
 

 

บทที�  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเรื� อง การพฒันาชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม 
สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6  สรุปเป็นขั'นตอนไดด้งันี'  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. อภิปรายผล 
 5. ขอ้เสนอแนะ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.   เพื�อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม
สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2.  เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ? ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียน            
ดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สําหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษา     
ปีที� 6   
 3.  เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที�เรียนดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ   
โดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6  
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที�ใชใ้นการวจิยัครั' งนี'  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนอนุบาล
วดัคลองใหญ่ สังกดัสาํนกังานเขตพื'นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ� งมีทั'งหมด 2 ห้องเรียน คือ 
ชั'นประถมศึกษาปีที� 6/1 และชั'นประถมศึกษาปีที� 6/2 จาํนวน 69 คน นกัเรียนคละความสามารถ        
มีระดบัความรู้ที�แตกต่างกนั ทั'งนกัเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน 
 2. กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6/1 ปีการศึกษา 2555 
จาํนวน 34 คน โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่ สังกดัสาํนกังานเขตพื'นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
โดยวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวบขอ้มูลในการวจิยัครั' งนี'   มีดงันี'  
 1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถามสาํหรับนักเรียน             
ชั'นประถมศึกษาปีที� 6 จาํนวน 5 ชุด ชุดกิจกรรมแต่ละชุดประกอบดว้ย 4 แบบฝึก รวม 20 แบบฝึก 
 2.   แผนการจดัการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม
สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 จาํนวน 20 แผน 
 3.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ? ทางการเรียนก่อนและหลงัการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ 
ภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม สาํหรับนักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 เป็นแบบปรนัย          
4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 
 4.  แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ
ภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 จาํนวน 15 ขอ้ 
 การเกบ็รวบรวมข้องมูล 
 การวิจยัครั' งนี' เป็นการวิจยักึ� งทดลอง (Quasi-experimental Design) ผูว้ิจยัดาํเนินการ          
เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองตามลาํดบั ดงันี'  
 1.   ขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั เพื�อส่งใหท้างโรงเรียนเพื�ออนุญาตปฐมนิเทศนกัเรียน 
และดาํเนินการวจิยัตามลาํดบัขั'นตอน 
 2.   ดาํเนินการโดย 
  2.1 อธิบายเกี�ยวกบัการวจิยั เป้าหมาย วธีิการและเกณฑก์ารประเมิน 
  2.2 ทาํการทดสอบก่อนเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ? การเรียนก่อนการใช้
ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 
 3.   ดาํเนินการทดลองโดยใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม
สาํหรับนักเรียนชั' นประถมศึกษาปีที�  6 ที�ผู ้วิจ ัยสร้างขึ' นไปดาํเนินการสอนในภาคเรียนที�  2               
ปีการศึกษา 2555 โดยผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการ ใชเ้วลาทั'งสิ'น 20 ชั�วโมง 
 4. ทาํการทดสอบวดัผลสัมฤทธิ? การเรียนหลงัเรียน โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ?  
หลังการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม สาํหรับนักเรียน                 
ชั'นประถมศึกษาปีที� 6   
  5.  ประเมินความพึงพอใจในการเรียนชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิค     
การใช้คาํถาม สาํหรับนักเรียนชั' นประถมศึกษาปีที�  6 โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ             
ของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษา    
ปีที� 6 
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 6.  รวบรวมและตรวจผลการทดสอบ เพื�อนาํขอ้มูลที�ไดไ้ปวเิคราะห์โดยวธีิการทางสถิติ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั การพฒันาชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิค
การใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั'นตอนดงันี'  
 1. หาค่าสถิติพื'นฐานความสามารถในการเรียนของนกัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ
ภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม สาํหรับนักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ของแบบทดสอบ 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน จากนั'นนาํขอ้มูลไปหาค่าเฉลี�ย ( X ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ? ทางการเรียนของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิค
การใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ทั'งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยทดสอบค่าที (t-test 
Dependent) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการคาํนวณ  
 3.  วิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของนกัเรียน ที�มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ
โดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 โดยการหาค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบน
มาตรฐาน แล้วนาํค่าเฉลี�ยไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน ดงันี'   
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 ก : 100) 
  4.51  -  5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
  3.51  -  4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
  2.51  -  3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.51  -  2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00  -  1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด   
 
