บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมา
สังคมโลกปั จจุบนั เป็ นสังคมข้อมูลข่าวสาร (Information Society) เป็ นยุคแห่ งความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี มีการเปลี-ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
การเปลี-ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ของประเทศไทย เช่ น มีการติดต่อ
สื- อสารและเกี-ยวข้องกับนานาประเทศ มีการรับ-ส่ งข้อมูลข่าวสาร (Information and Communication
Technology) ผ่า นระบบดาวเที ย ม โดยเฉพาะอย่า งยิ- ง ในระบบการศึ ก ษาไทยปั จ จุ บ ัน เป็ นยุ ค
แห่งการเรี ยนรู ้ที-เปิ ดกว้าง มีความหลากหลายในรู ปแบบและระบบการศึกษามีวตั ถุประสงค์ให้นกั เรี ยน
มีความสนใจในการศึกษามากยิ-งขึIน ได้นาํ เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษา
เพื- อ ให้ ก้า วทัน โลกยุ ค ใหม่ ที- ไ ร้ ข อบเขตภายใต้จิ น ตนาการของมนุ ษ ย์ที- ส ร้ า งขึI น อย่า งรวดเร็ ว
(กระทรวงศึกษาธิ การ. 2551 : 3) ส่ งผลให้ภาษาต่างประเทศที-เป็ นภาษาสากลมีบทบาทและความสําคัญ
มากขึIน เช่น การติดต่อสื- อสารผ่านระบบออนไลน์ การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ซึ- งส่ วนใหญ่เป็ นภาษาอังกฤษ (รดา ฉายผาด. ออนไลน์. 2551) นักเรี ยนมี โอกาสใช้เทคโนโลยี
ในการค้นคว้าหาข้อมูล ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื- อมโยงความรู ้ กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ อื-นๆ
เป็ นพืIนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู ้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตนซึ- งสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขัIนพืI นฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 ได้กาํ หนดให้ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาต่ า งประเทศ
เป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้พIืนฐานสําคัญที-ผเู ้ รี ยนทุกคนต้องเรี ยนรู ้ เป็ นสาระการเรี ยนรู ้ที-เสริ มสร้าง
พืIนฐานความเป็ นมนุ ษย์ และสร้างศักยภาพในการคิดและการทํางานอย่างสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษ
ถูกกําหนดให้มีการเรี ยนในทุกช่วงชัIน โดยสถานศึกษาสามารถจัดเป็ นสาระการเรี ยนรู ้พIืนฐานที-ผเู ้ รี ยน
ทุกคนต้องเรี ยน และจัดเป็ นสาระการเรี ยนรู ้เพิ-มเติมที-มีความลึกและเข้มขึIน (กระทรวงศึกษาธิ การ.
2551 : 1)
วัตถุ ประสงค์ของการจัดการเรี ย นรู ้ ภาษาต่า งประเทศ เพื-อให้ผูเ้ รี ย นสามารถใช้ภาษา
เป็ นเครื- อ งมื อ ในการติ ด ต่ อ สื- อ สารกับ ผูอ้ ื- น ได้ต ามความต้อ งการในสถานการณ์ ต่ า งๆ ทัIง ใน
ชีวติ ประจําวันและการประกอบอาชี พ ดังนัIนในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาที-ดี ผูเ้ รี ยนควรได้รับ
โอกาสฝึ กทักษะการใช้ภาษาให้มากที-สุดทัIงในและนอกห้องเรี ยน ครู ผสู ้ อนต้องจัดกระบวนการเรี ยน
การสอนให้ ส อดคล้อ งกับ ธรรมชาติ แ ละลัก ษณะเฉพาะของภาษา จัด กิ จ กรรมให้ ห ลากหลาย
ทัIงกิ จกรรมการฝึ กทักษะทางภาษา และฝึ กผูเ้ รี ยนให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ วิธีการเรี ยนภาษาด้วยตนเอง
ควบคู่ไปด้วย อันจะนําไปสู่ การเป็ นผูเ้ รี ยนที-พ- ึงตนเองได้ (Learner Independence) สามารถเรี ยนรู ้
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ได้ตลอดชี วิต (Lifelong Learning) โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นเครื- องมือในการค้นคว้าหาความรู ้
ในการเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้อื-นๆ ในการศึกษาต่อ รวมทัIงในการประกอบอาชี พ ซึ- งเป็ นจุดมุ่งหมายสําคัญ
ของการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2551 : 1)
ในการจัดการเรี ยนการสอนภาษา ผูเ้ รี ยนควรได้รับโอกาสฝึ กทักษะการใช้ภาษาให้มากที-สุด
ทัIงในและนอกห้องเรี ยน ครู ผสู ้ อนต้องจัดกระบวนการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและ
ลักษณะเฉพาะของภาษา จัดกิจกรรมให้หลากหลาย ทัIงกิจกรรมการฝึ กทักษะทางภาษาและฝึ กผูเ้ รี ยน
ให้เกิดการเรี ยนรู ้วธิ ี การเรี ยนภาษาด้วยตนเองควบคู่ไปด้วย อันจะนําไปสู่ การเป็ นผูเ้ รี ยนที-พ- ึงตนเองได้
(Learner Independence) สามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอดชี วิต (Lifelong Learning) โดยใช้ภาษาต่างประเทศ
เป็ นเครื- องมื อในการค้นคว้าหาความรู ้ ในการเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้ อื-นๆ ในการศึ กษาต่อ รวมทัIง
ในการประกอบอาชี พ ซึ- งเป็ นจุดมุ่งหมายสําคัญของการปฏิ รูปการเรี ยนรู ้ (กระทรวงศึกษาธิ การ.
