บทที 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง การพัฒนาชุ ดกิ จกรรมฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษโดยเทคนิ ค การใช้คาํ ถาม
สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6 สรุ ปเป็ นขั'นตอนได้ดงั นี'
1. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. วิธีดาํ เนินการวิจยั
3. สรุ ปผลการวิจยั
4. อภิปรายผล
5. ข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม
สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื อเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ? ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นก่ อ นและหลัง การเรี ย น
ด้วยชุ ดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษา
ปี ที 6
3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
โดยเทคนิคการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครั'งนี' ได้แก่ นักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนอนุ บาล
วัดคลองใหญ่ สังกัดสํานักงานเขตพื'นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ งมีท' งั หมด 2 ห้องเรี ยน คือ
ชั'นประถมศึกษาปี ที 6/1 และชั'นประถมศึกษาปี ที 6/2 จํานวน 69 คน นักเรี ยนคละความสามารถ
มีระดับความรู ้ทีแตกต่างกัน ทั'งนักเรี ยนเก่ง ปานกลางและอ่อน
2. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6/1 ปี การศึกษา 2555
จํานวน 34 คน โรงเรี ยนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สังกัดสํานักงานเขตพื'นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวบข้อมูลในการวิจยั ครั'งนี' มีดงั นี'
1. ชุ ด กิ จ กรรมฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษโดยเทคนิ ค การใช้ คาํ ถามสํา หรั บ นั ก เรี ยน
ชั'นประถมศึกษาปี ที 6 จํานวน 5 ชุด ชุดกิจกรรมแต่ละชุดประกอบด้วย 4 แบบฝึ ก รวม 20 แบบฝึ ก
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของชุดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คาํ ถาม
สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6 จํานวน 20 แผน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ? ทางการเรี ยนก่อนและหลังการใช้ชุดกิ จกรรมฝึ กทักษะ
ภาษาอัง กฤษโดยเทคนิ ค การใช้คาํ ถาม สํา หรั บ นัก เรี ย นชั'นประถมศึ ก ษาปี ที 6 เป็ นแบบปรนัย
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษด้วยชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะ
ภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6 จํานวน 15 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้ องมูล
การวิจยั ครั' งนี' เป็ นการวิจยั กึ งทดลอง (Quasi-experimental Design) ผูว้ ิจยั ดํา เนิ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามลําดับ ดังนี'
1. ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย เพือส่ งให้ทางโรงเรี ยนเพืออนุ ญาตปฐมนิ เทศนักเรี ยน
และดําเนินการวิจยั ตามลําดับขั'นตอน
2. ดําเนินการโดย
2.1 อธิ บายเกียวกับการวิจยั เป้ าหมาย วิธีการและเกณฑ์การประเมิน
2.2 ทําการทดสอบก่อนเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ? การเรี ยนก่อนการใช้
ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6
3. ดําเนินการทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม
สํา หรั บ นัก เรี ย นชั'น ประถมศึ ก ษาปี ที 6 ที ผู ้วิ จ ัย สร้ า งขึ' น ไปดํา เนิ น การสอนในภาคเรี ย นที 2
ปี การศึกษา 2555 โดยผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าํ เนินการ ใช้เวลาทั'งสิ' น 20 ชัวโมง
4. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ? การเรี ยนหลังเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ?
