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บทคัดย่อ      

การวิจยันี� เป็นการวิจยัเชิงทดลองมีวตัถุประสงค์ �) เพื�อพฒันาการอ่านจบัใจความโดยใช้เทคนิค

4W1Hส่งเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้

การอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ  3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการใชเ้ทคนิค4W1H  กลุ่มเป้าหมาย คือ

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 จ�านวน �5 คน ที�ก �าลงัศึกษาอยูที่�โรงเรียนวดัป่าพระเจา้ ภาคเรียนที� � ปีการศึกษา 

���� เครื�องมือที�ใช้ ไดแ้ก่ �) แผนจดัการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบการอ่านจบัใจความ 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการใชเ้ทคนิค 4W1H  การวิเคราะห์

ขอ้มูล สถิติที�ใชค่้าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ

ทดสอบสมมติฐาน (Paired t-test) 

ผลการวิจยัพบวา่  1)  นกัเรียนมีความสามารถอ่านจบัใจความภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิค 4W1H มี

คะแนนผา่นเกณฑ์ไม่ต ��ากวา่ร้อยละ 70 จ�านวน 8  คน คิดเป็นร้อยละ  53.33  และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จ �านวน 

7 คน คิดเป็นร้อยละ46.66 2)  นักเรียนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้การอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ คะแนนหลัง

เรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั.05 3) ภาพรวมของความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

(��  = 4.38, S.D. = 0.91) 

ค�าส�าคญั:  การอ่านภาษาองักฤษ,การอ่านจบัใจความ,เทคนิค 4W1H  
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1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา  

ในสังคมโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส�าคญัและจ�าเป็นอยา่งยิ�งในชีวิตประจ�าวนั 

เนื�องจากเป็นเครื�องมือส�าคญัในการติดต่อสื�อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ ความ

บันเทิง การสร้างความเขา้ใจเกี�ยวกบัวฒันธรรมที�หลากหลายและวิสัยทศัน์ของชุมชนโลก น�ามาซึ� งมิตรไมตรี

และความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ ช่วยพฒันานกัเรียนให้มีความเขา้ใจตนเองและผูอื้�นดีขึ�น เขา้ใจความแตกต่าง

ของภาษาและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง มีเจตคติที�ดีต่อ

การใช้ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศเพื�อการสื�อสารได้ รวมทั�งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่าย 

กวา้งขวางขึ�น และมีวสิัยทศัน์ในการด�าเนินชีวติ (ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน, 2552)  

จากความส�าคญัของภาษาต่างประเทศตามที�กล่าวมานี�  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดก้�าหนดให้มีการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศทุกช่วงชั�น เพื�อเสริมสร้างพื�นฐานความเป็นมนุษย์ สร้าง

ศกัยภาพในการคิดและการท�างานอย่างสร้างสรรค ์เป็นรากฐานและเตรียมความพร้อมในการเรียนของเยาวชน

รุ่มใหม่ ให้สอดคล้องกบัสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ช่วยให้นักเรียนเป็นผูมี้วิสัยทศัน์กวา้งไกล สามารถพฒันา

ความคิดและมองโลกกวา้งขึ�น โดยมีความคาดหวงัว่าเมื�อนักเรียนเรียนภาษาองักฤษอย่างต่อเนื�องตั�งแต่ชั�น

ประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษา นักเรียนจะมีความรู้ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการใชภ้าษา

ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทศันะของตนเองเพื�อแลกเปลี�ยนข้อมูลข่าวสารและ

ประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ�งทกัษะการอ่าน ซึ� งเป็นทกัษะ            

ที�ให้ประโยชน์ส�าหรับการแสวงหาความรู้เพื�อน�าไปใช้ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม (ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน, 2552) 

ทกัษะการอ่านเป็นเครื�องมือที�ส�าคญัที�ท �าให้บุคคลกา้วหนา้ทนัต่อเหตุการณ์ ทกัษะการอ่านควรเป็น

ทักษะที�ได้รับการส่งเสริมเพราะเป็นทกัษะที�คงอยู่กับนักเรียนได้นานที�สุด เป็นสิ� งที�สามารถน�าไปใช้ใน

ชีวิตประจ�าวนัไดต้ลอดเวลาแมว้า่จะส�าเร็จการศึกษาไปแลว้ กระทรวงศึกษาธิการตระหนกัถึงความส�าคญัของ

