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ความเป็นมา 
  สังคมโลกปัจจุบนัเป็นสังคมขอ้มูลข่าวสาร (Information Society) เป็นยุคแห่งความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยี มีการเปลี-ยนแปลงในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
การเปลี-ยนแปลงดงักล่าวมีผลกระทบต่อการพฒันาในทุกๆ ดา้น ของประเทศไทย เช่น มีการติดต่อ 
สื-อสารและเกี-ยวขอ้งกบันานาประเทศ มีการรับ-ส่งขอ้มูลข่าวสาร (Information and Communication 
Technology) ผ่านระบบดาวเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ-งในระบบการศึกษาไทยปัจจุบันเป็นยุค             
แห่งการเรียนรู้ที-เปิดกวา้ง มีความหลากหลายในรูปแบบและระบบการศึกษามีวตัถุประสงคใ์ห้นกัเรียน
มีความสนใจในการศึกษามากยิ-งขึIน ไดน้าํเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาพฒันารูปแบบการจดัการศึกษา 
เพื-อให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ที-ไร้ขอบเขตภายใต้จินตนาการของมนุษย์ที-สร้างขึI นอย่างรวดเร็ว 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 3) ส่งผลใหภ้าษาต่างประเทศที-เป็นภาษาสากลมีบทบาทและความสําคญั
มากขึIน เช่น การติดต่อสื-อสารผา่นระบบออนไลน์ การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
ซึ- งส่วนใหญ่เป็นภาษาองักฤษ (รดา  ฉายผาด. ออนไลน์. 2551) นักเรียนมีโอกาสใช้เทคโนโลยี       
ในการคน้ควา้หาขอ้มูล ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื-อมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื-นๆ 
เป็นพืIนฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตนซึ- งสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัIนพืIนฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้กาํหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ          
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้พืIนฐานสาํคญัที-ผูเ้รียนทุกคนตอ้งเรียนรู้ เป็นสาระการเรียนรู้ที-เสริมสร้าง
พืIนฐานความเป็นมนุษย ์และสร้างศกัยภาพในการคิดและการทาํงานอยา่งสร้างสรรค ์ภาษาองักฤษ
ถูกกาํหนดใหมี้การเรียนในทุกช่วงชัIน โดยสถานศึกษาสามารถจดัเป็นสาระการเรียนรู้พืIนฐานที-ผูเ้รียน
ทุกคนตอ้งเรียน และจดัเป็นสาระการเรียนรู้เพิ-มเติมที-มีความลึกและเขม้ขึIน (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551 : 1)  
 วตัถุประสงค์ของการจดัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื-อให้ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษา       
เป็นเครื- องมือในการติดต่อสื- อสารกับผูอื้-น ได้ตามความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ ทัI งใน
ชีวติประจาํวนัและการประกอบอาชีพ ดงันัIนในการจดัการเรียนการสอนภาษาที-ดี ผูเ้รียนควรไดรั้บ
โอกาสฝึกทกัษะการใชภ้าษาใหม้ากที-สุดทัIงในและนอกห้องเรียน ครูผูส้อนตอ้งจดักระบวนการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของภาษา จัดกิจกรรมให้หลากหลาย             
ทัIงกิจกรรมการฝึกทกัษะทางภาษา และฝึกผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเอง
ควบคู่ไปดว้ย อนัจะนาํไปสู่การเป็นผูเ้รียนที-พึ-งตนเองได ้(Learner Independence) สามารถเรียนรู้ 
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ไดต้ลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเครื-องมือในการคน้ควา้หาความรู้
ในการเรียนสาระการเรียนรู้อื-นๆ ในการศึกษาต่อ รวมทัIงในการประกอบอาชีพ ซึ- งเป็นจุดมุ่งหมายสําคญั
ของการปฏิรูปการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1)   
 ในการจดัการเรียนการสอนภาษา ผูเ้รียนควรไดรั้บโอกาสฝึกทกัษะการใชภ้าษาใหม้ากที-สุด 
ทัIงในและนอกหอ้งเรียน ครูผูส้อนตอ้งจดักระบวนการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติและ
ลกัษณะเฉพาะของภาษา จดักิจกรรมให้หลากหลาย ทัIงกิจกรรมการฝึกทกัษะทางภาษาและฝึกผูเ้รียน
ใหเ้กิดการเรียนรู้วธีิการเรียนภาษาดว้ยตนเองควบคู่ไปดว้ย อนัจะนาํไปสู่การเป็นผูเ้รียนที-พึ-งตนเองได ้
(Learner Independence) สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยใชภ้าษาต่างประเทศ
เป็นเครื-องมือในการคน้ควา้หาความรู้ในการเรียนสาระการเรียนรู้อื-นๆ ในการศึกษาต่อ รวมทัIง         
ในการประกอบอาชีพ ซึ- งเป็นจุดมุ่งหมายสาํคญัของการปฏิรูปการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551 : 1)   