หลั ง การใช้ ชุ ด กิ จ กรรมฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษโดยเทคนิ ค การใช้ คาํ ถาม สํา หรั บ นั ก เรี ยน
ชั'นประถมศึกษาปี ที 6
5. ประเมิ นความพึงพอใจในการเรี ยนชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ ค
การใช้ คาํ ถาม สํา หรั บ นั ก เรี ยนชั'น ประถมศึ ก ษาปี ที 6 โดยใช้ แ บบประเมิ น ความพึ ง พอใจ
ของชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษา
ปี ที 6
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6. รวบรวมและตรวจผลการทดสอบ เพือนําข้อมูลทีได้ไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั การพัฒนาชุ ดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ ค
การใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6 ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขั'นตอนดังนี'
1. หาค่าสถิ ติพ'ืนฐานความสามารถในการเรี ยนของนักเรี ยนด้วยชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะ
ภาษาอังกฤษโดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม สําหรั บนักเรี ยนชั'นประถมศึ กษาปี ที 6 ของแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จากนั'นนําข้อมูลไปหาค่าเฉลีย ( X ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ? ทางการเรี ยนของชุดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ ค
การใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6 ทั'งก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยทดสอบค่าที (t-test
Dependent) โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ ในการคํานวณ
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของนักเรี ยน ทีมีต่อชุ ดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
โดยเทคนิคการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6 โดยการหาค่าเฉลียและค่าเบียงเบน
มาตรฐาน แล้วนําค่าเฉลี ยไปเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็ นช่ วงคะแนน ดังนี'
(บุญชม ศรี สะอาด. 2545 ก : 100)
4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครั'งนี' สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี'
1. ประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม สําหรับ
นักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6 ทีสร้างขึ'นมีค่าเท่ากับ 89.55/85.18 สู งกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ? ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังการเรี ยนด้วยชุ ดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
โดยเทคนิคการใช้คาํ ถามสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
3. ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที มี ต่อชุ ดกิ จกรรมฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษโดยเทคนิ ค
การใช้คาํ ถาม สํา หรั บ นัก เรี ย นชั'นประถมศึ ก ษาปี ที 6 มี ค่ า เฉลี ย 4.73 แสดงว่า นัก เรี ย นที เรี ย น
ด้วยชุดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6
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มี ความพึงพอใจต่อชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยน
ชั'นประถมศึกษาปี ที 6 ในระดับมากทีสุ ด
อภิปรายผล
ผลการวิจยั เรื อง การพัฒนาชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม
สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6 ผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผล ดังนี'
1. ประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม สําหรับ
นักเรี ยนชั'นประถมศึ ก ษาปี ที 6 ที สร้ า งขึ' นมี ค่า เท่า กับ 89.55/85.18 คะแนนตัวแรกเป็ นคะแนน
คิดเป็ นค่าเฉลียร้อยละไม่ตากว่
ํ า 80 ของคะแนนทั'งหมด ทีได้จากการทําแบบฝึ กหัดของชุ ดกิจกรรม
ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม จํานวนทั'งหมด 20 แบบฝึ ก รวมทั'งหมด 5 ชุ ด และ
