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การวิจัยเชิงทดลองนี มีวัตถุประสงค์เพือ ) พัฒนาการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้
เทคนิ ค การตังคํา ถาม W1H ) ศึ กษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนการเขี ยนเล่ า เรื องภาษาจี น
) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม
5 W1H กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในงานวิจัย คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โปรแกรมศิลป์ ภาษาจีน
โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กําลั งศึ กษาอยู่ ในภาคเรี ยนที /
จํานวน ห้ อง จํานวนนักเรียน คน (แบบสมัครใจไม่มีต่อเกรด) เครืองมือในการวิจัย ได้ แก่
1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีน ) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเล่าเรื อง
ภาษจีน ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน ) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเขียน
เล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม W1H สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และใช้ สถิติ paired sample t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลของการพัฒนาความสามารถการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้
เทคนิคการตังคําถาม 5W1H มีนักเรี ยนทีมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ จํานวน 21
คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 75 และมี นั ก เรี ย นที ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ จํา นวน 7 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 25
2) ผลสัมฤทธิทางการเรียนการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม 5W1H คะแนน
หลั งเรี ยน สูงกว่ า ก่ อ นเรี ยนอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ทีระดั บ .05 (t = 4.151, sig = 0.000)
3) นักเรี ยนมีความพึ งพอใจต่อการเขียนเล่ าเรืองภาษาจีนโดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม 5W1H
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทีสุด (ത= 4.59, S.D. = 0.65)
คําสําคัญ : การเขียนเล่าเรืองภาษาจีน, เทคนิคการตังคําถาม W1H ,นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ปั จ จุ บั น ประเทศจี น มี ป ระชากรมากทีสุดในโลกที , . ล้ า นคน (ข้ อมู ลจาก
Worldmeters.info ณ วั นที มกราคม
) ตามประมาณการขององค์การสหประชาชาติ
(UN) จีนมีประชากรคิดเป็ น . % ของประชากรโลกซึงจํานวนประชากรมากเป็ นอันดับต้ นๆ
ของโลก (วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ, 2562) ดังนันจึงทําให้ ภาษาจีนเข้ ามามีบทบาทเป็ นอย่างมากใน
สังคมไทย ในศตวรรษที 21 นี การเรียนรู้เพียงภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อาจจะไม่เพียงพอต่อ
การทํางานในอนาคต โดยเฉพาะการอยู่ในประชาคมอาเซียน จึงจําเป็ นต้ องเรียนรู้ภาษาที 3 เพือ
อนาคตของตนเอง
ภาษาจีนถือเป็ นภาษาทีสําคัญจะเห็นได้ จาก สถาบั นสอนพิ เศษภาษาจี น เกิดขึนมา
มากมาย การเรียนภาษาจีนออนไลน์ ในเว็บไซต์ต่างๆ นันแสดงให้ เห็นว่าคนไทยให้ ความสนใจ
และให้ ความสําคัญกับการเรี ยนรู้ด้านภาษาจีนเพิ มมากขึนเรือยๆ เนืองจากประเทศจีนเข้ า มามี
บทบาทสําคัญในด้ านการค้ าและเศรษฐกิจ อีกทังยังมีการร่วมลงทุนในธุรกิจต่างๆระหว่างไทยและ
จีนเพิมมากขึนเรือยๆ ประกอบกับความสัมพั นธ์ทางการทูตทีดีของทังสองประเทศ จึงเกิดความ
ร่ วมมือในด้ านการศึกษาอย่างต่อเนืองด้ วยดีเสมอมา ไม่ว่าจะเป็ นการทีรั ฐบาลจี นเข้ ามาจั ดตัง
สถาบันขงจือในประเทศไทย นายหวาง ฮุ่ยซาง ผู้แทนสํานักงานใหญ่ สถาบันขงจือประเทศจีน
สาธารณะรัฐประชาชนจีนกล่าวว่า ทีผ่านมาประเทศไทยให้ การสนับสนุนสถาบันขงจือมาโดยตลอด
และปั จจุ บันในประเทศไทย มีสถาบันขงจือจํานวน 16 แห่ง และมีห้องเรียนสถานบัน ขงจืออยู่
ทังหมด 20 แห่ง และมีอาสาสมัครชาวจีนทีสอนภาษาจีนอยู่ในประเทศไทยทังหมดกว่ า 1,700
คน สําหรับการศึกษาภาษาจีนในต่างประเทศมีอาจารย์ชาวจีนสอนอยู่ทงหมดกว่
ั
า 10 ล้ านคนทัว
โลก ซึ งสิ งทีจํา เป็ นอย่ า งยิ งสํา หรั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษาก็คื อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้
ทางด้ านภาษาจี นทีสามารถนําไปใช้ งานได้ (หนั งสือพิ มพ์ แนวหน้ า,2561) ลักษณะพิ เศษของ
สถาบันขงจือคือนอกจากจะเป็ นองค์กรทีเน้ นการเผยแพร่ ภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างเข้ มข้ นแล้ ว
ยังเป็ นองค์ทดํี าเนินงานร่ วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาของจีนกับสถาบันการศึกษาท้ องถิน ทํา
ให้ ผ้ ูบริ หารสถาบันขงจือ ประกอบด้ วยคนจากทังสองประเทศ และแบ่ งกันรั บผิดชอบงานส่วน
ต่างๆ โดยได้ รับการสนับสนุนทางการเงินจากสํานักงานส่งเสริมภาษาจีนสู่สากลแห่งประเทศจีน
หรือฮันปั น (≹࣎) ภายใต้ การกํากับดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการของจีน และสถาบันขงจือยัง
มอบทุนต่างๆให้ กับนักศึกษา ข้ าราชการ ผู้อาํ นวยการโรงเรียนประเทศนันๆให้ ไปศึกษาต่อและ
เรี ยนรู้ วัฒนธรรมทีประเทศจี นอย่ างสมําเสมอ (กรพนั ช ตังเขือนขันธ์, 2556) นอกจากนียังมี
โครงการความร่ วมมื อ ในการแลกเปลี ยนนั ก ศึ ก ษาและคณาจารย์ ชาวไทยและจี น ในสถานบั น
อุดมศึ กษาทีมีข้อตกลงความร่ วมมือระหว่ างสถาบันของทังสองประเทศอย่ างต่ อเนือง (ณัฐวุฒิ
สุวรรณช่าง, 2558)