 แนวการสอนภาษาเพื-อการสื-อสาร (Communicative Approach) ที-เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง
การเรียนการสอน ครูผูส้อนลดบทบาท เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ฝึกพูดมากขึIน ใช้กิจกรรมต่างๆ 
หลากหลาย เน้นกิจกรรมกลุ่ม เพราะจะช่วยให้นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึI น 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 2) เป็นการสอนที-เน้นการฝึกให้นกัเรียนไดใ้ช้ภาษา โดยครูผูส้อน     
จะเป็นผูจ้ดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์ทัIงในสถานการณ์จาํลองและสถานการณ์จริง 
ผูเ้รียนสามารถนาํไปปรับใช้ในชีวิตประจาํวนัได้ (จิราพร  สุจริต. 2543 : 2) การสอนจะไม่เน้น       
หลกัไวยากรณ์ แต่จะสอดแทรกรูปแบบของไวยากรณ์ ซึ- งจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการใชภ้าษา
เพื-อการสื-อสารไดดี้ยิ-งขึIน (สาลี-  ศิลปสธรรม. 2550 : 5)   
  ผลสัมฤทธิ_ ทางการเรียนระดับชาติ (National Test) ระดับชัI นประถมศึกษาปีที-  6              
ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่ พบวา่มีผลสัมฤทธิ_ ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ
เฉลี-ยร้อยละ 39.45 โดยจาํแนกตามสมรรถภาพความรู้ทางภาษามีคะแนนเฉลี-ยร้อยละ 40.12 ทกัษะ
ทางการสื-อสารมีคะแนนเฉลี-ยร้อยละ 38.56 นักเรียนมีผลการเรียนระดบัปรับปรุงร้อยละ38.57  
พอใช้ร้อยละ 45.12  ดีร้อยละ 21.23 ซึ- งคะแนนที-ไดอ้ยู่ในระดบัตอ้งปรับปรุง (สํานกังานเขตพืIนที-
การศึกษาตราด. 2554 : 7) และจากการวิเคราะห์ปัญหาที-พบในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ คือ ไม่นาํเทคนิควิธีการสอนที-เนน้ให้ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการแสดงออกทางภาษา  
โดยที- 1) จดัเวลาไม่เหมาะสมในการจดักิจกรรมฝึกทกัษะทางภาษา ทัIงทกัษะการฟัง พูด อ่านและ
เขียน ทาํให้ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกทกัษะทางภาษาไม่เต็มที- 2) จดักิจกรรมที-เนน้เนืIอหาในแบบเรียน
ของสํานักพิมพ์ ไม่สัมพนัธ์และเชื-อมโยงกบัสิ- งแวดล้อมรอบตวัของผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนไม่เห็น
ความสําคญัของเนืIอหาที-จะนาํไปปรับใช้ในชีวิตจริง 3) จดัการสอนโดยยึดโครงสร้าง ไวยากรณ์ 
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เพื-อการนาํไปใชใ้นการสอบระดบัชาติและการศึกษาต่อในระดบัสูงขึIน และ 4) ขาดกระบวนการเรียนรู้
ที-ใหโ้อกาสผูเ้รียนไดพ้ดู ไดซ้กัถาม หรือมีปฏิสัมพนัธ์ เพื-อไดสื้-อภาษาระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และ
ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนไม่สามารถนาํความรู้ที-ได้รับไปใช้ในการติดต่อสื-อสารได ้     
ในชีวติจริง ส่งผลกระทบถึงผลสัมฤทธิ_ ทางการเรียนระดบัโรงเรียนในวชิาภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัตํ-า 
(โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่. 2554 : 45) 
 จากรายงานผลสัมฤทธิ_ ทางการเรียนระดบัชาติและผลจากการวเิคราะห์ปัญหาที-พบในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนดงักล่าว ผูว้จิยัไดพ้ยายามศึกษาแนวทาง เทคนิค วธีิการสอนและศึกษา
การสร้างนวตักรรม เพื-อนาํมาใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษให้มีประสิทธิภาพมากที-สุด
ตามคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชัIนประถมศึกษาปีที- 6 ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัIนพืIนฐาน 
พุทธศกัราช 2551  
 เพื-อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ เกิดทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไดรั้บประสบการณ์
ผ่านกิจกรรมทางภาษา สามารถนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนัและการศึกษาต่อ การสอนภาษา             
เพื-อการสื-อสาร เป็นวธีิการสอนที-ครูควรนาํมาใชใ้นการสอนภาษาองักฤษ เพราะวา่เป็นวิธีการสอน
ที-มาจากแนวคิดที-วา่ ภาษาคือเครื-องมือในการสื-อสาร เป้าหมายของการสอนภาษาคือ พฒันาผูเ้รียน
ให้มีความสามารถในการสื-อสาร ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 ก : 12-13) แนวการสอนภาษาเพื-อการสื-อสาร มุ่งเนน้ผูเ้รียน เปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กพดูมากขึIน ใชกิ้จกรรมต่างๆ หลากหลาย เนน้กิจกรรมกลุ่ม เพราะจะช่วยให้นกัเรียน
กล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึIน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 2) การสอนภาษาเพื-อการสื-อสาร     
