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บทคดัย่อ 

การวิจัยเชิงทดลองนี มีวัตถุประสงค์เพือ ) พัฒนาการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้
เทคนิคการตังคําถาม W1H  ) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนการเขียนเล่าเรืองภาษาจีน             
) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทมีีต่อการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม 

5 W1H กลุ่มตัวอย่างทใีช้ในงานวิจัย คือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  โปรแกรมศิลป์ภาษาจีน 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กาํลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที /  
จาํนวน  ห้อง จาํนวนนักเรียน  คน (แบบสมัครใจไม่มีต่อเกรด) เครืองมือในการวิจัย ได้แก่ 
1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีน  ) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเล่าเรือง
ภาษจีน ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน ) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเขียน
เล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม W1H สถิติทใีช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ paired sample t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลของการพัฒนาความสามารถการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้
เทคนิคการตังคาํถาม 5W1H มีนักเรียนทีมีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ จาํนวน 21 
คน คิดเป็นร้อยละ 75 และมีนักเรียนทีไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 25                 
2) ผลสมัฤทธทิางการเรียนการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม 5W1H คะแนน
หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ .05 (t = 4.151, sig = 0.000)            
3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม 5W1H 

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทสีดุ ( = 4.59, S.D. = 0.65)  
 

คําสําคญั : การเขียนเล่าเรืองภาษาจีน, เทคนิคการตังคาํถาม W1H ,นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
ปัจจุบันประเทศจีนมีประชากรมากทีสุดในโลกที , .  ล้านคน (ข้อมูลจาก 

Worldmeters.info ณ วันที  มกราคม ) ตามประมาณการขององค์การสหประชาชาติ 
(UN) จีนมีประชากรคิดเป็น . % ของประชากรโลกซึงจาํนวนประชากรมากเป็นอันดับต้นๆ
ของโลก (วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ, 2562) ดังนันจึงทาํให้ภาษาจีนเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากใน
สงัคมไทย ในศตวรรษท ี21 นี การเรียนรู้ เพียงภาษาไทย และภาษาองักฤษ อาจจะไม่เพียงพอต่อ
การทาํงานในอนาคต โดยเฉพาะการอยู่ในประชาคมอาเซียน จึงจาํเป็นต้องเรียนรู้ภาษาท ี3 เพือ
อนาคตของตนเอง  

ภาษาจีนถือเป็นภาษาทีสาํคัญจะเห็นได้จาก สถาบันสอนพิเศษภาษาจีน เกิดขึนมา
มากมาย การเรียนภาษาจีนออนไลน์ ในเวบ็ไซต์ต่างๆ นันแสดงให้เหน็ว่าคนไทยให้ความสนใจ
และให้ความสาํคัญกับการเรียนรู้ด้านภาษาจีนเพิมมากขึนเรือยๆ เนืองจากประเทศจีนเข้ามามี
บทบาทสาํคัญในด้านการค้าและเศรษฐกิจ อกีทงัยังมีการร่วมลงทุนในธุรกจิต่างๆระหว่างไทยและ
จีนเพิมมากขึนเรือยๆ ประกอบกับความสัมพันธ์ทางการทูตทีดีของทังสองประเทศ จึงเกิดความ
ร่วมมือในด้านการศึกษาอย่างต่อเนืองด้วยดีเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการทีรัฐบาลจีนเข้ามาจัดตัง
สถาบันขงจือในประเทศไทย นายหวาง ฮุ่ยซาง ผู้แทนสาํนักงานใหญ่สถาบันขงจือประเทศจีน 
สาธารณะรัฐประชาชนจีนกล่าวว่า ทผ่ีานมาประเทศไทยให้การสนับสนุนสถาบันขงจือมาโดยตลอด 
และปัจจุบันในประเทศไทย มีสถาบันขงจือจาํนวน 16 แห่ง และมีห้องเรียนสถานบัน ขงจืออยู่
ทงัหมด 20 แห่ง และมีอาสาสมัครชาวจีนทสีอนภาษาจีนอยู่ในประเทศไทยทังหมดกว่า 1,700 

