื�อมโยงความสัมพันธ์ภายในย่อหน้า การที�
นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการเชื�อมโยงความสัมพันธ์ภายในย่อหน้า อันน�าไปสู่ความเข้าใจเรื�องใจความ
หลัก ใจความรอง ถือเป็นกิจกรรมหลักของการใช้ผังมโนทัศน์ ดังที� วีลดัล และ โฟเบอร์ท (Wheeldon & 
Faubert, 2009) ได้เสนอแนะว่า การใช้ผังมโนทัศน์เป็นการช่วยล�าดับความสัมพันธ์ และความส�าคัญของ
สารในบทอ่าน เพราะผังมโนทัศน์สามารถใช้สรุปความคิดรวบยอด ใช้ลูกศรแสดงความเชื�อมโยง 
(Directional Arrows) ใช้ค�าเชื�อมโยง (Linking Words) รวมถึงการล�าดับตามความส�าคัญ(Hierarchical 
Relationship) ผ่านผัง  

ประการที�สาม นักเรียนมีความรู้ ทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพิ�มมาก โดยเฉพาะในเรื�อง
ค�าเชื�อมโยง (Linking Words) ซึ�งถือเป็นเครื�องมือหนึ�งในการช่วยเดาความหมาย (Context Clues) หรือ
เนื�อเรื�องได้ 

9.3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที�ต่อการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ 
โดยใช้ผังมโนทัศน์ ของนักเรียนระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� � พบว่า ในภาพรวมของความพึงพอใจในระดับ
มาก  

(�� = 3.81 S.D. = 0.79)  
การที� นักเรียนมีความพอใจต่อการเรียนการสอนโดยการใช้ผังมโนทัศน์ และมองเห็น

ประโยชน์ที�รับเนื�องจาก  
ประการที� 1 การใช้ผังมโนทัศน์ในกิจกรรมการอ่าน ช่วยเปิดโอกาสนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ

จริง ผ่านการท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มและเป็นกระบวนการ (Novak & Cañas, 2006) นอกจากนี�  การใช้ผัง
มโนทัศน์ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนลงมือปฏิบัติด้วยประสาทสัมผัสมากกว่าหนึ�ง ไม่ว่าจะเป็นการ
อ่าน การเขียนผัง การพูดคุยหารือ สิ�งนี�สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียน การคิด และช่วยให้
เกิดความจ�าระยะยาวได้  ดังที�  Zhang (2003) กล่าวว่า การให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านช่องทางมากกว่า                  
หนึ�งช่องทางจะช่วยพัฒนากระบวนการคิด สร้างความจดจ�า และความเข้าใจในบทเรียน  

ประการที� 2 การท�ากิจกรรมแบบปฏิบัติจริง และท �างานกันเป็นกลุ่ม ด้วยการช่วยกันออกแบบ 
และเขียนผังมโนทัศน์ด้วยตนเองกัน ช่วยให้บรรยากาศการเรียนผ่อนคลายมากขึ� น  ดังที�  อุมาพร              
ภูพานเพชร (����: ��) ได้สนับสนุนว่า บรรยากาศที�เป็นกันเองและสนุกสนานท�าให้นักเรียนไม่รู้ สึก
เครียด หรือกดดัน ท�าให้นักเรียนร่วมกันท�ากิจกรรมโดยรู้ สึกว่าตนเองไม่รู้ สึกว่าถูกสอน จึงท�าให้เกิด
บรรยากาศที�เป็นกนัเองสนุกสนานและไม่เครียด นอกจากนี�การเรียนด้วยกิจกรรม ลงมือคิดปฏิบัติจะเป็น
การเรียนกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียน และอยากคิด ซึ�งจะส่งผลต่อการพัฒนาความคิดมากกว่ากว่าการ
เรียนด้วยต�ารา หรือท่องจ�าเพียงอย่างเดียว  

ประการที� 3 การเรียนการอ่านเพื�อจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้ผังมโนทัศน์ เป็นการเรียน
การสอนรูปแบบใหม่ ที�นักเรียนไม่เคยใช้มาก่อน ท�าให้นักเรียนรู้สึกสนุก ตื�นเต้น และท้าทาย กล่าวได้ว่า
รูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ สามารถดึงดูดนักเรียนได้ดี  เช่น งานวิจัยของ วีระศักดิ�  สุวรรณไตร 
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(2555 : บทคัดย่อ) พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ด้วยชุดฝึกการอ่าน
จับใจความภาษาอังกฤษร่วมกับวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ ซึ�งนักเรียนไม่เคยใช้มาก่อน 
อยู่ในระดับ มาก  
 

��. ขอ้เสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้มีดังนี�  
10.1 การให้นักเรียนในระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� � เขียนแผนผังมโนทศัน์ มีความเหมาะสม 

แต่ครูควรจะให้กรอบความคิดกับตัวผู้เรียนเพื�อให้ผู้เรียนสามารถท�าผังมโนทัศน์ด้วยตนเองให้มากที�สุด 
โดยเฉพาะเรื�องที�ยากหรือซับซ้อน เพราะการเรียนรู้ ส่วนใหญ่จะเรียงล�าดับจากง่ายไปหายาก  

