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บทคัดย่อ 

งานวิจยันี� เป็นวิจยัทดลอง มีวตัถุประสงค์ของงานวิจยัเพื�อ�) พฒันาชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค          

ถาม – ตอบ ส่งเสริมการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � �) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้การพูด

ภาษาองักฤษ 3) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้การพูดภาษาองักฤษ โดยใช้เทคนิคถาม – ตอบ กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้น

การวจิยัไดแ้ก่ นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� �/� จ�านวน �� คน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ อ�าเภอกระทุ่ม

แบน จงัหวดัสมุทรสาคร สังกดัเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ภาคเรียนที� � ปีการศึกษา ���� โดยวิธีการสุ่มแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคถาม – ตอบ

ส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ �) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน �) แบบวัด

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนภาษาองักฤษ �) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ สถิติที�ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) 

ผลการวิจยัพบว่า �) ชุดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิคถาม – ตอบ สามารถ

พฒันาการพูดของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั��.��/��.�� �) นักเรียนสามารถพูด

ภาษาองักฤษไดค้ะแนนไม่ต��ากวา่ร้อยละ �� ผา่นเกณฑ์จ�านวน �� คนคิดเป็นร้อยละ ��.�� และมีนกัเรียนที�ไม่

ผา่นเกณฑ์จ�านวน � คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� 3) นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนไม่ต��ากวา่ร้อยละ �� 

ผา่นเกณฑจ์�านวน �� คนคิดเป็นร้อยละ ��.�� และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ์จ�านวน � คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� 4) 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัสูตร  
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นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ระดบัดีจ�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� และระดบัพอใช้จ �านวน � คน คิดเป็น

ร้อยละ ��.��  

 

ค�าส�าคัญ: การพฒันาชุดกิจกรรม,เทคนิคถาม-ตอบ,การพูดภาษาองักฤษ 

 

1.ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา  

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาส�าคญัของโลก ภาษาอังกฤษปัจจุบนัคือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลาง

ของโลก ภาษาองักฤษเป็นภาษากลางของมนุษยชาติ เป็นภาษาที�มนุษยบ์นโลกใช้ติดต่อระหวา่งกนัเป็นหลกั ไม่

ว่าแต่ละคนจะใชภ้าษาอะไรเป็นภาษาประจ�าชาติ เมื�อตอ้งติดต่อกบัคนอื�นที�ต่างภาษาต่างวฒันธรรมกนัทุกคน

จ�าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษเป็นหลกัอยูแ่ลว้ ดว้ยเหตุนี� ทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาองักฤษเป็นภาษาที�สอง

รองลงมาจากภาษาประจ�าชาติ เป็นแกนหลกัของหลกัสูตรการศึกษาทุกระดบั ตั�งแต่ปฐมวยัไปจนถึงการศึกษา

ตลอดชีวิต 

หลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ���� กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ได้ก�าหนดภาษาต่างประเทศที�ผู ้เ รียนต้องได้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐานคือภาษาอังกฤษ 

(กระทรวงศึกษาธิการ. ����: �) ผูที้�มีความสามารถในการใชภ้าษาเพื�อการสื�อสาร ยอ่มปรับตวัอยูใ่นสังคมได ้และ

ยงัพฒันาตนเองไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัต่อการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ของโลก 

ในการจดัการศึกษาปัจจุบนัไดมุ้่งเน้นให้ผูเ้รียนสามารถสื�อสารภาษาอังกฤษได้ ซึ�งการที�จะบรรลุ

วตัถุประสงคน์ั�น ผูเ้รียนจะตอ้งมีเจตคติที�ดีต่อการเรียน ครูผูส้อนจึงมีบทบาทส�าคญัอยา่งมากในการจดัการเรียน

การสอน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะมีประสิทธิผลได้ก็ต่อเมื�อสามารถพฒันาศักยภาพผูเ้รียนให้สามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจ�าว ัน และการพ ัฒนาผู ้เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจ�าวนัไดน้ั�น ครูผูส้อนตอ้งรู้วิธีการจดัการเรียนรู้ และน�าเทคนิคต่างไปใชใ้นกระบวนการเรียนการสอน 

การจดักิจกรรมที�สร้างสรรคแ์ละให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัรูปแบบกิจกรรมที�เหมาะสมกบัวยัและความสามารถ

ของผูเ้รียน จากการศึกษาวิจ ัยการพฒันาคุณภาพการศึกษาของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ( 2553 : 21) 

พบวา่ผูเ้รียนยงัขาดทกัษะพื�นฐานที�จ �าเป็นในการสื�อสาร ไดแ้ก่ การฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการ

ประเมินของสถาบนัทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (���� : ��)ที�ไดด้�าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั�น

พื�นฐาน ชั�นประถมศึกษาปีที� � วิชาภาษาองักฤษ ในภาพรวมระดบัประเทศพบวา่ในปีการศึกษา ���� นกัเรียน

