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การวิจัยเชิงทดลองครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื อ 1) พั ฒนาความสามารถทางการพู ด
ภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 1โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม แบบ W1H )
ศึ ก ษาความสามารถในการจํา คํา ศั พ ท์ภ าษาอัง กฤษ 3) ศึ ก ษาความคงทนในการจํา คํา ศั พ ท์
ภาษาอังกฤษ ) ศึกษาความพึ งพอใจต่อการจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ใช้ เทคนิคการตังคําถาม แบบ
4W1H กลุ่ มเป้ าหมายคือ นั กเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที โรงเรี ยนวั ดดอนพั ฒนาราม จั งหวั ด
พระนครศรี อยุธยา ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 14 คน เครื องมือทีใช้ ในการวิ จัย
1) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ ) แบบประเมิ น ความสามารถทางการพู ด
ภาษาอังกฤษ ) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติทใช้
ี ในการวิจัยได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลียและส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ) นักเรียนมีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ มีคะแนนไม่ตาํ
กว่าร้ อยละ ผ่านเกณฑ์ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . และไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน คน
คิดเป็ นร้ อยละ . ) นักรียนมีความสามารถในการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษ คะแนนไม่ตากว่
ํ า
ร้ อยละ ผ่านเกณฑ์ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . และไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน คน คิด
เป็ นร้ อยละ .
) ความคงทนในการจํา คํา ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นมี ค ะแนน
ความสามารถเพิมขึน คิดเป็ นร้ อยละ 50 มีคะแนนเท่าเดิม คิดเป็ นร้ อยละ 35.71 และมีคะแนน
ลดลง คิดเป็ นร้ อยละ 14.29 4)ความพึงพอใจนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ โดยใช้ เทคนิค
การตังคําถาม แบบ W1H ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 2.86, S.D. = 0.35 )
คํ า สํ า คัญ : ความสามารถทางการพู ด ภาษาอั ง กฤษ, เทคนิ ค การตั งคํา ถาม แบบ 4W 1H,
ความสามารถในการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษ, ความคงทนในการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ปัจจุบันวิวัฒนาการรอบด้ านกําลังก้ าวหน้ าไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะด้ านการศึกษา ด้ าน
การสือสาร ด้ านวิทยาศาสตร์ ด้ านเทคโนโลยี และด้ านอืน ๆ อีกมากมาย จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง
ในการเตรียมความพร้ อมทุกด้ านเพือสามารถพัฒนาไปพร้ อม ๆ กัน ด้ านการศึกษาในศตวรรษที
21 ได้ มีการมุ่งเน้ นเป็ นอย่างยิงในด้ านทักษะทีจําเป็ นและสําคัญ สําหรับทักษะด้ านการสือสารใน
ยุคนี ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงสําหรับภาษาอังกฤษ ถือว่ามีความจําเป็ นอย่างมาก ถือ