คน สาํหรับการศึกษาภาษาจีนในต่างประเทศมีอาจารย์ชาวจีนสอนอยู่ทงัหมดกว่า 10 ล้านคนทวั
โลก ซึงสิงทีจําเป็นอย่างยิงสําหรับการพัฒนาการศึกษาก็คือการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ทางด้านภาษาจีนทีสามารถนําไปใช้งานได้ (หนังสือพิมพ์แนวหน้า,2561) ลักษณะพิเศษของ
สถาบันขงจือคือนอกจากจะเป็นองค์กรทเีน้นการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างเข้มข้นแล้ว 
ยังเป็นองค์ทดีาํเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาของจีนกับสถาบันการศึกษาท้องถิน ทาํ
ให้ผู้บริหารสถาบันขงจือ ประกอบด้วยคนจากทังสองประเทศ และแบ่งกันรับผิดชอบงานส่วน
ต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสาํนักงานส่งเสริมภาษาจีนสู่สากลแห่งประเทศจีน
หรือฮันปัน ( ) ภายใต้การกาํกับดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการของจีน และสถาบันขงจือยัง
มอบทุนต่างๆให้กับนักศึกษา ข้าราชการ ผู้อาํนวยการโรงเรียนประเทศนันๆให้ไปศึกษาต่อและ
เรียนรู้วัฒนธรรมทีประเทศจีนอย่างสมาํเสมอ (กรพนัช ตังเขือนขันธ์, 2556) นอกจากนียังมี
โครงการความร่วมมือในการแลกเปลียนนักศึกษาและคณาจารย์ชาวไทยและจีนในสถานบัน
อุดมศึกษาทีมีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันของทังสองประเทศอย่างต่อเนือง (ณัฐวุฒิ 
สวุรรณช่าง, 2558) 



 กระทรวงศึกษาธกิารได้ตระหนักถึงความสาํคัญของภาษาจีน จึงได้บรรจุภาษาจีนไว้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทีผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 ซึงสถานศึกษาทมีีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนสามารถเปิดหลักสูตรในรูปแบบต่างๆ ได้และผู้เรียนสามารถทจีะเลือกเรียนในหลักสูตร
นันๆได้ตามความสนใจ ซึงส่งผลให้โรงเรียนทีสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีการ
เปิดสอนวิชาภาษาจีนกันอย่างกว้างขวาง กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า มีผู้เรียนตังแต่ระดับ
ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาทสีนใจเรียนภาษาจีนซึงมีจานวนกว่า ,  คนทวัประเทศ อย่างไร
กต็ามการเรียนการสอนภาษาจีนจะสามารถประสบผลสาํเรจ็ได้นัน จะต้องอาศัย ปัจจัยหลายอย่าง
ทเีกียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิงคือ ครูผู้สอนหลักสูตร ตาํรา สอืการเรียนการสอน และการจัดการ
เรียนการสอน และในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนนัน ครูผู้สอนมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติทดีี
ต่อภาษาจีน สามารถ ใช้ภาษาจีนสอืสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และ
ศึกษาต่อในระดับทสีูงขึน รวมทังมีความรู้ ความเข้าใจในเรืองราวและวัฒนธรรมอันหลากหลาย
ของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรม ไทยไปยังสังคมโลกได้อย่าง
สร้างสรรค์ การทจีะสามารถใช้ภาษาจีนเพือการสือสารได้นันจะต้องอาศัยทกัษะพืนฐานท ีสาํคัญ
ของภาษา เพือแลกเปลียนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นําเสนอ
ข้อมูล ความคิด รวบยอดและความคิดเหน็ในเรืองต่างๆอย่างเหมาะสม ซึงทกัษะพืนฐานทสีาํคัญ
นีประกอบด้วยทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551) 

การเขียนถือเป็นทกัษะพืนฐานทสีาํคัญสาํหรับผู้เรียนภาษาเป็นอย่างมาก สุนีติ ภู่จิรฐา
พันธุ์ (2554) ได้พูดถึงความสาํคัญของการเขียนไว้ว่า เป็นเครืองมือในการสอืสารของมนุษย์ ใน
ชีวิตประจาํวันและในงานอาชีพ มนุษย์ใช้การเขียนเป็นเครืองมือในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ความรู้สึก ความต้องการและประสบการณ์หรือจินตนาการในเรืองต่างๆ ต่อกันและกัน  เป็น
เครืองมือบันทึกและถ่ายทอดวัฒนธรรมและมรดกทางปัญญาของคนรุ่นหนึงไปยังคนอีกรุ่นหนึง  
เป็นเครืองมือในการโน้มน้าวจิตใจ มนุษย์ใช้การเขียนในการชักจูงเชิญชวนหรือโน้มน้าวจิตใจให้
ผู้รับสารยอมรับหรือปฏบัิติในเรืองใดเรืองหนึง เช่น การเขียนบทความให้รักชาติ การเขียนคาํขวัญ
ให้รักษาสงิแวดล้อม เป็นเครืองมือในการให้ความบันเทงิ ความเพลิดเพลิน ในปัจจุบันเราสามารถ
หาความเพลิดเพลินจากงานเขียนต่างๆ เช่น นวนิยาย เรืองสนั เรืองขาํขัน  