กระทรวงศึกษาธิการได้ ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาจีน จึงได้ บรรจุภาษาจีนไว้ ใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภ าษาต่ างประเทศทีผู้ เรี ยนสามารถเลื อกเรี ยนรู้ ได้ ตามหลั กสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 ซึงสถานศึกษาทีมีความพร้ อมในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนสามารถเปิ ดหลักสูตรในรูปแบบต่างๆ ได้ และผู้เรียนสามารถทีจะเลือกเรียนในหลักสูตร
นันๆได้ ตามความสนใจ ซึงส่งผลให้ โรงเรี ยนทีสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีการ
เปิ ดสอนวิ ช าภาษาจี น กัน อย่ า งกว้ า งขวาง กระทรวงศึ ก ษาธิก าร พบว่ า มี ผ้ ู เ รี ย นตั งแต่ ร ะดั บ
ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาทีสนใจเรียนภาษาจีนซึงมีจานวนกว่า , คนทัวประเทศ อย่างไร
ก็ตามการเรียนการสอนภาษาจีนจะสามารถประสบผลสําเร็จได้ นัน จะต้ องอาศัย ปัจจัยหลายอย่าง
ทีเกียวข้ อง โดยเฉพาะอย่างยิงคือ ครูผ้ ูสอนหลักสูตร ตํารา สือการเรียนการสอน และการจัดการ
เรียนการสอน และในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนนัน ครูผ้ ูสอนมุ่งหวังให้ ผ้ ูเรียนมีเจตคติทดีี
ต่อภาษาจีน สามารถ ใช้ ภาษาจีนสือสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และ
ศึกษาต่อในระดับทีสูงขึน รวมทังมีความรู้ ความเข้ าใจในเรื องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลาย
ของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรม ไทยไปยังสังคมโลกได้ อย่ า ง
สร้ างสรรค์ การทีจะสามารถใช้ ภาษาจีนเพื อการสือสารได้ นันจะต้ องอาศัยทักษะพืนฐานที สําคัญ
ของภาษา เพื อแลกเปลี ยนข้ อมู ล ข่ าวสาร แสดงความรู้ สึกและความคิดเห็น ตีความ นําเสนอ
ข้ อมูล ความคิด รวบยอดและความคิดเห็นในเรืองต่างๆอย่างเหมาะสม ซึงทักษะพืนฐานทีสําคัญ
นีประกอบด้ วยทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การเขียนถือเป็ นทักษะพืนฐานทีสําคัญสําหรับผู้เรียนภาษาเป็ นอย่างมาก สุนีติ ภู่จิรฐา
พันธุ์ (2554) ได้ พูดถึงความสําคัญของการเขียนไว้ ว่า เป็ นเครืองมือในการสือสารของมนุษย์ ใน
ชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ มนุษย์ใช้ การเขียนเป็ นเครืองมือในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด
ความรู้ สึก ความต้ องการและประสบการณ์ หรื อจิ นตนาการในเรื องต่ า งๆ ต่ อกัน และกัน เป็ น
เครืองมือบันทึกและถ่ายทอดวัฒนธรรมและมรดกทางปัญญาของคนรุ่นหนึงไปยังคนอีกรุ่นหนึง
เป็ นเครืองมือในการโน้ มน้ าวจิตใจ มนุ ษย์ใช้ การเขียนในการชักจู งเชิญชวนหรือโน้ มน้ าวจิตใจให้
ผู้รับสารยอมรับหรือปฏิบัติในเรืองใดเรืองหนึง เช่น การเขียนบทความให้ รักชาติ การเขียนคําขวัญ
ให้ รักษาสิงแวดล้ อม เป็ นเครืองมือในการให้ ความบันเทิง ความเพลิดเพลิน ในปัจจุบันเราสามารถ
หาความเพลิดเพลินจากงานเขียนต่างๆ เช่น นวนิยาย เรืองสัน เรืองขําขัน