เป็ นภาษาสากลในการสือสาร เปรียบเสมือนประตูแห่งการเปิ ดโลกกว้ างและเป็ นเครืองมือทีสําคัญ
ในการแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ การพั ฒนา ตลอดจนการสืบค้ นเรื องทีสนใจได้ อย่ างไร้ ขีดจํากัด การ
จัดการศึกษาในปั จจุ บัน จึงต้ องปรั บ ให้ ทันกับสถานการณ์โลกทีเต็มไปด้ วยความรู้ และข้ อมู ลที
เพิ มขึ น ต้ องพั ฒ นาการศึ ก ษาทีเน้ น ผู้ เ รี ยนเป็ นศู น ย์ ก ลาง ให้ โอกาสผู้ เรี ยนทุ กคนได้ มีเรี ย นรู้
เพิ มพูนความรู้ และประสบการณ์ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ใช้ ความคิดทังในการแก้ ปั ญ หา
วิ เ คราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ ก้ า วทัน ต่ อ การเรี ยนรู้ ใ นศตวรรษที 21 (สุทธิพร จิ ตต์มิต รภาพ,
2553)
ดังนันหากการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษทังทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ของผู้เรียนภาษาอังกฤษไม่ประสบความสําเร็จ เปรียบเสมือนการเรียนรู้ถูกจํากัดไว้ ขาดโอกาสใน
การค้ นคว้ าข้ อมู ลเพิ มเติมทีเป็ นประโยชน์ ขาดโอกาสในการแลกเปลี ยน เรี ยนรู้ และการเสนอ
ความคิดเห็น ทีอาจเป็ นกุญแจดอกสําคัญสู่ความสําเร็จในด้ านต่าง ๆ ด้ วยเหตุนี จึงมีความจําเป็ น
อย่างยิงทีต้ องกลับมาให้ ความสําคัญต่อการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง และ
มุ่ งให้ เกิดผลสํา เร็จ แก่ผ้ ู เรี ยนอย่ า งมีป ระสิทธิภ าพ ไม่ เพี ยงแต่ สร้ า งความแข่ งแกร่ งในการใช้
ภาษาอั ง กฤษเท่ า นั น หากแต่ ยั ง มุ่ ง หวั ง ให้ ผู้ เรี ย นมี เจตคติ ที ดี ต่ อ ภาษาต่ า งประเทศ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และสามารถนําความสามารถทางภาษาในทักษะต่างๆ ไปพัฒนา
ตนเอง ตลอดจนพัฒนาประเทศชาติได้ อกี ด้ วย
ทักษะทางด้ านภาษามีอยู่ 4 ทักษะ ได้ แก่ทกั ษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ซึงในบรรดาทักษะเหล่านัน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทักษะการพูดนับว่าเป็ นทักษะทีสําคัญ
ทีสุดและมีจาํ เป็ นอย่างยิง เนืองจากเป็ นทักษะเบืองต้ นทีใช้ ในการสือสาร (สุมิตรา อังวัฒนกุ ล,
:
) ทั ก ษะการพู ด จึ ง เป็ นทั ก ษะสํา คั ญ ที นั ก เรี ย นต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นามากที สุ ด
เช่นเดียวกันกับ Ur (
) ได้ ให้ ความคิดเกียวกับเหตุผลทีต้ องพัฒนาทักษะการพูดของผู้เรียน
ว่า ทักษะการพูดเป็ นทักษะทีสําคัญทีสุดในบรรดาทักษะทังหมด เพราะทักษะการพูดเป็ นทักษะที
แสดงให้ เห็นว่าผู้พูดมีความรู้ทางภาษา และช่วยให้ ผ้ ูเรียน เรียนรู้ทกั ษะอืนได้ ง่ายขึน ดังนันทักษะ
การพูดจึงเป็ นทักษะทีควรได้ รับการพัฒนาเป็ นอันดับแรกก่อนทักษะการใช้ ภาษาด้ านอืน
สําหรั บประเทศไทย วิชาภาษาอังกฤษได้ กาํ หนดให้ จัดการเรี ยนการสอนอยู่ในกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ นักเรียนแทบไม่มีโอกาสได้ พูดหรือใช้ ภาษาอังกฤษจริง ในชีวิตประจําวัน
นอกจากการเรียนภาษาอังกฤษในห้ องเรียนเท่านัน ทังนีปั ญหาดังกล่าวนีสอดคล้ องกับ Shumin
(
) ได้ ให้ ความเห็นว่ า การพู ดภาษาอังกฤษเป็ นสิงทียากยิง สําหรั บผู้ เรี ยน ผู้ เรี ยนมักพูด