เป็นเครืองมือทีช่วยแพร่กระจายความรู้ ความคิด ฯลฯ ไปสู่ผู้รับสารได้กว้างไกลและ
รวดเร็วและทีสาํคัญยังคงหลักฐานไว้ให้อ้างอิงได้ เป็นเครืองมือในการประกอบอาชีพทีมีเกียรติ
และมีชือเสียง เช่น นักเขียนบทละคร บทภาพยนตร์ นักเขียนเพลง นักเขียนนวนิยาย นักเขียน
บทความ นักเขียนข่าว ฯ เป็นเครืองมือพัฒนาสติปัญญา การเขียนต้องอาศัยทกัษะทางด้านการฟัง 
การอ่าน การคิดวิเคราะห์ ซึงทาํให้ผู้เขียนได้ใช้สติปัญญาในการประมวลความรู้ พินิจพิจารณา 
ไตร่ตรอง ประมวลความคิด การเลือกใช้ภาษาเพือนาํมาถ่ายทอดในรูปแบบของงานเขียนชนิด
ต่างๆ เป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาความสามารถของผู้เขียน ดังนันการเขียนจึงเป็นเครืองมือ
ในการพัฒนาสติปัญญา 

การจัดการเรียนรู้ภาษาจีน มุ่งเน้นทจีะพัฒนาทกัษะทัง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน แต่เมอืพิจารณาดูแล้ว การเขียนภาษาจีนเป็นสงิทผู้ีเรียนคิดว่ายุ่งยากและมี
ปัญหามากทสีุดเพราะการเขียนภาษาจีนพืนฐานนันประกอบไปด้วย ( b huà) เส้นขีดของ
อกัษรจีน และ ( b shùn) การลาํดับขีดการเขียนตัวอกัษรจีน รวมไปถึงการใช้เครืองหมาย
วรรคตอนในภาษาจีน วีระชาติ วงศ์สัจจา (2551) กล่าวว่า การเขียนภาษาจีนแตกต่างจากภาษา
อืนๆ เนืองจากภาษาจีนนันอาศัยรูปร่างและลักษณะของอักษรแต่ละตัวเพือสือความหมาย  หรือ
อาจกล่าวได้ว่าเป็นอักษรรูปภาพ ดังนันจึงทาํให้นักเรียนมีปัญหาในการเขียนภาษาจีนเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะการเขียนเล่าเรือง ผู้เรียนภาษาจีนไม่สามารถนําคําศัพท์ภาษาจีนมาแต่งเป็น
ประโยค มาเขียนเป็นเรืองราวหรือเขียนเล่าเรืองได้ การเขียนเล่าเรืองนันต้องอาศัยการฝึกฝน  ซึง
เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เพราะการเขียนเล่าเรืองต้องเป็นการถ่ายทอดเรืองราวของ
ผู้เขียน ใช้ภาษาทเีข้าใจง่ายในการเขียน ไม่ซับซ้อน ดังนันการจะเขียนเล่าเรืองได้ดีจะต้องเกดิจาก
การมีพืนฐานการเขียนภาษาจีนดีก่อนนันเอง  

จากปัญหาการเขียนภาษาจีนข้างต้น การใช้เทคนิคการตังคําถาม  5W1H มา
ประยุกต์ใช้กับการเขียนเล่าเรือง ซึงตามปกติเทคนิคนีจะใช้เรืองของการอ่าน คิดวิเคราะห์  เพ็ญ
พิสทุธ ิใจสนิท (2555) กล่าวถึงว่า 5W1H ย่อมาจาก Who ใคร What อะไร Where ทไีหน When 