เป็ นเครืองมือทีช่วยแพร่ กระจายความรู้ ความคิด ฯลฯ ไปสู่ผ้ ูรับสารได้ กว้ างไกลและ
รวดเร็วและทีสําคัญยังคงหลักฐานไว้ ให้ อ้างอิงได้ เป็ นเครื องมือในการประกอบอาชีพทีมีเกียรติ
และมีชือเสียง เช่น นักเขียนบทละคร บทภาพยนตร์ นักเขียนเพลง นักเขียนนวนิยาย นักเขียน
บทความ นักเขียนข่าว ฯ เป็ นเครืองมือพัฒนาสติปัญญา การเขียนต้ องอาศัยทักษะทางด้ านการฟั ง
การอ่าน การคิดวิเคราะห์ ซึงทําให้ ผ้ ูเขียนได้ ใช้ สติปัญญาในการประมวลความรู้ พินิจพิจารณา
ไตร่ ตรอง ประมวลความคิด การเลือกใช้ ภาษาเพื อนํามาถ่ายทอดในรูปแบบของงานเขียนชนิด
ต่างๆ เป็ นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาความสามารถของผู้เขียน ดังนันการเขียนจึงเป็ นเครืองมือ
ในการพัฒนาสติปัญญา
การจัดการเรียนรู้ภาษาจีน มุ่งเน้ นทีจะพัฒนาทักษะทัง 4 ด้ าน ได้ แก่ การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน แต่เมือพิจารณาดูแล้ ว การเขียนภาษาจีนเป็ นสิงทีผู้เรียนคิดว่ายุ่งยากและมี
ปั ญหามากทีสุดเพราะการเขียนภาษาจีนพืนฐานนันประกอบไปด้ วย (ㅄ⭫ bᐼhuà) เส้ นขีดของ
อักษรจีน และ (ㅄ亪 bᐼshùn) การลําดับขีดการเขียนตัวอักษรจีน รวมไปถึงการใช้ เครืองหมาย
วรรคตอนในภาษาจีน วีระชาติ วงศ์สัจจา (2551) กล่าวว่า การเขียนภาษาจีนแตกต่างจากภาษา
อืนๆ เนืองจากภาษาจีนนันอาศัยรูปร่ างและลักษณะของอักษรแต่ละตัวเพือสือความหมาย หรือ
อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นอักษรรูปภาพ ดังนันจึงทําให้ นักเรียนมีปัญหาในการเขียนภาษาจีนเป็ นอย่าง
มาก โดยเฉพาะการเขียนเล่ า เรื อง ผู้ เรี ยนภาษาจี นไม่ สามารถนําคําศั พท์ภาษาจีน มาแต่ งเป็ น
ประโยค มาเขียนเป็ นเรืองราวหรือเขียนเล่าเรืองได้ การเขียนเล่าเรืองนันต้ องอาศัยการฝึ กฝน ซึง
เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เพราะการเขียนเล่าเรืองต้ องเป็ นการถ่ายทอดเรืองราวของ
ผู้เขียน ใช้ ภาษาทีเข้ าใจง่ายในการเขียน ไม่ซับซ้ อน ดังนันการจะเขียนเล่าเรืองได้ ดีจะต้ องเกิดจาก
การมีพืนฐานการเขียนภาษาจีนดีก่อนนันเอง
จากปั ญ หาการเขี ย นภาษาจี น ข้ างต้ น การใช้ เทคนิ ค การตั งคํา ถาม 5W1H มา
ประยุกต์ใช้ กับการเขียนเล่าเรือง ซึงตามปกติเทคนิคนีจะใช้ เรืองของการอ่าน คิดวิเคราะห์ เพ็ญ
พิสทุ ธิ ใจสนิท (2555) กล่าวถึงว่า 5W1H ย่อมาจาก Who ใคร What อะไร Where ทีไหน When
เมือไร Why ทําไม และ How อย่างไร คําถามเหล่านีทีเกิดขึนจากความสงสัยในวันเด็ก เป็ นสิงที
บอกให้ ร้ ูว่าเด็กเริมคิด เพราะเมือเด็กเกิดความสงสัยแสดงว่าสิงแวดล้ อมรอบตัวเด็กกระต้ นให้ เด็ก
เกิ ด สภาวะที เรี ย กว่ า ไม่ ส มดุ ล (Disequilibrium) เด็ก จึ ง หาคํา ตอบเพื อให้ เกิ ด ภาวะสมดุ ล
(Equilibrium) ทําให้ เกิดปัญญาเป็ นความรู้ความเข้ าใจทีกลายเป็ นพืนฐานการคิดของเด็กต่อไป