ภาษาอังกฤษได้ ไม่ดี ขาดความคล่องแคล่วในการใช้ โครงสร้ างภาษาและ สํานวนต่างๆ เนืองจาก
ผู้ เรี ยนไม่ ได้ อยู่ ในสิงแวดล้ อ มทีมีการใช้ ภาษาอังกฤษเพื อการสือสาร ตลอดจน การขาดความ
เข้ าใจในสภาพความเป็ นจริงทางวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
ทัก ษะการฟั งและการพู ดภาษาอังกฤษ แม้ ว่ า เป็ นทัก ษะทีทํา ให้ เ กิดการเรี ยนรู้ เป็ น
อันดับแรก แต่ปัจจุ บันก็ยัง พบว่ ามีนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 1 โรงเรี ยนวัดดอนพั ฒนาราม
มี ผ ลสั ม ฤทธิ ทางการพู ด ภาษาอั ง กฤษค่ อ นข้ า งตํากว่ า เกณฑ์ ทีกํา หนดไว้ นอกจากนี ยั ง พบว่ า
นั กเรี ยนขาดความมันใจในความถู กต้ องของคํา การออกเสียงพู ด ขาดความมันใจในตนเอง
กลัวการพูดผิด ทําให้ เกิดเป็ นเจตคติด้านลบในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ทังนีอาจเกิดจากการ
ขาดแรงจูงใจในการเรียน ครูเป็ นผู้สอนและเล่าเหตุการณ์ตามประสบการณ์ให้ นักเรียนฟังเท่านัน
จึงทําให้ วิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาทีนักเรียนไม่ให้ ความสนใจอย่างทีควร ซึงจากการประเมินทักษะ
การพูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนยังไม่สามารถพูดสือสารพืนฐานในชีวิตประจําวันได้
ด้ วยเหตุนีทําให้ ผ้ ูวิจัยมีความสนใจศึกษาวิ ธีการจั ดการเรี ยนการสอนทีช่ วยส่ งเสริ ม
ทักษะการพูดแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้ น พบว่า เทคนิคการตังคําถาม แบบ W1H
เป็ นกลวิ ธีการถามและตอบคําถามทีเป็ นเครื องมือ สําหรั บกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนตอบคําถามโดยใช้
กระบวนการคิดหาคําตอบด้ วยตนเอง และสรุปแนวคิดได้ ด้วยตนเอง (กิตติชัย สุทธาสิโนบล,
2541) ซึงสอดคล้ องกับ คนึงนิจ รุ่งโรจน์. (2556, น.3-4) กล่าวว่า ทักษะการตังคําถามจัดเป็ น
ทักษะทีสําคัญของการสอนภาษาต่างประเทศ เพราะผู้สอนและผู้เรียนจําเป็ นต้ องมีปฏิสัมพันธ์กัน
ในการโต้ ตอบ พูดคุยสือสารกันตลอดเวลา เพือให้ มันใจว่ามีความเข้ าใจตรงกัน คําถามทีใช้ ถาม
ต้ องกะทัดรั ด ไม่ ยาวหรื อซับซ้ อนจนเกินไป ผู้เรี ยนสามารถโต้ ตอบได้ ตรงประเด็น คําถามทีดี
จะต้ องเตรียมไว้ ล่วงหน้ า การถามอย่างเดียวไม่พอ ผู้สอนควรสนใจฟังคําตอบของนักเรียน ถ้ าเขา
ตอบไม่ ถู ก ผู้ ส อนควรจะใช้ คํา ถามให้ ง่ า ยขึ น หรื อ ช่ ว ยแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ ง รู ป แบบการสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับประโยชน์ของการใช้ เทคนิคการตังคําถามช่วยให้ นักเรียนกับครูสอความหมาย
ื
กันได้ ดีขึน
เทคนิคการตังคําถาม แบบ W1H ถือเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู้ ทีสําคัญ ทีมุ่ งพั ฒนา
กระบวนการทางความคิดของผู้เรียน โดยผู้สอนจะป้ อนคําถามในลักษณะต่าง ๆ ซึงเป็ นคําถามที
ง่ายไปถึงยากตามความเหมาะสมแก่ผ้ ูเรียน ทีสามารถพัฒนาความคิดผู้เรียน ถามเพือให้ ผ้ ูเรียนใช้
ความคิดเชิงเหตุผล เพือจะตอบคําถามเหล่านันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (กิตติชัย สุทธาสิโนบล,
2541) การใช้ คาํ ถามเป็ นกลวิธีการสอนทีก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ทพัี ฒนาทักษะการคิด การตีความ
การไตร่ ต รอง การถ่ า ยทอดความคิ ด สามารถนํา ไปสู่ ก ารเปลี ยนแปลงและปรั บ ปรุ ง การจั ด
กระบวนการเรียนรู้ได้ เป็ นอย่างดี
จากปั ญหาด้ านผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนซึ งสอดคล้ องกับความบกพร่ อ ง
ของทัก ษะการพู ด ที เป็ นส่ ว นสํา คั ญ ในการสื อสารในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) จึงทําให้ ผ้ ูวิจัยมีความสนใจในการจัดการเรียนรู้ทช่ี วยพัฒนาความสามารถทางการ
พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม โดยใช้ เทคนิคการ