การอ่านเป็นอย่างยิ�ง จึงไดร้ณรงคใ์ห้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านอยา่งถาวร โดยประกาศให้ปีการศึกษา ���� เป็น

ปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และในปี พ.ศ. ���� เป็นวโรกาสที�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว           

ทรงครองสิริราชสมบติัครบ �� ปี จึงก�าหนดนโยบายให้สถานศึกษาเขา้ร่วมมหกรรมรักการอ่านเพื�อเป็นการ

เฉลิมพระเกียรติ รวมทั� งก�าหนดให้ว ันที�  � เมษายนของทุกปี ซึ� งเป็นว ันคล้ายว ันพระราชสมภพของ                        

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นวนัแห่งการรักการอ่าน เพื�อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ตลอดชีวิต เนื�องจากพระองคท์รงมีพระราชด�ารัสเกี�ยวกบัการสร้างนิสัยรักการอ่านใหแ้ก่เด็ก เมื�อวนัที� �� มีนาคม 

���� ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ� วา่ “หนงัสือเป็นสื�อเผยแพร่ความรู้ที�อยูคู่่กบัมนุษยเ์ป็นเวลานานหนังสือดี 
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มีสาระมีส่วนช่วยยกระดบัสติปัญญาและจิตใจของมนุษย ์คติค�าสอนหรือตวัอย่างต่างๆที�ปรากฏในหนังสือยงั

ช่วยกล่อมเกลาความรู้สึกนึกคิด คุณธรรมจริยธรรมดว้ย” ดงันั�น การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านใหเ้ยาวชน จึงเป็นสิ�ง

ที�มีความส�าคญัและควรด�าเนินการอยา่งต่อเนื�อง 

สิ�งที�มีความส�าคญัและช่วยให้การอ่านประสบความส�าเร็จ ก็คือความสามารถในการอ่านและความ

เขา้ใจในการอ่านโดยเฉพาะความเขา้ใจในการอ่านนั�นเป็นสิ�งส�าคญัมาก การอ่านจะไม่เกิดประโยชน์หากผูอ้่าน

ไม่เขา้ใจเรื�องที�ตนอ่านซึ�ง สมุทร เซ็นเชาวนิช (����: ��) กล่าวถึงความเขา้ใจในการอ่านวา่ เป็นความสามารถที�

จะอนุมานขอ้สนเทศ หรือความหมายอนัพึงประสงคจ์ากสิ�งที�อ่านมาแลว้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากทีสุดเท่าที�

จะท�าได ้ซึ� งความเขา้ใจนี� เป็นเรื�องที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กบัการศึกษา และประสบการณ์ต่างๆ ในหลายๆ 

ดา้นของแต่ละคน และถือเป็นองคป์ระกอบที�ส�าคญัยิ�งอยา่งหนึ�งของการอ่าน ถา้อ่านแลว้ไม่เกิดความเขา้ใจใดๆ 

เลยก็อาจกล่าวไดว้า่การอ่านที�แทจ้ริงยงัไม่เกิดขึ�น และกรองแกว้ กรรณสูต (���� : ��) กล่าววา่ ประเทศที�ไม่ได้

ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาประจ�าชาติ หรือใช้เป็นภาษาที�สอง เช่น ประเทศไทย ความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจซึ�งเป็นทกัษะที�จ �าเป็นตอ้งสร้างใหเ้กิดขึ�นกบัชนในชาติ 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที� 21 เป็นสิ�งที�คนไทยสามารถเขา้ถึงได้ง่ายเนื�องจากความ

ทันสมัยของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่ใช้แค่อยู่ในต�าราเรียนเท่านั� นแต่ความรู้

ภาษาองักฤษต่างๆ ไดเ้ขา้มาอยูใ่นอินเทอร์เน็ตมากมายแค่เพียงเราสัมผสัหรือคลิกขอ้มูล ความรู้ต่างๆ ก็ไหลมา

รวมอยูห่นา้จอมือถือที�เรามี แต่กลบัเป็นที�น่ากงัวลที�การศึกษาภาษาองักฤษของประเทศไทยกลบัไม่พฒันาเทียบ

ไดก้บัผลคะแนนโอเน็ตของนกัเรียนชั�น ป.6 พ.ศ.2559 ซึ� งไดค้ะแนนต��ากวา่เกณฑใ์นหลายจงัหวดั คือไดค่้าเฉลี�ย

ร้อยละ 34.59 จากเด็กนักเรียนที�สอบทั�วประเทศจ�านวน 724336 คน ส�านักงานการทดสอบแห่งชาติ (2560) 