เทคนิค 5W1H หมายถึง เทคนิ คในการตังคําถามรู ปแบบหนึงทีส่งผลให้ เกิดทักษะ
การอ่านการคิดวิเคราะห์ การแก้ ปัญหา และเขียนสรุปความ ซึงประกอบไปด้ วย What? (อะไร)
ถามว่า สิงนันคืออะไร มีอะไรเกิดขึนบ้ างและมีรายละเอียดเป็ นอย่างไร Where? (ทีไหน) ถามว่า
สถานที หรื อตําแหน่ งแห่ งทีทีชั ดเจน When? (เมือใด) ถามว่ า เหตุการณ์นันได้ เกิดขึนหรือจะ
เกิดขึนเมือใด Why? (ทําไม) ถามว่า เพราะเหตุใดเรืองนันจึงเกิดขึน แต่ละเหตุการณ์จะต้ องเป็ น
อย่างนันอย่างนี Who? (ใคร) ถามว่ า ใครทีเป็ นต้ นเรื อง เป็ นบุคคลสําคัญหรือเป็ นตัวประกอบ
หรื อ เป็ นผู้ ทีเกี ยวข้ อ งทีจะได้ รั บ รั บ ผลกระทบอั น อาจจะเกิด ขึ นทังในด้ า นบวกและลบ How?
(อย่างไร) ถามเรืองรายละเอียดในสิงทีเกิดขึนไปแล้ ว หรือกําลังจะเกิดขึนว่าจะมีความเป็ นไปใน
ลักษณะใด
ส่ ว นมากเทคนิ ค การตั งคํา ถาม 5W1H นี มั ก จะนํา ไปใช้ กับ การคิ ด วิ เ คราะห์ ส รุ ป
ใจความสําคัญ แต่งานวิจัยนี ผู้วิจัยจึงสนใจทีจะนําเทคนิ คการตังคําถาม 5W1H มาช่วยผู้เรี ยน
สร้ างเค้ าโครงเรืองราวและเขียนเล่าเรืองภาษาจีน เพือพัฒนาการเขียนภาษาจีนให้ แก่ผ้ ูเรียนได้ ดี
ขึน
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือพัฒนาการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม W1H
2. ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนการเขียนเล่าเรืองภาษาจีน
3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้ เทคนิคการ
ตังคําถาม W1H
สมมติฐานของการวิจยั
1. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม W1H
มีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
2. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนการเขียนเล่ าเรื องภาษาจี นมีคะแนนหลั งเรี ยนสูงกว่ า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม 5W1H
อยู่ในระดับมาก
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครั งนีคือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที /15 โปรแกรมศิลป์
ภาษาจีน โรงเรี ยนสวนกุ หลาบวิ ทยาลั ย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กําลั งศึ กษาอยู่ ในภาคเรี ยนที
2/2562 จํานวน ห้ อง จํานวนนักเรียน 44 คน



2. กลุ่ มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิ จัยครั งนีคือ นั กเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 5/15 โปรแกรม
ศิลป์ ภาษาจีน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที
2/2562 ซึงเป็ นกลุ่มตัวอย่างตามความสมัครใจ (ไม่มีผลต่อเกรด) จํานวน 28 คน
ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรต้ น ได้ แก่ เทคนิคการตังคําถาม 5W1H
ตัวแปรตาม ได้ แก่
1) ความสามารถในการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม W1H
2) ผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้การเขียนเล่าเรืองภาษาจีน
3) ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้ เทคนิคการ
ตังคําถาม 5W1H
ขอบเขตด้ านเนือหา
เนือหาทีใช้ ในการวิจัยครังนี เป็ นเนือหาในรายวิชา ภาษาจีน 4 จํานวน 3 หน่วยการเรียนรู้
15 คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที 1 เรือง 䈮ⴞ kèmù (บรรยายเกียวกับการเรียนวิชาต่างๆ)
หน่วยการเรียนรู้ที 2 เรือง ൠᯩ dìf¢ng (บรรยายเกียวกับสถานที)
หน่วยการเรียนรู้ที 3 เรือง ᆓ㢲 jìjié (บรรยายเกียวกับฤดูกาล)
ระยะเวลาในการทําวิจัย
ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 15 คาบ
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัยครังนีประกอบด้ วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีน 4
2. แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเล่าเรืองภาษาจีน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจมีต่อการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้ เทคนิคการตัง
คําถาม W1H
ขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการทดลองกับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/15 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยนนทบุรีซึงเป็ นกลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองตามขันตอน ต่อไปนี
1 อธิบายและชีแจงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้ เทคนิค
การตังคําถาม 5W1H ในรายวิชาภาษาจีน 4 ให้ นักเรียนทราบ