ได้คะแนนเฉลี�ยร้อยละ ��.�� ปีการศึกษา ���� นักเรียนได้คะแนนเฉลี�ยร้อ ยละ ��.�� ซึ� งเป็นคะแนนที�ต ��ากว่า

เกณฑ์และมีแนวโน้มต��าลง ซึ�งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษที�ตอ้งแกไ้ขปรับปรุง โดย
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สาเหตุของปัญหาดงักล่าวอาจเกิดจาก ความเบื�อหน่ายต่อการเรียน หรือการจดัการเรียนรู้ที�ยงัไม่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของผูเ้รียน ดังนั� นในการจัดการเรียนรู้เพื�อให้ผูเ้รียนสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการ

ติดต่อสื� อสารได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ผูเ้รียนจะต้องได้รับการฝึกฝนและปฏิบติัด้วยตนเองภายใต้การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ที�หลากหลายและเหมาะสมต่อผูเ้รียนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส�าคญั เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์  

ดงันั�น ในการจดัการเรียนการสอนภาษาที�ดีผูเ้รียนจะตอ้งมีโอกาสไดฝึ้กทกัษะการใช้ภาษาให้มากที�สุดทั�งใน

ห้องเรียนและนอกห้องเรียนการจดักระบวนการเรียนการสอนตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั�นพื�นฐานพุทธศกัราช ���� ควรใหค้วามส�าคญักบัสื�อการเรียนรู้ เนื�องจากเป็นเครื�องมือในการพฒันาผูเ้รียนได้

อย่างแทจ้ริง ครูผูส้อนจึงมีบทบาทส�าคญัในการพฒันา และเลือกใช้สื�อการเรียนรู้ที�เหมาะสมกบัผูเ้รียนเพื�อ

พฒันาผูเ้รียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ด้วยเหตุนี� จึงควรน�าสื�อการเรียนรู้ที�มีประสิทธิภาพไปใช้ในการพ ัฒนา

ผูเ้รียน เพื�อกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสนใจใฝ่การเรียนรู้ และจดจ�าไดน้านขึ�น โดยเฉพาะอย่างยิ�งทกัษะการพูด

ภาษาองักฤษ 

การจะพฒันาทกัษะการสื�อสารภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ การจดัการเรียนการสอน 

จึงควรมีลกัษณะที�ผูส้อนจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื�อการเรียนและสิ�งอ�านวยความสะดวกเพื�อให้ผูเ้รียนเกิด

การเรียนรู้และความรอบรู้  นอกจากนั�นการจดักระบวนการสอนยงัควรสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง และ

การเรียนภาษาจึงควรประกอบไปดว้ยกิจกรรมที�หลากหลาย ทั�งกิจกรรมการฝึกทกัษะทางภาษา ซึ� งกิจกรรมควร

ฝึกใหค้วบคู่กบัการเรียนรู้ที�ไปสู่การเรียนที�พึ�งตวัเองได ้

(Learner–Independence) และสามารถ เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กรมวิชาการ,����) 

อนัน�าไปสู่การใชภ้าษาให้ถูกตอ้งคล่องแคล่ว เหมาะสม และใช้ได้จริงมากที�สุด อย่างไรกต็ามในปัจจุบนัปัญหา

นกัเรียนขาดทกัษะการสื�อสารภาษาองักฤษ รวมถึงขาดความมั�นใจ ในตนเอง 

อนัเนื�องมาจากบุคลิกภาพส่วนตวั ความกลวัจะพูดเพราะส�าเนียงไม่ดี ขาดความรู้เรื�องไวยากรณ์ หรือ

การใช้ค �าในบริบท รวมถึงขาดคลงัค�าที�มากพอ การจะแก้ปัญหานี� ได้ การจัดกระบวนการเรียนการสอนต้อง

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริง ผา่นกิจกรรมที�หลากหลาย น่าสนใจ และผอ่นคลาย โดยกิจกรรมเหล่านี�ตอ้ง เปิด

โอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะทางภาษา เสริมสร้างความมั�นใจ และรู้วธีิการเรียนภาษาต่างประเทศ 

เสาวภาคย์ ศรีโยธา (2555, อา้งในเจตน์สฤษฎิ� สังขพนัธ์ และคณะ, 2558) พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มี

ปัญหาด้านการเรียนภาษาองักฤษเพราะนักเรียนมีพื�นฐานความรู้ภาษาองักฤษน้อย ผูเ้รียนไม่กล้าพูดไม่กล้า

แสดงออก ไม่เห็นความส�าคญัของการเรียนวชิาภาษาองักฤษ และมีทกัษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ

น้อย ท �าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เจตน์สฤษฎิ� สังขพนัธ์ เก็ตถวา บุญปราการ และวนัทนา ไกร

ฤกษ์ (2558) ศึกษาสภาพ และปัญหาการเรียนรู้ภาษาองักฤษของโรงเรียน ระดบัมธัยมศึกษาสังกดัเทศบาลใน