สะทอ้นให้เห็นปัญหาด้านภาษาองักฤษของเด็กไทยว่ายงัด้อยอยู่  เด็กไทยควรได้รับการพฒันาอย่างเร่งด่วน

เพื�อใหท้นักบัประเทศอื�นๆที�รุดหนา้ไปไกลกวา่เรามาก ซึ� งจากปัญหานี�  เราควรช่วยกนัปรับปรุงดา้นกระบวนการ

เรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในยคุศตวรรษที� 21  

รสสุคนธ์ มกรมณี (2556)การสอนในศตวรรษที� 21 นั�นครูตอ้งเป็นเพียงแค่ coach หรือผู ้แนะน�า

นกัเรียนเท่านั�น ไม่ใช่บอกนกัเรียนทุกเรื�องโดยไม่ให้นกัเรียนไดคิ้ดก่อน ครูในยคุนี�ตอ้งฝึกใหน้กัเรียนไดคิ้ดเป็น 

คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหาได้ ไม่ใช้สอนแต่วิธีการเดิมๆอยู่ตลอดเวลาแต่ต้องปรับเปลี�ยน

วิธีการสอนให้สอดคล้องกบัการเรียนรู้ในศตวรรษที� 21 คือให้เด็กได้ทั�ง 3R และ 8C หากครูทั�งประเทศได้

ปรับเปลี�ยนวิธีการสอนภาษาองักฤษโดยสอนให้เด็กไดก้ลา้พูด กลา้แสดงออกอยูบ่่อยๆ เชื�อวา่เด็กนกัเรียนตอ้ง

ได้รับความรู้ที�เป็นประสบการณ์ตรงที�นกัเรียนจะสามารถน�าไปใชห้รือต่อยอดในชีวิตประจ�าวนัได ้ในศตวรรษ

ที� 21 และเขา้กบัยคุ Thailand 4.0 ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ทกัษะการอ่าน ฟรานซิส เบคอน(Francis Bacon, 2008, p.150) ไดก้ล่าวไวว้่า การอ่านท�าให้คนเป็น

คนที�สมบูรณ์ ประโยคดงักล่าวไดสื้�อให้เห็นถึงความส�าคญัของการอ่านต่อการพฒันาสติปัญญา ความนึกคิด 

และความรู้ ความสามารถ เพราะการอ่านท�าให้คนสามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้และขอ้มูลใหม่ๆ ที�จะช่วยใหค้นมี

มุมมองต่อโลกที�กวา้งขึ�น อีกทั�งยงัจะพฒันาความคิดสร้างสรรค์เป็นความจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต ขณะเดียวกนั 

เพ็ญศรี รังสิยากุล (2531, น.1-2) กล่าวไวว้า่ การอ่านเป็นกระบวนการที�สลบัซบัซ้อนและตอ้งใชส้มาธิอยา่งมาก 

เพราะการอ่านไม่ใช่เพียงแค่มองเห็นและรับความคิดของผูเ้ขียนผ่านรหัสสัญลกัษณ์ตวัอกัษรเท่านั�น แต่ผูอ่้าน

จะต้องมีความสามารถในการตีความหมายของสิ� งที�อ่านให้ได้ ด้วยเหตุนี� การอ่านจบัใจความจึงเป็นทกัษะ           

ที�ส�าคญัในการท�าใหผู้อ่้านประสบความส�าเร็จในการอ่าน 

ทกัษะการอ่านจบัใจความเป็นทกัษะที�สามารถสอนกนัไดแ้ละกลยทุธ์การสอนการอ่านจบัใจความก็

ไดเ้กิดขึ�นมากมายตั�งแต่คริสต์ 1980 เป็นตน้มา นอกจากนี�  อลิงตนั (Allington, 2001, p.98) ได้กล่าวไวว้่า การ

สอนการอ่านจับใจความที�มีผูส้อนเป็นคนจัดการเรียนการสอนโดยตรงนั�นเป็นการเรียนที�นักเรียนได้รับ

ประโยชน์เป็นอยา่งมาก เพราะการที�จดักลยุทธ์การสอนเพื�อใชใ้นการสอนการอ่านจบัใจความนั�น ช่วยท�าใหเ้กิด

กระบวนการของการอ่านจบัใจความไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  

การอ่านจบัใจความในรายวิชาภาษาองักฤษถือเป็นเรื�องที�ส�าคญัเรื� องหนึ� งที�นกัเรียนทุกคนจะต้อง