สรุปผลการวจัิย 
 การวจิยัครั' งนี'  สรุปผลการวจิยัไดด้งันี'  
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สําหรับ
นกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ที�สร้างขึ'นมีค่าเท่ากบั 89.55/85.18 สูงกวา่เกณฑ ์80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ? ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ
โดยเทคนิคการใชค้าํถามสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิค      
การใช้คาํถาม สาํหรับนักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 มีค่าเฉลี�ย 4.73 แสดงว่า นักเรียนที�เรียน       
ดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สําหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 
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มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม สาํหรับนักเรียน    
ชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ในระดบัมากที�สุด 
   
อภิปรายผล 

 ผลการวิจยัเรื�อง การพฒันาชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม 
สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6  ผูว้จิยัขออภิปรายผล ดงันี'   
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สําหรับ
นักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ที�สร้างขึ'นมีค่าเท่ากบั 89.55/85.18 คะแนนตวัแรกเป็นคะแนน       
คิดเป็นค่าเฉลี�ยร้อยละไม่ตํ�ากวา่ 80 ของคะแนนทั'งหมด ที�ไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัของชุดกิจกรรม
ฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม จาํนวนทั'งหมด 20 แบบฝึก รวมทั'งหมด 5 ชุด และ
คะแนนตวัหลงัเป็นคะแนนคิดเป็นค่าเฉลี�ยร้อยละไม่ตํ�ากวา่ 80 ของคะแนนทั'งหมด ที�ไดจ้ากการทาํ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ? ทางการเรียนหลงัการเรียน คะแนนสูงกวา่เกณฑ ์80/80  
 2. ผลสัมฤทธิ? ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ
โดยเทคนิคการใชค้าํถามสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 เป็นผลสืบเนื�องมาจาก 
ประเด็นสาํคญั ดงันี'   
  2.1 ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษเป็นนวตักรรมที�ผูว้ิจยัสร้างขึ' นเพื�อสนอง
ความสามารถ ความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นสาํคญั เป็นสื�อการเรียนการสอนที�ดี
เพราะในชุดกิจกรรมฝึกทกัษะมีส่วนประกอบที�หลากหลาย มีคู่มือครู คู่มือนักเรียน คาํชี' แจง              
ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั แบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหดั เฉลยชุดกิจกรรม 
แบบทดสอบหลงัเรียน เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียนและบรรณานุกรม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของบทัส์ 
(Butts. 1974 : 85) และศิริลกัษณ์  หนองเส (2545 : 12) ที�กล่าวไวว้า่ ชุดกิจกรรมเป็นสื�อการเรียน
การสอนที�สร้างขึ'น เพื�อใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนการสอนให้นกัเรียนสามารถศึกษาคน้ควา้ได้
ดว้ยตนเอง ตามศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคน โดยมีรูปแบบและขั'นตอนที�กาํหนดไว ้ 
  2.2 ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษที�สร้างขึ'น มีเนื'อหาสัมพนัธ์เกี�ยวกบัธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้มที�อยูร่อบตวั สอดคลอ้งกบับริบทและคาํขวญัของอาํเภอคลองใหญ่ คือ ถิ�นประมง 
คงธรรมชาติ หาดทรายงามตา การคา้ชายแดน สุดแควน้บูรพา ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้ 
จาํนวน 20 แผน 2) ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ ประกอบดว้ย คู่มือการใช้สาํหรับครู - นกัเรียน แบบฝึก 
และเครื�องมือประเมินผลก่อนและหลงัเรียนของแต่ละชุด มีจาํนวน 5 ชุด คือ ถิ�นประมง (Fishery) 
ความย ั�งยืนของธรรมชาติ (Natural Sustainability) หาดทรายงามตา (Sand Beach) สินคา้ชายแดน 
(Border Trade - One Tambon One Product) และสุดแดนบูรพา (The Edge of Eastern Border)             
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ซึ� งสอดคลอ้งกบัแคนดลิน (Candlin. 1987 : 20-21) ไดก้ล่าวถึงเนื'อหาและวิธีสอนขึ'นอยูก่บัยุคสมยั
และสภาพสังคม ความรู้ของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 12) ที�ไดก้ล่าววา่
การสอนภาษาอังกฤษเพื�อการสื� อสาร คือ การสอนที�มุ่งให้ผูเ้ รียนสามารถนาํภาษาไปใช้ได้                   