เมือไร Why ทาํไม และ How อย่างไร คาํถามเหล่านีทีเกิดขึนจากความสงสัยในวันเดก็ เป็นสิงที
บอกให้รู้ว่าเดก็เริมคิด เพราะเมอืเดก็เกดิความสงสยัแสดงว่าสงิแวดล้อมรอบตัวเดก็กระต้นให้เดก็
เกิดสภาวะทีเ รียกว่าไม่สมดุล(Disequilibrium) เด็กจึงหาคําตอบเพือให้เกิดภาวะสมดุล 
(Equilibrium) ทาํให้เกดิปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจทกีลายเป็นพืนฐานการคิดของเดก็ต่อไป 



เทคนิค 5W1H หมายถึง เทคนิคในการตังคาํถามรูปแบบหนึงทีส่งผลให้เกิดทักษะ
การอ่านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และเขียนสรุปความ ซึงประกอบไปด้วย  What? (อะไร) 
ถามว่า สงินันคืออะไร มีอะไรเกิดขึนบ้างและมีรายละเอียดเป็นอย่างไร Where? (ทไีหน) ถามว่า 
สถานที หรือตาํแหน่งแห่งทีทีชัดเจน When? (เมือใด) ถามว่า เหตุการณ์นันได้เกิดขึนหรือจะ
เกดิขนึเมือใด Why? (ทาํไม) ถามว่า เพราะเหตุใดเรืองนันจึงเกิดขึน แต่ละเหตุการณ์จะต้องเป็น
อย่างนันอย่างนี Who? (ใคร) ถามว่า ใครทีเป็นต้นเรือง เป็นบุคคลสาํคัญหรือเป็นตัวประกอบ 
หรือเป็นผู้ทีเกียวข้องทีจะได้รับรับผลกระทบอันอาจจะเกิดขึนทังในด้านบวกและลบ How? 

(อย่างไร) ถามเรืองรายละเอียดในสิงทเีกิดขึนไปแล้ว หรือกาํลังจะเกิดขึนว่าจะมีความเป็นไปใน
ลักษณะใด 

ส่วนมากเทคนิคการตังคําถาม 5W1H นีมักจะนําไปใช้กับการคิดวิเคราะห์สรุป
ใจความสาํคัญ แต่งานวิจัยนี ผู้วิจัยจึงสนใจทีจะนาํเทคนิคการตังคาํถาม 5W1H มาช่วยผู้เรียน
สร้างเค้าโครงเรืองราวและเขียนเล่าเรืองภาษาจีน เพือพัฒนาการเขียนภาษาจีนให้แก่ผู้เรียนได้ดี
ขนึ  
 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพือพัฒนาการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม  W1H 
2. ศึกษาผลสมัฤทธทิางการเรียนการเขียนเล่าเรืองภาษาจีน 

3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการ
ตงัคาํถาม W1H 

 

สมมติฐานของการวิจยั 
1. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม W1H 

มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี.05 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม 5W1H 

อยู่ในระดับมาก 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนีคือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที /15 โปรแกรมศิลป์

ภาษาจีน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กาํลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที 
2/2562 จาํนวน  ห้อง จาํนวนนักเรียน 44 คน 



 2. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนีคือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5/15 โปรแกรม
ศิลป์ภาษาจีน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กาํลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท ี
2/2562 ซึงเป็นกลุ่มตัวอย่างตามความสมัครใจ (ไม่มีผลต่อเกรด) จาํนวน 28 คน 

 
ตัวแปรในการวิจัย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ เทคนิคการตังคาํถาม 5W1H 

 ตัวแปรตาม ได้แก่  
1) ความสามารถในการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม W1H 

2) ผลสัมฤทธทิางการเรียนรู้การเขียนเล่าเรืองภาษาจีน  
3) ความพึงพอใจของนักเรียนทมีีต่อการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการ

ตงัคาํถาม 5W1H 

ขอบเขตด้านเนือหา 
 เนือหาทใีช้ในการวิจัยครังนี เป็นเนือหาในรายวิชา ภาษาจีน 4 จาํนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ 

