
36 
 

บทที่ 5 

 

สรุปผลการวจัิย   อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 

 การศกึษาเร่ืองการสร้างและใช้แบบฝึกทักษะการใช้ verb to be ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศกึษาปีท่ี 1/2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 

2552 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยมีจ านวนท้ังหมด  34  คน  โดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง   มี

วัตถุประสง ค์เพ่ือสร้างและใช้แบบฝึกทักษะการใช้  verb to be   ของนั กเรียนระดับชั้ น

ประถมศกึษาปีท่ี 1/2                        เพ่ือศกึษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษหลัง ใช้

แบบฝึกทักษะการใช้  verb  to be  และ                  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจหลังจากใช้แบบ

ฝึกทักษะการใช้ verb to be  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ                      แบบฝึกทักษะการใช้ 

verb  to be  จ านวน  7 ชุ ด  แผนการจัดการเ รียน รู้   7  แผน   จ านวน 7 ชั่ ว โมง                       

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 10 ข้อ แบบเลอืกตอบ  3 ตัวเลือก และแบบประเมินความ

พึงพอใจของนักเรียนจ านวน 8 ข้อ 

 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศกึษา  สรุปผลได้ดังนี้ 

 1.แบบฝึกทักษะการใช้  Verb to be ของนักเ รียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/2  มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.50/81.65   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 สอดคล้องกับสมมตฐิานท่ีต้ังไว้ 

 2.หลังจากท่ีนักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้                      

Verb to be ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษเร่ือง Verb to be สูงขึ้น  คะแนนเฉลี่ยจากการ

ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3.ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ Verb to 

be สรุปผลได้ว่า   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/2 มีความพึงพอใจโดยใช้แบบฝึกทักษะ              

การใช้  Verb to be   โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =3.98)  (S=0.17) 

 

 

 

อภิปรายผล 
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 ผลการศกึษาคร้ังนี้ปรากฏว่า  การสร้างแบบฝึกทักษะการใช้ Verb to be ของนักเรียน                     

ระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 1/2   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ท าให้นักเรียนมี

ความรู้  ความเข้าใจในเร่ืองการใช้ Verb to be ดีขึ้น  และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ เพราะ 

   1.การใช้แบบฝึกทักษะการใช้ Verb to be ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/2   ผู้วิจัยได้

ท าการศึกษาวิเคราะห์คว าม รู้พ้ืนฐาน   เนื้อหาวิช าภาษาอังกฤษของนักเ รียนระดับชั้ น

ประถมศกึษาปีท่ี 1         หลังจากนั้นได้ท าแบบฝึกทักษะการใช้ Verb to be ขึ้น   โดยจัดท าให้

สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร   

 2.การใช้แบบฝึกทักษะการใช้ Verb to be ถือเป็นสว่นหนึ่งของการจัดกิจกรรม

การเรียน                  การสอนโดยจะมีขึ้น  หลังจากท่ีได้ท าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ใน                                                                         แตล่ะ

แผนแล้วก็จะให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะการใช้ Verb to be  ซึ่งลักษณะท่ีแตกต่างของแบบฝึก

ทักษะการใช้ Verb to be ถือ  ผู้ท าวิจัยได้จัดท าแบบฝึกทักษะการใช้  Verb to be คือ  ผู้วิจัยได้

จัดท าเนื้อหาเป็นหมวด ๆ  เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก  ซึ่งไม่ปรากฏในแบบฝึกหัดท่ีพบตาม

ห้องเรียน                        ท่ีท า Verb to be ท้ังหมดมารวมใน 1 แบบฝึกหัด  ท าให้นักเรียนเกิด

การสับสน  เม่ือนักเรียนได้ท า                     แบบฝึกทักษะการใช้ Verb to be  นักเรียนมีความ

เข้าใจในสิ่งท่ีผู้วิจัยสอนง่ายขึน้   นักเรียนมี                   ความกระตอืรือร้นอยากท่ีจะเรียนรู้