2 ให้ นั ก เรี ยนทํา แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนก่อ นเรี ยน (Pretest) เป็ น
ปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก และการเขียนเล่าเรือง 1 เรือง โดยใช้ เวลา 1 ชัวโมง
3 ดํา เนิ น การสอนตามแผนการจั ดการเรี ยนรู้ ทีกํา หนดจํา นวน 3 แผนการจั ดการ
เรียนรู้ แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ได้ ให้ ความรู้เรืองคําศัพท์และไวยากรณ์จีน ฝึ กทําแบบฝึ กหัด
และเมือเรี ยนครบ 1 แผนการเรี ยนรู้ จึงให้ ทาํ แบบทดสอบความสามารถในการเขียนเพื อเก็บ
คะแนน ทําลักษณะนีจนครบ 3แผนการจัดการเรียนรู้
4 หลั ง จากทํา การสอนเสร็ จ ทั งหมด 3 แผนการเรี ย นรู้ ผู้ วิ จั ย ให้ นั ก เรี ย นทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) เป็ นปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก และการ
เขียนเล่าเรือง 1 เรือง โดยใช้ เวลา 1 ชัวโมง ซึงเป็ นแบบทดสอบแบบคู่ขนาน
3.4.6 ผู้วิจัยให้ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/15 ทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม 5W1H
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้ จากการดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยได้ ทาํ การวิเคราะห์
ข้ อมูล ดังนี
1. วิ เ คราะห์ ความสามารถในการเขียนเล่ าเรื องภาษาจี น โดยใช้ เทคนิ คการตังคําถาม
5W1H โดยวิเคราะห์ค่าร้ อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรียน โดยใช้ สถิติทดสอบสมมติฐาน (Paired sample ttest)
3. วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้ เทคนิคการ
ตังคําถาม 5W1H ใช้ ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สรุปผลการวิจยั
ตอนที 1 ผลของการพัฒนาความสามารถการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้ เทคนิคการ
ตังคําถาม 5W1H ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที จํานวน คน พบว่า มีนักเรียนทีมีคะแนน
ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ผ่านเกณฑ์ จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ และมีนักเรียนทีไม่ผ่านเกณฑ์
จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ 25
ตอนที ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนการเขี ยนเล่ าเรื องภาษาจี นโดยใช้ เทคนิ คการตัง
คําถาม W1H ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที พบว่า คะแนนหลังเรียนของการใช้ เทคนิคการ
ตังคําถาม W1H สูงกว่ าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . (t = 4.151, sig. = .
000)



แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ นักเรียน
ത
ทางการเรียน
28
10.57
ก่อนเรียน
28
15.07
หลังเรียน
*อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05

S.D.

t

Sig.

