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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผล 

สรุปข	อมูลท่ัวไปของผู	ตอบแบบสํารวจส�วนใหญ�เป!นเพศหญิง (ร	อยละ 63.16) มีอายุ ตํ่ากว�า 20 
ป0 และ อายุ 51 ป0ข้ึนไป (ร	อยละ 25.00) มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี   (ร	อยละ 50.00) มีอาชีพรับ
ราชการ (ร	อยละ 40.00)  

สรุปความต	องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในชุมชน
ท	องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ  มีอยู�ในระดับ มาก (ค�าเฉลี่ย = 3.90) 

สรุปคุณภาพบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดังนี้  (1) หน�วยท่ี 1 คุณภาพค�าค�าดัชนีความ
สอดคล	องอยู�ในระดับ ใช	ได	 (IOC= 0.725)  และ คุณภาพความค�าความเชื่อม่ัน (α ) = .836 (2) หน�วย
ท่ี 2 คุณภาพค�าดัชนีความสอดคล	องอยู�ในระดับ ต	องมีการปรับแก	 (IOC= 0.441 และ คุณภาพความค�า
ความเชื่อม่ัน (α ) = .897  (3) หน�วยท่ี 3 คุณภาพค�าดัชนีความสอดคล	องอยู�ในระดับใช	ได	 (IOC= 
0.668) และคุณภาพความค�าความเชื่อม่ัน (α ) = .971 (4) หน�วยท่ี 4 คุณภาพค�าดัชนีความสอดคล	อง
อยู�ในระดับใช	ได	 (IOC= 0.835) และคุณภาพความค�าความเชื่อม่ัน (α ) = .992  (5) หน�วยท่ี 5 คุณ
ภาพรวมค�าดัชนีความสอดคล	องอยู�ในระดับใช	ได	 (IOC= 0.666)  และ คุณภาพความค�าความเชื่อม่ัน 
(α ) = .972  
 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร พบว�า กลุ�มก�อนเรียน 
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 14.42 และกลุ�มหลังเรียนค�าเฉลี่ย เท�ากับ 30.80 ต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ดังนั้นจึงยอมรับ 
 
