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1โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 
 

บทคัดย่อ 
 จากปัญหาเรื่องของการเรียนรู้ การจดจ าและการอธิบายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะค าศัพท์
ทางด้านโลจิสติกส์ของนักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
แม่สอด ซึ่งนับว่าเป็นจุดอ่อนท่ีส าคัญจุดหนึ่งของนักศึกษาท่ีอาจารย์ผู้สอนจะต้องหาแนวทาง หรือเทคนิควิธีการสอน
ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา เนื่องจากการเรียนในสาขาด้านโลจิสติกส์นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ถึง
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์ เนื่องจากงานด้านโลจิสติกส์นั้น นับว่าเป็นงานที่
จะต้องติดต่อสื่อสารในระดับนานาชาติได้ เอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานด้านการขนส่งระหว่างประเทศ งาน
เอกสารน าเข้าส่งออก ก็ล้วนแล้วแต่จะต้องพบกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษท้ังสิ้น เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
ที่เป็นท่ียอมรับและใช้งานในระดับโลก 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงหาแนวทาง หรือเทคนิควิธีการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจดจ าและ
การอธิบายค าศัพท์ให้กับนักศึกษา จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจดจ า และการ
อธิบายความหมายของค าศัพท์ทางโลจิสติกส์ของนักศึกษาด้วยวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์จากการใช้ภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่
กลุ่มนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการ รหัส 5657201 และ 5657203 จ านวนทั้งสิ้น 53 
คน ในรายวิชาเทคโนโลยีการขนส่ง ให้นักศึกษามีทักษะในการจดจ าค าศัพท์และสามารถอธิบายความหมายขอ ง
ค าศัพท์นั้นๆ ได้อย่างถ่องแท้มากขึ้น โดยการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของกระบวนการการเรียนรู้
ค าศัพท์จากการใช้แบบฝึกทักษะค าศัพท์ทางโลจิสติกส์ในรายวิชาเทคโนโลยีการขนส่งก่อนและหลังการใช้
กระบวนการ โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
และการทดสอบ t-test โดยผลการวิจัย พบว่า ผลการเรียนรู้ค าศัพท์ทางโลจิสติกส์ ในรายวิชาเทคโนโลยีการขนส่ง
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.54 และหลัง
เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.47  
ค าส าคัญ: กระบวนการเรียนรู้ค าศัพท์ด้วยภาพ / โลจิสติกส ์/ ค าศพัท์ภาษาอังกฤษ / การจดจ าค าศพัท์ / การ
อธิบายค าศัพท์ 

 
Abstract 

 From the problem of learning in vocabulary remember and explanation especially in 
logistics vocabulary of students in Logistics Management Technology Program, Kamphaeng Phet 
University Maesot which is the most weakness of students that teachers will need to find 
solutions and teaching techniques to develop students. Because of learning in the field of 
logistics, it is very important to know English. As Logistics work, it is used to communicate 
internationally and also in documents such as international shipping documents. 
 For that reason, researcher was guided search for solving the problem of learning in 
vocabulary remember and explanation by using learn from picture activity for group of logistics 
technology management students (with 53 students from two sections) in Transportation 
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Technology course. This research aimed to compare the result of learn from picture activity. This 
research compared by pre-test and post-test exam and the statistics used for data analysis were 
frequencies, percentage and t-test analysis. The result showed that after using learn from picture 
a t   ty     ra s ortat o   e h o o y  ourse, stude t’s  re-test is averaged of 11.54 and post-test 
is averaged of 21.47. Post-test score is higher than pre-test score in statistically significant at 0.05. 
Keywords: learn from picture activity / logistics / English vocabulary / vocabulary remember / 
vocabulary explanation 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

