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บทท่ี 5 
 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

        การวจิยัเรื่อง การพฒันาทกัษะการเขยีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก ส าหรบั
นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนบ้านปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลกมี
ว ัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเขียนตามค าบอก  ให้มี
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 75/75เพื่อเปรยีบเทียบทกัษะการเขยีนของนักเรยีนก่อนและหลงัใช้
แบบฝึกทกัษะและเพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนที่มตี่อแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านปากยาง อ าเภอวงัทอง 
จงัหวดัพิษณุโลกจ านวน 14 คน เลือกโดยวธิีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)เครื่องมือที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ประกอบด้วย แผนการจดัการเรยีนรู้โดยใช้แบบฝึก
ทกัษะเขยีนตามค าบอกแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ภาษาองักฤษ และแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีนที่มตี่อแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค า
บอก 

 
สรปุ 
        การด าเนินการวจิยัการพฒันาทกัษะการเขยีนโดยใช้แบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก 
ส าหรับนักเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปากยาง อ าเภอวงัทอง จังหวดั
พษิณุโลก สรุปผลไดด้งันี้ 

1. แบบฝึกทกัษะการเขยีนตามค าบอก ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 
โรงเรยีนบา้นปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 76.60/77.71 

2. หลงัเรยีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถม 
ศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก นกัเรยีนมทีกัษะการเขยีนสูง
กวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

3. นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดั 
พษิณุโลก มคีวามพงึพอใจต่อแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
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อภิปรายผล 
        การวจิยัเรื่องการพฒันาทกัษะการเขยีนโดยใช้แบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก ส าหรบั
นักเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก
พบวา่ 

1. การสรา้งและหาประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะการเขยีนตามค าบอกส าหรบั 
นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4โรงเรยีนบ้านปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั  76.60/77.71 หมายความว่าแบบฝึกทกัษะมปีระสทิธภิาพที่ท าให้ผูเ้รยีน
สามารถพฒันาทกัษะการเขยีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอกสูงขึน้ทัง้นี้เป็นเพราะผูว้จิยั
ไดศ้กึษาหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ทฤษฎี หลกัการ และขัน้ตอนในการ
พฒันาแบบฝึกอย่างเป็นระบบ รวมทัง้ผา่นการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์และ
คณะผูเ้ชีย่วชาญ น าเขา้สู่การทดลองใชแ้บบเดี่ยว แบบกลุ่ม และภาคสนาม ได้รบัการปรบัปรุง
แก้ไขเป็นล าดบัข ัน้ จงึส่งผลให้แบบฝึกมีประสทิธภิาพตรงตามวตัถุประสงค์ซึ่งสอดคล้องกบั
ผลการวจิัยของ  ดาวนภา บุญทอง  (2553) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเขียนค าศพัท์
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการเขียนตามค าบอกจากเนื้ อเพลง ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนบา้นกระเบา จงัหวดัศรสีะเกษ พบวา่ จากการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
จ านวน 4 แผน แผนละ 3 ชัว่โมง ใชเ้วลาเรยีน 12 ชัว่โมง มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.04/76.05 
เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้นกัเรยีนมคีวามสนุกสนานและเพลดิเพลนิในการฝึกกจิกรรมการเขยีน
ตามค าบอก อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ณฐัจรีา ขวาไทย (2553) ได้ศกึษาผลการใช้
กิจกรรมเขียนตามค าบอกเพื่อพฒันาความสามารถในการเขยีนค าศพัท์ภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก จังหวดันครราชสีมา พบว่า 
กจิกรรมเขยีนตามค าบอก มคี่าประสทิธภิาพเท่ากบั 73.02/71.23 ซึ่งสูงกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้

2. การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดย 
ใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก ส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนบ้าน
ปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลกพบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัจากได้รบัการสอน
โดยใช้แบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอกสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01
ทัง้นี้เป็นเพราะผูว้จิยัได้ศกึษาหลกัการสร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามขัน้ตอน 
เอกสาร และงานวจิัยที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และผ่านการปรึกษาคณะผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา อกีทัง้ยงัผา่นการวเิคราะหต์รวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบตามมาตรฐานทีจ่ าเป็น ซึ่ง
ไดแ้ก่ ค่าความยากง่าย (Difficulty, p) ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination, r) และค่าความเชือ่มัน่ 
(Reliability) ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วิภาวลัย์ ฟองไพบูลย์ และคณะ (2554) ได้ศกึษา
การใชเ้ทคนิคเขยีนตามค าบอกเพื่อพฒันาค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัศกึษา พบว่า นักเรยีนที่
เรยีนโดยเทคนิคเขยีนตามค าบอกมกีารพฒันาค าศพัท์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้นี้กลุ่มทดลองมกีารพฒันาค าศพัทส์ูงกวา่กลุ่มควบคุมทีเ่รยีนโดยวธิปีกติ
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อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาพรวมหลงัการทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ยทัง้หมด
ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 อกี
ทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ ทศพร ตาดสุวรรณ์ (2550) ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัการพฒันาแบบฝึก
เสรมิทกัษะการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเขยีนค าศพัท์ภาษาองักฤษ ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 หลงัเรยีนด้วยแบบฝึก
เสรมิทกัษะสูงกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

3. ความพงึพอใจต่อแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอกของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถม 
ศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนบ้านปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลกภาพ มีความพงึพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่ นักเรยีนมคีวามพงึพอใจในระดบัมากที่สุด
ในเรื่องเกี่ยวกบันักเรยีนมคีวามสุขกบัการเรยีน แบบฝึกทกัษะมคีวามน่าสนใจ และกระตุ้นให้
นกัเรยีนมคีวามรู้ความเขา้ใจในค าศพัท์ นักเรยีนมคีวามพงึพอใจในระดบัมากในเรื่องเกี่ยวกบั
กระตุ้นให้นักเรียนสนใจในการเรียน นักเรียนสามารถพัฒนาการเขยีนค าศพัท์ กระตุ้นให้
นกัเรยีนไดเ้ขยีนค าศพัท ์แบบฝึกทกัษะชว่ยใหเ้ขา้ใจค าศพัท ์เนื้อหามคีวามน่าสนใจ และเนื้อหา
ชดัเจน เขา้ใจง่าย และนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลางในเรื่องเกีย่วกบัแบบฝึกทกัษะ
ช่วยพฒันาการเขยีนค าศพัท์ ทัง้นี้ผูว้จิยัได้ศกึษาหลกัการสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจ 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และผา่นการพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญเรื่องความเหมาะสมของ
ขอ้ความ ความสอดคล้องกบัพฤตกิรรมที่ต้องการวดั ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ สุนิตย ์
ยอดขนัธ์ (2555) ได้ศึกษาการพฒันาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศกึษาชัน้ปีที่ 2 
มหาวทิยาลยัศรปีทุม โดยใชช้ดุฝึกการเขยีนตามค าบอก พบว่านักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการ
ใช้ชุดฝึกการเขยีนตามค าบอกมีค่าเฉลี่ยที่ 4.26 ซึ่งอยู่ในระดบัมาก อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบั
ผลการวิจัย  ดาวนภา บุญทอง (2553) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเขียนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการเขียนตามค าบอกจากเนื้ อเพลง ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนบ้านกระเบา จงัหวดัศรสีะเกษ  พบว่า นักเรยีนมคีวามสนุกสนาน
และเพลดิเพลนิในการฝึกกจิกรรมการเขยีนตามค าบอก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้
1.1 การฝึกทกัษะการเขยีนตามค าบอกค าศพัทภ์าษาองักฤษ ครูผูส้อนตอ้งศกึษา 

เนื้อหาทีเ่หมาะสมกบัชว่งวยัของนกัเรยีน เพราะแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอกที่สร้างขึน้ต้อง
สนองความตอ้งการของนกัเรยีน 

1.2 ครูผูส้อนควรสรา้งบรรยากาศทีเ่ป็นกนัเองและควรฝึกอย่างสม ่าเสมอและ 
ต่อเนื่องในการจดักจิกรรมควรยดืหยุ่นเรื่องสถานทีแ่ละระยะเวลา 
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2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
2.1 ควรศกึษาวธิกีารสอนแบบอื่นๆ เพือ่พฒันาทกัษะการเขยีนของผูเ้รยีน เชน่  

การพฒันาการเขยีนแบบกึง่ควบคุม และแบบอสิระ โดยการใชแ้ผนผงัความคดิ เป็นตน้ 
2.2 ควรศกึษาคน้ควา้ เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นความคงทนใน 

การจดจ าค าศพัทภ์าษาองักฤษหลงัจากการใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอกกบันกัเรยีนที่
เรยีนโดยการสอนวธิอีื่นๆ เพือ่คน้หาวธิกีารสอนทีเ่หมาะสม 
 
 
 

 