15 คาบ 
หน่วยการเรียนรู้ท ี1 เรือง kèmù (บรรยายเกยีวกบัการเรียนวิชาต่างๆ) 
หน่วยการเรียนรู้ท ี2 เรือง dìf ng (บรรยายเกยีวกบัสถานท)ี 
หน่วยการเรียนรู้ท ี3 เรือง jìjié (บรรยายเกยีวกบัฤดูกาล) 

ระยะเวลาในการทาํวิจัย 
 ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 15 คาบ 

 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

เครืองมือทใีช้ในการวิจัยครังนีประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาจีน 4  
2. แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเล่าเรืองภาษาจีน 
3. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธทิางการเรียน 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจมีต่อการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการตัง
คาํถาม W1H 

ขนัตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ผู้วิจัยได้ดาํเนินการทดลองกับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี5/15 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยนนทบุรีซึงเป็นกลุ่มตัวอย่างและเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามขันตอน ต่อไปนี 

1 อธิบายและชีแจงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้เทคนิค
การตังคาํถาม 5W1H ในรายวิชาภาษาจีน 4 ให้นักเรียนทราบ 



2 ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) เป็น
ปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก และการเขียนเล่าเรือง 1 เรือง โดยใช้เวลา 1 ชัวโมง 

3 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทีกาํหนดจํานวน 3 แผนการจัดการ
เรียนรู้ แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ได้ให้ความรู้เรืองคาํศัพทแ์ละไวยากรณ์จีน ฝึกทาํแบบฝึกหัด
และเมือเรียนครบ 1 แผนการเรียนรู้ จึงให้ทาํแบบทดสอบความสามารถในการเขียนเพือเกบ็
คะแนน ทาํลักษณะนีจนครบ 3แผนการจัดการเรียนรู้  

4 หลังจากทําการสอนเสร็จทังหมด  3 แผนการเ รียนรู้  ผู้ วิ จัยให้นักเ รียนทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) เป็นปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก และการ
เขียนเล่าเรือง 1 เรือง โดยใช้เวลา 1 ชัวโมง ซึงเป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนาน 

3.4.6 ผู้วิจัยให้นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี5/15 ทาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม 5W1H  

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลทไีด้จากการดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาํการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี 

1. วิเคราะห์ความสามารถในการเขียนเล่าเรืองภาษาจีน  โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม 
5W1H โดยวิเคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage)  

2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรียน โดยใช้ สถิติทดสอบสมมติฐาน (Paired sample t-

test)  
3. วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการ

ตงัคาํถาม 5W1H ใช้ ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

สรุปผลการวิจยั 

ตอนท ี1 ผลของการพัฒนาความสามารถการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการ
ตังคาํถาม 5W1H ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  จาํนวน  คน พบว่า มีนักเรียนทมีีคะแนน
ไม่ตาํกว่าร้อยละ  ผ่านเกณฑ์ จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ  และมีนักเรียนทไีม่ผ่านเกณฑ์ 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 25 

ตอนที  ผลสัมฤทธิทางการเรียนการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการตัง
คาํถาม W1H ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  พบว่า คะแนนหลังเรียนของการใช้เทคนิคการ
ตังคาํถาม W1H สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  (t = 4.151, sig. = . 
000)  

 



แบบทดสอบ
ผลสมัฤทธิ
ทางการเรียน 

นกัเรียน  S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 28 10.57 5.27 
4.151* .000 

หลงัเรียน 28 15.07 5.25 

*อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 

 

ตอนท ี3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเขียนเล่าเรืองภาษาจีน
โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม W1H ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  จํานวน  คน พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม W1H โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากทสีุด (  = 4.59, S.D. = . ) และเมือพิจารณารายด้านแต่ละด้าน
อยู่ในระดับมากทสีุด คือด้านด้านกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการ
ตงัคาํถาม W1H ( = 4.60, S.D. = 0.56) เนือหาทเีรียน ( = 4.59, S.D. = 0.58) และด้าน
ครูผู้สอน ( = 4.57, S.D. = 0.78) 

 