ตังคําถาม แบบ W1H ซึงเป็ นวิธีการสอนอย่างหนึงทีอาจสามารถช่วยให้ ผ้ ูเรียนได้ พัฒนาทักษะ
การพูด ทําให้ เกิดการเรียนรู้ตลอดจนไปสู่การนําไปใช้ ได้ จริงในชีวิตประจําวันอีกด้ วย

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที
1โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม แบบ W1H
2. เพือศึกษาความสามารถในการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชันประถมศึกษา
ปี ที 1 โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม แบบ W1H
3. เพือศึกษาความคงทนในการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชันประถมศึกษาปี
ที 1 โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม แบบ W1H
4. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที ทีมีต่อการจัดกิจกรรม
เรียนรู้ใช้ เทคนิคการตังคําถาม แบบ W1H

สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานของการวิจัยมีดังนี
1.นักเรียนมีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม แบบ
4W1H มีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
2. นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 1 มีความสามารถในการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดย
ใช้ เทคนิคการตังคําถาม แบบ W1H มีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
3. นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 1 มีความคงทนในการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้
เทคนิคการตังคําถาม แบบ 4W1H เมือเรียนรู้ผ่านไปแล้ ว 2 สัปดาห์ มีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ
70 ของคะแนนเต็ม เพิมขึน คงที หรือลดลง
4. ความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 1 ต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการตังคําถาม แบบ W1H อยู่ในระดับ มาก

ขอบเขตการวิจยั
1. กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายทีใช้ ในการวิจัยครั งนีคือ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 ปี การศึกษา
2562 โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุ ธยา
เขต จํานวน 4 คน
2. ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรต้ น
การใช้ เทคนิคการตังคําถาม แบบ W1H



ตัวแปรตาม
1) ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
2) ความสามารถในการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
3) ความคงทนในการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
4) ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นทีมี ต่ อ การพู ด ภาษาอั ง กฤษ โดยใช้ เ ทคนิ ค การตั ง
คําถาม แบบ 4W1H
3. เนือหาทีใช้ ในการวิจัย
เนือหาทีใช้ ในการพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ เทคนิคการตัง
คําถาม แบบ W1H ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 1 ของโรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้ วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี
หน่วยการเรียนรู้ที 1 What do I have ?
หน่วยการเรียนรู้ที Colors
การเรียนรู้ที My body
หน่วยการเรียนรู้ที What is this ?/ What is that ?.
4. ระยะเวลาทีใช้ ในการวิจัย
ระยะเวลาในการวิจัย ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2562

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัยครังนีประกอบด้ วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม แบบ 4W1H
2. แบบประเมินความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม
แบบ 4W1H
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของทีมีต่อการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ เทคนิคการตัง
คําถาม แบบ 4W1H

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ เก็บรวมรวมข้ อมูลมีขนตอนดั
ั
งนี
ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชันประถมศึกษาปี ที โรงเรี ยน
วัดดอนพัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ ดาํ เนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูลตาม
ขันตอนดังต่อไปนี
1. อธิบายและชีแจงแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม 4 W1H เพื อ
ส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ



2. ดําเนินการสอนโดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มเป้ าหมายจํานวน 4
แผนการจัดการเรียนรู้ 20 ชัวโมง แต่ละแผนครูได้ ทดสอบความสามารถทางการพูดภาษอังกฤษ
เป็ นรายบุคคล โดยให้ นักเรียนจับคู่กัน คนเก่งคู่กับคนอ่อน หรือคนปานกลางคู่กับคนอ่อน และ
เก็บคะแนนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
3. ให้ นั กเรี ยนทํา แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการจําคําศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ
หลังจากใช้ การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยโดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม แบบ 4W1H เพือเก็บคะแนน
4. หลังจากเรียนรู้ไปแต่ละหน่วยการเรียนรู้แล้ ว และบอกให้ นักเรียนกลับไปทบทวน
คํ า ศั พ ท์ ที เคยเรี ย นทั งหมด เว้ นระยะเวลา 2 สั ป ดาห์ ได้ ให้ นั ก เรี ย นทํา แบบทดสอบวั ด
ความสามารถในการจําคําศัพ ท์วิชาภาษาอังกฤษ ครั งที 2 ซึงชุ ดเดียวกับครั งที 1 เพื อวัดความ
คงทนของการเรียนรู้คาํ ศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ
5. เมือเรี ยนรู้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ให้ นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจทีมี
ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม แบบ 4W1H
6. เก็บรวบรวมข้ อมูลทังหมดนําไปประมวลผลและวิเคราะห์
7. สรุปผล อภิปรายผล โดยใช้ ตารางและการพรรณนา