10.2  จากการที�นักเรียนท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน มีค�าศัพท์บางค�าที�
นักเรียนอ่านแล้วไม่เข้าใจไม่สามารถตีความหมายของค�านั�นได้ จึงท�าให้นักเรียนท�าข้อสอบข้อนั�นไม่ได้ 
ดังนั�นครผูู้สอน หรือผู้ท�าแบบทดสอบจะต้องดูเนื�อหาที�น�ามาให้นักเรียนอ่านให้เหมาะสมกบัระดับชั�น  

10.3 ระยะเวลาของคาบเรียนแต่ละคาบขึ�นอยู่กับเนื�อเรื�องและความยากง่ายของวงศ์ค�าศัพท์ 
ดังนั�น ระยะเวลาการเรียนรู้แต่ละหน่วยจึงอาจจะไม่เท่ากันได้ ตัวอย่างเช่น บางหน่วยในงานวิจัย เช่นเรื�อง 
Michelangelo’s Family ในหน่วยที� � เป็นต้นได้ก�าหนดเวลาไว้เท่ากับหน่วยอื�นๆ แต่หลังจากที�สอน 
พบว่าเวลาไม่เพียงพอ เพราะเป็นย่อหน้าคละกลวิธีการขยายความ ซึ�งเป็นการสรุปการย่อหน้าหลายๆ
รูปแบบในเรื�องเดียวกัน นักเรียนต้องใช้เวลาในการอ่าน ในการวิเคราะห์และเขียนผังมโนทัศน์ เพื�อเขียน
ค�าตอบ  
 

บรรณานุกรม 
ภาษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ.(����)หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื� นฐาน พุทธศกัราช ����.กรุงเทพฯ: 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
ชุมพล ชารีแสน.(����) ความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร ์เรื�องชีวิตและสิ�งแวดลอ้มของนกัเรียน 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � จากการจัดการเรียนรูที้�ใชผ้งัมโนมติรูปตวัวี ปริญญาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที� �� ฉบับที� � ตลุาคม-ธันวาคม ���� 

ดวงพร จงจิตรไพรบูลย์ .(2545) การศึกษากลวิธีในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา
ปีที� � ที�มีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษแตกต่างกนั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

ธีราภรณ์ พลายเล็ก:วารสารวิจัยและพัฒนา.(2554) น.��.ปัจจัยที�มีผลต่อการพูดภาษาองักฤษของ

นกัศึกษาชั�นปีที� 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขต
กรุงเทพมหานคร 

วรางคณา เค้าอ้น . (25��น.�-�) การพัฒนาทักษะการสื�อสารภาษาอังกฤษของนักเ รียนชั� น

ประถมศึกษาปีที� � โดยใชส้ถานการณเ์ป็นฐานการเรียนรู .้ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
หลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  
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วัชรา เล่าเรียนดี.(2549) การวิเคราะหพ์หขุองระดบัตวัแปรที�มีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน
วิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� �: มหาวิทยาลัยบูรพา. สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิจัยการศึกษา.สาขาการศึกษาและการสอน. 

วีระศักดิ� สุวรรณไตร.(����) ผลการใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษร่วมกับวิธีการสอนอ่าน
แบบบูรณการของเมอร์ดอซ์ที�ส่งผลต่อความพึงพอใจความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษ และ
ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที�� วารสารบณัฑิตศึกษาปีที� �� ฉบบั

ที� �� เมษายน – มิถุนายน ���5 
สายพิณ มาวรรณ.(����). ผลการใชแ้ผนผงัมโนทศันป์ระกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรูที้�มีต่อ

ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนและความสามารถในการน�าเสนอผลงานทางวิทยาศาสตรข์อง

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� �.(วิทยาศาสตร์ครุศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์นครสวรรค์ 

สุนันทา มั�นเศรษฐวิทย์. (���� น.�) กลวิธีเพื�อการเรียนการสอนการอ่าน.ประมวลสาระชุดวิชาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทย หน่วยที� � 

อรอุมา เพชรนุ้ย.(����) การศึกษาความสามารถอ่านค�าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั�น
ประถมศึกษาที�มีปัญหาการเรียนรูด้า้นการอ่าน จากการใชวิ้ธีการสอนอ่านเป็นค�าร่วมกบั
เทคนิค Picture Me Reading ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาการศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อารีวรรณ ขัตติยะวงศ์.(����) การศึกษาผลการเรียนรูโ้ดยใชผ้งัมโนมติเรื�องพนัธะเคมี ของนกัเรียน
ชั�นมัธยมศึกษาปีที� � วารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม ฉบับที� � 

อุมาพร ภูพานเพชร. (����: ��) . ผลการใช้กิจกรรมการพูดเพื�อการสื�อสารในการพัฒนา

ความสามารถดา้นการพูดของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นปีที� �.วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ. 

เอื�อมพร โชคสุชาติ. (����) การศึกษาความสามารถอ่านจับใจความของนกัเรียนอายุ �-�� ปีที�มี

ปัญหาทางการเรียนรูด้า้นการอ่าน จากการสอนอ่านโดยวิธี PQ4R ร่วมกบัเทคนิคแผนที�
ความคิด ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 
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