2551 : 1)
แนวการสอนภาษาเพื-อการสื- อสาร (Communicative Approach) ที-เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
การเรี ยนการสอน ครู ผูส้ อนลดบทบาท เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกพูดมากขึI น ใช้กิจกรรมต่างๆ
หลากหลาย เน้ น กิ จ กรรมกลุ่ ม เพราะจะช่ ว ยให้ นั ก เรี ยนกล้ า พู ด กล้ า แสดงออกมากขึI น
(กระทรวงศึกษาธิ การ. 2551 : 2) เป็ นการสอนที-เน้นการฝึ กให้นกั เรี ยนได้ใช้ภาษา โดยครู ผูส้ อน
จะเป็ นผูจ้ ดั กิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ ทI งั ในสถานการณ์ จาํ ลองและสถานการณ์ จริ ง
ผูเ้ รี ยนสามารถนําไปปรั บใช้ในชี วิตประจําวันได้ (จิ ราพร สุ จริ ต. 2543 : 2) การสอนจะไม่เน้น
หลักไวยากรณ์ แต่จะสอดแทรกรู ปแบบของไวยากรณ์ ซึ- งจะช่วยส่ งเสริ มความสามารถในการใช้ภาษา
เพื-อการสื- อสารได้ดียง-ิ ขึIน (สาลี- ศิลปสธรรม. 2550 : 5)
ผลสั ม ฤทธิ_ ทางการเรี ย นระดับ ชาติ (National Test) ระดับ ชัIน ประถมศึ ก ษาปี ที- 6
ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนอนุ บาลวัดคลองใหญ่ พบว่ามีผลสัมฤทธิ_ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เฉลี-ยร้อยละ 39.45 โดยจําแนกตามสมรรถภาพความรู ้ทางภาษามีคะแนนเฉลี-ยร้อยละ 40.12 ทักษะ
ทางการสื- อสารมี ค ะแนนเฉลี- ยร้ อยละ 38.56 นักเรี ยนมี ผลการเรี ยนระดับปรั บ ปรุ งร้ อยละ38.57
พอใช้ร้อยละ 45.12 ดีร้อยละ 21.23 ซึ- งคะแนนที-ได้อยู่ในระดับต้องปรับปรุ ง (สํานักงานเขตพืIนทีการศึกษาตราด. 2554 : 7) และจากการวิเคราะห์ปัญหาที-พบในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษ คือ ไม่นาํ เทคนิ ควิธีการสอนที-เน้นให้ผูเ้ รี ยนได้รับโอกาสในการแสดงออกทางภาษา
โดยที- 1) จัดเวลาไม่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมฝึ กทักษะทางภาษา ทัIงทักษะการฟั ง พูด อ่านและ
เขียน ทําให้ผเู ้ รี ยนได้รับการฝึ กทักษะทางภาษาไม่เต็มที- 2) จัดกิ จกรรมที-เน้นเนืI อหาในแบบเรี ยน
ของสํานักพิมพ์ ไม่สัมพันธ์ และเชื- อมโยงกับสิ- งแวดล้อมรอบตัวของผูเ้ รี ยน ทําให้ผูเ้ รี ยนไม่เห็ น
ความสําคัญของเนืI อหาที-จะนําไปปรับใช้ในชี วิตจริ ง 3) จัดการสอนโดยยึดโครงสร้ าง ไวยากรณ์

3

เพื-อการนําไปใช้ในการสอบระดับชาติและการศึกษาต่อในระดับสู งขึIน และ 4) ขาดกระบวนการเรี ยนรู ้
ที-ให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้พดู ได้ซกั ถาม หรื อมีปฏิสัมพันธ์ เพื-อได้สื-อภาษาระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน และ
ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน ทําให้ผูเ้ รี ยนไม่สามารถนําความรู ้ ที-ได้รับไปใช้ในการติดต่อสื- อสารได้
ในชีวติ จริ ง ส่ งผลกระทบถึงผลสัมฤทธิ_ ทางการเรี ยนระดับโรงเรี ยนในวิชาภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับตํ-า
(โรงเรี ยนอนุบาลวัดคลองใหญ่. 2554 : 45)
จากรายงานผลสัมฤทธิ_ทางการเรี ยนระดับชาติและผลจากการวิเคราะห์ปัญหาที-พบในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้พยายามศึกษาแนวทาง เทคนิค วิธีการสอนและศึกษา
การสร้างนวัตกรรม เพื-อนํามาใช้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที-สุด
ตามคุ ณภาพผูเ้ รี ยนในระดับชัIนประถมศึ กษาปี ที- 6 ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัIนพืIนฐาน
พุทธศักราช 2551
เพื-อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ เกิดทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และได้รับประสบการณ์
ผ่า นกิ จ กรรมทางภาษา สามารถนํา ไปใช้ใ นชี วิ ต ประจํา วัน และการศึ ก ษาต่ อ การสอนภาษา