5.27
5.25

4.151*

.000

ตอนที 3 ผลการศึกษาความพึ งพอใจของนั กเรี ยนทีมีต่อการเขียนเล่ าเรื องภาษาจี น
โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม W1H ของนั กเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที จํานวน คน พบว่ า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม W1H โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากทีสุด (ത = 4.59, S.D. = . ) และเมือพิจารณารายด้ านแต่ละด้ าน
อยู่ในระดับมากทีสุด คือด้ านด้ านกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้ เทคนิคการ
ตังคําถาม W1H (ത= 4.60, S.D. = 0.56) เนือหาทีเรียน (ത= 4.59, S.D. = 0.58) และด้ าน
ครูผ้ ูสอน (ത= 4.57, S.D. = 0.78)
การอภิปรายผล
ตอนที 1 ผลของการพัฒนาความสามารถการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้ เทคนิคการ
ตังคําถาม 5W1H ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที จํานวน คน พบว่า มีนักเรียนทีมีคะแนน
ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ผ่านเกณฑ์ จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ และมีนักเรียนทีไม่ผ่านเกณฑ์
จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ 25 เมือพิจารณาความสามารถในการเขียนเล่าเรื องภาษาจีน ของ
นักเรียนทีไม่ผ่านเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ เนืองจากแบบทดสอบที 1 ให้ นักเรียนเขียนเรืองวิชาทีตนเอง
ชอบ นั ก เรี ยนส่ วนใหญ่ คิดเนื อหาไม่ ไ ด้ จึ ง ทํา ให้ ก ารเขี ยนเรื องของไวยากรณ์ แ ละจํา นวนคํา ที
กํา หนดไว้ ก ท็ าํ ไม่ ได้ ด้ว ย แต่ ใ นแบบทดสอบที 2 เป็ นเรื องเกียวกับ สถานทีทีตนเองชอบ และ
แบบทดสอบที 3 เป็ นเรืองเกียวกับฤดูทตนเองชอบทั
ี
ง 2 แบบทดสอบนีนักเรียนสามารถเขียนได้
มากขึน ดูเสมือนเรืองแรกเป็ นเรืองทียากสําหรับนักเรียนจึงทําให้ เขียนไม่ได้ ซึงการใช้ เทคนิคการ
ตังคําถาม 5W1H จึงเป็ นเครืองมือทีใช้ ในการพัฒนาการเขียนภาษาจีนได้ ระดับหนึง แต่อย่างไรก็
ดี นั ก เรี ย นทีสอบไม่ ผ่ า นตามเกณฑ์ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นาความสามารถการเขี ย นเล่ า เรื องภาษาจี น
สอดคล้ องดังที สุวิทย์ มูลคํา (2550) อธิบายว่า การคิดเชิงลึก คิดอย่างละเอียด จากเหตุไปผล
ตลอดจนการเชือมโยงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลความแตกต่างระหว่างข้ อโต้ แย้ งทีเกียวข้ อง
และไม่ เ กียวข้ องเทคนิ คการคิ ดวิ เคราะห์ อ ย่ างง่ า ยทีนิ ยมใช้ คือ 5W1H ซึ งประกอบด้ วย What
(อะไร) ปัญหาหรือสาเหตุทเกิ
ี ดขึน ได้ แก่ เกิดอะไรขึนบ้ าง มีอะไรเกียวข้ องกับเหตุการณ์นี สาเหตุ
ทีทําให้ เกิดเหตุการณ์นี คืออะไร Where (ทีไหน) สถานทีหรื อตําแหน่ งทีเกิดเหตุ ได้ แก่ เรืองนี
เกิดขึนทีไหนเหตุการณ์นีน่ าจะเกิดขึนมากทีสุด When (เมือไร) เวลาทีเหตุการณ์นันได้ เกิดขึน