485472489487488



4 
 

พื�นที�สามจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้บปัญหาหลายประการ อาทิ ปัญหา เกี�ยวกบัครูผูส้อน เช่น ครูขาดทกัษะในการ

ใชสื้�อเทคโนโลยสีมยัใหม่มาช่วยเสริมในการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ ครูขาดเทคนิคการสอนที�หลากหลาย ครูไม่

สามารถสร้างบทเรียนเสริมการเรียนการสอนได ้ปัญหาเกี�ยวกบันกัเรียน เช่น นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่กลา้พูดหรือ

กลา้แสดงออกในกิจกรรมการเรียนการ สอน นกัเรียนไม่เห็นความส�าคญัของภาษาองักฤษเพราะคิดวา่ไม่มีความ

จ�าเป็นตอ้งใช้ นักเรียนคิดว่า ภาษาองักฤษเป็นวิชาที�ยาก นักเรียนมีความรู้ทั�วไปน้อยท�าให้ไม่เขา้ใจเนื�อหา

ภาษาองักฤษ ปัญหาดา้น ต�าราและสื�อการสอน เช่น การขาดแคลนอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ขาดแคลนหนงัสือ

อ่านนอกเวลา ขาด แหล่งคน้ควา้ขอ้มูลเพิ�มเติม จ�านวนอุปกรณ์การสอนมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ และขาด

การผลิต เอกสารประกอบการสอนและสื�อการสอน  

ผูว้จิยัในฐานะครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ ชั�นประถมศึกษาปีที� 1 ได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ สาเหตุ

ที�ท �าให้การเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษซึ�งมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนไม่ดีเท่าที�ควรอาจมีสาเหตุมาจากดา้นครู

ผูส้อนใช้วิธีสอนแบบดั�งเดิม สื�อการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ ไม่ใช้แรงจูงใจในการเรียนการสอนด้านตวั

นกัเรียนพื�นฐานความรู้เดิมไม่พอเพียงมีเจตคติที�ไม่ดีในวิชาภาษาองักฤษซึ� งมีแนวทางแกไ้ขคือด้านครูผูส้อน

ปรับเปลี�ยนยุทธวิธี ในการจัดการเรียนการสอนใช้แรงจูงใจในการเรียนการสอนผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นปัญหาที�ส�าคญั

ที�สุดและสามารถด�าเนินการแกไ้ขไดท้นัที คือ ดา้นครูผูส้อนการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษนั�นถา้ครูมี

ความรู้ ความเขา้ใจ เลือกสื�อและเทคนิคการสอนแบบต่างๆน�ามาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 

ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมเป็นนวตักรรมการสอนที�ประกอบดว้ยคู่มือครูคู่มือนกัเรียน เนื�อหากิจกรรม

สื�อประสมหลายอยา่งมาสัมพนัธ์กนัและเครื�องมือวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดเ้ต็มตาม

ศกัยภาพและผูเ้รียนเกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนโดยได้จากประสบการณ์หรือการฝึกหัดโดยให้

สอดคล้องกับเนื�อหาจุดประสงค์และประสบการณ์ต่างๆก่อให้เกิดการจัดการสอนที�มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสอดคลอ้งกบั ณภทัร พุทธสรณ์ (����) นลินี อินดีคา (����) กล่าววา่ เป็นชุดการเรียนการสอนที�ครู

สร้างขึ�นเพื�อใชเ้ป็นสื�อในการจดัการเรียนรู้โดยอาศยักระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ  มี

ลักษณะเป็นชุด โดยผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเอง มีครูเป็นที�ปรึกษาให้ค �าแนะน�า ในแต่ละชุดประกอบด้วย

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบที�น�าหลกัการทางจิตวิทยามาใชป้ระกอบ เพื�อให้ผูเ้รียนมี

การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 เมื�อมีชุดกิจกรรมแล้ว สิ�งที�น่าสนใจส�าหรับการเรียนการสอนคือ เทคนิคการสอน ผูว้ิจยัไดศึ้กษา

เทคนิคการสอนหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที�น่าจะน�ามาใชก้บันกัเรียนชั�นประถมศึกษาตอนตน้คือ เทคนิคการตั�ง

ค�าถาม(ไสว ฟักขาว. 2544: 234-235) อา้งถึงในคนึงนิจ รุ่งโรจน์. ���� : 3-4)ทกัษะการตั�งค�าถามจดัเป็นทกัษะที�

ส�าคญัของการสอนภาษาต่างประเทศ เพราะผูส้อนและผูเ้รียนจ�าเป็นตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนัในการโตต้อบ พูดคุย
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สื�อสารกนัตลอดเวลา เพื�อให้มั�นใจว่ามีความเขา้ใจตรงกนั ค�าถามที�ใช้ถามตอ้งกะทดัรัด ไม่ยาวหรือซับซ้อน

จนเกินไป ผูเ้รียนสามารถโตต้อบไดต้รงประเด็น ค�าถามที�ดีจะตอ้งเตรียมไวล้่วงหนา้ การถามอยา่งเดียวไม่พอ 