เพื-อการสื- อสาร เป็ นวิธีการสอนที-ครู ควรนํามาใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ เพราะว่าเป็ นวิธีการสอน
ที-มาจากแนวคิดที-วา่ ภาษาคือเครื- องมือในการสื- อสาร เป้ าหมายของการสอนภาษาคือ พัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มี ค วามสามารถในการสื- อสาร ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่า งถู ก ต้อ งและเหมาะสม
(กระทรวงศึกษาธิ การ. 2544 ก : 12-13) แนวการสอนภาษาเพื-อการสื- อสาร มุ่งเน้นผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกพูดมากขึIน ใช้กิจกรรมต่างๆ หลากหลาย เน้นกิจกรรมกลุ่ม เพราะจะช่วยให้นกั เรี ยน
กล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึIน (กระทรวงศึ กษาธิ การ. 2551 : 2) การสอนภาษาเพื-อการสื- อสาร
เมื- อ นํา เทคนิ ค การใช้คาํ ถามตามแนวคิ ด ของบลู ม (Bloom. 1976 : 127 ; อ้า งถึ ง ใน ปรี ย าพร
วงศ์อนุตรโรจน์. 2535 : 115-117) ใส่ ในแต่ละขัIนตอนของกิจกรรมการเรี ยนการสอน ซึ- งตามทฤษฎี
การเรี ยนรู ้ของ บลูม ได้กล่าวว่าพืIนฐานของผูเ้ รี ยนเป็ นหัวใจในการเรี ยน ผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะเข้าชัIนเรี ยน
ด้วยพืIนฐานที-จะช่วยให้เขา ประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ต่างกัน ถ้าเขามีพIืนฐานที-คล้ายคลึงกัน
ผลสัมฤทธิ_ ทางการเรี ยนจะไม่แตกต่างกัน คุณลักษณะของแต่ละคน เช่น ความรู ้ที-จาํ เป็ นก่อนเรี ยน
แรงจูงใจในการเรี ยน และคุณภาพของการสอนเป็ นสิ- งที-ปรับปรุ งได้ เพื-อให้แต่ละคนและทัIงกลุ่ม
มีระดับการเรี ยนรู ้ที-สูงขึIน บลูมได้แบ่งระดับคําถาม ด้านพุทธพิสัยเป็ น 6 ขัIน เริ- มจากความรู ้ ความเข้าใจ
การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน ถ้าครู มีความสามารถในการใช้คาํ ถาม
ที-มีประสิ ทธิ ภาพ จะช่วยให้นกั เรี ยนได้พฒั นาเทคนิ คการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ได้ดี จึงจําเป็ นอย่างยิ-ง
ที-ครู ตอ้ งมีเทคนิคในการใช้คาํ ถามที-มีประสิ ทธิ ภาพ จึงจะช่วยให้นกั เรี ยนมีเทคนิ คการคิด และคิดเป็ น
(อาภรณ์ ใจเที- ย ง. 2546 : 182) และทัก ษะการตัIง คํา ถาม จัด เป็ นทัก ษะที- สาํ คัญ ของการสอน
ภาษาต่างประเทศ เพราะผูส้ อนและผูเ้ รี ยนจําเป็ นต้องมีปฏิสัมพันธ์กนั ในการโต้ตอบ พูดคุย สื- อสารกัน
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ตลอดเวลา เพื-อให้มน-ั ใจว่ามีความเข้าใจตรงกัน คําถามที-ใช้ถามต้องกะทัดรัด ไม่ยาวหรื อซับซ้อน
จนเกิ นไป ผูเ้ รี ยนสามารถโต้ตอบได้ตรงประเด็น คํา ถามที- ดีจะต้องเตรี ย มไว้ล่ วงหน้า การถาม
อย่างเดียวไม่พอ ผูส้ อนความสนใจฟังคําตอบของนักเรี ยน ถ้าเขาตอบไม่ถูก ผูส้ อนควรจะใช้คาํ ถาม
ให้ง่ายขึIน หรื อช่วยแก้ไขข้อบกพร่ องรู ปแบบการสอนภาษาอังกฤษ สําหรับประโยชน์ของการใช้
เทคนิคการตัIงคําถาม นักเรี ยนกับครู สื-อความหมายกันได้ดีขI ึน ช่วยครู ในการวางแผนการเรี ยนการสอน
ให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมกิ จกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และช่ วยให้ครู สามารถกําหนดองค์ประกอบ
ของงานที-มอบหมายให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สร้างแรงจูงใจและ
กระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยน และแสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจของนักเรี ยนเบืIองต้น ช่วยเน้น
ประเด็นสําคัญของสาระการเรี ยนรู ้และทบทวนสาระที-สาํ คัญในเรื- องที-เรี ยน ช่วยครู ในการประเมินผล
การเรี ยนการสอน และวินิจฉัยจุดแข็งจุดอ่อนของนักเรี ยน ได้ช่วยสร้ างลักษณะนิ สัยการชอบคิด
ให้กบั นักเรี ยน ตลอดจนนิสัยใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนตลอดชี วิต (ไสว ฟักขาว. 2544 : 234-235) และนวัตกรรม