ในสถานการณ์จริง   
  2.3 ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษที�ผูว้ิจยัสร้างขึ'น ไดน้าํมาใชใ้นการเรียนการสอน 
มีกระบวนการการสอนภาษาเพื�อการสื�อสาร เป็นวิธีการสอนเพื�อพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถ  
ในการสื�อสาร มีความสามารถในการใช้ภาษาไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ที�มุ่งเน้นผูเ้รียนและ     
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะทางภาษา โดยมีลาํดบัขั'นตอน ตามที�กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 16) 
ได้เสนอแนะขั'นตอนการสอนภาษาเพื�อการสื�อสาร เป็น 3 ขั'นตอน คือ ขั'นการนาํเสนอเนื'อหา             
ที�ครูจะให้ข้อมูลทางภาษา มีการนาํเสนอเนื'อหาใหม่ โดยจะมุ่งเน้นการให้ผูเ้รียนได้รับรู้ และ            
ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัความหมายและรูปแบบภาษาที�ใชก้นัจริง วิธีการใชภ้าษา ในดา้นการออกเสียง 
ความหมาย คาํศพัท ์และโครงสร้างไวยากรณ์ที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้
กฎเกณฑ์ ขั'นฝึกปฏิบติั (Practice) ขั'นฝึกปฏิบติัให้ผูเ้รียนได้ฝึกใช้ภาษาที�เพิ�งเรียนรู้ใหม่จากขั'น          
การนาํเสนอเนื'อหา ในลกัษณะของการฝึกแบบควบคุมหรือชี'นาํ ครูผูส้อนเป็นผูน้าํในการฝึกไปสู่
การฝึกแบบค่อยๆ ปล่อยให้ทาํเองมากขึ'น เป็นแบบกึ�งควบคุม มีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนจดจาํรูปแบบ
ของภาษาได ้จึงเนน้ความถูกตอ้งของภาษาเป็นหลกัและขั'นการใชภ้าษาเพื�อการสื�อสาร (Production) 
ขั'นการใช้ภาษาเพื�อการสื�อสารเปรียบเสมือนการถ่ายโอนการเรียนรู้ จากสถานการณ์ในชั'นเรียน
ไปสู่การนาํภาษาไปใช้จริงนอกชั'นเรียน มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนได้ลองใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ             
ที�จาํลองจากสถานการณ์จริง หรือที�เป็นสถานการณ์จริงดว้ยตนเอง ครูผูส้อนเป็นผูแ้นะแนวทาง 
เป็นเพียงผูก้าํหนดภาระงาน หรือสถานการณ์ต่างๆ ให ้ 
  2.4 ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษที�ผูว้ิจ ัยสร้างขึ' น ใช้เทคนิคการใช้คาํถาม      
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom. 1976 : 127 ; อา้งถึงใน ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์. 2535 : 
115-117) ตามทฤษฎีครูสามารถนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน นกัเรียนที�มี
ความสามารถต่างกนัในหอ้งเรียนเดียวกนัได ้โดยการสอนเรื�องเดียวกนัในหลายๆ ระดบัตามความง่าย
และยาก โดยจดัเป็นขั'นตอนตามลาํดับอาจแบ่งเป็น ระดับ 1 - 2, ระดับ 3 - 4 และระดับ 5 - 6              
ซึ� งการสอนเช่นนี' คงจะตอ้งสังเกตพฤติกรรมเด็กพร้อมกบัทาํความเขา้ใจเด็กเป็นรายบุคคล และ
สอดคลอ้งกบัแนวทางของอาภรณ์  ใจเที�ยง (2546 : 182) กล่าวถึงแนวทางการเรียนรู้ที�เนน้ให้รู้จกัคิด
และแกปั้ญหา เขา้ใจในเรื�องที�เรียนไดดี้ขึ'น สนบัสนุนใหน้กัเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ รู้จกัแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง เทคนิคการใชค้าํถามมีบทบาทสาํคญัอยา่งยิ�งต่อการเรียนการสอน เป็นการกระตุน้ความคิด
ของนกัเรียน หากครูมีความสามารถในการใชค้าํถามที�มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้นกัเรียนไดพ้ฒันา
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เทคนิคการคิดวเิคราะห์วิจารณ์ไดดี้ นอกจากนี'ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวทางการใชค้าํถามของอาภรณ์  ใจเที�ยง 
(2546 : 185-186) ซึ� งคาํถามแบ่งตามลกัษณะของคาํตอบ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ คาํถามแบบปิด        
เป็นคาํถามที�มีคาํตอบเพียงอยา่งเดียว หรือใหเ้ลือกอยา่งใดอยา่งหนึ�ง เหมาะสมสาํหรับขอ้มูลเนื'อหาสาระ
ที�เป็นความรู้ ลกัษณะคาํถามตอ้งใชค้าํวา่อะไร ที�ไหน เมื�อไร ใคร ใช่หรือไม่ และการใชค้าํถามแบบเปิด 
เป็นคาํที�มีคาํตอบหลายอย่าง ผูต้อบตอ้งใช้ความรู้ผนวกความคิดให้เหตุผลประกอบการอธิบาย 
ลกัษณะของคาํถามจะใชค้าํถามวา่ทาํไม เพราะเหตุใด อยา่งไร   
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิค       
การใช้คาํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 มีค่าเฉลี�ย 4.73 แสดงว่านกัเรียนที�เรียนดว้ย         
ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 
มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม สาํหรับนักเรียน    
ชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ในระดบัมากที�สุด เป็นผลสืบเนื�องมาจากประเด็นสาํคญั ดงันี'  
  3.1 ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ'น        
ใชแ้นวทาง ตามนกัการศึกษา คือ บุญเกื'อ  ควรหาเวช (2542 : 94-97) ของสุวิทย ์ มูลคาํ  และอรทยั  มูลคาํ 
(2545 : 52-53) และวชัราภรณ์  เจริญสุข (2547 : 13) ที�ผูว้ิจยันาํมาปรับใชเ้ป็นชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ
ภาษาองักฤษที�มีความหลากหลายในกิจกรรมเช่น เติมคาํ เขียนประโยค ตอบคาํถาม เขียนบรรยาย 
ประกอบคาํบรรยาย ในแต่ละแบบฝึกของแต่ชุดกิจกรรมสามารถใช้สอนผูเ้รียนที�เป็นกลุ่มใหญ่      
หรือสาํหรับให้ผูเ้รียนเรียนร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 5 - 7 คน และใช้สอนแบบรายบุคคล 
สาํหรับผูเ้รียนเรียนดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล คือ ผูเ้รียนตอ้งศึกษาหาความรู้ตามความสามารถและ
ความสนใจของตนเอง  
  3.2 ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถามที�ผูว้ิจยัสร้างขึ' น          
ใชแ้นวทางของ ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2544 : 199) เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
ในการเรียนวชิาภาษาองักฤษ ดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สําหรับ
นกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ให้มีเกณฑ์การประเมินครอบคลุมองคป์ระกอบของความพึงพอใจ 
โดยการหาค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน แลว้นาํค่าเฉลี�ยไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ในการแปล
ความหมายเป็นช่วงคะแนน (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 ก : 100)   
   4.51  -  5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
   3.51  -  4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
   2.51  -  3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.51  -  2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
   1.00  -  1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด  
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  3.3 ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ'น
ดาํเนินการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษในส่วนต่างๆ 
ของชุดฝึกทกัษะที�สามารถสังเกตพฤติกรรมได้คือ ในด้านเนื'อหา ด้านการออกแบบชุดกิจกรรม 
ดา้นกิจกรรม และดา้นประโยชน์ ซึ� งสอดคลอ้งกบันารีรัตน์  กวา้งขวาง (2547 : 24) ที�ไดก้ล่าวเกี�ยวกบั
ความรู้สึกที�เกิดขึ'นเมื�อไดรั้บผลสาํเร็จตามความมุ่งหมาย ความพึงพอใจ เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา
ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่สามารถคาดคะเนได้ว่ามีหรือไม่มีจากการสังเกตพฤติกรรม           
ซึ� งวอลแมน (Wolman. 1973 : 304) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจว่ามีรู้สึกที�ดี มีความสุข เมื�อไดรั้บ
ผลสาํเร็จตามความมุ่งหมาย ความตอ้งการ หรือแรงจูงใจ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัเรื�อง การพฒันาชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม 
สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี'  
 ข้อเสนอแนะทั�วไป 
 1. ควรปรับดา้นกิจกรรมของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม 
สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ชุดนี'โดยมุ่งเนน้กิจกรรมเพื�อฝึกทกัษะแบบบูรณาการทางภาษา 
เพิ�มคาํถามในกิจกรรมทั'งก่อนเรียน ระหวา่งเรียนและหลงัการเรียน ที�ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจในการ
ปฏิบติักิจกรรม ส่งเสริมทกัษะทางภาษาและกระบวนการคิด เพิ�มตวัอย่างของแต่ละแบบฝึกหัด        
ใหง่้ายต่อการปฏิบติักิจกรรม และใชค้าํสั�งคาํอธิบายที�ชดัเจน 
 2. ควรเพิ�มระยะเวลาที�ใช้ในการวิจยั เนื�องจากการศึกษาวิจยัในครั' งนี' ใช้ระยะเวลา           
20 ชั�วโมง ทั'งนี' เพื�อใหผ้ลการทดลองมีความน่าเชื�อถือและมีประสิทธิภาพยิ�งขึ'น 

 ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั.งต่อไป 

 1. ควรมีการวจิยัและพฒันาทกัษะทางภาษาทั'ง 4 ทกัษะ คือ ทกัษะการฟัง ทกัษะการพูด 
ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียน 
 2. ควรมีการพัฒนาต่อยอดชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเทคนิคการใช้คาํถาม                  
เป็นชุดการเรียนการสอนเพื�อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  