5.2 การอภิปรายผล   

คุณภาพบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดังนี้ (1) หน�วยท่ี 1 คุณภาพค�าค�าดัชนีความ
สอดคล	องอยู�ในระดับ ใช	ได	 (IOC= 0.725)  และ คุณภาพความค�าความเชื่อม่ัน (α ) = .836 (2) หน�วย
ท่ี 2 คุณภาพค�าดัชนีความสอดคล	องอยู�ในระดับ ต	องมีการปรับแก	 (IOC= 0.441 และ คุณภาพความค�า
ความเชื่อม่ัน (α ) = .897  (3) หน�วยท่ี 3 คุณภาพค�าดัชนีความสอดคล	องอยู�ในระดับใช	ได	 (IOC= 
0.668) และคุณภาพความค�าความเชื่อม่ัน (α ) = .971 (4) หน�วยท่ี 4 คุณภาพค�าดัชนีความสอดคล	อง
อยู�ในระดับใช	ได	 (IOC= 0.835) และคุณภาพความค�าความเชื่อม่ัน (α ) = .992  (5) หน�วยท่ี 5 คุณ
ภาพรวมค�าดัชนีความสอดคล	องอยู�ในระดับใช	ได	 (IOC= 0.666)  และ คุณภาพความค�าความเชื่อม่ัน 
(α ) = .972  ใกล	เคียงกับการศึกษาของ ยุพาพร คูเวนเบิรHก (2552) โดยได	ทําการตรวจสอบคุณภาพ
และความเหมาะสมของบทเรียนจากครูและนักศึกษา พบว�า บทเรียนในภาพรวมมีคุณภาพระดับสูง 
ท้ังนี้อาจอธิบายได	ว�า ลักษณะของข	อสอบท่ีมีความเป!นตัวแทนความรู	 ตามขอบเขตของมวลความรู	 
(Domain) ท่ีกําหนดไว	เป!นเปPาหมายอย�างชัดเจน หรือความเป!นตัวแทนจุดมุ�งหมายของการเรียนรู	ท่ี
กําหนดไว	นั่นเอง วิธีการวัด IOC ของข	อสอบอิงเกณฑHสามารถทําได	โดยอาศัยการตัดสินของผู	ทรงคุณวุฒิ
ด	วยวิธีต�าง ๆ คือ ผู	ทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งตัดสินความสอดคล	องของข	อสอบแต�ละข	อกับจุดมุ�งหมายการ
เรียนรู	ท่ีมุ�งวัด โดยให	ผู	ทรงคุณวุฒิประเมินค�าความสอดคล	องบนมาตรประมาณค�า (Rating scale) เช�น 
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5 = สอดคล	องอย�างยิ่ง 4 = สอดคล	อง 3 = ไม�แน�ใจ 2 = ไม�สอดคล	อง และ 1 = ไม�สอดคล	องอย�างยิ่ง 
เป!นต	น จากนั้นจึงคํานวณค�าเฉลี่ยผลการตัดสินผลการตัดสินเพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑHความสอดคล	อง 
เช�น ค�าเฉลี่ย > 4.00 จึงถือว�าสอดคล	อง   ผู	ทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งตัดสินว�าข	อสอบแต�ละข	อสอดคล	อง
กับจุดมุ�งหมายของการเรียนรู	หรือไม� โดยให	 1 = สอดคล	อง หรือ 0 = ไม�สอดคล	อง หรือไม�แน�ใจ 
จากนั้นจึงคํานวณค�าสัดส�วนหรือ ร	อยละของผู	ตัดสินท่ีเห็นว�าสอดคล	อง เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑH เช�น 
ถ	าจํานวนผู	ทรงคุณวุฒิตัดสินว�าสอดคล	อง > 80 % ถือว�าข	อสอบข	อนั้นสอดคล	องกับจุดมุ�งหมาย เป!น
ต	น  การกําหนดเปPาหมายของของการเรียนรู	โดยท่ัวไป ควรกําหนดความสําคัญด	วยการจัดเรียงอันดับ
ความสําคัญของแต�ละจุดมุ�งหมาย หรืออาจกําหนดน้ําหนักความสําคัญด	วยมาตรประมาณค�า 5 ช�วง 
เช�น 5 = สําคัญมากท่ีสุด 4 = สําคัญมาก 3 = สําคัญปานกลาง  2 = สําคัญน	อย  1 = สําคัญน	อยมาก 
เม่ือได	น้ําหนักความสําคัญแล	วควรให	ผู	เชี่ยวชาญตัดสินจํานวนข	อสอบท่ีเหมาะสม  และเป!นตัวแทนมวล
เนื้อเรื่อง ประสบการณHท่ีมุ�งวัดนั้น ควรระบุให	ชัดเจนว�าต	องการให	ผู	เชี่ยวชาญตัดสินอะไรบ	าง และระดับ
ของความสอดคล	องอาจใช	รูปแบบมาตรประมาณค�า 5 สเกล หรืออาจจัดระดับเป!นสอดคล	อง (+1) ไม�
แน�ใจ (0) และไม�สอดคล	อง (-1) การสรุปผลการตรวจสอบความตรงตามเนื้อเรื่อง ควรสรุปประเด็น
ดังต�อไปนี้ ส�วนใหญ�จะเป!นการวิเคราะหHเนื้อหา แต�ในเชิงปริมาณควรมีการสรุปเชิงปริมาณ คือ ร	อยละ
ของจํานวนข	อสอบท่ีสอดคล	องกับจุดมุ�งหมาย ร	อยละของจํานวนข	อสอบท่ีสอดคล	องระดับสูงกับ
จุดมุ�งหมาย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธHระหว�างน้ําหนักความสําคัญของจุดมุ�งหมายกับจํานวนข	อสอบท่ีใช	วัด
จุดมุ�งหมาย ร	อยละของจุดมุ�งหมายท่ีไม�ได	วัดโดยข	อสอบใดเลย (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556) ท้ังนี้ข	อสอบ
มีความเท่ียงตรงคือมีค�าต้ังแต� 0.5 ข้ึนไป ถ	าหากมีค�าน	อยกว�า 0.5 ถือว�าข	อสอบข	อนั้นไม�มีความ
สอดคล	องกับวัตถุประสงคHเชิงพฤติกรรมจะต	องตัดข	อสอบนั้นออกไปหรือทําการปรับปรุงข	อสอบข	อนั้น
ใหม� 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาทักษะการใช	ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร กลุ�มก�อนเรียน 
(ค�าเฉลี่ย = 14.42) และกลุ�มหลังเรียน (ค�าเฉลี่ย = 30.80) ต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ท้ังนี้อธิบายได	ว�า กระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู	ภาษาอังกฤษนั้น ควรเริ่มต	นจากการศึกษาความ
ต	องการของผู	เรียน แล	วนําไปสู�การพัฒนาบทเรียนเพ่ือให	มีความสอดคล	องกับความต	องการของผู	เรียน 
มีเนื้อหาท่ีมีความเหมาะสม เป!นต	น สอดคล	องกับข้ันตอนการวางแผนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 5 
ข้ันตอน คือ (1) วิเคราะหHความต	องการของผู	เรียนอย�างละเอียดในแง�ของจุดประสงคHของการใช	
ภาษาอังกฤษ ความจําเป!น บทบาทในสังคม  (2) กําหนดขอบเขตของเนื้อหาท่ีผู	เรียนจําเป!นต	องเรียน  
(3) พิจารณาเนื้อหาท่ีผู	เรียนต	องการเรียนว�า เป!นภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาต�อ หรือภาษาอังกฤษเพ่ือการ
งานอาชีพ  (4) คํานึงถึงแรงจูงใจของผู	เรียนด	วย พวกวิศวกรอาจมีทัศนคติท่ีไม�ดีต�อการเรียน
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงต�างจากพวกไกดHหรือพวกทําธุรกิจโรงแรมเนื่องจากพวกนี้รู	แน�ว�าต	องใช	ภาษาอังกฤษใน
สายงานของตน จึงมีความกระตือรือร	นในการเรียนภาษาอังกฤษ ครูควรคํานึงถึงเรื่องนี้ด	วย ประการ
หนึ่งอาจจะมีนักเรียนบางกลุ�มท่ีมีอายุมากแล	ว ไม�ยอมรับการเป!นนักเรียนได	อีก โดยเฉพาะกับครูท่ีมีอายุ
น	อยกว�า ซ่ึงทําให	ผู	เรียนมีความรู	สึกในแง�ลบต�อการเรียน (Strevens, 1980: 108-121) 
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5.3 ข�อเสนอแนะ 
 ข	อเสนอแนะจากการศึกษา 
 1) ควรมีการพัฒนาเครื่องมือวิจัย ท้ัง คุณภาพแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพบทเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ให	มีคุณภาพสูงข้ึนตามลําดับ  
 2) ควรมีการพัฒนาคุณภาพบทเรียนให	เป!นท่ียอมรับในระดับสากลโดยศึกษาเอกสารงานวิจัย
ต�างประเทศ 
 
 ข	อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต�อไป 
 1) ควรมีการออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือตรวจสอบอิทธิพลของบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารให	ปรากฏผลเชิงประจักษH  
 2) ควรศึกษากับประชาชนผู	สนใจภาษาอังกฤษอย�างจริงจัง  