หรือจะเกิดขึน ได้ แก่ เหตุการณ์นันน่าจะเกิดขึนเมือไร เวลาใดบ้ างทีเหตุการณ์เช่นนีจะเกิดขึนได้
Why (ทําไม) สาเหตุหรือมูลเหตุททํี าให้ เกิดขึน ได้ แก่ เหตุใดต้ องเป็ นคนนี เป็ นเวลานี เป็ นสถาน
ทีนี เพราะเหตุใดเหตุก ารณ์ นี จึ งเกิดขึน ทํา ไมจึ งเกิดเรื องนี Who (ใคร) บุ คคลสํา คัญ เป็ นตัว
ประกอบหรื อ เป็ นผู้ ทีเกียวข้ องทีจะได้ รั บ ผลกระทบทังด้ า นบวกและด้ า นลบ ได้ แ ก่ ใครอยู่ ใน
เหตุการณ์บ้าง ใครน่ าจะเกียวข้ องกับเหตาการณ์นีบ้ า ง ใครน่ าจะเป็ นคนทีทําให้ สถานการณ์ นี
เกิ ด ขึ นมากที สุ ด เหตุ ก ารณ์ ที เกิ ด ขึ นใครได้ ป ระโยชน์ ใครเสี ย ประโยชน์ How (อย่ า งไร)
รายละเอียดของสิงทีเกิดขึนแล้ ว หรือกําลังจะเกิดขึนว่ามีความเป็ นไปได้ ในลักษณะใด ได้ แก่ เขา
ทําสิงนีได้ อย่างไร ลําดับเหตุการณ์นีดูว่าเกิดขึนได้ อย่างไรบ้ าง เหตุการณ์นีเกิดขึนได้ อย่างไร มี
หลักในการพิจารณาคนดีอย่างไร
การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W1H จะสามารถไล่เลียงความชัดเจนในแต่ละเรืองทีเรา
กําลังคิดเป็ นอย่างดี ทําให้ เกิดความครบถ้ วนสมบูรณ์ ดังนัน ในบางครังการเริมคิดวิเคราะห์ของ
ท่านถ้ าคิดอะไรไม่ออกก็ขอแนะนําให้ เริมต้ นโดยใช้ คาํ ถามจาก 5W1H ถามตัวท่านเอง
ตอนที ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนการเขี ยนเล่ าเรื องภาษาจี นโดยใช้ เทคนิ คการตัง
คํา ถาม W1H ของนั ก เรี ย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที คะแนนก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นจาก
แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน นักเรียนจํานวน 28 คน พบว่า คะแนนหลังเรียนของการใช้
เทคนิคการตังคําถาม W1H สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . (t = 4.151,
sig = .000) เมือพิ จารณาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนการเขียนเล่ าเรื องภาษาจีน คะแนนเฉลียหลัง
เรียน (ത= 10.57)สูงกว่าก่อนเรียน (ത= 15.07) เนืองจากการวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนเป็ น
เรืองของการวัดความรู้ความเข้ าใจซึงเด็กส่วนใหญ่จะมีพืนฐานความรู้มาบ้ างและแบบทดสอบการ
เขียนเล่าเรืองก็เป็ นเรืองง่ายๆ คือก่อนเรียนเขียนเล่าเรืองเกียวกับกิจกรรมยามว่างหรืองานอดิเรก
หลั ง เรี ย นเขี ย นเล่ า เรื องเกี ยวกับ วั น หยุ ด สุด สัป ดาห์ ทังสองเรื องนั นมี ค ะแนนไม่ แ ตกต่ า งกัน
นั ก เรี ย นมี ค ะแนนเรื องความรู้ ความเข้ า ใจ ทังหมด 20 คะแนน จึ ง ทํา ให้ นั ก เรี ย นมี ค ะแนน
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลั งเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยนดังทีทักษพร โพธิเหมือน (2561) กล่ าวว่ า
ผลสัมฤทธิทางการเรียน หมายถึง การตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธิผลของบุคคลว่ า
เรียนรู้แล้ วผู้เรียนเกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้ในทิศทางเพิ มขึน
โดยใช้ แบบทดสอบทางด้ านเนือหา และด้ านการปฏิบัติทีได้ เรี ยนไปแล้ ว และสมพร เชือพั น ธ์
(2547) กล่ าวว่ า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน เป็ นแบบวัดความสามารถในการทํา
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนทีเป็ นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผ้ ูสอนว่า
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ทตัี งไว้ เพียงใดเช่น ข้ อสอบอัตนัยหรือความเรียง (Subjective or Essey
test) เป็ นข้ อสอบทีมีเฉพาะคําถาม แล้ วให้ นักเรียนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้
และเขียนข้ อ คิดเห็น ของแต่ ละคน เป็ นต้ น เนื องจากงานวิ จั ยทีเกียวข้ องกับการเขียนเล่ าเรื อง
ภาษาจีนยังไม่ปรากฏงานวิจัย มีแต่เฉพาะการอ่านซึงผู้วิจัยได้ นาํ มาสนับสนุ นงานวิจัยครังนีคือ
งานวิ จั ยของ ลั ดดา เสาร์ เ ป็ ง (2554) ได้ พั ฒ นาทัก ษะการคิดวิ เ คราะห์ 5W1H ของนั กเรี ยน