ผูส้อนควรสนใจฟังค�าตอบของนักเรียน ถ้าเขาตอบไม่ถูก ผูส้อนควรจะใช้ค �าถามให้ง่ายขึ�น หรือช่วยแก้ไข

ขอ้บกพร่อง รูปแบบการสอนภาษาองักฤษส�าหรับประโยชน์ของการใชเ้ทคนิคการตั�งค �าถามช่วยใหน้กัเรียนกบั

ครูสื�อความหมายกันได้ดีขึ�น ช่วยครูในการวางแผนการเรียนการสอนให้นักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และช่วยให้ครูสามารถก�าหนดองคป์ระกอบของงานที�มอบหมายให้นักเรียนปฏิบติัให้สอดคล้อง

กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจและกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน และแสดงให้เห็นถึงความไม่เขา้ใจ

ของนกัเรียนเบื�องตน้ ช่วยเนน้ประเด็นส�าคญัของสาระการเรียนรู้และทบทวนสาระที�ส�าคญัในเรื�องที�เรียน ช่วย

ครูในการประเมินผลการเรียนการสอน และวินิจฉัยจุดแข็งจุดอ่อนของนกัเรียนไดช่้วยสร้างลกัษณะนิสัยการ

ชอบคิดใหก้บันกัเรียน ตลอดจนนิสัยใฝ่รู้ใฝ่ เรียนตลอดชีวติ  

ผูว้จิยัจึงสนใจในการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมมาใชใ้นในการจดัการเรียนรู้และใชเ้ทคนิคการ

ตั�งค�าถามเพื�อส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะภาษาองักฤษไดอ้ย่างเป็นระบบ และผูเ้รียนไดใ้ชค้วามสามารถใน

การตั�งค �าถามแสวงหาความรู้และค�าตอบในชุดกิจกรรมดว้ยตนเอง และสรุปความรู้ที�ไดรั้บอยา่งถูกตอ้งรวมทั�ง

การท�าแบบฝึกทกัษะที�อยู่ในชุดกิจกรรมจะท�าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจมากยิ�งขึ�น อีกทั�งยงัสามารถพฒันาให้

ผูเ้รียน คิดเป็น และแกปั้ญหาเป็น (ไสว  ฟักขาว : 21) ดงันั�นกิจกรรมที�ถูกออกแบบมากบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที�

ใชก้บัผูเ้รียน จึงมีความส�าคญัต่อการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพควบคู่ไปดว้ย จากการศึกษางานวิจยัของวิชชุดา 

กรุงศรี (2554 : 116) ที�ไดศึ้กษาวจิยัเกี�ยวกบัการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษเรื�อง Plants for Life โดย

ใช้รูปแบบการสอนภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนในดา้นการสื�อสาร

ภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุ่มที�ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจจกรรมภาษาองักฤษเพิ�มสูงขึ�น โดย

ไดค้ะแนนเฉลี�ยคิดเป็นร้อยละ 86.53 และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมระดบัมากที�สุด

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เพญ็ประภา  มีเพียร (2557:74)ที�ไดศึ้กษาวจิยัเกี�ยวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เพื�อพฒันาทกัษะการเขียนค�าศพัทภ์าษาองักฤษชั�นประถมศึกษาปีที� � ผลการวจิยัพบวา่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อ

พฒันาทกัษะการเขียนค�าศัพท์ภาษาองักฤษชั�นประถมศึกษาปีที� � ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ� นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 

77.31/75.04 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที�ตั�งไวแ้ละผมสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมเพื�อพฒันา

ทกัษะการเขียนค�าศพัท์ภาษาองักฤษของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � สูงกว่าผลสัมฤทธิ� ก่อนเรียนอย่างมี

นัยส�าคญัที�ระดบั .01 

จากความส�าคญัของการพฒันาการพูดภาษาองักฤษดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นวา่ นกัเรียนควรไดรั้บการฝึก

ทกัษะในการพูดและตั�งค �าถามเพื�อแสวงหาค�าตอบ ทางผูว้จิยัจึงมีความสนใจที�จะสร้างชุดกิจกรรมโดยใชเ้ทคนิค
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ถาม-ตอบ ส่งเสริมการพูดภาษาองักฤษนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์เพื�อ

พัฒนาความสามารถการพูดภาษาองักฤษ อนัเนื�องจากนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1 ยงัขาดทกัษะพื�นฐาน

ภาษาองักฤษ โดยเฉพาะทกัษะการพูด เพื�อเป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการพูด ทั�งในการตั�งค �าถามและ

ตอบค�าถามภาษาองักฤษและสามารถน�าไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

 

2. วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

�. เพื�อพฒันาชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคถาม-ตอบ ส่งเสริมการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� � 

�. เพื�อศึกษาผลสัมฤทธิ� ของชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคถาม-ตอบ ส่งเสริมการพูดภาษาองักฤษของ