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี
1. ผู้วิจัยได้ นาํ ผลแบบประเมินความสามารทางการพูดภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการจําคําศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ ความคงทนในการจําคําศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ
และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจทังหมดมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ สถิติพืนฐาน ได้ แก่ ค่า
ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean)ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.ประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปแปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
3.ประมวลผลและอภิปรายผล โดยใช้ ตารางและการพรรณนา

สรุปผลการวิจยั
การวิจัยครังนี สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี
1) ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม ของนักเรียน
ชันประถมศึกษาปี ที จํานวน คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ผ่านเกณฑ์
จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 85.71 และไม่ผ่านเกณฑ์มีจาํ นวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.29
2) ความสามารถในการจําคําศั พท์ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
หลังจากการใช้ เทคนิคการตังคําถาม แบบ W1H จํานวน 14 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ตาํ
กว่าร้ อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ จํานวน 13 คนคิดเป็ นร้ อยละ92.86 และไม่ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 1 คน
คิดเป็ นร้ อยละ7.14



3) ความคงทนในการจําคํา ศั พ ท์ภาษาอังกฤษของนั กเรี ยนชั นประถมศึ กษาปี ที
หลังจากการทดสอบความสามารถในการจําคําศัพท์ครังที 1 เว้ นระยะเวลา 2 สัปดาห์ทดสอบครัง
ที 2 โดยใช้ แบบทดสอบชุดเดิม พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ จํานวน
13 คนคิดเป็ นร้ อยละ92.86 และไม่ ผ่า นเกณฑ์จํา นวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ7.14 นั กเรี ยนมี
คะแนนความสามารถเพิ มขึนจํานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50 มีคะแนนความสามารถเท่าเดิม
จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.71 มีคะแนนความสามารถลดลงจํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ
14.29
4) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 1 ต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้
โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม แบบ W1H พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 2.86, S.D. =
0.35 ) เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านจากค่าเฉลียมากไปหาน้ อยคือ ด้ านครูผ้ ูสอน ( X = 2.93, S.D.
= 0.26 ) ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ ( X = 2.86, S.D. = 0.35 ) และด้ านผู้เรียน ( X = 2.81,
S.D. = 0.40 ) ตามลําดับ

อภิปรายผล
การวิจัยเรื อง การพั ฒนาความสามารถทางการพูดภาอังกฤษ โดยใช้ เทคนิคการตัง
คําถาม แบบ 4W1H ของนั กเรี ยนชั นประถมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนวัดดอนพั ฒนาราม สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี
1) ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม ของนักเรียน
ชันประถมศึกษาปี ที จํานวน คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ผ่านเกณฑ์
จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 85.71 และไม่ผ่านเกณฑ์มีจาํ นวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.29
แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จในการพูดภาษาอังกฤษ ซึงตามปกตินักเรียนจะไม่ได้
รับการฝึ กฝนในลักษณะดังกล่าวนี เนืองจากทีโรงเรียนไม่เน้ นการฝึ กในภาคปฏิบัติ ดังนันนักเรียน
จึงสนใจทีจะเรี ยนการพูดและตืนเต้ นทุกครังทีมีการเรียนและการสอบ จะเห็นได้ ว่า คะแนนของ
ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษในแต่ละด้ าน นักเรียนมีคะแนนอยู่ในระดับดี ได้ แก่ ด้ านการ
ออกเสียง ค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลีย 2.46 ด้ านไวยากรณ์ค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง คะแนนเฉลีย 2.23 ด้ านคําศัพท์ค่าเฉลี ยรวมอยู่ ในระดับดี คะแนนเฉลีย 2.75 ด้ าน
ความคล่ อ งแคล่ ว ค่ า เฉลี ยรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง คะแนนเฉลี ย 2.14 ดังที Finochiaro and
Brumfit (1983) เสนอกิจกรรมต่าง ๆ ในการสอนทักษะการพูดซึงผู้สอนอาจเลือกใช้ ให้ เหมาะสม
กับผู้เรียนแต่ละระดับ คือ ให้ ตอบคําถาม ซึงครูหรือเพือนในชันเป็ นผู้ถาม หรืออาจให้ นักเรียน
ถามหรือตอบคําถามของเพือนในชันเกียวกับชันเรียนหรือประสบการณ์ ต่าง ๆ นอกชันเรียน หรือ
ให้ บอกลักษณะวัตถุสิงของต่าง ๆ จากภาพ เป็ นต้ น สอดคล้ องกับงานวิจัยของสันติ ดารกะพงษ์
(2561) ศึกษาเรืองการพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้ เทคนิคถาม – ตอบ ส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ คะแนน
ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 80 ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 88.57 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์



จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.42 2)นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ระดับดีจาํ นวน คน คิด
เป็ นร้ อยละ 85.71 และระดับพอใช้ จาํ นวน คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.28
2) ความสามารถในการจํา และความคงทนของการจํา คํา ศั พ ท์ภ าษาอัง กฤษของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที หลังจากการใช้ เทคนิคการตังคําถาม แบบ W1H จํานวน 14 คน
พบว่ า นักเรี ยนมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ จํานวน 13 คนคิดเป็ นร้ อยละ92.86
และไม่ผ่านเกณฑ์จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ7.14และเมือทดสอบผ่านไป 2 สัปดาห์ พบว่ า
นักเรียนมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ จํานวน 13 คนคิดเป็ นร้ อยละ92.86 และไม่
ผ่านเกณฑ์จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ7.14 เมือเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการจํา
คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ครังที 1 และครังที 2 เว้ นระยะเวลา 2
สัป ดาห์ ใช้ แ บบทดสอบชุ ดเดิมทดสอบอีกครั ง ปรากฏว่ า นั กเรี ยนจํานวน 14 คน นั กเรี ยนมี
คะแนนความสามารถเพิ มขึนจํานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50 มีคะแนนความสามารถเท่าเดิม
จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.71 มีคะแนนความสามารถลดลงจํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ
14.29 การทีนักเรียนมีคะแนนลดลงเนืองจากความสับสนในการจําคําศัพท์บางคําเท่านันในหน่วย
การเรียนรู้ เรือง Colors และเรือง My Body จะเห็นได้ ว่า นักเรียนมีความสามารถในการจําดีขึน
และคงที ดั ง ที Atkinson and Shiffrin (1968, อ้ า งถึ ง ใน Zhu QiongLei , 2559) กล่ า วว่ า
ความจําระยะสันหรือความจําทันทีทันใดและความจําระยะยาวนัน ความจําระยะสันเป็ นความจํา
ชั วคราว สิงใดก็ตามถ้ า อยู่ ในความจํา ระยะสันจะต้ องได้ รั บการทบทวนอยู่ ตลอดเวลามิฉะนัน
ความจําสิงนันจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว ในการทบทวนนันเราจะไม่สามารถทบทวนทุกสิงทีเข้ ามา
อยู่ในระบบความจําระยะสัน ดังนันจํานวนทีเราจําได้ ในความจําระยะสันจึงมีจาํ กัด การทบทวน
ป้ องกันไม่ให้ ความจําสลายตัวไปจากความจําระยะสัน และถ้ าสิงใดอยู่ในความจําระยะสันเป็ น
ระยะเวลายิงนาน สิงนันก็มีโอกาสฝังตัวในความจําระยะยาว ถ้ าเราจําสิงใดได้ ในความจําระยะเวลา
ยิงนาน สิงนันก็มีโอกาสฝังตัวในความจําระยะยาว ถ้ าเราจําสิงใดไว้ ในความจําระยะยาวสิงนันก็จะ
ติดอยู่ในความทรงจําตลอดไป สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Zhu QiongLei (2559) ศึกษาเรืองการ
พั ฒนาความสามารถการฟั งและการเขียนระบบพิ นอินภาษาจี น โดยใช้ แ นวคิดของกาเย่ ของ
นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ปี ที 1 วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาดุ สิต พนิ ช ยการ กรุ ง เทพฯ
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคงทนในการฟั งและการเขียนพินอินภาษาจีน จากการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิครั งที 2 ทีผ่านเกณฑ์ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 83.33
และทีไม่ ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.66 และณัฐพล คงวิจิตร์ (2562 ) ศึกษา
เรือง การพัฒนาชุดกิจกรรมเพือส่งเสริมความคงทนในการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝรังเศส โดยใช้
แนวคิดของกาเย่ สําหรั บนั กเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที ผลการวิจัยพบว่ า ร้ อยละ . ของ
นักเรี ยนมีคะแนนความคงทนในการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝรังเศสผ่านเกณฑ์ทีกําหนด (ร้ อยละ
70)
3) ความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 1 ต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการตังคําถาม แบบ W1H พบว่าความพึงพอใจของนักเรี ยนภาพรวมอยู่ในระดับ มาก