เรียนเพราะการอ่านจบัใจความจะเป็นการฝึกให้นกัเรียนรู้จกัการสรุปเรื�องราว สรุปใจความส�าคญั ทั�งยงัท�าให้

ผูเ้รียนสามารถคน้หาค�าตอบที�ตอ้งการจะหาได ้วา่ในเรื�องที�ก �าลงัอ่านอยูน่ั�นมีสิ�งใดที�ส�าคญัในเรื�องอยูบ่า้ง ทั�งยงั

ท�าใหน้กัเรียนไดรู้้โลกกวา้ง รู้วชิาการในดา้นต่างๆ อีกมาก ถา้นกัเรียนนั�นฝึกอ่านบ่อยๆจนเป็นนิสัย นกัเรียนก็จะ

สามารถรู้ค�าศพัทภ์าษาองักฤษที�ไม่คุน้เคย ถา้หากนกัเรียนฝึกอ่านจบัใจความบ่อยๆ นกัเรียนจะสามารถเชื�อมโยง

ความรู้จากเรื�องที�ไดอ่้านมาใชใ้นการสื�อสารภาษาองักฤษใน 3 ทกัษะที�เหลือได ้เช่น หากนกัเรียนอ่านได ้ก็จะ

สามารถเชื�อมโยงกบัการเขียน การฟังและการพูดภาษาองักฤษไดด้ว้ย  

นอกจากนี� การอ่านจบัใจความจะท�าให้นกัเรียนเกิดความสนุกเพลิดเพลินที�จะอ่าน ถา้หากนกัเรียน

อ่านเป็น นกัเรียนก็จะมีความสุข ไดข้อ้คิดต่างๆจากเรื�องที�การอ่านมากมาย ไม่วา่เรื�องที�อ่านนั�นจะเป็นเรื�องที�มี

ความยาวหรือสั�นเพียงแค่ 4-5 บรรทดัก็ตามถา้นกัเรียนฝึกบ่อยๆ การอ่านจบัใจความภาษาองักฤษนั�นนกัเรียน

จะตอ้งมีแรงจูงใจที�จะอ่าน หากนกัเรียนมีแรงจูงใจแลว้นกัเรียนก็จะเกิดการพฒันาในดา้นการอ่านจบัใจความ

เพิ�มมากขึ�น แต่การอ่านจบัใจความนั�นก็ตอ้งควบคู่ไปกบักระบวนการเรียนการสอนของครู สอดคลอ้งผลของ

งานวิจัยของ มิสอรอนงค์ ฉลาดสิทธิ�  (2557) ศึกษา เรื� องการพฒันาผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านและการเขียน

ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ ซึ� งผูเ้รียนก็จะเกิดการพฒันาในเรื�อง

การอ่านจบัใจความและมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนเพิ�มมากขึ�นหากครูผูส้อนใชแ้บบฝึกที�น่าสนใจ ดงันั�น การอ่าน
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จบัใจความจะเกิดการพฒันาไดไ้ม่ใช้แค่ตวัเด็กนกัเรียนเท่านั�นแต่ตอ้งเกิดจากวิธีการสอนของครูผูส้อน ว่าครู   

ผูส้อนใชว้ิธีการสอนอยา่งไร ให้นกัเรียนเกิดความสนใจและอยากที�จะเรียนหรืออยากที�จะอ่านเรื�องราวต่างๆ ที�

ครูสอน 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้วิธีการสอนการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ ที�น่าสนใจคือ เทคนิค 5W1H 

การตั�งประเด็นค�าถามตอบเพื�อให้นกัเรียนไดบ้รรลุตามเป้าหมายที�ก �าหนดไว ้โดยใชค้ �าถาม 5W1H ซึ� งเป็นส่วน

หนึ� งของค�าถาม 6 ประเภทตามแนวคิดของบลูม (Bloom) วิทวฒัน์ ข ัตติยะมาน และ อมลวรรณ วีระธรรมโม 

(2549, น.85-86) ได้กล่าวไว้และมีความสอดคล้องกับระดับความสามารถในอ่านจับใจความน�ามาใช้

ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนเพื�อส่งเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ  

เทคนิค 5W1H เป็นเทคนิคที�จะช่วยใหน้กัเรียนสามารถวเิคราะห์แยกแยะปัญหาของเรื�อง วา่ในเรื�องที�

