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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี� เป็นวิจ ัย เชิง�ดลอง มีว ัตถุประสงค์การวิจัยเพื�อ �) พัฒนาชุดกิจกรรมไวยากรณ์

ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปี�ี� � โดยการเรียนรู้แบบก�ากบัตนเอง �) ศึกษาผลสัมฤ�ธิ� �างการเรียน

วิชาภาษาองักฤษ �) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบก�ากับตนเอง �) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ชุด

กิจกรรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษ และการเรียนรู้แบบก�ากบัตนเอง กลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียนโครงการห้องเรียน

พิเศษภาษาองักฤษ ชั�นมธัยมศึกษาปี�ี� � โรงเรียนสตรีวิ�ยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา ���� มีนักเรียน

จ�านวน �� คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื�องมือในการวิจยั ไดแ้ก่ �) ชุดกิจกรรม

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ �) แบบ�ดสอบวดัผลสัมฤ�ธิ� �างการเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษ �) แบบประเมินการ

เรียนรู้โดยแบบก�ากบัตนเอง �) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษเรียนรู้แบบก�ากบั

ตนเอง สถิติ�ี�ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี�ย, ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และ dependent t-test  

ผลการวิจยัพบว่า �) นกัเรียนมีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคัท�างสถิติ�ี�ระดับ 

.05 (t = 7.50, Sig = .���) �) ผลสัมฤ�ธิ� �างการเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษ นกัเรียนผ่านเกณฑ์ มีคะแนนไม่            

ต ��ากวา่ร้อยละ �� จ�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จ�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ 

��.�� �) นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบก�ากบัตนเองอยู่ในระดบัดีมาก จ�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ �� 

และระดบัดีจ�านวน � คน คิดเป็นร้อยละ �� �) นกัเรียนมีความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = �.��, S.D. = 

0.27) 

 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วิ�ยาลยัครุศาสตร์ มหาวิ�ยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 �ี�ปรึกษาวิ�ยานิพนธ์  
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ค�าส�าคทั: ชุดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษ, การเรียนรู้แบบก�ากบัตนเอง, โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษ 

 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา  

 ประเ�ศไ�ยควรจะตระหนกัถึงความส�าคทัในการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง การเรียนภาษาองักฤษ�ี�

ไม่ใช่เรียนเพื�อ�่องจ�าไปสอบ แต่ควรจะเป็นการ�ี�เรียนได้น�าความรู้ไปใช้ อย่างน้อย�ี�สุดคือเพื�อสื�อสารกบั

ผูเ้รียนให้รู้เรื� อง เราควรเริ� มต้นพฒันาเริ� มตั� งแต่กลุ่มนักเรียนและนักศึกษาซึ� งจะเป็นกลุ่มแรงงานหลักใน

ระยะเวลาใกลนี้� ดงันั�น ในฐาน�ี�ผูว้ิจยัเป็นครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ ผูว้ิจยัจึงอยากเตรียมความพร้อม และวาง

พื�นฐานในดา้นภาษาให้นกัเรียน ให้นกัเรียนไดมี้คลงัค�าศพั� ์และพื�นฐานดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื�อน�าไป

พูดหรือเจรจาต่อรองกบัชาวต่างชาติ และเพื�อน�า�กัษะความรู้ในวชิาภาษาองักฤษนั�นไปใชใ้นการสมคัรงานหรือ

ประกอบอาชีพ ซึ� งผลส�ารวจออกมาว่าสาขางาน�ี�จะขาดแคลนในอีก 4 ปีขา้งหน้านั�นคือ วิศวกรรม พยาบาล 

สถาปัตยกรรม �นัตแพ�ย ์และนกับทัชี  (ศูนยข์่าวอาร์เอสยูนิวส์, 2555) ซึ� งแต่ละสาขางาน�ี�กล่าวมาขา้งตน้นั�น 

ลว้นแต่ตอ้งใช้ภาษาองักฤษในการประกอบอาชีพ�ั�งสิ�น หากนกัเรียนจะ�ราบความหมาย หรือแค่สน�นากบั

ชาวต่างชาติไดเ้พียงแค่ Yes, No, Ok ก็เกรงวา่จะไม่เพียงพอต่อการประกอบ เพราะผูว้ิจยัเชื�อวา่ หากผูใ้ดมี�กัษะ

พื�นฐาน�างดา้นภาษาองักฤษ�ี�ดีก็จะสามารถสร้างโอกาส�ี�ดีให้ตนเองไดม้ากกว่าผูอื้�น เพราะไม่เพียงแค่การ

��างานในประเ�ศไ�ยเ�่านั�นหากยงัสามารถน�าความรู้�ี�ไดไ้ปประกอบอาชีพในต่างประเ�ศไดอี้กดว้ย รวม�ั�ง

ยงัเป็นการเปิดโลก�ศัน์ให้กบัตนเอง เพราะเราสามารถสื�อสารกบัคนได�้ั�งโลกดว้ยภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ

จะ��าให้เราสามารถรับรู้เรื�องราวต่างๆไดม้ากยิ�งขึ�น ซึ� งการรับรู้ข่าวสารขอ้มูลจาก�ั�วโลกก็เป็นสิ�ง�ี�ส�าค ัทอีก