คะแนนตัวหลังเป็ นคะแนนคิดเป็ นค่าเฉลียร้อยละไม่ตากว่
ํ า 80 ของคะแนนทั'งหมด ทีได้จากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ?ทางการเรี ยนหลังการเรี ยน คะแนนสู งกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ? ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังการเรี ยนด้วยชุ ดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
โดยเทคนิคการใช้คาํ ถามสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 เป็ นผลสื บเนื องมาจาก
ประเด็นสําคัญ ดังนี'
2.1 ชุ ดกิ จกรรมฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษเป็ นนวัตกรรมที ผูว้ ิจ ยั สร้ า งขึ' น เพื อสนอง
ความสามารถ ความสนใจและความต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เป็ นสื อการเรี ยนการสอนทีดี
เพราะในชุ ดกิ จกรรมฝึ กทัก ษะมี ส่ ว นประกอบที หลากหลาย มี คู่ มื อ ครู คู่ มื อ นัก เรี ย น คํา ชี' แ จง
ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง แบบทดสอบก่อนเรี ยน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน แบบฝึ กหัด เฉลยชุดกิจกรรม
แบบทดสอบหลังเรี ยน เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยนและบรรณานุ กรม สอดคล้องกับแนวคิดของบัทส์
(Butts. 1974 : 85) และศิริลกั ษณ์ หนองเส (2545 : 12) ทีกล่าวไว้วา่ ชุ ดกิจกรรมเป็ นสื อการเรี ยน
การสอนทีสร้างขึ'น เพือใช้ประกอบกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนสามารถศึกษาค้นคว้าได้
ด้วยตนเอง ตามศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละคน โดยมีรูปแบบและขั'นตอนทีกําหนดไว้
2.2 ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทีสร้างขึ'น มีเนื' อหาสัมพันธ์เกียวกับธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อมทีอยูร่ อบตัว สอดคล้องกับบริ บทและคําขวัญของอําเภอคลองใหญ่ คือ ถิ นประมง
คงธรรมชาติ หาดทรายงามตา การค้าชายแดน สุ ดแคว้นบูรพา ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้
จํานวน 20 แผน 2) ชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะ ประกอบด้วย คู่มือการใช้สาํ หรับครู - นักเรี ยน แบบฝึ ก
และเครื องมือประเมินผลก่อนและหลังเรี ยนของแต่ละชุ ด มีจาํ นวน 5 ชุ ด คือ ถิ นประมง (Fishery)
ความยังยืนของธรรมชาติ (Natural Sustainability) หาดทรายงามตา (Sand Beach) สิ นค้าชายแดน
(Border Trade - One Tambon One Product) และสุ ดแดนบูรพา (The Edge of Eastern Border)
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ซึ งสอดคล้องกับแคนดลิน (Candlin. 1987 : 20-21) ได้กล่าวถึงเนื' อหาและวิธีสอนขึ'นอยูก่ บั ยุคสมัย
และสภาพสังคม ความรู ้ของผูเ้ รี ยน และสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิ การ (2542 : 12) ทีได้กล่าวว่า
การสอนภาษาอัง กฤษเพื อการสื อสาร คื อ การสอนที มุ่ ง ให้ ผู เ้ รี ย นสามารถนํา ภาษาไปใช้ไ ด้
ในสถานการณ์จริ ง
2.3 ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทีผูว้ ิจยั สร้างขึ'น ได้นาํ มาใช้ในการเรี ยนการสอน
มีกระบวนการการสอนภาษาเพือการสื อสาร เป็ นวิธีการสอนเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถ
ในการสื อสาร มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ที มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนและ
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะทางภาษา โดยมีลาํ ดับขั'นตอน ตามทีกระทรวงศึกษาธิ การ (2542 : 16)
ได้เสนอแนะขั'นตอนการสอนภาษาเพื อการสื อสาร เป็ น 3 ขั'นตอน คื อ ขั'นการนํา เสนอเนื' อหา
ที ครู จะให้ข ้อมู ล ทางภาษา มี ก ารนํา เสนอเนื' อหาใหม่ โดยจะมุ่ ง เน้นการให้ผูเ้ รี ย นได้รับ รู ้ และ
ทําความเข้าใจเกียวกับความหมายและรู ปแบบภาษาทีใช้กนั จริ ง วิธีการใช้ภาษา ในด้านการออกเสี ยง