เมื-อนาํเทคนิคการใช้คาํถามตามแนวคิดของบลูม (Bloom. 1976 : 127 ; อ้างถึงใน ปรียาพร                  
วงศอ์นุตรโรจน์. 2535 : 115-117) ใส่ในแต่ละขัIนตอนของกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ- งตามทฤษฎี
การเรียนรู้ของ บลูม ไดก้ล่าววา่พืIนฐานของผูเ้รียนเป็นหวัใจในการเรียน ผูเ้รียนแต่ละคนจะเขา้ชัIนเรียน
ดว้ยพืIนฐานที-จะช่วยให้เขา ประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ต่างกนั ถา้เขามีพืIนฐานที-คลา้ยคลึงกนั 
ผลสัมฤทธิ_ ทางการเรียนจะไม่แตกต่างกนั คุณลกัษณะของแต่ละคน เช่น ความรู้ที-จาํเป็นก่อนเรียน 
แรงจูงใจในการเรียน และคุณภาพของการสอนเป็นสิ-งที-ปรับปรุงได ้เพื-อให้แต่ละคนและทัIงกลุ่ม      
มีระดบัการเรียนรู้ที-สูงขึIน บลูมไดแ้บ่งระดบัคาํถาม ดา้นพุทธพิสัยเป็น 6 ขัIน เริ-มจากความรู้ ความเขา้ใจ 
การนาํไปใช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน ถา้ครูมีความสามารถในการใชค้าํถาม     
ที-มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้นกัเรียนไดพ้ฒันาเทคนิคการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ไดดี้ จึงจาํเป็นอยา่งยิ-ง 
ที-ครูตอ้งมีเทคนิคในการใชค้าํถามที-มีประสิทธิภาพ จึงจะช่วยใหน้กัเรียนมีเทคนิคการคิด และคิดเป็น 
(อาภรณ์  ใจเที-ยง. 2546 : 182) และทักษะการตัI งคาํถาม จัดเป็นทักษะที-สาํคัญของการสอน
ภาษาต่างประเทศ เพราะผูส้อนและผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนั ในการโตต้อบ พูดคุย สื-อสารกนั
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ตลอดเวลา เพื-อให้มั-นใจวา่มีความเขา้ใจตรงกนั คาํถามที-ใชถ้ามตอ้งกะทดัรัด ไม่ยาวหรือซบัซ้อน
จนเกินไป ผูเ้รียนสามารถโตต้อบได้ตรงประเด็น คาํถามที-ดีจะตอ้งเตรียมไวล้่วงหน้า การถาม     
อยา่งเดียวไม่พอ ผูส้อนความสนใจฟังคาํตอบของนกัเรียน ถา้เขาตอบไม่ถูก ผูส้อนควรจะใชค้าํถาม
ให้ง่ายขึIน หรือช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องรูปแบบการสอนภาษาองักฤษ สําหรับประโยชน์ของการใช้
เทคนิคการตัIงคาํถาม นกัเรียนกบัครูสื-อความหมายกนัไดดี้ขึIน ช่วยครูในการวางแผนการเรียนการสอน 
ให้นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ครูสามารถกาํหนดองค์ประกอบ 
ของงานที-มอบหมายให้นกัเรียนปฏิบติั ให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจและ
กระตุน้ความสนใจของนกัเรียน และแสดงให้เห็นถึงความไม่เขา้ใจของนกัเรียนเบืIองตน้ ช่วยเนน้
ประเด็นสาํคญัของสาระการเรียนรู้และทบทวนสาระที-สาํคญัในเรื-องที-เรียน ช่วยครูในการประเมินผล
การเรียนการสอน และวินิจฉัยจุดแข็งจุดอ่อนของนกัเรียน ไดช่้วยสร้างลกัษณะนิสัยการชอบคิด
ใหก้บันกัเรียน ตลอดจนนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต (ไสว  ฟักขาว. 2544 : 234-235) และนวตักรรม
ที-ควรนาํมาเป็นสื-อในการเรียนการสอนประกอบ คือ ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ นบัเป็นสื-อ
กิจกรรมการเรียนจดัทาํขึI นเพื-อสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของผูเ้รียน       
เป็นสาํคัญ เป็นสื- อนวตักรรมที-ควรนาํมาเป็นสื- อการเรียนการสอน เพราะในชุดกิจกรรมฝึก             
มีส่วนประกอบที-หลากหลาย พฒันาความสามารถการใช้ภาษา มีลาํดบัขัIนตอน ส่งผลให้ผูเ้รียน           
มีผลสัมฤทธิ_ ทางการเรียนสูงขึIน (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ. 2544 : 199)  
 ดงันัIน ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนมีความสนใจพฒันาชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ      
โดยเทคนิคการใช้คาํถาม สาํหรับนักเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6 เพื-อฝึกทกัษะทางภาษาองักฤษ      
ของนักเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6 ซึ- งเชื-อได้ว่าชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิค        
การใช้คาํถาม สาํหรับนักเรียนชัI นประถมศึกษาปีที-  6 นีI สามารถพัฒนาคุณภาพด้านทักษะ            
ทางภาษาองักฤษให้กบันกัเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6 และเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา
ทกัษะภาษาองักฤษใหมี้ประสิทธิภาพมากขึIนต่อไป 
  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื-อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม 
สาํหรับนกัเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. เพื-อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ_ ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียน          
ดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6   
 3. เพื-อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที-เรียนดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ   
โดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6 
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ประโยชน์ของการวจัิย 
  ผลการวจิยัจะทาํใหเ้กิดประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษของครู 
และพฒันานกัเรียนใหมี้ความรู้และทกัษะทางภาษาองักฤษ คือ ไดชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ
โดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6 ที-มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
ได้เครื- องมือในการพฒันาผูเ้รียนด้านทกัษะภาษา และเป็นข้อมูลสารสนเทศสําหรับผูว้ิจยัอื-น               
ที-จะนาํไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับ              
ชัIนประถมศึกษา  
 
ขอบเขตของการวจัิย  
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6 โรงเรียนอนุบาล         
วดัคลองใหญ่ สังกดัสาํนกังานเขตพืIนที-การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ- งมีทัIงหมด 2 ห้องเรียน คือ  
ชัIนประถมศึกษาปีที- 6/1 และชัIนประถมศึกษาปีที- 6/2 จาํนวน 69 คน นกัเรียนคละความสามารถ          
มีระดบัความรู้ที-แตกต่างกนั ทัIงนกัเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ นกัเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6/1 ปีการศึกษา 2555 
จาํนวน 34 คน โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่ สังกดัสาํนกังานเขตพืIนที-การศึกษาประถมศึกษาตราด 
โดยวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ตัวแปรที�ศึกษา 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม 
สาํหรับนกัเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6    
 2. ตัวแปรตาม ไดแ้ก่  
  2.1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม 
สาํหรับนกัเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
  2.2 ผลสัมฤทธิ_ ทางการเรียนของนกัเรียนที-เรียนดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ
โดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6   
  2.3 ความพึงพอใจของนกัเรียนที-เรียนดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิค
การใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการวจิยัครัI งนีI  มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที-เกี-ยวขอ้งกบังานวจิยัดงัต่อไปนีI  
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 1.  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ หมายถึง ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ              
ที-ผูว้จิยัสร้างขึIนสาํหรับนกัเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6 เพื-อพฒันาความสามารถการใชภ้าษา มีลาํดบั
ขัIนตอนการใชชุ้ดกิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ ที-สอนโดยใชข้ัIนตอนการสอนแบบการสอน
ภาษาเพื-อการสื-อสาร ใช้เทคนิคการสอนโดยใช้คาํถามตามแนวคิดของบลูม (Bloom) มีเนืIอหา
สัมพนัธ์เกี-ยวกบัธรรมชาติและสิ-งแวดลอ้มที-อยูร่อบตวั สอดคลอ้งกบับริบทและคาํขวญัของอาํเภอ
คลองใหญ่ คือ ถิ-นประมง คงธรรมชาติ หาดทรายงามตา การคา้ชายแดน สุดแควน้บูรพา ประกอบดว้ย 
1) แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 20 แผน 2) ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ ประกอบดว้ยคู่มือการใชส้ําหรับ
ครู - นกัเรียน แบบฝึก และเครื-องมือประเมินผลก่อนและหลงัเรียนของแต่ละชุด มีจาํนวน 5 ชุด คือ 
  1.1 ถิ-นประมง (Fishery)   
  1.2 ความย ั-งยนืของธรรมชาติ (Natural Sustainability) 
  1.3 หาดทรายงามตา (Sand Beach) 
  1.4 สินคา้ชายแดน (Border Trade - One Tambon One Product) 
  1.5 สุดแดนบูรพา (The Edge of Eastern Border) 
 2.   เทคนิคการใช้คําถาม หมายถึง กลวิธีการสอนที-ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที-สามารถพฒันา
ทกัษะทางภาษาและทกัษะการคิด ที-ผูว้ิจยัสร้างขึI นโดยใช้คาํถามตามแนวคิดของบลูม (Bloom)      
ดา้นพุทธพิสัย โดยใชว้ตัถุประสงคท์างการศึกษาเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท เรียงตามลาํดบั