ประเด็นหนึ�ง�ี�จะ��าใหป้ระเ�ศไ�ยสามารถรู้เ�่า�นัความเคลื�อนไหว�างเศรษฐกิจของประเ�ศสมาชิกอาเซียน 

และประเ�ศอื�นๆ�ั�วโลก 

ระบบการศึกษาในบา้นเรา ถูกสังคมหยิบยกมาพูดถึงความลม้เหลวบ่อยครั� ง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการ

ประเมินคุณภาพ�างการศึกษา �ั�งวธีิการเรียนการสอน การจดั��าหลกัสูตร และผลพวงต่างๆ�ี�เด็กนกัเรียนไดรั้บ

จากการศึกษาในสถาบนัต่างๆ ลว้นแลว้แต่ถูกประเมินวา่ต��ากวา่มาตรฐาน�ั�งสิ�นดงันั�นจึงเกิดค�าถามมากมายกบั

หน่วยงาน�ี�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษา โดยเฉพาะกระ�รวงศึกษาธิการ ซึ� งมีหนา้�ี�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษา�ุกขั�นตอน

ของกระบวนการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร ต�าราเรียน ครู การจดัวิธีการเรียนการสอน และโรงเรียนแม้ว่า

การศึกษาในบา้นเราจะมีการเปลี�ยนแปลงและปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัยุคสมยัมาตลอด แต่ถึงกระนั�นปัทหา

หลากหลายก็ยงักลายเป็นจุดบกพร่อง��าให้ระบบการศึกษาอ่อนแอ จนส่งผลถึงระดบัมาตรฐาน และเป็นปัทหา

�ี�ส�าคทัอยา่งหนึ�งของชาติ �ี�จะต้อง��าการปฏิรูปใน�ุกๆดา้น ไม่วา่จะเป็นหลกัสูตร วิธีการเรียนการสอน ต�ารา
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เรียนในแต่ละระดบัชั�น รวมไปถึงการพฒันาคุณภาพของครูผูส้อน สิ�งเหล่านี� คือ�างออก�ี�จะช่วยลดปัทหา�ี�เกิด

ขึ�นกบัวงการศึกษา�ี�ถูกวิพากษว์จิารณ์อยา่งหนกัมาโดยตลอด (นิรันศกัดิ�  บุทจนั�ร์, 2559) 

ในปัจจุบนั นกัเรียนส่วนใหท่ไม่สามารถสื�อสารกบัชาวต่างชาติได ้�ั�ง�ี�เรียนภาษาองักฤษเป็นวิชา

พื�นฐานอยา่งนอ้ย 12 ปี เรียนตั�งแต่ประถมศึกษา 1 จนถึง มธัยมศึกษาปี�ี� 6 เหตุผลหลกัมาจาก นกัเรียนไม่�ราบ

ว่าชาวต่างชาติพูดอะไร และควรจะสื� อสารอะไรออกไป ซึ� งหากนักเรียนมีพื�นฐาน�างด้านไวยากรณ์

ภาษาองักฤษ�ี�ดีนั�น ก็สามารถช่วยใหน้กัเรียนมีความมั�นใจ และกลา้�ี�จะสื�อสารกบัชาวต่างชาติมากขึ�น 

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เป็น�กัษะขั�นพื�นฐาน�ี�ส�าคทัของการเรียนภาษา�ุกภาษา เพื�อน�าไปใช้ใน

การฟัง พุด อ่าน และเขียนได้ถูกตอ้ง ในปัจจุบนันี�  ขอ้สอบวิชาภาษาองักฤษ เช่น TOEFL และ IELTS แต่ละ

�ักษะนั� น ผู ้สอบจะต้องมีพื�นฐาน�างด้านไวยากรณ์�ี�ดี มิฉะนั� นจะ��าให้ผลสอบออกมาไม่ดีเ�่า�ี�ควร 

นอกจากนี�  ครูผูส้อนยงัมีบ�บา�ส�าคทัในการถ่าย�อดความรู้เป็นอย่างมาก เพราะครูตองเข้าใจหลักไวยากรณ์

ภาษาองักฤษเป็นอยา่งดี เขา้ใจปัทหาของนกัเรียนไ�ยในการเรียนไวยากรณ์ และมีความสามารถในการถ่าย�อด

ให้นักเรียนเขา้ใจหลกัไวยากรณ์อย่างรวดเร็ว ง่าย ไม่เบื�อ และสามารถน�าไปใช้ได้อย่างถูกตอ้งแม่นย �า (วิไล         

ค�ากระบือ, 2551) 

สิ� งส�าคทัส�าหรับการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษคือ ชุดกิจกรรม วฒันาพร ระงบั�ุกข์ (2542)   

กล่าววา่ ชุดกิจกรรมคือ การเรียนรู้�ี�ไดรั้บการออกแบบ และจดัอยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ยจุดมุ่งหมาย เนื�อหา 

และวสัดุอุปกรณ์ โดยกิจกรรมต่างๆ ดงักล่าวไดรั้บการรวบรวมไวเ้ป็นระเบียบในกล่อง เพื�อเตรียมไวใ้ห้ผูเ้รียน