นกัเรียนก�าลงัอ่านนั�นมีใคร ท�าอะไร ที�ไหน เมื�อไร ท�าไมและอยา่งไรในเรื�องบา้ง 5W คือ (Who, What, Where, 

When, Why) และ 1H คือ (How) ซึ� งเทคนิคนี� จะท�าให้นกัเรียนสามารถหาค�าตอบจากเรื�องที�อ่านไดง่้ายและเร็ว

มากยิ�งขึ�น สามารถสรุปประเด็นของเรื�องที�อ่านได ้เพราะปัญหาที�พบในปัจจุบนั ผูเ้รียนไม่สามารถแยกแยะหรือ

จบัประเด็นของเรื�องได ้ส่วนหนึ�งอาจจะเป็นเพราะเทคนิคการสอนของครูที�ยงัไม่เหมาะสม ผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะ

ศึกษาการใชเ้ทคนิคนี�ในการสอนเพื�อพฒันาการอ่านจบัใจความของนกัเรียนให้ดีมากยิ�งขึ�น 

ปัญหาและความส�าคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะศึกษาการอ่านจบัใจความโดยใช้เทคนิค 5  W1H 

ดงันั�นผูว้ิจยัเห็นวา่ควรใช้เทคนิค 4W1H ส่งเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 

เพื�อพฒันาความสามารถและผลสัมฤทธิ� การเรียนภาษาองักฤษและนกัเรียนจะสามารถน�าไปใชป้ระโยชน์กบัชีวิต

จริงได้   

2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื�อพฒันาการอ่านจบัใจความโดยใช้เทคนิค4W1H ส่งเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของ

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 

2. เพื�อศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้การอ่านจบัใจความภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นประถมศึกษา

ปีที� 3 

3. เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ต่อการใช้เทคนิค4W1Hในการ

พฒันาการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ 

3 สมมุติฐานการวจิัย  

�.  นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3  มีความสามารถในการอ่านจบัใจความโดยใช้เทคนิค 4W1H มี

คะแนนไม่ต��ากวา่ร้อยละ �� ของคะแนนเต็ม 
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�.  นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3  มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนการอ่านจบัใจความมีคะแนนหลงัเรียน

สูงกวา่ก่อนเรียน 

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เทคนิค 4W1H ในการพฒันาการอ่านจับใจความอยู่ใน               

ระดบัมาก 

4 ขอบเขตการวิจัย 

การวจิยัในครั� งนี� มีขอบเขตดงันี�  

4.1. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  คือ นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 จ�านวน �5 คน ที�ก �าลงัศึกษา

อยู่ที�โรงเรียนวดัป่าพระเจา้ ภาคเรียนที� � ปีการศึกษา ���� เนื�องจากประชากรที�ใช้ในการวิจยัมีจ�านวนจ�ากดั 

ดงันั�นผูว้จิยัจึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรทุกคน 

4.2. ขอบเขตด้านเนื�อหา 

เนื�อหาที�ใชใ้นการวจิยัครั� งนี� คือ วชิาภาษาองักฤษ หน่วยที� 5 My school day มี 6 สาระการเรียนรู้ 

สาระที� �       The First Day of School 

สาระที� �       Meeting Miss Gray 

สาระที� �       Big Plans 

สาระที� �       Mouse Math 

สาระที� 5       Seeing Star 

สาระที� 6       Field Trip 

4.3ตัวแปรที�ศึกษา 

ตวัแปรตน้ คือ  การใช้เทคนิค 4W1H  

ตวัแปรตาม   

�. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�3 

�.ผลสัมฤทธิ� ในการอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิค 4W1H 

3.ความพึงพอใจต่อการใชเ้ทคนิค 4W1H 

5.  เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย       

เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ครั� งนี�ประกอบดว้ย 

1. แผนจดัการเรียนรู้ที�เป็นเนื�อหาของวิชาภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ที� � เรื�อง My school day 
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2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ต่อการใชเ้ทคนิค 4W1H ในการ

พฒันาการอ่านจบัใจความในรายวชิาภาษาองักฤษ 

6. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

วธีิด�าเนินการวจิยัทดลองการอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิค 4W1H ส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษของ

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 15 คน มีวธีิด�าเนินการวจิยัดงันี�  

1. ขั�นเตรียม    

1.1 ผูส้อนจดัเตรียมแผนการสอนและรายละเอียดเกี�ยวกบัการเรียนการอ่านจบัใจความแก่นกัเรียน