เนื่องจากเนื้อหาท่ีนักเรียนได้รับนัน้เร่ิมจากง่ายๆ  ก่อนแล้วจึงยากขึน้ตามล าดับ     ผู้วิจัยเลอืกใช้

ตัวการ์ตูนเป็นตัวการ์ตูนท่ีนักเรียนรู้จัก  ท าให้นักเรียนรู้สกึตื่นเตน้   อยากท่ีเรียนเพ่ิมขึน้  เพราะ

อยากทราบว่าในหมวดตอ่ ๆ  ไปจะมีตัวการ์ตูนท่ีนักเรียนรู้จักอีกหรือไม่             ซึ่งสอดคล้อง

กับ สุรางค์  สายอุดม (2541 : 20 )  ได้กล่าวถึงหลักในการท าแบบฝึกไว้ดังนี้ 

 1.ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็กและล าดับชั้นการเรียน  เด็กแรกเรียน

ยังมีประสบการณ์น้อย  แบบฝึกทักษะจะตอ้งอาศัยรูปแบบสสีวยจูงใจเด็ก  และเป็นไปตามล าดับ

ความยากง่ายเพ่ือให้เด็กมีก าลังใจท า 

 2.ให้มีจุดมุ่งหมายว่ามุ่งจะฝึกด้านใด  แล้วจัดเนื้อหารให้ตรงกับความมุ่งหมายท่ีวางไว้   

ครูตอ้งจัดท าไว้ลว่งหนา้เสมอ 

 3.ต้องค านึงถึงคว ามแตกต่ างของเด็ก  ถ้าสามารถแยกความสามารถแล้วจัดท า

แบบฝึกหัด           เพ่ือส่งเสริมแตล่ะกลุ่มได้ก็ย่ิงดี 

 4.ในแบบฝึกต้องมีค าชี้แจงง่าย ๆ  สั้น ๆ   เพ่ือให้เด็กเข้าใจ  ถ้าเด็กยังอ่านไม่ได้ครูต้อง

ชี้แจงด้วยค าพูดท่ีใช้ภาษาง่าย ๆ   ให้เด็กสามารถท าตามค าสั่งได้ 
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 5.แบบฝึกหัดต้อง มีความถูกต้อง   ครูจะต้องตรวจพิจารณาให้ถี่ ถ้วน   อย่าให้ มี

ข้อผิดพลาดได้ 

 6.การให้เด็กท าแบบฝึกหัดในแตล่ะคร้ังตอ้งให้เหมาะสมกับเวลาและความสนใจของเด็ก                  

เด็กเล็กย่อมสนใจจะท าสิ่งใดอยู่ได้ไม่นาน 

 7.ควรท าแบบฝึกหัดหลาย ๆ แบบ เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ได้กว้างขวางและส่งเสริมให้เกิด

ความคิด 

 8.กระดาษท่ีให้เด็กท าตอ้งเหนียวและทนทานพอสมควร 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 

    1.1 การสร้างแบบฝึกทักษะการใช้ Verb to be    ของนักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปี

ท่ี 1  และแบบทดสอบไปใช้ครูควรศกึษาค าชี้แจงให้เข้าใจและชัดเจน 

    1.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษควรมีการจัด

อย่างหลากหลายและมีลักษณะท่ีกระตุน้ให้ผู้เรียนได้ฝึกท้ัง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด 

การอ่าน                 การเขียน 

    1.3ครูผู้สอนควรจัดหาสื่อการเรียนท่ีสง่เสริมพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษท้ัง 4 

ทักษะมาไว้ในห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนให้มากกว่านี้ 

 2.ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

    2.1 ควรมีการศกึษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ                

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   ด้วยวิธีการสอนแบบอื่น ๆ  

    2.2 ควรมีการสร้างและพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ Verb to be ในนักเรียน

ระดับ              ชั้นอื่น ๆ  ด้วย 

 

 

 
 

 

 

 

 