ไดศึ้กษาจากประสบการณ์�ั�งหมด ซึ� งสอดคลอ้งกบั Skinner (1940) ไดเ้สนอเกี�ยวกบัชุดกิจกรรมไว ้3 ข้อ คือ           

1) ชุดกิจกรรมเป็นการเรียนดว้ยตนเอง ผูเ้รียนจะลงมือกระ��าดว้ยตนเอง ตดัสินใจ ในการเรียนครั� งนั�นๆ ดว้ย

ตนเอง 2) ชุดกิจกรรมสามารถแก้ปัทหาของการเสริมแรงได้อย่าง�ั�วถึง เพราะเด็ก�ี�เรียน จากชุดกิจกรรม             

จะสามารถ�ราบผลการเรียนของตนได�้นั�ีเ�่ากบัเป็นการเสริมแรง และยงัสามารถแกปั้ทหาในกรณี�ี�นกัเรียน

มากแต่ครูนอ้ย ช่วยในการแบ่งเบาภาระงานของครูช่วยให้ นกัเรียน�ราบผลการ��างานของตนเองได้�นั�ีโดย

ไม่ตอ้งรอผลการตรวจงานจากครู � �าให้ครูสามารถ เสริมแรงเด็กไดอ้ยา่ง�ั�วถึง 3) ชุดกิจรรมมีการจดัเนื�อหาการ

เรียนเป็นระบบระเบียบ โดยการจดัเนื�อหาวิชาต่างๆ �ี�สอนเขา้เป็นส่วนๆ เรียงล�าดบัความยากง่ายมีลกัษณะค่อย

เป็นค่อยไป เพื�อใหเ้ด็กประสบผลส�าเร็จ�ีละขั�นก่อนจะไดเ้ป็นก�าลงัใจใหผู้เ้รียนในขั�นต่อๆไป 

ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงหากลวิธี�ี�จะ��าให้นักเรียนใช้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษได้อย่างถูกตอ้ง จึงเล็งเห็น

ความส�าคทัของการพฒันาชุดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษ โดย�ี�ให้ผูเ้รียนใช้วิธีการเรียนรู้โดยการก�ากบั

ตนเอง (Self-regulation learning) การก�ากบัตนเองหมายถึงการกระ��า�ี�ผูเ้รียนมีการรู้คิดของตนเองมีแรงจูงใจ  

ไดค้วามรู้และ�กัษะต่างๆ  จากการแสวงหาและความพยายามของตนเอง Wynne Harlen (2002) กล่าววา่ ผู�ี้�ใช้
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วธีิการเรียนรู้แบบก�ากบัตนเองเป็นผู�ี้�มีความส�าเร็จในการเรียนสูง โดยใหเ้หตุผลวา่ เมื�อผูเ้รียนมีการก�ากบัตนเอง 

จะมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง มีการควบคุมพฤติกรรมในการเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้

ดว้ยตนเอง รู้วา่จะใชยุ้�ธวิธีใดในการเรียน มีการจูงใจตนเอง และสามารถควบคุมตนเองให้กระ��าพฤติกรรม

เพื�อไปสู่การบรรลุเป้าหมายซึ�งสิ�ง�ี�ผูเ้รียนควรปฏิบติั (สุภาพรรณ โคตรจรัส, 2542) โดยการก�ากบัตนเองในการ

เรียนรู้ส่งผลให้ผลสัมฤ�ธิ� �างการเรียนสูงขึ�น จึงมีความส�าคทั�ี�ควรส่งเสริมให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัเพื�อปรับปรุง

และพฒันาอยา่งต่อเนื�อง (สมโภชน์ เอี�ยมสุภาษิต, 2550 : 49-50) 

ผูวิ้จยัเชื�อวา่ หากนกัเรียนมีรากฐานดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษ�ี�ยงัไม่แน่นพอ อาจจะ��าให้นกัเรียน

ประสบปัทหาในการเรียนวิชาภาษาองักฤษในระดบั�ี�สูง และอาจจะส่งผลให้นกัเรียนไม่ชอบในการเรียนวิชา

ภาษาองักฤษอีกต่อไป ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงเห็นความส�าคทัในการพฒันาชุดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษ โดยใช้

การเรียนรู้แบบก�ากบัตนเอง เพื�อส่งเสริมนกัเรียนให้มีความรู้ และความจ�า�ี�คง�น และเพื�อเป็นรากฐานส�าคทัใน

การเรียนวชิาภาษาองักฤษในระดบั�ี�สูงขึ�น 

 

1. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

�. เพื�อพฒันาชุดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปี�ี� � โดยการเรียนรู้

แบบก�ากบัตนเอง 

�. เพื�อศึกษาผลสัมฤ�ธิ� �างการเรียนวชิาภาษาองักฤษ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปี�ี� � 

�. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบก�ากบัตนเองของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปี�ี� � 

�. เพื�อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ชุดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษ และการเรียนรู้แบบ

ก�ากบัตนเอง นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปี�ี� � 

 

2. สมมุติฐานของการวจิัย 

�. นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษ หลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคทั�างสถิติ�ี�ระดบั .05 

2. นกัเรียนมีผลสัมฤ�ธิ� �างการเรียนวชิาภาษาองักฤษ มีคะแนนไม่ต��ากวา่ร้อยละ �� 

�. นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบก�ากบัตนเองอยูใ่นระดบัมาก 

�. นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปี�ี� � มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษในระดบัมาก 
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3. ขอบเขตการวิจัย 

�. ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรไดแ้ก่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปี�ี� �โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ปีการศึกษา ���� 

จ�านวน � ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน �� คน 

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปี�ี� � โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ปีการศึกษา 

���� จ�านวน � ห้องเรียน ได้แก่ห้อง ม.�/�� จ�านวนนักเรียน �� คน เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 

เนื�องจากเป็นห้อง�ี�ผูว้ิจยัเป็นครู�ี�ปรึกษา 

�. ตวัแปร�ี�ใช้ในการวิจยั 

ตวัแปรตน้: �. ชุดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 

�. การเรียนรู้แบบก�ากบัตนเอง 

ตวัแปรตาม: �. ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 

  �. ผลสัมฤ�ธิ� �างการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 

  �. พฤติกรรมการเรียนรู้แบบก�ากบัตนเอง 

 �. ความพึงพอใจของนกัเรียน�ี�มีต่อชุดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษและการเรียนรู้

แบบก�ากบัตนเอง 

3. เนื�อหา�ี�ใชใ้นการวจิยั 

หนังสือเรียนวิชาภาษาองักฤษ 3 (อ21101) ตามหลกัสูตรภาษาองักฤษ ปี 2551  

บ��ี� 4 Body and mind เนื�อหา�างไวยากรณ์ภาษาองักฤษเรื�อง 1) Past simple and present perfect 

contrast 2) present perfect and present perfect continuous contrast  

บ��ี� 5 Our future เนื�อหา�างไวยากรณ์ภาษาองักฤษเรื�อง 1) Zero and first conditionals               

2) future perfect and future continuous contrast 

บ��ี� 6 Telling tales เนื�อหา�างไวยากรณ์ภาษาองักฤษเรื�อง Reported speech (statement and 

question) 

4. ระยะเวลา�ี�ใช้ในการวิจยั 

ภาคเรียน�ี� 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 16 คาบเรียน ใช้เวลาคาบเรียนละ 50 นา�ี 
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�.  เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 

2. แบบ�ดสอบ�างการเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 

3. แบบ�ดสอบวดัผลสัมฤ�ธิ� �างการเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 

4. แบบประเมินการเรียนรู้โดยแบบก�ากบัตนเอง  

5. แบบสอบถามระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษเรียนรู้แบบก�ากบัตนเอง 

 

5. การด�าเนินการวิจัย  

 การวจิยัในครั� งนี�  เป็นการวจิยัเชิง�ดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design ซึ� งมีกลุ่ม

�ดลองกลุ่มเดียว (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ. 2543: 216) โดยมีแบบแผนการ�ดลอง ดงัตาราง�ี� 1 

 

Group Pre-test Treatment Post-test 

R O1 T O2 

 

6. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขั�นเตรียม   

ผู ้สอนชี� แจงและอธิบายถึงวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรม

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ�ี�มีการเรียนรู้โดยแบบก�ากบัตนเอง 

ขั�นด�าเนินการ 

1. ผูส้อนให้นักเรียน��าแบบ�ดสอบ วิชาภาษาองักฤษ จ �านวน �� ขอ้ ใช้เวลา 3� นา�ี เกี�ยวกบัความรู้

ไว ยากร ณ์ภ าษ าอังกฤ ษ  เรื� อง  past simple and present perfect contrast, present perfect and present perfect 

continuous contrast, zero and first conditionals, future perfect and future continuous contrast และ  reported 

speech (statement and question) ก่อนเรียน (pre-test) เพื�อให้นกัเรียน�ราบความรู้ความสามารถของตนเองก่อน

ใชชุ้ดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษโดยแบบก�ากบัตนเอง �ั�งนี�ผูส้อนไดเ้ฉลยค�าตอบใหน้กัเรียน�ราบ 

2. ผูส้อนด�าเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษ จ�านวน 15 ชุด ใช้เวลาชุดละ                

50 นา�ี และในการสอนแต่ละชุด ผูส้อนจะให้นกัเรียนเรียนรู้โดยแบบก�ากบัตนเอง�ุกๆครั� ง และ��าแบบฝึก

หลงัจากเรียน�ั�ง 15 ชุดกิจกรรม  
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3. เมื�อเรียนครบ 15 ชุดกิจกรรมแลว้ ผูส้อนให้นักเรียน��าแบบ�ดสอบ วิชาภาษาองักฤษ จ �านวน �� 

ขอ้ ใช้เวลา 3� นา�ี เกี�ยวกบัความรู้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เรื�อง past simple and present perfect contrast, present 

perfect and present perfect continuous contrast, zero and first conditionals, future perfect and future continuous 

contrast และ reported speech (statement and question) หลังเรียน (post-test) ซึ� งเป็นข้อสอบคู่ขนาน เพื�อให้

นกัเรียน�ราบความรู้ความสามารถของตนเองหลงัใชชุ้ดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษโดยแบบก�ากบัตนเอง 