โดยใช้เทคนิค4W1Hส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 

1.2 ท�าการทดสอบผลสัมฤทธิ� การการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนเรื�อง

การอ่านจบัใจความของชั�นประถมศึกษาปีที� 3 พร้อมบนัทึกผลการทดสอบเพื�อวิเคราะห์ 

1.3 ผูส้อนเริ�มสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ที�ก �าหนดจ�านวน 6 แผนจดัการเรียนรู้  

2. ขั�นทดลอง  

2.1 การวิจยัในครั� งนี�ด�าเนินการทดลองในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 โดยผูวิ้จยัด�าเนินการสอน

ตามแผนจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิค 4W1H จ�านวน 6 แผนจดัการเรียนรู้ รวม 18 คาบ โดยให้

นกัเรียนฝึกท�าแบบฝึกหัดการอ่านจบัใจความในแต่ละแผนจดัการเรียนรู้คือ  The First Day of School, Meeting 

Miss Gray, Big Plans, Mouse Math, Seeing Star, Field Trip 

2.2 เมื�อเรียนจบแต่ละแล้วจึงใชแ้บบทดสอบหลงัเรียนเรื�องการอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิค 4W1H 

จ�านวน 6 ชุด 

2.3 ครูให้นักเรียนท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลัง เรียน (Post - test) ซึ� ง เป็น               

ชุดเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน 

 3. ขั�นสรุป  

หลังการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครบทั�ง 6 แผนจัดการเรียนรู้ ผู ้วิจัยได้ด �าเนินการให้นักเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� 3 ท�าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการการเรียนการอ่านจบัใจความโดยใช้เทคนิค 4W1H  

7   การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ความสามารถการอ่าน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยใช้

เทคนิค 4W1H โดยวเิคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และการทดสอบสมมติฐาน (Paired t-test) 

293280297297298



8 
 

2.  วิเคราะห์ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยใช้เทคนิค 

4W1H ใช ้ค่าเฉลี�ย (Mean) ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

8   สรุปผลการวจิัย 

1. ผลการพฒันาการอ่านจบัใจความโดยใช้เทคนิค 4W1Hส่งเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของ

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 พบว่า นกัเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต ��ากว่าร้อยละ 70 จ�านวน  8  คน คิดเป็น

ร้อยละ  53.33  และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ46.66 

2. ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้การอ่านจบัใจความภาษาองักฤษของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 

พบวา่ คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั.05  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ต่อการใช้เทคนิค 4W1Hในการ

พฒันาการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ พบว่าภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (��  = 4.38, S.D.                       

= 0.91) 

9  อภิปรายผล 

จากการวิจยัเรื�อง การพฒันาการการอ่านจบัใจความโดยใช้เทคนิค 4W1H ส่งเสริมทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 สามารถอภิปรายผลซึ�งเป็นขอ้คน้พบไดด้งัต่อไปนี�  

 1. ผลการพฒันาการอ่านจบัใจความโดยใช้เทคนิค 4W1Hส่งเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของ

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 พบว่า นกัเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต ��ากว่าร้อยละ 70 จ�านวน 8 คน คิดเป็น            

ร้อยละ 53.33 และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 เนื�องจากคะแนนผา่นเกณฑ์มาเพียง

ครึ� งหนึ�งของนกัเรียนทั�งหมด ถา้พิจารณาในเรื�องคะแนน นกัเรียนมีคะแนนค่อนขา้งต��าเพราะนกัเรียนมีพื�นฐาน

ทางไวยากรณ์ไม่ค่อยดี เวลาที�เขียนค�าตอบ มีความสับสนและเขียนตอบค�าถามไม่ถูก เช่น ค�าถามวา่ What is he 

like? นกัเรียนจะตอบวา่ He like หรือ does he like .หรือค�าถามวา่ What does she look like? นกัเรียนจะตอบว่า 

She does tall.หรือ She is look. เป็นต้น   และนอกจากนั�น นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัจ�าค �าศพัท์และความหมายของค�า

ยงัไม่ค่อยได ้อาจเนื�องจากการปูพื�นฐานมาตั�งแต่ชั�นประถมปีที� 1 ดงันั�น นกัเรียนจึงมีความสามารถในการเรียน

ภาษาองักฤษค่อนขา้งต��า แต่อยา่งไรก็ดี การเรียนโดยใชเ้ทคนิค 4W1H ก็สามารถท�าให้นกัเรียนพฒันาการเรียนรู้

