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บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพ์
ภาษาองักฤษโดยใช้แผนผงัความคดิส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนบ้าน
ใหม่เจรญิผลพทิยาคม จงัหวดัสุโขทยั ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 30 คน 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง คอื แบบฝึกทกัษะและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ภาษาองักฤษด้านการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพ์ภาษาองักฤษโดยใช้แผนผงัความคดิ 
โดยใชเ้ครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่แบบทดสอบเกบ็คะแนนระหว่างเรยีน แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีน 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 

การวจิยัครัง้นี้ใช้เครื่องมอืในการทดลอง ไดแ้ก่ แบบฝึกทกัษะและแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ ดา้นการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษ
โดยใช้แผนผงัความคดิส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรยีนบ้านใหม่เจรญิผล
พทิยาคม จงัหวดัสุโขทยั 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การวิจยัครัง้นี้เครื่องมอืประกอบด้วย แบบฝึกทักษะเก็บคะแนน แบบทดสอบวัด

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
1. แบบทดสอบเกบ็คะแนนมทีัง้หมด 8 ชุด 
2. แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
3. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ คะแนนเฉลีย่ ( ) ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน (S.D.) ค่าประสทิธภิาพ E1/E2 และการทดสอบค่าท ี(t-test) 
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สรปุผลการวิจยั 

1. การสรา้งและหาประสทิธภิาพส าหรบัแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจาก
สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แผนผังความคิดส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรยีนบ้านใหม่เจรญิผลพทิยาคม อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั ที่สร้างขึ้นมปีระสทิธภิาพ 
83.20/86.95 สรปุไดว้่า แบบฝึกทกัษะทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ คอื นักเรยีนสามารถท าแบบฝึก
ทกัษะไดถู้กต้อง ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 83.20 ซึง่สูงกว่าเกณฑม์าตรฐานตวัแรก และนักเรยีน
สามารถท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษ เรื่องแบบฝึกทกัษะการอ่านจบั
ใจความส าคญัจากสิง่พมิพ์ภาษาองักฤษโดยใช้แผนผงัความคดิ ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 86.95 
ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐานตวัหลงั แสดงว่า แบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพ์
ภาษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงัความคดิ ทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน 80/80  

2. ผลสมัฤทธิด์า้นการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงั
ความคดิส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนบา้นใหม่เจรญิผลพทิยาคม อ าเภอ
ครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั หลงัการเรยีนดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพ์
ภาษาองักฤษโดยใช้แผนผงัความคดิ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 

อภิปรายผล  
1. การสรา้งและหาประสทิธภิาพส าหรบัแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจาก

สิง่พมิพภ์าษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงัความคดิส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีน
บา้นใหมเ่จรญิผลพทิยาคม อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั ทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ 83.20/86.95 
หมายความว่า แบบฝึกทกัษะมปีระสทิธภิาพทีท่ าใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาความสามารถในการ
เรยีนวชิาภาษาองักฤษ เรื่องการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงั
ความคดิ สูงขึน้ ทัง้นี้เป็นเพราะผูว้จิยัได้ศกึษาแบบฝึกทกัษะโดยผ่านขัน้ตอนอย่างมรีะบบและ
วธิกีารทีเ่หมาะสม คอื ศกึษาหลกัสูตรภาษาองักฤษ ประมวลผลการจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ 
เนื้อหา เทคนิควธิีการที่เป็นแนวทางต่อการสร้างแบบฝึกทกัษะส าหรบัฝึกทกัษะการอ่านจบั
ใจความส าคญัจากสิง่พมิพ์ภาษาองักฤษโดยใช้แผนผงัความคดิ  รวมทัง้ได้ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและน าเขา้สู่การทดลองใชแ้บบเดีย่ว แบบกลุ่ม และภาคสนาม ไดร้บัการ
ปรบัปรุงแก้ไขเป็นล าดบัขัน้ จงึส่งผลใหแ้บบฝึกมปีระสทิธภิาพตรงตามวตัถุประสงค ์สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ วิไลรตัน์ วสุรีย์ (2545)  ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษโดยใชเ้อกสารจรงิ/สิง่พมิพเ์กี่ยวกบัทอ้งถิน่  ในรายวชิา  อ 0112  ส าหรบันักเรยีน
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวอย่างจ านวน 45 คน  
ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธภิาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจรงิ
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เกี่ยวกบัทอ้งถิน่  มคี่าเท่ากบั 87.80/80.50 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนัทา สุขโสม (2551) 
ได้ศึกษาการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง การอ่านจบัใจความโดยการใช้ค าถามตามแนวคิด
ของบลูม (Bloom) กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 
หาประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ตามเกณฑ์ 75/75 หาค่าดชันีประสทิธผิล
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 ทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เรื่องการอ่านจบัใจความโดยการ
ใช้ค าถามตามแนวคดิของบลูม (Bloom) กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยระหว่างก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีน กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ได้แก่ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6/2 โรงเรยีนชุมชนบ้านโนน
เจรญิ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาบุรรีมัย ์เขต 2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2550 จ านวน 30 
คน ซึ่งไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษา
คน้ควา้ม ี3 ชนิด ไดแ้ก่ แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ และแบบทดสอบวดัการคิดวิเคราะห์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
ทดสอบสมมตฐิานดว้ย t-test (Dependent Samples) ผลการวจิยัพบว่า แผนการจดักจิกรรม
การเรยีนรูเ้รื่อง การอ่านจบัใจความโดยการใชค้ าถามตามแนวคดิของบลูม (Bloom) กลุ่มสาระ
การเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มปีระสทิธภิาพ(E1/E2) เท่ากบั 86.07/80.23 ซึง่สูง
กว่าเกณฑ ์75/75 ตัง้ไว ้อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบั สุรยิา เพง็ล ี(2552) ไดศ้กึษาการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษาการอ่านจบัใจความชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ดว้ยกลุ่มร่วมมอืแบบจกิซอว ์
(Jigsaw) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาดชันีประสทิธผิลของการเรยีนรูด้ว้ยแผนการจดักจิกรรม
การเรยีนรู ้ความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อพฒันาทกัษะ
การอ่านจบัใจความ ด้วยกลุ่มร่วมมอืแบบจกิซอว ์(Jigsaw) ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนบ้านวงัทอง อ าเภอบ้านดุง จงัหวดั
อุดรธานี ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุดรธานี เขต 3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2551 จ านวน 
32 คน ซึ่งไดม้าโดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมอืทีใ่ช้ในการศกึษา
ค้นคว้า ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 ดว้ยกลุ่มร่วมมอืแบบจกิซอว ์(Jigsaw) จ านวน 6 แผน โดยแต่ละแผนมใีบ
งานแบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน แบบทดสอบย่อยท้ายแผน เป็นแบบปรนัยชนิด
เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก แผนละ 10 ขอ้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เป็นแบบปรนัย
ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้ซึง่มคี่าอ านาจจ าแนก (B) ตัง้แต่ 0.33 ถงึ 0.94 ค่า
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.84 ใชส้ถติวิเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และ t-test (Dependent Samples) ผลการศกึษาคน้ควา้พบว่า แผนการจดักจิกรรม
การเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ด้วยกลุ่มร่วมมอืแบบ   
จกิซอว์ (Jigsaw) ทีส่รา้งขึน้ มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 84.84/82.60 นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบั     
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สุดารตัน์ ศกัดิค์ าดวง (2552) ไดศ้กึษาความสามารถในการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษโดยใช้
เทคนิคการเขยีนแผนภูม ิMind Mapping ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  โรงเรยีนจตุรมติร
วิทยาคาร  การวิจ ัยครัง้นี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการเขยีนแผนภูม ิMind Mapping  และสอบถามความคดิเหน็ของ
นักเรยีนที่มต่ีอการสอนอ่านจบัใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเขยีนแผนภูม ิMind 
Mapping  ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรยีนจตุรมติรวทิยาคาร  อ าเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแก่น  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  ภาคเรียนที่  2             
ปีการศกึษา  2551  จ านวน  45  คน  เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่  แผนการจดัการเรยีนรู ้
จ านวน  7  แผน  แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความภาษาอังกฤษ  และ
แบบสอบถามคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการสอนอ่านจบัใจความภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการ
เขยีนแผนภูม ิMind  Mapping  ผลการวจิยัพบว่า  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนอ่านจบั
ใจความภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิคการเขยีนแผนภูม ิMind Mapping  ส่งผลให้นักเรยีนมี
ความสามารถในการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  ขึ้นไป  จ านวน  34  
คน  คดิเป็นรอ้ยละ  75.56 ของนักเรยีนทัง้หมดและความคดิเหน็ของนักเรยีนต่อการสอนอ่าน
จบัใจความภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการเขยีนแผนภูม ิMind Mapping  ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด  