ที-ควรนํามาเป็ นสื- อในการเรี ยนการสอนประกอบ คือ ชุ ดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ นับเป็ นสื- อ
กิ จกรรมการเรี ย นจัดทํา ขึI นเพื- อสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของผูเ้ รี ย น
เป็ นสํา คัญ เป็ นสื- อ นวัต กรรมที- ค วรนํา มาเป็ นสื- อ การเรี ย นการสอน เพราะในชุ ด กิ จ กรรมฝึ ก
มี ส่วนประกอบที- หลากหลาย พัฒนาความสามารถการใช้ภาษา มี ลาํ ดับขัIนตอน ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยน
มีผลสัมฤทธิ_ ทางการเรี ยนสู งขึIน (ไชยยศ เรื องสุ วรรณ. 2544 : 199)
ดังนัIน ผูว้ ิจยั ในฐานะครู ผูส้ อนมี ความสนใจพัฒนาชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะภาษาอัง กฤษ
โดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม สําหรั บนักเรี ยนชัIนประถมศึ กษาปี ที- 6 เพื-อฝึ กทักษะทางภาษาอังกฤษ
ของนัก เรี ย นชัIนประถมศึ ก ษาปี ที- 6 ซึ- ง เชื- อได้ว่า ชุ ดกิ จกรรมฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษโดยเทคนิ ค
การใช้ คาํ ถาม สํา หรั บ นั ก เรี ยนชัIน ประถมศึ ก ษาปี ที- 6 นีI สามารถพัฒ นาคุ ณ ภาพด้ า นทัก ษะ
ทางภาษาอังกฤษให้กบั นักเรี ยนชัIนประถมศึกษาปี ที- 6 และเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึIนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื-อหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม
สําหรับนักเรี ยนชัIนประถมศึกษาปี ที- 6 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื- อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ_ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นก่ อ นและหลัง การเรี ย น
ด้วยชุดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชัIนประถมศึกษาปี ที- 6
3. เพื-อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที-เรี ยนด้วยชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
โดยเทคนิคการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชัIนประถมศึกษาปี ที- 6
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ประโยชน์ ของการวิจัย
ผลการวิจยั จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของครู
และพัฒนานักเรี ยนให้มีความรู ้และทักษะทางภาษาอังกฤษ คือ ได้ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
โดยเทคนิคการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชัIนประถมศึกษาปี ที- 6 ที-มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ได้เครื- องมื อในการพัฒนาผูเ้ รี ย นด้า นทัก ษะภาษา และเป็ นข้อ มู ล สารสนเทศสํา หรั บ ผูว้ ิจ ยั อื- น
ที- จ ะนํา ไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการพัฒ นาการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษในระดับ
ชัIนประถมศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
1. ประชากรทีใช้ ในการวิจัย ได้แก่ นักเรี ยนชัIนประถมศึ ก ษาปี ที- 6 โรงเรี ย นอนุ บ าล
วัดคลองใหญ่ สังกัดสํานักงานเขตพืIนที-การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ- งมีทI งั หมด 2 ห้องเรี ยน คือ
ชัIนประถมศึกษาปี ที- 6/1 และชัIนประถมศึกษาปี ที- 6/2 จํานวน 69 คน นักเรี ยนคละความสามารถ
มีระดับความรู ้ที-แตกต่างกัน ทัIงนักเรี ยนเก่ง ปานกลางและอ่อน
2. กลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย ได้แก่ นักเรี ยนชัIนประถมศึกษาปี ที- 6/1 ปี การศึกษา 2555
จํานวน 34 คน โรงเรี ยนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สังกัดสํานักงานเขตพืIนที-การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรทีศึกษา
1. ตั ว แปรต้ น ได้แ ก่ ชุ ด กิ จ กรรมฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษโดยเทคนิ ค การใช้คาํ ถาม
สําหรับนักเรี ยนชัIนประถมศึกษาปี ที- 6
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม
สําหรับนักเรี ยนชัIนประถมศึกษาปี ที- 6 มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.2 ผลสัมฤทธิ_ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที-เรี ยนด้วยชุ ดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
โดยเทคนิคการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชัIนประถมศึกษาปี ที- 6
2.3 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที-เรี ยนด้วยชุดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ ค
การใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชัIนประถมศึกษาปี ที- 6
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ในการวิจยั ครัIงนีI มีนิยามศัพท์เฉพาะที-เกี-ยวข้องกับงานวิจยั ดังต่อไปนีI
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1. ชุ ด กิจ กรรมฝึ กทัก ษะภาษาอังกฤษ หมายถึ ง ชุ ด กิ จ กรรมฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษ
ที-ผวู ้ จิ ยั สร้างขึIนสําหรับนักเรี ยนชัIนประถมศึกษาปี ที- 6 เพื-อพัฒนาความสามารถการใช้ภาษา มีลาํ ดับ
ขัIนตอนการใช้ชุดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที-สอนโดยใช้ขI นั ตอนการสอนแบบการสอน
ภาษาเพื-อการสื- อสาร ใช้เทคนิ คการสอนโดยใช้คาํ ถามตามแนวคิ ดของบลู ม (Bloom) มี เนืI อหา
สัมพันธ์เกี-ยวกับธรรมชาติและสิ- งแวดล้อมที-อยูร่ อบตัว สอดคล้องกับบริ บทและคําขวัญของอําเภอ
คลองใหญ่ คือ ถิ-นประมง คงธรรมชาติ หาดทรายงามตา การค้าชายแดน สุ ดแคว้นบูรพา ประกอบด้วย
1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 20 แผน 2) ชุ ดกิจกรรมฝึ กทักษะ ประกอบด้วยคู่มือการใช้สําหรับ
ครู - นักเรี ยน แบบฝึ ก และเครื- องมือประเมินผลก่อนและหลังเรี ยนของแต่ละชุด มีจาํ นวน 5 ชุด คือ
1.1 ถิ-นประมง (Fishery)
1.2 ความยัง- ยืนของธรรมชาติ (Natural Sustainability)
1.3 หาดทรายงามตา (Sand Beach)
1.4 สิ นค้าชายแดน (Border Trade - One Tambon One Product)
1.5 สุ ดแดนบูรพา (The Edge of Eastern Border)
2. เทคนิคการใช้ คําถาม หมายถึง กลวิธีการสอนที-ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ที-สามารถพัฒนา
ทักษะทางภาษาและทัก ษะการคิ ด ที- ผูว้ ิจยั สร้ างขึI นโดยใช้คาํ ถามตามแนวคิ ดของบลู ม (Bloom)
ด้านพุทธพิสัย โดยใช้วตั ถุประสงค์ทางการศึกษาเป็ นเกณฑ์ แบ่งออกเป็ น 6 ประเภท เรี ยงตามลําดับ
ความคิดขัIนตํ-าสุ ดถึงความคิดขัIนสู งสุ ด ดังนีI
2.1 คําถามขัIนความรู ้ (Knowledge)
2.2 คําถามขัIนความเข้าใจ (Comprehension)
2.3 คําถามขัIนการนําไปใช้ (Application)
2.4 คําถามขัIนการวิเคราะห์ (Analysis)
2.5 คําถามขัIนการสังเคราะห์ (Synthesis)
2.6 คําถามขัIนการประเมินค่า (Evaluating)
3. ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมฝึ กทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ หมายถึ ง ผลการประเมิ น
ที-ใช้ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม
สําหรับนักเรี ยนชัIนประถมศึกษาปี ที- 6 โดยกําหนดระดับคุณภาพของประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึ ง คะแนนที- ไ ด้จากการทําแบบฝึ กหัดของชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะ
ภาษาอังกฤษโดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชัIนประถมศึกษาปี ที- 6 ของนักเรี ยนทัIงหมด