โลจิสติกส์ในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานได้ให้ความสนใจ และให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งใน
ระดับภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดีมีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยให้องค์กรสามารถ
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์เป็นจ านวน
มาก ซึ่งสถาบันการศึกษาก็ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญนี้ และเริ่มมีการเปิดหลักสูตรกา รเรียนการสอนในสาขา
ทางด้านโลจิสติกส์มากขึ้น ทั้งนี้ในการเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์นั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งคือการ
เข้าใจถึงค าศัพท์เฉพาะทางทางด้านโลจิสติกส์ เนื่องจากในการท าธุรกรรมต่างๆ ทางด้านโลจิสติกส์นั้น ส่วนใหญ่แล้ว
จะใช้การทับศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่าการแปลออกมาให้เป็นภาษาไทย อย่างเช่น ค าว่าโลจิสติกส์ ซึ่งปัจจุบันก็ยัง 
ไม่มีการแปลความหมายออกมาเป็นค าศัพท์ภาษาไทยอย่างตรงตัว และจากประสบการณ์การสอนในรายวิชาต่างๆ
ของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์นั้น ปัญหาใหญ่ที่สุดของนักศึกษาคือ การไม่สามารถจดจ าค าศัพท์
ภาษาอังกฤษด้านโลจิสติกส์ได ้ไม่สามารถอธิบายถึงความหมายของค าศัพท์ ซึ่งบางครั้งก็เกิดการเข้าใจในความหมาย
ที่ผิดเพี้ยนไป ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ทางด้านโลจิสติกส์เป็นอย่างยิ่ง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้ จึงได้แนวคิดที่จะจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจดจ า และการ
อธิบายความหมายของค าศัพท์ทางโลจิสติกส์ของนักศึกษาด้วยวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์จากการใช้ภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่
กลุ่มนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการ รหัส 5657201 และ 5657203 ในรายวิชา
เทคโนโลยีการขนส่ง ให้นักศึกษามีทักษะในการจดจ าค าศัพท์และสามารถอธิบายความหมายของค าศัพท์นั้นๆ  ได้
อย่างถ่องแท้มากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบผลของกระบวนการการเรียนรู้ค าศัพท์ด้วยภาพจากแบบฝึกทักษะค าศัพท์ทางโลจิสติกส์ 
ในรายวิชาเทคโนโลยีการขนส่งก่อนและหลังการใช้กระบวนการ 

 
สมมติฐานการวิจัย 

นักศึกษามีผลคะแนนการทดสอบหลังเรียนมากกว่าคะแนนก่อนเรียน หลังจากผ่านกระบวนการการเรียนรู้
ค าศัพท์ด้วยภาพจากแบบฝึกทักษะค าศัทพ์ทางโลจิสติกส์ 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตเนื้อหา  
 เนื้อหาในรายวิชาเทคโนโลยีการขนส่ง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ค าศัพท์ด้วยภาพ จากแบบฝึกทักษะ
ค าศัพท์ทางโลจิสติกส์ 
 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ รหัส 
5657201 และ 5657203 ทีเ่รียนในรายวิชาเทคโนโลยีการขนส่ง จ านวนนักศึกษา 53 คน 
 ขอบเขตตัวแปร 
  ตัวแปรต้น: กระบวนการเรียนรู้ค าศัพท์ด้วยภาพ 
  ตัวแปรตาม: ทักษะในการจดจ าค าศัพท์ ความสามารถในการอธิบายความหมายของค าศัพท์ได้อย่างถ่องแท้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการ รหัส 5657201 และ 5657203 ที่เรียนใน
รายวิชาเทคโนโลยีการ ภาคเรียนที่ 2/2556 จ านวนนักศึกษา 53 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. แบบฝึกทักษะค าศัพท์ทางโลจิสติกส์ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างขึ้นมาด้วยตนเองโดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้ด้วยการใช้ภาพเป็นสื่อการเรียนการสอน 

2. แบบทดสอบวัดทักษะในการจดจ าค าศัพท์ ความสามารถในการอธิบายความหมายของค าศัพท์ก่อน
เรียน (pre-test)  และหลังเรียน (post-test) โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น
นักวิชาการทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บคะแนนจากแบบทดสอบวัดทักษะในการจดจ าค าศัพท์ ความสามารถในการอธิบายความหมายของ
ค าศัพท์ก่อนเรียน และหลังเรียน  จากนั้นน าผลลัพธ์ที่ได้มาประมวลผลเปรียบเทียบ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดทักษะในการจดจ าค าศัพท์ ความสามารถในการอธิ บาย
ความหมายของค าศัพท์ก่อนเรียน และหลังเรียน จากนั้นน าผลคะแนนมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1  จ านวนร้อยละและค่าเฉลี่ยจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 20 37.74 

หญิง 33 62.26 

รวม 53 100.00 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า จ านวนนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 33 คน คิดเป็นร้อยละ 62.26 และเป็นเพศ
ชายจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 37.74 

 
ตารางที่ 2  คะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัความทักษะด้านการจดจ าและการอธิบายศัพท์ของ
ค าศัพท์ทางโลจิสติกส์ รายวิชาเทคโนโลยีการขนส่ง 