2. ผลสมัฤทธิด์า้นการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงั
ความคดิส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนบา้นใหม่เจรญิผลพทิยาคม อ าเภอ
ครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั มผีลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อน
การใชแ้บบฝึกทกัษะและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ คะแนนการทดสอบหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ
สงูกว่าคะแนนทดสอบก่อนการใชแ้บบฝึกทกัษะ อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ทัง้นี้เป็น
เพราะผู้วจิยัได้ศึกษาหลกัการสร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามขัน้ตอน เอกสาร 
และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเป็นระบบ และผ่านการปรกึษาคณะผูเ้ชีย่วชาญด้านเนื้อหา อกีทัง้
ยงัผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบตามมาตรฐานที่จ าเป็น ซึ่งได้แก่        
ค่าความยากง่าย (Difficulty, p) ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination, r) และค่าความเชื่อมัน่ 
(Reliability) ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วไิลรตัน์ วสุรยี ์(2545)  ศกึษาการพฒันาแบบฝึก
เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริง/สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับท้องถิ่น  ในรายวิชา        
อ 0112  ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  6  โรงเรยีนพบิูลวทิยาลยั  จงัหวัดลพบุร ี กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน  45  คน  ผลการวจิยัพบว่าความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรยีน
หลงัการใช้แบบฝึกเสรมิทกัษะการอ่านสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัผลวจิยัของวนัทา สุขโสม (2551) ไดศ้กึษาการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้เรื่อง การอ่านจบัใจความโดยการใชค้ าถามตามแนวคดิของบลูม (Bloom) กลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาไทยชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ผลการวจิยัพบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
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และคะแนนเฉลี่ยในการคดิวเิคราะห์หลงัเรยีนเพิม่ขึน้จากก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัพรพนัธ ์อสิระ(2545) ไดท้ าการศกึษาและวจิยัเกี่ยวกบัการใช้
แผนผงัความคดิในการพูดเล่าเรื่องของนักเรยีนชาวเขาชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ผลการวจิยัพบว่า
ผลสมัฤทธิใ์นการพูดเล่าเรื่องของนักเรยีนหลงัจากทีไ่ดร้บัการสอนโดยสรา้งแผนผงัความคดิใน
การเล่าเรื่องสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.1 เพราะการใชแ้ผนผงัความคดิจะ
ช่วยในการเตรยีมการเล่าเรื่องท าใหน้ักเรยีนรูจ้กัใชแ้ผนผงัความคดิในการช่วยก าหนดโครงเรื่อง 
วางแผนความคดิและจดัระบบการพูดเพื่อเชื่อมโยงความคดิ ความเขา้ใจของตนเองใหค้นอื่นได้
รบัรูก้ล่าวโดยสรุปผลการวจิยันี้แสดงใหเ้หน็ว่าการจดัการเรยีนการสอนโดยใชแ้ผนผงัความคดิ
นัน้สามารถช่วยใหน้กัเรยีนพดูเล่าเรือ่งไดด้ ี

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจยัในครัง้นี้ ผู้วิจยัขอเสนอแนะส าหรบัการน าไปใช้และควรท าการศึกษา 
ดงัต่อไปนี้  

1. ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้
1.1 การฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษโดยใช้ 

แผนผงัความคดิ ครผููส้อนต้องศกึษาเนื้อหาทีเ่หมาะสมกบัวยัของนักเรยีน เพราะแบบฝึกทกัษะ
ที่สร้างขึ้นต้องสนองความต้องการของนักเรยีนแต่ละคนที่มคีวามแตกต่างกนัทัง้ด้านร่างกาย 
สตปัิญญา เพศ และอายุ 

1.2 ครผููส้อนควรมกีารใชแ้บบฝึกทกัษะอยา่งสม ่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อน าไป
ปรบัปรงุพฒันาหลายๆครัง้ ซึง่จะท าใหไ้ดแ้บบฝึกทกัษะทีม่ปีระสทิธภิาพ 

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
2.1 ควรศกึษาคน้ควา้ เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นความคงทน

ในการเรยีนรู้ระหว่างนักเรยีนที่เรยีนด้วยแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพ์
ภาษาองักฤษโดยใช้แผนผงัความคดิกบันักเรยีนที่เรยีนโดยการสอนวธิอีื่นๆ เพื่อค้นหาวธิกีาร
สอนทีเ่หมาะสม 

2.2 ควรมกีารศกึษาเกี่ยวกบัวธิกีารสอนแบบอื่นๆ เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน
ของผูเ้รยีน เช่น การพฒันาในรปูแบบสื่อคอมพวิเตอรช์่วยสอน CAI, DVD, และVCD เป็นตน้ 
 
 