การอภิปรายผล 

ตอนท ี1 ผลของการพัฒนาความสามารถการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการ
ตังคาํถาม 5W1H ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  จาํนวน  คน พบว่า มีนักเรียนทมีีคะแนน
ไม่ตาํกว่าร้อยละ  ผ่านเกณฑ์ จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ  และมีนักเรียนทไีม่ผ่านเกณฑ์ 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 25 เมือพิจารณาความสามารถในการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนของ
นักเรียนทไีม่ผ่านเกณฑ์ทกีาํหนดไว้ เนืองจากแบบทดสอบท ี1 ให้นักเรียนเขียนเรืองวิชาทตีนเอง
ชอบ นักเรียนส่วนใหญ่คิดเนือหาไม่ได้จึงทาํให้การเขียนเรืองของไวยากรณ์และจํานวนคําที
กาํหนดไว้กท็าํไม่ได้ด้วย แต่ในแบบทดสอบที 2 เป็นเรืองเกียวกับสถานทีทีตนเองชอบ และ
แบบทดสอบท ี3 เป็นเรืองเกยีวกับฤดูทตีนเองชอบทงั 2 แบบทดสอบนีนักเรียนสามารถเขียนได้
มากขึน ดูเสมือนเรืองแรกเป็นเรืองทยีากสาํหรับนักเรียนจึงทาํให้เขียนไม่ได้ ซึงการใช้เทคนิคการ
ตังคาํถาม 5W1H จึงเป็นเครืองมือทใีช้ในการพัฒนาการเขียนภาษาจีนได้ระดับหนึง แต่อย่างไรก็
ดีนักเรียนทีสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ได้มีการพัฒนาความสามารถการเขียนเล่าเรืองภาษาจีน
สอดคล้องดังท ีสุวิทย์ มูลคาํ (2550) อธิบายว่า การคิดเชิงลึก คิดอย่างละเอียด จากเหตุไปผล 
ตลอดจนการเชือมโยงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลความแตกต่างระหว่างข้อโต้แย้งทเีกียวข้อง
และไม่เกียวข้องเทคนิคการคิดวิเคราะห์อย่างง่ายทีนิยมใช้คือ 5W1H ซึงประกอบด้วย What 

(อะไร) ปัญหาหรือสาเหตุทเีกดิขึน ได้แก่ เกดิอะไรขนึบ้าง มีอะไรเกยีวข้องกบัเหตุการณ์นี สาเหตุ
ทีทาํให้เกิดเหตุการณ์นี คืออะไร Where (ทีไหน) สถานทหีรือตาํแหน่งทีเกิดเหตุ ได้แก่ เรืองนี
เกิดขึนทีไหนเหตุการณ์นีน่าจะเกิดขึนมากทีสุด When (เมือไร) เวลาทีเหตุการณ์นันได้เกิดขึน 



หรือจะเกิดขึน ได้แก่ เหตุการณ์นันน่าจะเกิดขึนเมือไร เวลาใดบ้างทเีหตุการณ์เช่นนีจะเกิดขึนได้ 

Why (ทาํไม) สาเหตุหรือมูลเหตุททีาํให้เกดิขึน ได้แก่ เหตุใดต้องเป็นคนนี เป็นเวลานี เป็นสถาน
ทีนี เพราะเหตุใดเหตุการณ์นีจึงเกิดขึน ทาํไมจึงเกิดเรืองนี Who (ใคร) บุคคลสาํคัญเป็นตัว
ประกอบหรือเป็นผู้ทีเกียวข้องทีจะได้รับผลกระทบทังด้านบวกและด้านลบ ได้แก่ ใครอยู่ใน
เหตุการณ์บ้าง ใครน่าจะเกียวข้องกับเหตาการณ์นีบ้าง ใครน่าจะเป็นคนทีทาํให้สถานการณ์นี
เกิดขึนมากทีสุด เหตุการณ์ทีเกิดขึนใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์ How (อย่างไร) 
รายละเอียดของสิงทีเกิดขึนแล้ว หรือกาํลังจะเกิดขึนว่ามีความเป็นไปได้ในลักษณะใด ได้แก่ เขา
ทาํสิงนีได้อย่างไร ลาํดับเหตุการณ์นีดูว่าเกิดขึนได้อย่างไรบ้าง เหตุการณ์นีเกิดขึนได้อย่างไร มี
หลักในการพิจารณาคนดีอย่างไร 

การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W1H จะสามารถไล่เลียงความชัดเจนในแต่ละเรืองทีเรา
กาํลังคิดเป็นอย่างดี ทาํให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนัน ในบางครังการเริมคิดวิเคราะห์ของ
ทา่นถ้าคิดอะไรไม่ออกกข็อแนะนาํให้เริมต้นโดยใช้คาํถามจาก 5W1H ถามตัวทา่นเอง 