ภาษาองักฤษเพิ�มขึ�น ซึ� งเห็นจากคะแนนแบบฝึกและแบบทดสอบที�นกัเรียนท�า ดงัที�ทิศนา แขมมณี (2548,น.407) 

กล่าววา่ความส�าคญัของการใชค้�าถาม(1) ถามค�าถามทีละค�าถาม ไม่ควรถามหลายค�าถามติดต่อกนั (2) ค�าถามแต่

ละค�าถามไม่ควรมีประเด็นมากเกินไป (3) ค�าถามควรชัดเจน ถ้าค �าถามกวา้งเกินเกินไป ผูเ้รียนตอบไม่ตรง

ประเด็นควรปรับค�าถามให้เฉพาะเจาะจงมากขึ�น (4) ค�าถามไม่ควรยาวเกินไป ผูเ้รียนหรือผูต้อบจะจ�าประเด็น
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ไม่ไดห้รืออาจจะหลงประเด็นไปได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงพร   เฟื� องฟู (2559) ศึกษาวิจยัเรื� องของการ

พฒันาชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H เพื�อส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา

ภาษาไทยของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ผลการวจิยัพบวา่ 1) นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านจบัใจความ 

โดยใช้เทคนิค 5W1H โดยมีคะแนนไม่ต��ากวา่ร้อยละ 80 จ�านวน 26คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 2) ชุดกิจกรรมการ

อ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H มีประสิทธิภาพ 84/87.50 ซึ� งเป็นไปตามเกณฑ์ที�ก �าหนดไว ้3) นักเรียนมี

ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

(  ��=4.34 S.D.=0.58)                  

ตอนที� 2 ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้การอ่านจบัใจความภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 

3 พบวา่ คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั.�� (t=8.00, sig =0.000) 

การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนโดยใช้เทคนิค 4W1Hโดยน�าแนวคิดของบลูม

(Benjamin S. Bloom) ด้านพุทธิพิสัยมาใช้ ผู ้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบเป็นปรนัยแบบ เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จ�านวน 30 ขอ้ ให้สอดคลอ้งกบัตวัชี� วดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที�คาดหวงัและวดัความสามารถ

ดา้นต่างๆ โดยใชแ้นวคิดของบลูมดา้นพุทธิพิสัย 6 ดา้นไดแ้ก่ (1) ด้านความรู้ (2) ด้านความเข้าใจ (3) ด้านการ

น�าไปใช้ (4) ด้านการคิดวิเคราะห์ (5) ด้านการสังเคราะห์ (6) ดา้นการประเมินค่า ซึ� งไดผ้ลวา่คะแนนหลงัเรียนสูง

กว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติที�ระดบั.05  (t=8.00, sig =0.000)ซึ� งสอดคล้องกบังานวิจยัของ  

ณัฐพงษ์  ภูนาเงิน (2553) ศึกษาเรื�องแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื�อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์โดยใช้

เทคนิค 5W 1H เรื�อง การอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ผลการวจิยัพบวา่ 1) แผนการ

จดัการเรียนรู้เพื�อพฒันาการคิดวิเคราะห์ เรื�อง “การอ่าน” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั�น ประถมศึกษาปีที� 6 

โดยใช้เทคนิค 5W 1 H มีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.19 / 84.73 2) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน เรื�อง การอ่าน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิค 5W 1H ของ นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง

มีนัยส าคัญทางสถิติที�ระดับ .01 3) นักเรียนที�เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื� อง “การอ่าน” กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ชั�น ประถมศึกษาปีที� 6 โดยใช้เทคนิค 5W 1H มีการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01  

ตอนที� 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ต่อการใชเ้ทคนิค 4W1Hใน

การพฒันาการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ พบวา่ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (��  = 4.38, S.D.      