�ั�งนี�ผูส้อนไดเ้ฉลยค�าตอบใหน้กัเรียน�ราบ 

4. �ิ�งระยะ 1 สัปดาห์ให้นักเรียนกลับไป�บ�วนไวยากรณ์�ี�เรียน�ั� งหมดจากแบบฝึกหัด และ

แบบ�ดสอบ หลงัจากนั�นผูส้อนให้นกัเรียน��าแบบ�ดสอบวดัผลสัมฤ�ธิ� �างการเรียนวิชาภาษาองักฤษ จ�านวน 

30 ขอ้ ใช้เวลา 1 ชั�วโมง 

ขั�นสรุป 

1. ผู้สอนให้นักเรียนสรุปผงัความคิดเรื� องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และให้น�าไปติด�ี�กระดานหลัง

หอ้งเรียน และใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกนัตดัสินวา่การเขียนผงัความคิดสรุปของใครถูกตอ้ง และให้รายละเอียด

มาก�ี�สุด 

2. ผูส้อนใหน้กัเรียน��าแบบประเมินการก�ากบัตนเอง จ�านวน 1 ชุด�ี�สร้างขึ�น 

3. ผูส้อนใหน้กัเรียน��าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัจากการสอนสิ�นสุดลง 

ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูล�ั�งหมดเพื�อน�าไปวเิคราะห์และประมวลผล�างสถิติ 

 

7. การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูล�ี�ไดจ้ากการด�าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัได้��าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้

โปรแกรม�างสถิติส�าเร็จรูป โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

1. ผูว้จิยัไดน้�าขอ้มูล�ั�งหมดมาวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติพื�นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน และ t-test (dependent sample) 

2. ประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมส�าเร็จรูป แปลผล และวิเคราะห์ขอ้มูล 

3. อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 

 

 

 

363350367365366



8 
 

8. ผลการวิจัย 

ตอน�ี� 1 คะแนนระหว่างเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษ และการเรียนรู้แบบก�ากบั

ตนเอง พบว่ามีนกัเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ�านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และคะแนน�ดสอบ�างการเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ก่อนเรียนและหลงั

เรียน เมื�อใชชุ้ดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษ โดยการเรียนรู้แบบก�ากบัตนเอง พบวา่คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่

คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคทั�างสถิติ�ี�ระดบั .05 (t = 7.50, Sig = .000)  

 

ตาราง�ี� 2 เปรียบเ�ียบคะแนน�ดสอบ�างการเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษ โดยใชชุ้ดกิจกรรม 

และการเรียนรู้แบบก�ากบัตนเองของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปี�ี� � จ�านวน 30 คน 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม Mean S.D. t Sig. (2-tailed) 

ก่อนเรียน 30 20 9.63 2.60 
7.50* 0.000 

หลงัเรียน 30 20 12.06 2.16 

*มีนัยส�าคทั�างสถิติ�ี�ระดบั .05 

 

ตอน�ี� 2 ผลสัมฤ�ธิ� �างการเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษโดยใช้ชุดกิจกรรม และการเรียนรู้แบบ

ก�ากบัตนเองของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปี�ี� � พบว่ามีค่าเฉลี�ยอยู่�ี� 66.44 โดยมีนกัเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 

จ�านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 47.27 และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จ�านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 

ตอน�ี� 3 พฤติกรรมการเรียนรู้แบบก�ากบัตนเองของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปี�ี� 2 พบว่ามีนกัเรียน

เป็นผูเ้รียนแบบก�ากบัตวัเองระดบัดีมากจ�านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และระดบัดีจ �านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 

30 และเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล�าดบัจากคะแนนเฉลี�ยมากไปหาน้อย ดงันี�  มีความมุ่งมั�น และตั�งใจ�ี�จะ

��างาน�ี�ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จ , สามารถก�ากบัพฤติกรรม�ี�ตนเองเพื�อให้เป็นไปตามเป้าหมาย�ี�วางไวไ้ด้  

(คะแนนเฉลี�ย 4.77) สามารถบริหาร และจดัการเวลาในการ��างานไดอ้ยา่งมีประสิ�ธิภาพ (คะแนนเฉลี�ย 4.73)  

มีความกระตือรือร้น และรับผดิชอบต่องาน�ี�ไดรั้บมอบหมาย (คะแนนเฉลี�ย 4.40) และสามารถก�าหนดเป้าหมาย

เฉพาะของตนเองได้ (คะแนนเฉลี�ย 4.37) 
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ตอน�ี� 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนห้องเรียนชั�นมธัยมศึกษาปี�ี� � �ี�มีต่อชุดกิจกรรม

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้แบบก�ากับตนเอง พบว่าภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                    

( X = 4.09, S.D. = 0.27) เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล�าดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อยคือ ดา้นกิจกรรมการ

เรียนรู้ ( X = 4.84, S.D. = 0.72) ด้านครูผู ้สอน ( X = 4.01, S.D. = 0.93) ด้านสื� อการเรียนการสอน ( X = 4.00, 

S.D. = 0.94) 

 
9. อภิปรายผล 

จากการวิจยัเรื�อง การพฒันาชุดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษ โดยการเรียนรู้แบบก�ากบัตนเองของ

นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปี�ี� � สามารถอภิปรายผลไดด้งันี�  

1. คะแนนระหวา่งเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษ และการเรียนรู้แบบก�ากบัตนเอง 

พบวา่มีนกัเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ�านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ จ�านวน           

4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ซึ� ง ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(����) ไดก้ล่าวไวว้า่ ชุดกิจกรรมสามารถน�ามาใชพ้ฒันาการ

ก�������� �����

ค���� ��������

ค�������� ���

ก��ก��ก ������ก���

����������

0

1

2

3

4

5

�� ���� ���� ก��ก���

ค����������

4.73 

4.77 
4.77 

4.40 

4.37 
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เรียนการสอนของครูให้มีประสิ�ธิภาพดีขึ�น ชุดกิจกรรม�ี�ดีจะตอ้งมีองคป์ระกอบ�ี�แตกต่างกนัออกไป ถา้ขาด

องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ�ง อาจมีผลต่อการพฒันาการเรียนการสอน และคะแนน�ดสอบ�างการเรียน

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ก่อนเรียนและหลงัเรียน เมื�อใชชุ้ดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษ โดยการเรียนรู้แบบ

ก�ากบัตนเอง พบว่าคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคทั�างสถิติ�ี�ระดับ .05 (t = 7.50,            

Sig = .000) นกัเรียนมีพฒันาการ�างการเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษในระดบัดีมีคะแนนตั�งแต่ 11 คะแนนขึ�นไป 

และบางกิจกรรมนกัเรียนมีคะแนนสูงถึง 18 – 19 คะแนน เนื�องจากนกัเรียนรู้จกัศึกษาคน้ควา้ และสามารถก�ากบั

ติดตามตนเองได้ตามเป้าหมาย�ี�ตั�งไว ้ ซึ� ง Bandura (1986) เชื�อว่าบุคคลสามารถกระ��าสิ� งต่างๆเพื�อควบคุม

ความคิด ความรู้สึกและการกระ��าของตนเองได ้และไดอ้ธิบายวา่กระบวนการของการก�ากบัตนเองไวด้ว้ยกนั           

3 ขั�นตอนคือ 1) กระบวนการสังเกตตนเอง (Self-observation) 2) กระบวนการตัดสินใจ (Judgment Process)               

3) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-Reaction) และ Woolfolk (1993) ได้อธิบายกระบวนการเรียนรู้โดยการ

ก�ากบัตนเองวา่ การตั�งเป้าหมาย การบนั�ึก และการประเมินผล การจดบนั�ึกการใหแ้รงเสริมกบัตนเอง ไพฑูรย ์

สินลารัตน์ และคณะ (2550) กล่าวถึงแนวคิดการเรียนรู้โดยการก�ากบัตนเองว่า ให้ผูเ้รียนมีอิสระในการเลือก

เป้าหมาย และกิจกรรม�ี�จะ��าได้อย่างหลากหลาย งาน�ี�� �ามีความ�า้�ายแต่ไม่ถึงกบัเกินความสามารถ ช่วย

ผูเ้รียนใหรู้้แหล่งแสวงหาความรู้ และสามารถเขา้ถึงได ้รวมถึงสามารถประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเอง และ

ปรับปรุงแก้ไขได้ มีการร่วมมือกบัเพื�อนเพื�อเป็นก�าลงัใจให้��างานต่อไป ให้ความช่วยเหลือ�างเ�คนิคยาม

จ�าเป็น จุดเนน้ของการเรียนอยู�ี่�การสร้างความหมายจากสิ�ง�ี�อ่าน เขียน และอภิปราย ผล�ี�เกิดขึ�นคือ ผูเ้รียนเกิด

ความภาคภูมิใจ ความส�าเร็จ สะ�อ้นจากจินตนาการ ความเขา้ใจกลวิธีในการเรียน รวมถึงความพยายาม 

2. ผลสัมฤ�ธิ� �างการเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษโดยใช้ชุดกิจกรรม และการเรียนรู้แบบก�ากับ

ตนเอง ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปี�ี� � พบวา่มีค่าเฉลี�ยอยู�ี่� 66.44 โดยมีนกัเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ�านวน 

14 คน คิดเป็นร้อยละ 47.27 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จ �านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33เนื�องจาก

แบบ�ดสอบวดัผลสัมฤ�ธิ� เป็นข้อสอบ�ี�น�าความรู้จากชุดกิจกรรม�ั�ง 15 ชุดกิจกรรมมา��าเป็นข้อสอบ ซึ� ง

นักเรียนตอนเรียนได้� �าแบบฝึก และแบบ�ดสอบเป็นชุดๆ แต่เมื�อสอบวดัผลสัมฤ�ธิ� ครั� งสุด�้ายจึง��าให้

นักเรียนอาจลืมเรื� อง�ี�ได้เรียนในชุดกิจกรรมแรกๆไป �ั� งๆ�ี�ครูให้กลับไป�บ�วน และอีกประการหนึ� ง

แบบ�ดสอบวดัผลสัมฤ�ธิ� �างการเรียนบางขอ้อาจยากเกินไปจึง��าให้นกัเรียน��าขอ้สอบไม่ได้ และคะแนน