ตอนที  ผลสัมฤทธิทางการเรียนการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการตัง
คําถาม W1H ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจาก
แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน นักเรียนจาํนวน 28 คน พบว่า คะแนนหลังเรียนของการใช้
เทคนิคการตังคาํถาม W1H สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  (t = 4.151, 

sig = .000) เมือพิจารณาผลสัมฤทธิทางการเรียนการเขียนเล่าเรืองภาษาจีน คะแนนเฉลียหลัง
เรียน ( = 10.57)สูงกว่าก่อนเรียน ( = 15.07) เนืองจากการวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนเป็น
เรืองของการวัดความรู้ความเข้าใจซึงเดก็ส่วนใหญ่จะมีพืนฐานความรู้มาบ้างและแบบทดสอบการ
เขียนเล่าเรืองกเ็ป็นเรืองง่ายๆ คือก่อนเรียนเขียนเล่าเรืองเกียวกบักจิกรรมยามว่างหรืองานอดิเรก 
หลังเรียนเขียนเล่าเรืองเกียวกับวันหยุดสุดสัปดาห์ ทังสองเรืองนันมีคะแนนไม่แตกต่างกัน 
นักเรียนมีคะแนนเรืองความรู้ความเข้าใจ ทังหมด 20 คะแนน จึงทาํให้นักเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนดังทีทักษพร โพธิเหมือน (2561) กล่าวว่า 
ผลสัมฤทธิทางการเรียน หมายถึง การตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธผิลของบุคคลว่า
เรียนรู้แล้วผู้เรียนเกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้ในทศิทางเพิมขึน 
โดยใช้แบบทดสอบทางด้านเนือหา และด้านการปฏิบัติทีได้เรียนไปแล้ว และสมพร เชือพันธ์ 
(2547) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน เป็นแบบวัดความสามารถในการทาํ
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนทเีป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนว่า
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ทตีังไว้เพียงใดเช่น ข้อสอบอตันัยหรือความเรียง (Subjective or Essey 

test) เป็นข้อสอบทมีีเฉพาะคาํถาม แล้วให้นักเรียนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้
และเขียนข้อคิดเห็นของแต่ละคน เป็นต้น เนืองจากงานวิจัยทีเกียวข้องกับการเขียนเล่าเรือง
ภาษาจีนยังไม่ปรากฏงานวิจัย มีแต่เฉพาะการอ่านซึงผู้วิจัยได้นาํมาสนับสนุนงานวิจัยครังนีคือ
งานวิจัยของ ลัดดา เสาร์เป็ง (2554) ได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 5W1H ของนักเรียน



ระดับชัน ปวช. 2/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการใช้
กระบวนการคิด ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W1H ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์
อยู่ในระดับทดีีขึน 2) ผลการพัฒนาการใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์5W1H ผู้เรียนทักษะ
การคิดวิเคราะห์เพิมขึน และดวงพร เฟืองฟู (2559) ได้ทาํการวิจัยเกียวกับ การพัฒนาชุด
กจิกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้ เทคนิค 5W1H เพือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการ
อ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H มีคะแนนไม่ตาํกว่า ร้อยละ 80  

ตอนท ี  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเขียนเล่าเรืองภาษาจีน
โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม W1H ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  จํานวน  คน พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม W1H โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากทสีดุ ( = 4.59, S.D. = . ) และเมอืพิจารณารายด้านแต่ละด้านอยู่
ในระดับมากทสีุด ด้านกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเล่าเรืองภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม 
5W1H ( = 4.60, S.D. = 0.56) ด้านเนือหาทีเรียน ( = 4.59, S.D. = 0.58) และด้าน
ครูผู้สอน ( = 4.57, S.D. = 0.78) เช่นเดียวกบั ดวงพร เฟืองฟู (2559) ได้ทาํการวิจัยเกยีวกับ 
การพัฒนาชุดกจิกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้ เทคนิค 5W1H เพือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี6 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อชุดกจิกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 