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � 

3. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้การพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � โดยใช้

เทคนิคการถาม-ตอบ 

 

� สมมติฐานของงานวิจัย 

�. ชุดกิจกรรมเพื�อส่งเสริมการพูดภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคถาม-ตอบ ส่งเสริมการพูดภาษาองักฤษ

ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � มีประสิทธิภาพเท่ากบั ��/�� 

�. นกัเรียนสามารถพูดภาษาองักฤษไดจ้ากการใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคถาม-ตอบ ส่งเสริมการ

พูดภาษาองักฤษ ไดค้ะแนนไม่ต��ากวา่ร้อยละ �� 

�. นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � ที�เรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคถาม-ตอบส่งเสริมการพูด

ภาษาองักฤษ มีผลสัมฤทธิ� ดา้นการพูดภาษาองักฤษไดค้ะแนนไม่ต��ากวา่ร้อยละ �� 

4. นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � มีพฤติกรรมการเรียนรู้การพูดภาษาองักฤษ โดยใชเ้ทคนิคการถาม-

ตอบอยูใ่นระดบัดี 
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4. ขอบเขตของงานวิจัย 

�.� ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี� ไดแ้ก่ นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � โรงเรียนเทศบาลศรีบุณ

ยา-นุสสรณ์ อ�าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร สังกดัเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ภาคเรียนที� � ปีการศึกษา 

���� จ�านวน � หอ้ง รวมทั�งสิ�น ��� คน 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� �/� จ �านวน �� คน โรงเรียน

เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ อ�าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร สังกดัเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ภาคเรียนที� � 

ปีการศึกษา ���� โดยวธีิการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

�.� ตัวแปรที�ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปรต้น 

ชุดกิจกรรมโดยใชเ้ทคนิคถาม – ตอบส่งเสริมการพูดภาษาองักฤษ 

ตัวแปรตาม 

1. ความสามารถในการพูดภาษาองักฤษของนักเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ� ทางการพูดภาษาองักฤษ 

3. พฤติกรรมการเรียนรู้ 

4. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

�.� เนื�อหาที�ใช้ในการทดลอง 

เนื�อหาวิชาที�ใชใ้นการทดลองน�ามาจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ����และ

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ �านวน � เรื�อง 

เรื�องละ � ชั�วโมง รวม �� ชั�วโมง ดงันี�  

1. Number 2. Places 3.What do I have? 4. I am six.  5.My body. 

 

5.  เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ครั� งนี�ประกอบดว้ย 

1. ชุดกิจกรรมโดยใชเ้ทคนิคถาม - ตอบส่งเสริมการพูดภาษาองักฤษ กบันกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1 

�. แบบทดสอบวดัความสามารถด้านภาษาองักฤษของนักเรียน 

489476493491492
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�. แบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการพูดภาษาองักฤษ 

4. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 

6. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดด้�าเนินการทดลองกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ชั�นประถมศึกษาปีที� � โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยา

นุสสรณ์ โดยไดด้�าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั�นตอนดงัต่อไปนี�  

1. อธิบายและชี�แจงชุดกิจกรรมโดยใชเ้ทคนิคถาม - ตอบส่งเสริมการพูดภาษาองักฤษ กบันกัเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� 1 ให้นักเรียนเขา้ใจ 

2. ด�าเนินการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมเทคนิคถาม - ตอบส่งเสริมการพูดภาษาองักฤษให้แก่นกัเรียน

กลุ่มตวัอยา่ง จ �านวน � ชุด �� ชั�วโมง การจดักิจกรรมท�าทั�งในและนอกเวลาเรียน 

3. ครูเริ�มสอนโครงสร้างของประโยคค�าถามและค�าตอบ และด�าเนินการสอนโดยครูเป็นผูชี้� แนะ

เกี�ยวกบัเรื�องที�สอน หลงัจากนั�นให้นกัเรียนจบัคู่สนทนา โดยครูเป็นผูสั้งเกต ทั�งนี� ครูให้เวลานกัเรียนประมาณ 

�� นาทีแลว้จึง ทดสอบการพูดเพื�อเก็บคะแนนความสามารถในแต่ละชุด การทดสอบ ครูให้นกัเรียนจบัคู่มาจบั

ฉลาก 

เพื�อตั�งค �าถามและตอบค�าถามจากภาพ คู่ละ จ�านวน � ประโยค ทั�งนี�อาจใชก้ารทดสอบนอกเวลา 

�. เมื�อสอนครบทั�ง �� กิจกรรม จึงทดสอบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนภาษาองักฤษ เพื�อเก็บคะแนน 

5. เก็บรวบรวมขอ้มูลทั�งหมดน�าไปประมวลผลและวเิคราะห์ 

6. สรุปผล อภิปรายผล โดยใช้ตารางการพรรณนา 

 

7. การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากการด�าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลดงันี�  

1. วเิคราะห์ความสามารถในการเรียนรู้ การพูดภาษาองักฤษ ใชค่้าร้อยละ (Percentage)  