ความหมาย คําศัพท์ และโครงสร้างไวยากรณ์ทีเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ควบคู่ไปกับการเรี ยนรู ้
กฎเกณฑ์ ขั'นฝึ กปฏิ บตั ิ (Practice) ขั'นฝึ กปฏิ บตั ิ ให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกใช้ภาษาที เพิงเรี ยนรู ้ ใหม่จากขั'น
การนําเสนอเนื'อหา ในลักษณะของการฝึ กแบบควบคุมหรื อชี' นาํ ครู ผูส้ อนเป็ นผูน้ าํ ในการฝึ กไปสู่
การฝึ กแบบค่อยๆ ปล่อยให้ทาํ เองมากขึ'น เป็ นแบบกึงควบคุม มีจุดมุ่งหมายให้ผเู ้ รี ยนจดจํารู ปแบบ
ของภาษาได้ จึงเน้นความถูกต้องของภาษาเป็ นหลักและขั'นการใช้ภาษาเพือการสื อสาร (Production)
ขั'นการใช้ภาษาเพือการสื อสารเปรี ยบเสมือนการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ จากสถานการณ์ ในชั'นเรี ยน
ไปสู่ การนําภาษาไปใช้จริ งนอกชั'นเรี ย น มุ่ง หวัง ให้ผูเ้ รี ย นได้ล องใช้ภาษาในสถานการณ์ ต่า งๆ
ทีจําลองจากสถานการณ์ จริ ง หรื อทีเป็ นสถานการณ์ จริ งด้วยตนเอง ครู ผูส้ อนเป็ นผูแ้ นะแนวทาง
เป็ นเพียงผูก้ าํ หนดภาระงาน หรื อสถานการณ์ต่างๆ ให้
2.4 ชุ ด กิ จ กรรมฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษที ผูว้ ิ จ ัย สร้ า งขึ' น ใช้เ ทคนิ ค การใช้คาํ ถาม
ตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของบลูม (Bloom. 1976 : 127 ; อ้างถึงใน ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์. 2535 :
115-117) ตามทฤษฎีครู สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน นักเรี ยนทีมี
ความสามารถต่างกันในห้องเรี ยนเดียวกันได้ โดยการสอนเรื องเดียวกันในหลายๆ ระดับตามความง่าย
และยาก โดยจัดเป็ นขั'นตอนตามลํา ดับ อาจแบ่ ง เป็ น ระดับ 1 - 2, ระดับ 3 - 4 และระดับ 5 - 6
ซึ งการสอนเช่ นนี' คงจะต้องสังเกตพฤติ กรรมเด็กพร้ อมกับทําความเข้าใจเด็กเป็ นรายบุคคล และ
สอดคล้องกับแนวทางของอาภรณ์ ใจเทียง (2546 : 182) กล่าวถึงแนวทางการเรี ยนรู ้ทีเน้นให้รู้จกั คิด
และแก้ปัญหา เข้าใจในเรื องทีเรี ยนได้ดีข' ึน สนับสนุนให้นกั เรี ยนมีนิสัยใฝ่ เรี ยนรู ้ รู ้จกั แสวงหาความรู ้
ด้วยตนเอง เทคนิคการใช้คาํ ถามมีบทบาทสําคัญอย่างยิงต่อการเรี ยนการสอน เป็ นการกระตุน้ ความคิด
ของนักเรี ยน หากครู มีความสามารถในการใช้คาํ ถามทีมีประสิ ทธิ ภาพ จะช่วยให้นกั เรี ยนได้พฒั นา
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เทคนิคการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ได้ดี นอกจากนี'ผวู ้ ิจยั ได้ใช้แนวทางการใช้คาํ ถามของอาภรณ์ ใจเทียง
(2546 : 185-186) ซึ งคําถามแบ่งตามลักษณะของคําตอบ แบ่งได้ 2 ประเภท คื อ คําถามแบบปิ ด
เป็ นคําถามทีมีคาํ ตอบเพียงอย่างเดียว หรื อให้เลือกอย่างใดอย่างหนึง เหมาะสมสําหรับข้อมูลเนื'อหาสาระ
ทีเป็ นความรู ้ ลักษณะคําถามต้องใช้คาํ ว่าอะไร ทีไหน เมือไร ใคร ใช่หรื อไม่ และการใช้คาํ ถามแบบเปิ ด
เป็ นคําที มี คาํ ตอบหลายอย่าง ผูต้ อบต้องใช้ความรู ้ ผนวกความคิ ดให้เหตุ ผลประกอบการอธิ บ าย
ลักษณะของคําถามจะใช้คาํ ถามว่าทําไม เพราะเหตุใด อย่างไร
3. ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที มี ต่อชุ ดกิ จกรรมฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษโดยเทคนิ ค
การใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6 มีค่าเฉลี ย 4.73 แสดงว่านักเรี ยนที เรี ยนด้วย
ชุ ดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6
มี ความพึงพอใจต่อชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยน
ชั'นประถมศึกษาปี ที 6 ในระดับมากทีสุ ด เป็ นผลสื บเนืองมาจากประเด็นสําคัญ ดังนี'
3.1 ชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะภาษาอัง กฤษโดยเทคนิ ค การใช้คาํ ถาม ที ผูว้ ิจยั สร้ า งขึ' น
ใช้แนวทาง ตามนักการศึกษา คือ บุญเกื'อ ควรหาเวช (2542 : 94-97) ของสุ วิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา
(2545 : 52-53) และวัชราภรณ์ เจริ ญสุ ข (2547 : 13) ทีผูว้ ิจยั นํามาปรับใช้เป็ นชุ ดกิจกรรมฝึ กทักษะ