ที ่ นักศึกษา คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนที่เพ่ิมขึ้น 
1 นักศึกษาคนท่ี 1 15 20 5 
2 นักศึกษาคนท่ี 2 15 22 7 
3 นักศึกษาคนท่ี 3 11 20 9 
4 นักศึกษาคนท่ี 4 9 24 15 
5 นักศึกษาคนท่ี 5 12 30 18 
6 นักศึกษาคนท่ี 6 11 25 14 
7 นักศึกษาคนท่ี 7 4 10 6 
8 นักศึกษาคนท่ี 8 14 15 1 
9 นักศึกษาคนท่ี 9 12 25 13 
10 นักศึกษาคนท่ี 10 9 19 10 
11 นักศึกษาคนท่ี 11 11 18 7 
12 นักศึกษาคนท่ี 12 16 20 4 
13 นักศึกษาคนท่ี 13 17 23 6 
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ตารางที่ 2  คะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัความทักษะด้านการจดจ าและการอธิบายศัพท์ของ
ค าศัพท์ทางโลจิสติกส์ รายวิชาเทคโนโลยีการขนส่ง (ต่อ) 

ที ่ นักศึกษา คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนที่เพ่ิมขึ้น 
14 นักศึกษาคนท่ี 14 12 29 17 
15 นักศึกษาคนท่ี 15 11 22 11 
16 นักศึกษาคนท่ี 16 8 12 4 
17 นักศึกษาคนท่ี 17 9 27 18 
18 นักศึกษาคนท่ี 18 14 16 2 
19 นักศึกษาคนท่ี 19 6 27 21 
20 นักศึกษาคนท่ี 20 21 27 6 
21 นักศึกษาคนท่ี 21 17 25 8 
22 นักศึกษาคนท่ี 22 10 13 3 
23 นักศึกษาคนท่ี 23 12 15 3 
24 นักศึกษาคนท่ี 24 12 28 16 
25 นักศึกษาคนท่ี 25 12 17 5 
26 นักศึกษาคนท่ี 26 16 17 1 
27 นักศึกษาคนท่ี 27 10 21 11 
28 นักศึกษาคนท่ี 28 11 18 7 
29 นักศึกษาคนท่ี 29 5 18 13 
30 นักศึกษาคนท่ี 30 9 25 16 
31 นักศึกษาคนท่ี 31 16 30 14 
32 นักศึกษาคนท่ี 32 13 30 17 
33 นักศึกษาคนท่ี 33 7 23 16 
34 นักศึกษาคนท่ี 34 11 18 7 
35 นักศึกษาคนท่ี 35 13 30 17 
36 นักศึกษาคนท่ี 36 12 18 6 
37 นักศึกษาคนท่ี 37 13 29 16 
38 นักศึกษาคนท่ี 38 15 16 1 
39 นักศึกษาคนท่ี 39 18 23 5 
40 นักศึกษาคนท่ี 40 18 20 2 
41 นักศึกษาคนท่ี 41 12 22 10 
42 นักศึกษาคนท่ี 42 11 29 18 
43 นักศึกษาคนท่ี 43 8 17 9 
44 นักศึกษาคนท่ี 44 11 19 8 
45 นักศึกษาคนท่ี 45 10 20 10 
46 นักศึกษาคนท่ี 46 5 24 19 
47 นักศึกษาคนท่ี 47 5 10 5 
48 นักศึกษาคนท่ี 48 15 15 0 
49 นักศึกษาคนท่ี 49 15 28 13 
50 นักศึกษาคนท่ี 50 12 20 8 
51 นักศึกษาคนท่ี 51 7 27 20 
52 นักศึกษาคนท่ี 52 9 27 18 
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ตารางที่ 2  คะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัความทักษะด้านการจดจ าและการอธิบายศัพท์ของ
ค าศัพท์ทางโลจิสติกส์ รายวิชาเทคโนโลยีการขนส่ง (ต่อ) 

ที ่ นักศึกษา คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนที่เพ่ิมขึ้น 
53 นักศึกษาคนท่ี 53 5 15 10 
 ค่าเฉลี่ย 11.54 21.47 9.92 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 11.54 คะแนน และค่าเฉลีย่คะแนนหลังเรียน

มีค่าเท่ากับ 21.47 คะแนน โดยทีค่่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีเพิม่ขึ้นมีค่าเท่ากับ 9.92 คะแนน 
 

ตารางที่ 3  ผลการเปรยีบเทียบผลการทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรยีนโดยใช้แบบทดสอบวัดความทักษะด้านการ
จดจ าและการอธิบายศัพท์ของค าศัพท์ทางโลจิสติกส์ รายวิชาเทคโนโลยีการขนส่ง 

การทดสอบ N  ̅ SD T Sig. 
ก่อนเรียน 53 11.54 3.77 12.31 0.00 
หลังเรียน 53 21.47 5.48 