ขอ้คน้พบของงานวิจยั 

การจะให้นักเรียนเขียนเรืองได้ดีทสีุดนัน ไม่ใช่เป็นการให้นักเรียนเขียนไปเรือยๆไม่มี
จุดหมาย จะต้องสอนให้นักเรียนเรียบเรียงความคิดผ่านการตังคาํถามจึงจะนาํมาเรียบเรียงเป็น
เรืองราวได้จะเหน็ได้ว่านักเรียนมีพัฒนาการเพิมขนึจากเดิม แต่การพัฒนานันเป็นแบบทลีะน้อยๆ
ค่อยเป็นค่อยไป จากคะแนนการเขียนก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันในเรืองของเนือหา 
ไวยากรณ์ และจํานวนคาํตามทีกาํหนดไว้ ก่อนเรียนมีคะแนนโดยเฉลียด้านเนือหา .  ด้าน
ไวยากรณ์ .  และด้านจาํนวนคาํ .  หลังเรียนมีคะแนนโดยเฉลียด้านเนือหา .  ด้าน
ไวยากรณ์ .  และด้านจํานวนคํา .  คะแนนทีได้ดังกล่าวผู้วิจัยพิจารณาด้วยเหตุผลว่า 
เนืองจากพืนฐานภาษาจีนเดิมของนักเรียนมีไม่เพียงพอต่อการเขียนเล่าเรืองเช่นเรืองวงศัพทแ์ละ
ไวยากรณ์ อกีประการหนึงนักเรียนไม่ค่อยได้ฝึกฝนทกัษะด้านการเขียนเล่าเรืองภาษาจีน ส่วนใหญ่
จะฝึกฝนแต่การเขียนคาํศัพทภ์าษาจีน การแต่งประโยคภาษาจีน เมือต้องเขียนเป็นเรืองราวจึงทาํ
ให้คิดเนือเรืองไม่ออก ถึงแม้ว่าจะใช้เทคนิคการตังคาํถามกต็าม เมอืเป็นเช่นนี จาํนวนตัวอกัษรจีน
ทจีะใช้เขียนจึงไม่ได้ตามเกณฑ์ทกีาํหนด แต่อย่างไรกต็ามผู้วิจัยคิดว่าถ้านักเรียนได้ฝึกฝนบ่อยๆ
และเขียนเรืองง่ายๆทีนักเรียนคุ้นเคยในชีวิตประจําวันและอาจจะต้องใช้แผนผังความคิดมา
ประกอบเทคนิคการตังคาํถามด้วย กจ็ะช่วยให้นักเรียนเขียนเล่าได้ง่ายยิงขึน ผู้วิจัยได้สังเกตเหน็



ว่าเมือเริมให้นักเรียนเขียนเล่าเรืองภาษาจีน นักเรียนไม่รู้ว่าจะเริมต้นอย่างไรและรู้สึกท้อต่อ
จาํนวนตัวอักษรจีนทคีรูให้เขียน ถ้านักเรียนเหน็ภาพเรืองราวของตนเองชัดเจนขึนกจ็ะสามารถ
เขียนเรืองได้โดยไม่ต้องกงัวลเรืองจาํนวนตัวอกัษรจีนทคีรูกาํหนดไว้  
 

ขอ้เสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะสําหรบัการนาํไปใช ้

1) ครูผู้สอนควรสอนแบบเชือมโยงอาจใช้แผนผังความคิดมาประกอบเทคนิคการตัง
คาํถาม ซึงจะช่วยทาํให้นักเรียนเหน็ภาพเหน็เรืองราวทตีนเองจะเขียนได้ชัดเจนขึน  

2) ควรให้นักเรียนฝึกเขียนจากคํามาเป็นวลีหรือประโยค และนําแต่ละประโยคมา
เชือมต่อกนัให้เป็นเรืองราวกจ็ะช่วยนักเรียนประสบความสาํเรจ็ในการเขียนมากขึน 

3) แบบฝึกควรเป็นภาพทเีป็นเรืองราวต่อเนืองเพือช่วยให้นักเรียนคิดคาํหรือประโยคที
จะนาํมาใช้ได้ตามเป้าหมาย  

 

 
 

 ขอ้เสนอแนะเพอืการวิจยัต่อไป 

 ควรทาํวิจัยเรืองการพัฒนาการเขียนเล่าเรืองกับเทคนิคการตังคาํถาม 5W1H กับแผนผัง
ความคิดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพือเป็นการปูพืนฐานการเขียนให้แก่นักเรียนสาํหรับการ
เขียนแบบต่างๆ 
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