2. วเิคราะห์แบบประเมินความสามารถการพูดภาษาองักฤษ ใชค้่าร้อยละ (Percentage) 

3. วเิคราะห์แบบประเมินพฤติกรรม ใชค้่าเฉลี�ย (Mean) 

 

8. ผลการวิจัย 

การวจิยัครั� งนี�  สรุปผลการวจิยัไดด้งันี�   

490477494492493
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�. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคถาม – ตอบ ส่งเสริมการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียน

ชั�นประถมศึกษาปีที� 1  มีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.21/88.57 ซึ� งเป็นไปตามเกณฑที์�ก �าหนด 

2. ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล โดยใช้เทคนิคถาม -ตอบของนักเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� 1 นกัเรียนมีคะแนนไม่ต��ากว่าร้อยละ �� ผา่นเกณฑ์จ �านวน �� คนคิดเป็นร้อยละ ��.�� และมี

นกัเรียนที�ไม่ผา่นเกณฑจ์�านวน � คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

3.ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคถาม – ตอบของนักเรียนชั� น

ประถมศึกษาปีที� 1 นกัเรียนมีคะแนนไม่ต��ากว่าร้อยละ �� ผา่นเกณฑ์จ�านวน �� คนคิดเป็นร้อยละ ��.�� และมี

นกัเรียนที�ไม่ผา่นเกณฑจ์�านวน � คน คิดเป็นร้อยละ ��.��  

4. พฤติกรรมการเรียนรู้การพูดภาษาองักฤษ โดยใช้เทคนิคถาม – ตอบของนกัเรียนชั�นประถมศึกษา

ปีที� 1 อยูใ่นระดบั ดีจ�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� และระดบัพอใช้จ�านวน � คนคิดเป็นร้อยละ ��.��  

 

9. อภิปรายผล 

การวิจยัเรื� อง การพฒันาชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคถาม-ตอบของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1  

สามารถอภิปรายผลซึ�งเป็นขอ้คน้พบไดด้งัต่อไปนี�  

�. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคถาม - ตอบนักเรียนจ�านวน 35 คน พบวา่ ชุดกิจกรรม

โดยใช้เทคนิคการถาม-ตอบของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.21/88.57  ซึ� งเป็นไป

ตามเกณฑ์ที�ก �าหนด ซึ� งผูว้ิจยัไดจ้ดัท�าชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคถาม - ตอบส่งเสริมการพูดภาษาองักฤษ วิชา

ภาษาองักฤษ หนังสือ New Express 1, New Express 2  หน่วยการเรียนรู้เรื� อง 1. Number 2. Places 3. What do I 

have? 4. I am six. และ �. My body โดยท�าการวิเคราะห์จากโครงสร้างหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

พุทธศกัราช ๒๕๕๑ หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ และจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยชุด

กิจกรรมที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นผา่นกระบวนการกลั�นกรองการตรวจสอบแกไ้ขจากผูเ้ชี�ยวชาญและไดท้ �าการปรับปรุง

ตามขอ้เสนอแนะมีค่า IOC เท่ากบั .�� – �.�� ซึ� งสอดคลอ้งกบั ณภัทร พุทธสรณ์ (����) กล่าวว่า ชุดการเรียน

การสอนที�ครูสร้างขึ�นเพื�อใช้เป็นสื�อในการจดัการเรียนรู้โดยอาศยักระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

รูปแบบต่าง ๆ มีลักษณะเป็นชุด โดยผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเอง มีครูเป็นที�ปรึกษาให้ค �าแนะน�า ในแต่ละชุด

ประกอบดว้ยจุดประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบที�น�าหลกัการทางจิตวิทยามาใชป้ระกอบ 

เพื�อให้ผูเ้รียนมีการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด และคนึงนิจ รุ่งโรจน์. 

(2556: บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัเรื�อง การพฒันาชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้ค �าถาม ส�าหรับ

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ผลการวจิยัพบวา่ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิค

491478495493494
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การใช้ค �าถาม มีประสิทธิภาพเท่ากบั 89.55/85.18 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  และวราพรรณ จิตรัมย์ (����)ได้ศึกษา

เรื�อง ผลการใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 โดย

การเรียนรู้เทคนิค  CLT ผลการวิจ ัยพบว่า1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียนชั� นประถมศึกษาปีที�  3โดยการเรียนรู้เทคนิค CLT มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

77.34/76.32 ซึ� งผา่นเกณฑ์ 75/75 ที�ตั�งไว ้2. ความสามารถการพูดภาษาองักฤษเป็นรายบุคคล โดยใช้เทคนิคการ

ตั�งค�าถามของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�1 นกัเรียนมีคะแนนไม่ต��ากว่าร้อยละ �� ผ่านเกณฑ์จ�านวน �� คนคิด

เป็นร้อยละ ��.�� และมีนกัเรียนที�ไม่ผา่นเกณฑจ์�านวน � คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

