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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัF งนีF เป็นการวิจยักึ5งทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื5อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
ฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม สําหรับนักเรียนชัFนประถมศึกษาปีที5 6 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัการเรียน
ดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม สาํหรับนกัเรียนชัFนประถมศึกษา     
ปีที5 6 และศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที5เรียนดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิค
การใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชัFนประถมศึกษาปีที5 6 กลุ่มตวัอยา่งที5ใชใ้นการวิจยัครัF งนีF  คือ นกัเรียน
ชัFนประถมศึกษาปีที5 6 ภาคเรียนที5 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่ อาํเภอคลองใหญ่ 
จงัหวดัตราด โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื5องมือที5ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่       
1) แผนการจดัการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม จาํนวน   
20 แผน 2) ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม จาํนวน 5 ชุด 3) แบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน ดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิค 
การใชค้าํถามจาํนวน 30 ขอ้  4) แบบวดัความพึงพอใจชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิค
การใชค้าํถาม สถิติที5ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี5ย (Χ ) ส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และการทดสอบค่าที (t-test Dependent) 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิค    
การใชค้าํถาม มีประสิทธิภาพเท่ากบั 89.55/85.18 สูงกวา่เกณฑ์ 80/80 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิQ
ทางการเรียนของนกัเรียน มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที5ระดบั .01 
3) ความพึงพอใจของนกัเรียนที5เรียนดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม 
อยูใ่นระดบัดีมาก (Χ = 4.73) 
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Abstract 

 

 This study was designed for Quasi-Experimental Design. The major purposes of this 

research study were : 1) to investigate the efficiency of the English skill activities package 

through the Questioning Technique in order to attain the criteria of 80/80, 2) to compare the 

effectiveness before and after classes that used the English skill activities package through the 

Questioning Technique, and 3) to investigate satisfaction level from the students in grade six.  

The samples were obtained by purposive sampling of 34 grade six students studying in the second 

semester of the academic year 2012 at Anuban Wat Klong Yai School in Trat province.            

The research instruments were: 1) 20 lessons plans for the English skill activities package 2) 5 the 

English skill activities packages 3) 30-item pre test and post test used to examine the students’ 

learning achievement, and 4) satisfaction test. The statistic employed for analysis were mean 

(Χ ), standard deviation (S.D.), and t-test dependent. 

 The results of the study were as follows: 1) The effectiveness of the English skill 

activities package was 89.55/ 85.18 which was higher than the standardized criteria of 80/80.       

2) The results revealed that the achievement of those students after being taught was higher than 

before being taught with the significant difference at the level of .01. 3) The students’ level of 

satisfaction towards the English skill activities package was at a high level (Χ = 4.73).   

 

 

 

 

 