ความคิดขัIนตํ-าสุดถึงความคิดขัIนสูงสุด ดงันีI  
  2.1 คาํถามขัIนความรู้ (Knowledge)  
  2.2 คาํถามขัIนความเขา้ใจ (Comprehension)  
  2.3 คาํถามขัIนการนาํไปใช ้(Application)  
  2.4 คาํถามขัIนการวเิคราะห์ (Analysis)  
  2.5 คาํถามขัIนการสังเคราะห์ (Synthesis)  
  2.6 คาํถามขัIนการประเมินค่า (Evaluating)  
 3.   ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ หมายถึง ผลการประเมิน               
ที-ใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม 
สาํหรับนกัเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6 โดยกาํหนดระดบัคุณภาพของประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  
  80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนที-ได้จากการทาํแบบฝึกหัดของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ
ภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สําหรับนกัเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6 ของนกัเรียนทัIงหมด 
คิดเป็นค่าเฉลี-ยร้อยละ ไม่ตํ-ากวา่ 80 ของคะแนนทัIงหมด 
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  80 ตวัหลงั หมายถึง คะแนนที-ไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ_ ทางการเรียน   
หลงัการเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม สําหรับนักเรียน      
ชัIนประถมศึกษาปีที- 6 ของนักเรียนในกลุ่มตวัอย่างทัIงหมด คิดเป็นค่าเฉลี-ยร้อยละไม่ตํ-ากว่า 80   
ของคะแนนทัIงหมด 
 4 .  ผลสัมฤทธิ5 ทางการเ รียน  หมายถึง  ความรู้หรือทักษะที- เ กิดจากการเ รียน รู้                   
ดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สําหรับนกัเรียนชัIนประถมศึกษา    
ปีที-  6 ที-ผู ้วิจ ัยสร้างขึI น โดยประเมินผลจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ_ ทางการเรียน          
ก่อนและหลงัเรียน  
 5.   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ5ทางการเรียน หมายถึง เครื-องมือที-ผูว้ิจยัสร้างขึIนเพื-อใชว้ดั
ความสามารถในการใช้ทกัษะทางภาษาองักฤษของผูเ้รียน ก่อนและหลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรม        
ฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6 แบบทดสอบ
ชนิดปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลาในการทาํ 60 นาที 
 6.  ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจในทางบวกของผูเ้รียนที-มีต่อชุดกิจกรรม
ฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6 ที-ผูว้ิจยัสร้างขึIน
ในดา้นเนืIอหา ดา้นการออกแบบชุดกิจกรรม ดา้นกิจกรรมและดา้นประโยชน์   
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ในการวจิยัครัI งนีI  ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั  ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
สมมุติฐานในการวจัิย 
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม 
สาํหรับนกัเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. นกัเรียนที-เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม    
สาํหรับนกัเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6 มีผลสัมฤทธิ_ ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3. นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนที-เรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ 
โดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6 อยูใ่นระดบัมาก  
 

 

1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ 
     ภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับ 
     นกัเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6 มีประสิทธิภาพ 
     ตามเกณฑ ์80/80 
2.  ผลสัมฤทธิ_ ทางการเรียนของนกัเรียน 
     ที-เรียนดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ 
     โดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียน 
     ชัIนประถมศึกษาปีที- 6  
3.  ความพึงพอใจของนกัเรียนที-เรียน 
     ดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ 
     โดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียน 
     ชัIนประถมศึกษาปีที- 6 

 

ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ
โดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับ
นกัเรียนชัIนประถมศึกษาปีที- 6 
   