คิดเป็ นค่าเฉลี-ยร้อยละ ไม่ต-าํ กว่า 80 ของคะแนนทัIงหมด
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80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนที-ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ_ ทางการเรี ยน
หลังการเรี ยนด้วยชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะภาษาอัง กฤษโดยเทคนิ ค การใช้คาํ ถาม สํา หรั บ นัก เรี ย น
ชัIนประถมศึ กษาปี ที- 6 ของนักเรี ยนในกลุ่ มตัวอย่างทัIงหมด คิ ดเป็ นค่าเฉลี- ยร้ อยละไม่ต-าํ กว่า 80
ของคะแนนทัIงหมด
4. ผลสั มฤทธิ5 ท างการเรี ย น หมายถึ ง ความรู ้ ห รื อทั ก ษะที- เ กิ ด จากการเรี ยนรู ้
ด้วยชุ ดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชัIนประถมศึกษา
ปี ที- 6 ที- ผู ้วิ จ ัย สร้ า งขึI น โดยประเมิ น ผลจากการทํา แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ_ ทางการเรี ย น
ก่อนและหลังเรี ยน
5. แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ5ทางการเรียน หมายถึง เครื- องมือที-ผวู ้ ิจยั สร้างขึIนเพื-อใช้วดั
ความสามารถในการใช้ทกั ษะทางภาษาอัง กฤษของผูเ้ รี ย น ก่ อนและหลัง เรี ย นด้วยชุ ดกิ จกรรม
ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชัIนประถมศึกษาปี ที- 6 แบบทดสอบ
ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการทํา 60 นาที
6. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกพึงพอใจในทางบวกของผูเ้ รี ยนที-มีต่อชุ ดกิจกรรม
ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชัIนประถมศึกษาปี ที- 6 ที-ผวู ้ ิจยั สร้างขึIน
ในด้านเนืIอหา ด้านการออกแบบชุดกิจกรรม ด้านกิจกรรมและด้านประโยชน์
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั ครัIงนีI ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพประกอบ 1
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ตัวแปรต้ น

ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
โดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม สําหรับ
นักเรี ยนชัIนประถมศึกษาปี ที- 6

ตัวแปรตาม

1. ประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมฝึ กทักษะ
ภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คาํ ถาม สําหรับ
นักเรี ยนชัIนประถมศึกษาปี ที- 6 มีประสิ ทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ_ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ที-เรี ยนด้วยชุดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
โดยเทคนิคการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยน
ชัIนประถมศึกษาปี ที- 6
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที-เรี ยน
ด้วยชุดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
โดยเทคนิคการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยน
ชัIนประถมศึกษาปี ที- 6

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมุติฐานในการวิจัย
1. ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษโดยเทคนิ ค การใช้คาํ ถาม
สําหรับนักเรี ยนชัIนประถมศึกษาปี ที- 6 มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. นักเรี ยนที- เรี ยนโดยใช้ชุดกิ จกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิ คการใช้คาํ ถาม
สําหรับนักเรี ยนชัIนประถมศึกษาปี ที- 6 มีผลสัมฤทธิ_ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
3. นักเรี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยนที- เรี ยนด้วยชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
โดยเทคนิคการใช้คาํ ถาม สําหรับนักเรี ยนชัIนประถมศึกษาปี ที- 6 อยูใ่ นระดับมาก