ภาษาอังกฤษทีมีความหลากหลายในกิจกรรมเช่น เติมคํา เขียนประโยค ตอบคําถาม เขียนบรรยาย
ประกอบคําบรรยาย ในแต่ละแบบฝึ กของแต่ชุดกิ จกรรมสามารถใช้สอนผูเ้ รี ยนที เป็ นกลุ่ มใหญ่
หรื อสําหรับให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 5 - 7 คน และใช้สอนแบบรายบุคคล
สําหรับผูเ้ รี ยนเรี ยนด้วยตนเองเป็ นรายบุคคล คือ ผูเ้ รี ยนต้องศึกษาหาความรู ้ตามความสามารถและ
ความสนใจของตนเอง
3.2 ชุ ดกิ จกรรมฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษโดยเทคนิ ค การใช้คาํ ถามที ผูว้ ิจ ยั สร้ า งขึ' น
ใช้แนวทางของ ไชยยศ เรื องสุ วรรณ (2544 : 199) เป็ นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
ในการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยชุดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม สําหรับ
นักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6 ให้มีเกณฑ์การประเมินครอบคลุมองค์ประกอบของความพึงพอใจ
โดยการหาค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน แล้วนําค่าเฉลี ยไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ในการแปล
ความหมายเป็ นช่วงคะแนน (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 ก : 100)
4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
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3.3 ชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะภาษาอัง กฤษโดยเทคนิ ค การใช้คาํ ถาม ที ผูว้ ิจยั สร้ า งขึ' น
ดําเนิ นการสร้ างแบบประเมินความพึงพอใจของชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษในส่ วนต่างๆ
ของชุ ดฝึ กทักษะที สามารถสังเกตพฤติ กรรมได้คือ ในด้านเนื' อหา ด้านการออกแบบชุ ดกิ จกรรม
ด้านกิจกรรม และด้านประโยชน์ ซึ งสอดคล้องกับนารี รัตน์ กว้างขวาง (2547 : 24) ทีได้กล่าวเกียวกับ
ความรู ้สึกทีเกิดขึ'นเมือได้รับผลสําเร็ จตามความมุ่งหมาย ความพึงพอใจ เป็ นกระบวนการทางจิตวิทยา
ไม่ ส ามารถมองเห็ นได้ชัดเจน แต่ ส ามารถคาดคะเนได้ว่า มี หรื อไม่ มี จากการสั ง เกตพฤติ ก รรม
ซึ งวอลแมน (Wolman. 1973 : 304) ได้กล่าวถึ งความพึงพอใจว่ามีรู้สึกที ดี มีความสุ ข เมื อได้รับ
ผลสําเร็ จตามความมุ่งหมาย ความต้องการ หรื อแรงจูงใจ
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื อง การพัฒนาชุ ดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม
สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6 ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี'
ข้ อเสนอแนะทัวไป
1. ควรปรับด้านกิจกรรมของชุ ดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม
สําหรับนักเรี ยนชั'นประถมศึกษาปี ที 6 ชุดนี'โดยมุ่งเน้นกิจกรรมเพือฝึ กทักษะแบบบูรณาการทางภาษา
เพิมคําถามในกิจกรรมทั'งก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังการเรี ยน ทีช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจในการ
ปฏิ บตั ิ กิจกรรม ส่ งเสริ มทักษะทางภาษาและกระบวนการคิ ด เพิมตัวอย่างของแต่ละแบบฝึ กหัด
ให้ง่ายต่อการปฏิบตั ิกิจกรรม และใช้คาํ สังคําอธิ บายทีชัดเจน
2. ควรเพิ มระยะเวลาที ใช้ใ นการวิจยั เนื องจากการศึ ก ษาวิจยั ในครั' งนี' ใ ช้ระยะเวลา
20 ชัวโมง ทั'งนี'เพือให้ผลการทดลองมีความน่าเชือถือและมีประสิ ทธิ ภาพยิงขึ'น
ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครั.งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั และพัฒนาทักษะทางภาษาทั'ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟั ง ทักษะการพูด
ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน
2. ควรมี ก ารพัฒ นาต่ อ ยอดชุ ด ฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษ โดยเทคนิ ค การใช้ คาํ ถาม
เป็ นชุดการเรี ยนการสอนเพือการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