  
จากตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัด

ความทักษะด้านการจดจ าและการอธิบายศัพท์ของค าศัพท์ทางโลจิสติกส์ รายวิชาเทคโนโลยีการขนส่ง พบว่า  
ผลการเรียนรู้ค าศัพท์ทางโลจิสติกส์ ในรายวิชาเทคโนโลยีการขนส่งหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนั ยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวัดทักษะในการจดจ าค าศัพท์ความสามารถในการอธิบายความหมายของค าศัพท์
ก่อนและหลัง การใช้กระบวนการการเรียนรู้ค าศัพท์ด้วยภาพจากแบบฝึกทักษะค าศัพท์ทางโลจิสติกส์ จากนั้นน าผล
คะแนนมาวิเคราะห์แจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ผลสรุปได้ดังนี้ 
 ผลจากการใช้กระบวนการเรียนรู้ค าศัพท์ด้วยภาพจากแบบฝึกทักษะค าศัพท์ทางโลจิสติกส์ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาความสามารถในการจดจ าค าศัพท์และการอธิบาย
ความหมายของค าศัพท์ของนักศึกษาก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.54 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
14.21 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.47 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 30.13 เมื่อทดสอบความ
แตกต่างของการเรียนรู้ค าศัพท์ทั้งในด้านการจดจ าค าศัพท์และการอธิบายค าศัพท์ก่อนและหลังการเรียนรู้ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 นั่นคือ กระบวนการเรียนรู้ค าศัพท์ด้วยภาพจากแบบฝึกทักษะ
ค าศัพท์ทางโลจิสติกส์สามารถท าให้นักศึกษามีความสามารถในการจดจ าและอธิบายได้ดีขึ้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยดังกล่าว มีประเด็นท่ีอาจน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 

1. ผลจากการใช้กระบวนการเรียนรู้ค าศัพท์ด้วยภาพจากแบบฝึกทักษะค าศัพท์ทางโลจิสติกส์  พบว่า 
ก่อนการใช้กระบวนการฯ นักศึกษามีความสามารถในการจดจ าและอธิบายค าศัพท์ได้ไม่มากนักเมื่อดูจากผลคะแนน
ของนักศึกษา แต่เมื่อนกัศึกษาได้ผ่านกระบวนการฯ ซึ่งมีการใช้สื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ด้วยภาพเข้ามาพบว่านักศึกษา
สามารถจดจ าค าศัพท์และอธิบายค าศัพท์ได้ดียิ่งข้ึน นั่นท าให้ทราบได้ว่าการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ โดยเฉพาะการ
เรียนรู้ด้วยภาพจะท าให้นักศึกษาสามารถจดจ าและมีความเข้าใจได้ดียิ่งข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของอิฎฐารมณ์ มิต
สุวรรณ สิงหรา (2551, หน้า 34) ที่ศึกษาผลการใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ค าศัพท์และทักษะการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 พบว่า นักศึกษาที่
เรียนโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการมีส่วนร่วมมีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 เพิ่มขึ้น  
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นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของปัญจลักษณ์ ถวาย (2557, หน้า 64) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนใน
การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาที่เรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนค าศัพท์ร่วมกับการอ่าน พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการเรียนด้วยแบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพู น
ค าศัพท์ร่วมกับการอ่านสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนค าศัพท์ร่วมกับการอ่านอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอรอุมา เพชรนุ้ย (2556, หน้า 69) ที่ศึกษาความสามารถ
อ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน จากการใช้วิธี
สอนอ่านเป็นค าร่วมกับเทคนิค Picture Me Reading พบว่า ความสามารถอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้การอ่านหลังการสอนอ่านเป็นค าร่วมกับเทคนิค Picture Me 
Reading สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. เนื่องจากการศึกษาในสาขาทางด้านโลจิสติกส์นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ถึงค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์ เนื่องจากโลจิสติกส์เป็นกิจกรรมในระดับนานาชาติ ซึ่งจ าเป็น
จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล เพราะฉะนั้น 
อาจารย์ผู้สอนควรจะต้องส่งเสริมและหาแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเพื่อได้ฝึกฝน
เรียนรู้และน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในงานด้านโลจิสติกส์
เพิ่มเติมให้กับนักศึกษา ท้ังในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเชิญให้ผู้มี
ประสบการณ์ตางจากสถานประกอบการ/ธุรกิจด้านโลจิสติกส์โดยตรงเข้ามาให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา 

3. ผู้วิจัยควรท าการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมถึงเทคนิควิธีหรือการใช้สื่ออื่นๆ  ในการพัฒนาทักษะด้านการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์ไม่เพียงเฉพาะด้านค าศัพท์ แต่รวมถึงการใช้งานภาษาอังกฤษส าหรั บงาน 
โลจิสติกส์อื่นๆ เช่น ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง ทักษะการสื่อสาร เป็นต้น 
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