ระดับชัน ปวช. 2/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการใช้
กระบวนการคิด ด้ วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W1H ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์
อยู่ในระดับทีดีขึน 2) ผลการพั ฒนาการใช้ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W1H ผู้เรียนทักษะ
การคิดวิ เ คราะห์ เพิ มขึน และดวงพร เฟื องฟู (2559) ได้ ทาํ การวิ จั ยเกี ยวกับ การพั ฒ นาชุ ด
กิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้ เทคนิค 5W1H เพือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนชันประถมศึก ษาปี ที 6 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการ
อ่านจับใจความ โดยใช้ เทคนิค 5W1H มีคะแนนไม่ตากว่
ํ า ร้ อยละ 80
ตอนที ผลการศึกษาความพึ งพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเขียนเล่ าเรื องภาษาจี น
โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม W1H ของนั กเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที จํานวน คน พบว่ า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม W1H โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากทีสุด (ത= 4.59, S.D. = . ) และเมือพิจารณารายด้ านแต่ละด้ านอยู่
ในระดับมากทีสุด ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม
5W1H (ത= 4.60, S.D. = 0.56) ด้ า นเนื อหาที เรี ย น (ത= 4.59, S.D. = 0.58) และด้ า น
ครูผ้ ูสอน (ത= 4.57, S.D. = 0.78) เช่นเดียวกับ ดวงพร เฟื องฟู (2559) ได้ ทาํ การวิจัยเกียวกับ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้ เทคนิค 5W1H เพือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้ เทคนิค 5W1H มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ข้อค้นพบของงานวิจยั
การจะให้ นักเรียนเขียนเรืองได้ ดีทสุี ดนัน ไม่ใช่เป็ นการให้ นักเรียนเขียนไปเรือยๆไม่มี
จุ ดหมาย จะต้ องสอนให้ นักเรียนเรียบเรียงความคิดผ่านการตังคําถามจึงจะนํามาเรียบเรียงเป็ น
เรืองราวได้ จะเห็นได้ ว่านักเรียนมีพัฒนาการเพิมขึนจากเดิม แต่การพัฒนานันเป็ นแบบทีละน้ อยๆ
ค่อยเป็ นค่อยไป จากคะแนนการเขียนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน แตกต่างกันในเรื องของเนือหา
ไวยากรณ์ และจํานวนคําตามทีกําหนดไว้ ก่อนเรี ยนมีคะแนนโดยเฉลี ยด้ านเนื อหา . ด้ าน
ไวยากรณ์ . และด้ านจํานวนคํา . หลังเรี ยนมีคะแนนโดยเฉลี ยด้ านเนือหา . ด้ าน
ไวยากรณ์ . และด้ า นจํา นวนคํา . คะแนนทีได้ ดังกล่ า วผู้ วิ จั ยพิ จารณาด้ วยเหตุผลว่ า
เนืองจากพืนฐานภาษาจีนเดิมของนักเรียนมีไม่เพียงพอต่อการเขียนเล่าเรืองเช่นเรืองวงศัพท์และ
ไวยากรณ์ อีกประการหนึงนักเรียนไม่ค่อยได้ ฝึกฝนทักษะด้ านการเขียนเล่าเรืองภาษาจีน ส่วนใหญ่
จะฝึ กฝนแต่การเขียนคําศัพท์ภาษาจีน การแต่ งประโยคภาษาจีน เมือต้ องเขียนเป็ นเรืองราวจึงทํา
ให้ คิดเนือเรืองไม่ออก ถึงแม้ ว่าจะใช้ เทคนิคการตังคําถามก็ตาม เมือเป็ นเช่นนี จํานวนตัวอักษรจีน
ทีจะใช้ เขียนจึงไม่ได้ ตามเกณฑ์ทกํี าหนด แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยคิดว่า ถ้ านักเรียนได้ ฝึกฝนบ่อยๆ
และเขี ยนเรื องง่ า ยๆทีนั กเรี ยนคุ้ นเคยในชี วิ ตประจําวั น และอาจจะต้ องใช้ แผนผังความคิดมา
ประกอบเทคนิคการตังคําถามด้ วย ก็จะช่วยให้ นักเรียนเขียนเล่าได้ ง่ายยิงขึน ผู้วิจัยได้ สังเกตเห็น



ว่ าเมือเริ มให้ นัก เรี ยนเขียนเล่ าเรื องภาษาจี น นักเรี ยนไม่ร้ ู ว่าจะเริ มต้ น อย่า งไรและรู้ สึก ท้ อ ต่ อ
จํานวนตัวอักษรจีนทีครูให้ เขียน ถ้ านักเรียนเห็นภาพเรืองราวของตนเองชัดเจนขึนก็จะสามารถ
เขียนเรืองได้ โดยไม่ต้องกังวลเรืองจํานวนตัวอักษรจีนทีครูกาํ หนดไว้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้
1) ครูผ้ ูสอนควรสอนแบบเชือมโยงอาจใช้ แ ผนผังความคิดมาประกอบเทคนิคการตั ง
คําถาม ซึงจะช่วยทําให้ นักเรียนเห็นภาพเห็นเรืองราวทีตนเองจะเขียนได้ ชัดเจนขึน
2) ควรให้ นั ก เรี ย นฝึ กเขี ย นจากคํา มาเป็ นวลี ห รื อ ประโยค และนํา แต่ ล ะประโยคมา
เชือมต่อกันให้ เป็ นเรืองราวก็จะช่วยนักเรียนประสบความสําเร็จในการเขียนมากขึน
3) แบบฝึ กควรเป็ นภาพทีเป็ นเรืองราวต่อเนืองเพือช่ วยให้ นักเรี ยนคิดคําหรือประโยคที
จะนํามาใช้ ได้ ตามเป้ าหมาย

ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ต่อไป
ควรทําวิจัยเรืองการพัฒนาการเขียนเล่าเรืองกับเทคนิคการตังคําถาม 5W1H กับแผนผัง
ความคิดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นเพือเป็ นการปูพืนฐานการเขียนให้ แก่นักเรี ยนสําหรับการ
เขียนแบบต่างๆ
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