สนับสนุนกบัแนวคิดของ แฮริส( Harris , 1988 )และบาทซ์( Bartz , 1979 )กล่าวถึงองค์ประกอบ

ของความสามารถในการพูดเพื�อการสื�อสารที�สอดคล้องกันคือคือ 1 .ความคล่องแคล่วความต่อเนื�องความราบรื�น

และมีความเป็นธรรมชาติในการพูด(Fluency ) 2 .ความเข้าใจ( Comprehensibility )คือความสามารถที�จะพูดให้

ผู้ อื� น เ ข้าใจในสิ� ง ที� ผู้ พูดสื� อสารออกม า ส่วนแฮริส(อ้างอิง) เน้นความ สามารถในด้านการออ กเ สียง

( Pronunciation )คาํศัพท์( Vocabulary )หลักภาษาและไวยากรณ์(Grammar ) 

สอดคลอ้งกบัชิตพิมล พลสมบัติ(2549:บทคดัย่อ) ศึกษาการพฒันาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 ด้วยวิธีสอนภาษาเพื�อการสื� อสาร ที� เน้นการประเมินผลตามสภาพจริง 

ผลการวจิยั พบวา่ ความสามารถดา้นทกัษะการพูดภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 

หลงัเรียนของทั�งสองกลุ่ม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 วราพรรณ จิตรัมย์ (����)ได้

ศึกษาเรื�อง ผลการใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 

โดยการเรียนรู้เทคนิค CLT ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนโดยการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการ

ฟังและการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับ  นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 โดยการเรียนรู้เทคนิค CLT นักเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที�  3 โดยการเรียนรู้เทคนิค CLT มีค่าเท่ากับ 0.5824 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทาง

พฒันาการ การเรียนรู้เท่ากบั 0.5824 หรือคิดเป็น ร้อยละ 58.24  

�. ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้การพูดภาษาองักฤษ โดยใช้เทคนิคการตั� งค �าถามของนักเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� 1 นกัเรียนมีคะแนนไม่ต��ากว่าร้อยละ �� ผา่นเกณฑ์จ �านวน �� คนคิดเป็นร้อยละ ��.�� และมี

นกัเรียนที�ไม่ผา่นเกณฑ์จ�านวน � คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� จะเห็นไดว้า่ชุดกิจกรรมโดยใชเ้ทคนิคการตั�งค �าถาม 

ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1 เป็นนวตักรรมที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นเพื�อสนองความสามารถ ความสนใจและความ

ต้องการของผูเ้รียนเป็นส�าคัญ เป็นสื�อการเรียนการสอนที�ดี  เพราะในชุดกิจกรรม ประกอบดว้ย คู่มือครู คู่มือ

นกัเรียน เนื�อหากิจกรรม สื�อประสมหลายอยา่ง มาสัมพนัธ์กนัและเครื�องมือวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ผูเ้รียน

สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศกัยภาพ และผูเ้รียนเกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนโดยได ้จากประสบการณ์ 

492479496494495
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หรือการฝึกหัดโดยให้สอดคล้องกบัเนื�อหาจุดประสงค์และประสบการณ์ต่าง ๆก่อให้เกิดการจดัการสอนที�มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ� งสอดคล้องกับณัฐกานต์ ตันทิพย์ (2547) ได้ศึกษาเกี�ยวกับการพฒันาชุด

กิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 6 พบวา่ ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงั

เรียนชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 คือเฉลี�ยร้อยละ 86.25 วราพรรณ จิต

รัมย์ (����)ได้ศึกษาเรื�อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษส�าหรับนักเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� 3 โดยการเรียนรู้เทคนิค CLTผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตที�ระดบั .05  

4. พฤติกรรมการ เรียนรู้การพูดภาษาอังกฤ ษ  โดยใช้เทคนิคการตั� งค �าถามของนักเรียนชั� น

ประถมศึกษาปีที� 1 อยูใ่นระดบั ดีจ�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� และระดบัพอใชจ้ �านวน � คน คิดเป็นร้อย

ละ ��.�� ทั�งนี� อาจเป็นเพราะนักเรียนให้ความร่วมมือ สนใจและตั� งใจในการเรียน อีกทั� งกิจกรรมการพูด

ภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการตั�งค �าถามเป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดฝึ้กการใชภ้าษาในรูปแบบประโยคที�

ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ ซึ� งสามารถน�าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวติประจ�าวนัและสถานการณ์จริงซึ�งเป็นพื�นฐาน

ในการสนทนาภาษาองักฤษ ซึ� งสอดคลอ้งกบั ภูวดล แกว้มณี (���� : 4) ที�กล่าวไวว้่าพฤติกรรมการตั�งใจเรียน

เป็นพฤติกรรมที�นกัเรียนแสดงความสนใจ เอาใจใส่ในการเรียนการสอน ตัวครู และอุปกรณ์การสอนที�ครูใช้ 