สอบไม่ผ่านเกินครึ� งหนึ� งของนกัเรียน�ั�งหมด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ�องแดง สุกเหลือง และคณะ (2550, 

บ�คัดย่อ) ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื� องศาสนพิธี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม ส�าหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปี�ี� � ผลสัมฤ�ธิ� �างการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้เรื� องศาสนพิธี อย่างมีนัยส�าคัท�างสถิติ�ี�ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยวรรณ                     
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พนัธุ์มงคล (2552) ไดศึ้กษาผลของการใชโ้ปรแกรมการก�ากบัตนเอง�ี�มีต่อการมีวินยัในตนเอง และผลสัมฤ�ธิ�

�างการเรียนของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปี�ี� 6 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่ม�ดลอง�ี�ได้รับการใช้

โปรแกรมการก�ากับตนเอง มีวินยัในตนเอง และมีผลสัมฤ�ธิ� �างการเรียนสูงขึ�น อย่างมีนยัส�าคทั�างสถิติ�ี�

ระดับ .01 และนกัเรียนกลุ่ม�ดลอง�ี�ไดรั้บการใช้โปรแกรมการก�ากบัตนเองมีวินยัในตนเอง และมีผลสัมฤ�ธิ�

�างการเรียนสูงกว่านกัเรียนกลุ่มควบคุม�ี�ไม่ได้รับการใช้โปรแกรมก�ากบัตนเอง อย่างมีนยัส�าคทั�างสถิติ�ี�

ระดบั .01 

3. พฤติกรรมการเรียนรู้แบบก�ากบัตนเองของนักเรียนชั� นมธัยมศึกษาปี�ี� 2 พบว่ามีนักเรียนเป็น

ผูเ้รียนแบบก�ากบัตวัเองระดบัดีมากจ�านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และระดบัดีจ �านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 

และเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล�าดบัจากคะแนนเฉลี�ยมากไปหานอ้ย ดงันี�  มีความมุ่งมั�น และตั�งใจ�ี�จะ��างาน�ี�

ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จ, สามารถก�ากบัพฤติกรรม�ี�ตนเองเพื�อให้เป็นไปตามเป้าหมาย�ี�วางไวไ้ด้  (ค่าเฉลี�ย 

4.77) สามารถบริหาร และจดัการเวลาในการ��างานไดอ้ยา่งมีประสิ�ธิภาพ (ค่าเฉลี�ย 4.73) มีความกระตือรือร้น 

และรับผิดชอบต่องาน�ี�ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี�ย 4.40) และสามารถก�าหนดเป้าหมายเฉพาะของตนเองได้ 

(ค่าเฉลี�ย 4.37) ซึ� ง Zimmerman (1990) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้การก�ากบัตนเองวา่ เป็นความตระหนกัรู้

ถึงความเป็นจริงและมี�กัษะในการควบคุมตนเองได ้ว่าเมื�อไหร่ควร��าหรือไม่ควร��าอะไร และหา�างออก�ี�

เหมาะสมเพื�อให้เกิดการเรียนรู้�ี�มีประสิ�ธิภาพมาก�ี�สุด และมลัพลาส์ (1999) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

การก�ากบัตนเอง การก�าหนดเป้าหมายความสามารถของตนเอง ความวิตกกังวลกบัผลสัมฤ�ธิ� ในการเรียน

คณิตศาสตร์ ซึ� งการศึกษานี� ใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนมธัยมศึกษา จ�านวน 144 คน พบว่าความสามารถของ

ตนเองมีความสัมพนัธ์�างบวกกบัผลสัมฤ�ธิ� �างการเรียนคณิตศาสตร์ และมีความสัมพนัธ์�างการบวกกบัการ

ก�ากบัตนเอง และมีความสัมพนัธ์�างลบกบัการวิตกกงัวล และการก�าหนดเป้าหมายมีความสัมพนัธ์�างบวกกบั

การก�ากบัตนเอง และความวติกกงัวลไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถของตนเองหรือผลสัมฤ�ธิ� �างการเรียน

คณิตศาสตร์  

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั� นมัธยมศึกษาปี�ี�  � �ี� มีต่อชุดกิจกรรมไวยากรณ์

ภาษาองักฤษ และการเรียนรู้แบบก�ากบัตนเอง พบวา่มีภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.48 S.D. 

= 0.03) เมื�อพิจารณาแต่ละดา้นมีคะแนนเฉลี�ยเรียงจากมากไปนอ้ยดงันี�  ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก

�ี�สุด ( X = 4.84, S.D. = 0.72) ด้านครูผูส้อน อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.01, S.D. = 0.93) ด้านสื�อการเรียนการสอน 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.00, S.D. = 0.94) ซึ� งสอดคล้องกับจุฑามาศ คาโส และคณะ (2551, บ�คัดย่อ)                             

ผลการศึกษาความพึงพอใจพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมในระดบัมาก�ี�สุด และศกัดิ� สิ�ธิ�                  

�องจ�าปา (2559) ศึกษาเรื�องการใช้กระบวนการเรียนรู้ โดยก�ากบัตนเองเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาหน้า�ี�
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พลเมืองของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปี�ี� 4 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลการใชก้ระบวนการเรียนรู้โดยก�ากบัตนเอง

เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาหน้า�ี�พลเมือง ของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปี�ี� 4 ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก                    

( X = 3.80) 2) ผลสัมฤ�ธิ� �างการเรียนมีนกัเรียนผา่นเกณฑ์ไม่ต ��ากวา่ร้อยละ 70 ตาม�ี�ก�าหนดไว ้จ �านวน 11 คน 

คิดเป็นร้อยละ 42.30 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ�านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69 3) การใช้กระบวนการ

เรียนรู้โดยก�ากบัตนเอง นกัเรียน�ุกกลุ่มมีคะแนนพฤติกรรมการ��างานเป็นกลุ่มในภาพรวมอยู่ระดบัดีมาก คิด

เป็นค่าเฉลี�ย 3.43 – 3.76 4) ระดบัความพึงพอใจต่อการใชก้ระบวนการเรียนรู้โดยการก�ากบัตนเอง โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.12, S.D. = 0.16) 

 

10. ข้อค้นพบจากการวิจัย 

การเรียนรู้แบบก�ากับตนเอง มีผลดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ� งสามารถ��าให้นักเรียนได้มี

พฤติกรรมด้านความมุ่งมั�นในการเรียนรู้สูง และสามารถบริหารเวลา เนื�องจากผลการประเมินการเรียนรู้

รายบุคคล โดยการก�ากบัตนเองอยู่ในระดบัดีมาก รวมถึงก�ากบัพฤติกรรมตนเองให้เป็นไปตาม�ี�ตั�งเป้าหมายไว้

ได้ดีมาก เพราะเรื�องการก�ากบัตนเองนั�นเป็นกิจกรรมใหม่�ี�นักเรียนยงัไม่เคยใช้มาก่อน อีก�ั�งควบคู่กบัชุด

กิจกรรม�ี�ผูส้อนไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้ � �าให้นักเรียนมีอิสระ�างความคิด สามารถสร้างสรรค์และผลิตผลงานของ

ตวัเองไดอ้ยา่งไร้ขอบเขตแต่ครอบคลุมเนื�อหา สังเกตจากการน�าเสนอผลงานหนา้ชั�นเรียน 

 

11. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้ 

�. นกัเรียนอาจจะไม่เคยรู้จกั และไม่เคยใชก้ารเรียนรู้แบบก�ากบัตนเองมาก่อน ��าให้นกัเรียนอาจจะ

สับสนในช่วงแรกๆ เพราะฉะนั�นผูส้อนควรอธิบาย และ��าความเขา้ใจกบันกัเรียนเกี�ยวกบัการจดัการเรียนรู้แบบ

ก�ากบัตนเองก่อน เพราะการเรียนรู้แบบก�ากบัตนเองนั�นมี�ั�งขอ้ดี และขอ้เสีย หากนกัเรียนสามารถก�ากบัตนเอง

ได้ตามแบบแผน�ี�ครูวางไว ้นักเรียนก็จะประสบผลส�าเร็จในการเรียน แต่หากนักเรียนไม่เขา้ใจรูปแบบการ

เรียนรู้แบบก�ากบัตนเองนั�น ก็จะ��าใหน้กัเรียนไม่อยากใชก้ารเรียนรู้ในแบบนี�  และ��าใหน้กัเรียนมี�ศันคติ�ี�ไม่ดี

ต่อวชิานั�นๆ และส่งผลใหน้กัเรียนมีผลการเรียนแยล่งใน�ี�สุด 

2. ผูส้อนควรศึกษาวธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และการออกแบบชุดกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัการ

เรียนรู้แบบก�ากบัตนเอง 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

1. ผูส้อนอาจเปลี�ยนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นในรูปแบบอื�น�ี�ไม่ใช่การ��าแบบฝึกหัด เพราะ

อาจจะ��าให้นักเรียนเบื�อ และสิ�นเปลือง�รัพยากร อาจจะใช้นวตักรรมเขา้มาเกี�ยวขอ้ง เช่นการ��าแบบฝึกหัด

ออนไลน์ แลว้แสดงผลคะแนน�นั�ีหลงั��าเสร็จ หรือเปลี�ยนจากแบบฝึกหัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้จะ��าให้

เนื�อหา�ี�เรียนมีความน่าสนใจมากขึ�น 

�. ผูส้อนควรการสร้างชุดกิจกรรม�ี�ใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ �ี�เกี�ยวกบัไวยากรณ์

ภาษาองักฤษในเรื�องอื�นหรือระดบัชั�นอื�นดว้ย จะ��าใหว้ชิาภาษาองักฤษ�ี�ดูเป็นวชิา�ี�ยากส�าหรับนกัเรียนบางคน 

อาจ��าใหว้ชิานี� ดูง่าย และน่าเรียนมากยิ�งขึ�น 

3. ควรมีการเปรียบเ�ียบผลสัมฤ�ธิ� �างการเรียนวิชาภาษาองักฤษโดยการก�ากบัตนเอง กบัการ

จดัการเรียนรู้ในรูปแบบอื�นๆว่าการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบใดมีประสิ�ธิภาพ และประสิ�ธิผลมากนอ้ยกวา่กนั 

เพื�อ�ี�จะได้มาปรับปรุงในงานของตนเอง 
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