= 0.91) ซึ� งสอดคลอ้งกบักญัญาภสั ภคันิรชากุล (2551) ได้ท�าการวิจัยการพัฒนาความสามารถในด้านการคิด

วิเคราะห์โดยใชนิ้ทานอีสปค�ากลอนภาพสามมิติ กบัเทคนิคค�าถาม 5W1H ของนกัเรียน ชั�นประถมศึกษาปีที� 2 

โรงเรียนบา้นบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ 1. นิทานอีสปค�ากลอนภาพสามมิติ  กบัเทคนิคค�าถาม 
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5W1H  ส�าหรับนกัเรียน  ชั�นประถมศึกษาปีที� 2  มีประสิทธิภาพ 83.04/84.54 2.ผลการเปรียบเทียบความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนด้วยนิทานอีสปค�ากลอน ภาพสามมิติกบัเทคนิคค�าถาม5W1H  สูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .05 3.ความพึงพอใจของผูเ้รียนที�มีต่อนิทานอีสปค�ากลอนภาพสามมิติ  กบั

เทคนิคค�าถาม  5W1H  อยู่ในระดบัมากที�สุดและณัฐพงษ์  ภูนาเงิน (2553) ศึกษาเรื�องแผนพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้เพื�อพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค 5W 1H เรื�อง การอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการเรียนเรื�อง “การอ่าน” กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โดยใช้เทคนิค 5W 1H อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.34 , S.D. = 0.16)  

10 ข้อค้นพบที�ได้จากงานวิจัย 

การเรียนรู้การอ่านจบัใจความภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิค 4W1H สามารถพฒันานกัเรียนทั�งกลุ่มเก่ง

และกลุ่มอ่อนให้มีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพิ�มมากขึ�นได้ เพราะเป็นการสอนที�ใช้ค �าถาม (Who 

,What ,Where ,When,และHow)ในการตั�งค �าถามระหวา่งที�อ่าน ท�าให้นกัเรียนมีแนวทางในการอ่าน สามารถจบั

ประเด็นที�ส�าคญัของเรื�องที�อ่านและมีความสามารถที�จะเรียนรู้ดว้ยตนเอง จากการทดลองนี�ผูว้ิจยัพบวา่สามารถ

ช่วยพฒันาเด็กไดดี้โดยเฉพาะนกัเรียนในเขตส่วนทอ้งถิ�น การพฒันานักเรียนทางด้านภาษาองักฤษอาจต้องใช้

เวลาและบุคลากร อีกอย่างหนึ� งพื�นฐานการเรียนรู้ภาษาองักฤษค่อนข้างต��าเนื�องจากการปูพื�นฐานตั�งแต่ชั�น

ประถมศึกษาปีที� 1 จะตอ้งท�าอยา่งจริงจงัและท�าอยา่งเต็มที�เพื�อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ทั�งทางดา้นไวยากรณ์ 

ค�าศพัท์ และเพื�อใหน้กัเรียนจดจ�าไดแ้ละน�าไปใชใ้นชั�นต่อๆไปได ้

ชุดฝึกการอ่านจบัใจความช่วยท�าให้นกัเรียนสนใจ เป็นเรื�องที�ผูว้ิจยัไดค้น้หาเรื�องใหม่ที�เกี�ยวขอ้งกบั

ชีวติประจ�าวนัมาให้นกัเรียนไดอ้่านและใชเ้ทคนิค 4W1H  ผลวิจยัพบวา่ผูเ้รียนประสบความส�าเร็จในการอ่านจบั

ใจความภาษาองักฤษเป็นอยา่งมาก 

11 ข้อเสนอแนะ 

11.1 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้ 

1) ครูควรให้เวลากบันกัเรียนในการสอนหลกัไวยากรณ์ที�ใชเ้ทคนิค 4W1H ซึ� งนักเรียนจะได้

เกิดความเขา้ใจมากขึ�น เช่น เรื�องไวยากรณ์ Present Simple , present continuous ,past simple 

ที�ใชใ้นการตั�งค �าถามเพื�อใหน้กัเรียนตอบ 

2) ครูควรทบทวนค�าศพัท์ทุกๆครั� งที�ท �าการสอน เป็นการย ��าและซ�� าค �าศพัทเ์ดิมโดยใชใ้บงาน

ก่อนขึ�นค�าศพัทใ์หม่ เพื�อดูวา่นกัเรียนยงัคงจ�าค �าศพัทที์�สอนไปไดอ้ยูห่รือไม่ หรืออาจใหเ้ป็น
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การบา้นท�าในสมุดบนัทึกค�าศพัทแ์ลว้ให้นกัเรียนท่องกบัเพื�อนเป็นการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ� ง

กนัและกนั 

11.2 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้ภายหน้า 

ผูส้อนอาจน�ารูปแบบการสอนนี� ไปทดลองใช้กับการสอนอ่านในรายวิชาอื�นเพื�อพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ� ในการเรียนของนกัเรียนและเป็นการพฒันาคุณภาพการสอนของครูใหดี้ยิ�งขึ�น 
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