รวมทั�งติดตามการเรียนการสอนโดยการตอบค�าถามเกี�ยวกบัการเรียน ท�างานและร่วมกิจกรรมต่างๆ ที�ครูก�าหนด 

รวมถึงการเอาใจใส่ และมีความรับผดิชอบต่อกิจกรรมการเรียนการสอนที�ผูส้อนมอบหมายในเวลาอิสระอีกดว้ย

และฮอลตนั(ภูวดล   แกว้มณี.����:11 ; อ้างอิงจาก Halton.1964.pp.20-25 )กล่าวไวว้า่ ความตั�งใจเรียนคือความ

จดจ่อของจิตใจในสิ�งใดสิ�งหนึ� งท�าให้บุคคลมีสมาธิ ซึ� งการเรียนวิชาที�ตรงกบัความสนใจของผูเ้รียนจะท�าให้

ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงกวา่ผูเ้รียนที�ไม่มีความตั�งใจ 

 

10. ข้อค้นพบจากการวิจัย       

การใช้เทคนิคถาม - ตอบเพื�อส่งเสริมการพูดภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1 โดย

ครูผูส้อนไดใ้ชค้�าถามสั�นๆ สร้างความเขา้ใจและ สิ�งที�ผูเ้รียนก�าลงัเรียนรู้หรือสัมพนัธ์กบัความรู้เดิมของผูเ้รียน 

เริ�มจากค�าถามง่ายที�จะน�าผู้เรียนคิดหาค�าตอบ  สร้างแรงจูงใจในการตอบ ตวัอย่างค�าถาม ได้แก่          

“ What is it” และครูชี� ไปยงัสิ�งต่าง ๆ รอบตวัเพื�อให้นกัเรียนตอบ หลงัจากสอนครูไดฝึ้กให้นกัเรียนไดโ้ตต้อบ

กบัเพื�อนในชั�นเรียน โดยวิธีนี�ท �าให้นกัเรียนกลา้ที�จะแสดงออกและอยากมีส่วนร่วมในการสนทนาโตต้อบกบั

เพื�อนและครูในชั�นเรียน ท�าให้นกัเรียนกลา้ที�จะพูดภาษาองักฤษ น�าไปสู่การพฒันาความสามารถในการพูดที�ดี
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ขึ�น ตรงกบัทฤษฎี Learning by doing ของ John Dewey และ Keith and Helen (����) ได้กล่าวว่า การสื�อสาร

แบบเผชิญหนา้กนัจะช่วยท�าใหก้ารสื�อสารมีประสิทธิภาพมากขึ�น 

วิธีการใชเ้ทคนิคการตั�งค�าถามเป็นอีกวิธีที�ท �าให้นกัเรียน เรียนรู้หลกัไวยากรณ์พื�นฐานภาษาองักฤษ

หนา้ที�และต�าแหน่งของค�าในประโยควา่ค�าใดควรอยูต่ �าแหน่งใดของประโยค เช่น ตอ้งการถามวา่คุณมีหนังสือ 

กี�เล่ม นกัเรียนก็จะรู้วา่ตอ้งเริ�มตน้ค�าถามวา่ How many แลว้ตามดว้ยสิ�งที�ตอ้งการถาม books ( How many books? 

) หากตอ้งการตอบค�าถามขา้งตน้ว่าฉันมีหนงัสือ � เล่ม. นกัเรียนจะรู้ว่าตอ้งขึ�นประโยคดว้ย I (ประธาน) ตาม

ด้วย have ( verb )และ five books ซึ� งจะท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้หลกัไวยากรณ์พื�นฐานภาษาองักฤษที�ถูกตอ้ง 

สามารถน�าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในชีวติประจ�าวนั และเป็นความรู้ติดตวัผูเ้รียนเพื�อน�าไปใชใ้นระดบัต่อไปได ้

 

11. ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการน�าผลการวิจยัไปใช้งาน 

1.1 ควรมีใบงานเพื�อช่วยนกัเรียนในเรื�องของการจดจ �าตัวสะกดของค�าศัพท์ในบทเรียน เพื�อให้

นกัเรียนจดจ�าค �าศพัทไ์ดม้ากขึ�น 

1.2 สื� อที�จะน�าไปใช้ ควรกระตุ้นความสนใจหรือเป็นสิ� งที�นักเรียนสามารถพบเห็นได้จริง             

ในชีวิตประจ�าวนั และควรมีขนาดเหมาะสมหรือท�าเป็นสไลด์ 

1.� ในการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในขณะที�ร่วมกิจกรรม ควรมี Native speaker มาช่วยถาม

เพื�อทดสอบความสามารถของผูเ้รียนเพื�อใหก้ารเรียนรู้สมบูรณ์ยิ�งขึ�น 

�. ขอ้เสนอแนะเพื�อการวจิยัต่อไป 

2.1 ควรใชเ้ทคนิคการตั�งค �าถามเพื�อพฒันาทกัษะการพูดในระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 2 เพื�อศึกษา

พฒันาการการพูดและการฟังของนักเรียน 
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