( X = 2.86, S.D. = 0.35 ) เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ า นจากค่ า เฉลี ยมากไปหาน้ อ ยคื อ ด้ า น
ครูผ้ ูสอน ( X = 2.93, S.D. = 0.26 ) ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ ( X = 2.86, S.D. = 0.35 ) และ
ด้ า นผู้ เรี ยน ( X = 2.81, S.D. = 0.40 ) ด้ า นครู ผ้ ู สอนได้ แ ก่ ครู แ ก้ ไขเมือพู ดผิด จนพู ดได้
ถูกต้ อง และครูสอนเอาใจใส่ดูแล ทุก ๆ ครังทีสอน ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ แก่ มีการเรียนรู้
เพิมขึน และ มีการใช้ อุปกรณ์ เช่น รูปภาพและบัตรคํา และนักเรียนมีความเข้ าใจเรืองทีเรียนมาก
ขึน ด้ านผู้เรียน นักเรียนจําคําศัพท์ได้ สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้
สอดคล้ องกับ กัน ต์ฤ ทัย พิ พัฒน์ ชยากู ร (2562) ศึ กษาเรื องการพั ฒนาความสามารถในการ
สือสารภาษาอังกฤษโดยใช้ กิจกรรมปฏิสัมพันธ์สาํ หรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3ผลการวิจัย
พบว่า ความพึ งพอใจของนั กเรี ยนชั นประถมศึ กษาปี ที ทีได้ รับการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้
กิจกรรมปฏิสัมพั นธ์ พบว่ า ภาพรวมของความพึ งพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X = 4.28, S.D. =
0.73) เมือพิจารณารายด้ านเรียงลําดับจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านประโยชน์ทได้
ี รับ ( X = 4.32,
S.D. = 0.63) ด้ านสือการเรียนรู้ ( X = 4.29, S.D. = 0.72) และด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ ( X =
4.24, S.D. = 0.84) ตามลําดับ เช่นเดียวกันกับ ไอลดา จันทร์ลอย (
) ศึกษาเรือง การอ่าน
ออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนของนักเรียนชันประถมศึกษาปี
ที ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการอ่านออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการ
เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน ( X = = 2.55, S.D.= 0.60)

ข้อค้นพบจากการวิจยั
การใช้ เทคนิคการตังคําถาม แบบ 4W1H ของนั กเรี ยนชั นประถมศึ กษาปี ที 1 โดย
ครูผ้ ูสอนได้ ใช้ คาํ ถามสัน ๆ เพือสร้ างความเข้ าใจในการเรี ยนรู้ และสิงทีผู้เรี ยนกําลังเรี ยนรู้ ซึงมี
ความรู้พืนฐานเดิมมาบ้ าง การเริมจากการใช้ คาํ ถามง่าย ๆ เป็ นการสร้ างแรงจูงใจและกระตุ้นให้
ผู้เรียนสามารถตอบคําถามและสามารถสร้ างคําถามได้ จากการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น “ What color
is it ? ” และครูชีไปยังสิงต่า ง ๆ รอบตัวนักเรี ยนเพื อให้ นักเรี ยนตอบคําถาม นักเรี ยนคิด หา
คําตอบจากการเรียนรู้คาํ ศัพท์เรืองสี หรือครูชีไปทีเสือแล้ วถามว่า “ What is this ? นักเรียนก็จะ
ตอบว่า “ This is a shirt.” เป็ นต้ น ในขณะทีครูถามและเพือนต้ องตอบ เพือน ๆ ในห้ องก็รอคอย
ฟั งคําตอบว่าเพือนจะตอบว่าอย่างไร ผิดหรือถูก ถ้ าเพือนตอบผิด เพือนทีตอบได้ กจ็ ะช่ วยเหลือ
โดยกระซิบบอกคําตอบ สร้ างความสุข และความสนุกสนานไปด้ วย และการเรียนรู้โดยใช้ ท่าทาง
ประกอบคําถาม การช่วยเหลือให้ ข้อเสนอแนะอืนๆจากเพือนร่วมชันเรียนหลังจากการตอบคําถาม
เป็ นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Mearningful Learning ) ข้ อมูลทีมีความหมายจะเก็บบันทึกไว้
ในส่วนของความจําระยะยาว ในรูปของเครือข่ายการเชือมโยงความจริงต่างๆ หรือเป็ นมโนทัศน์ที
เรียกว่า schemata สารสนเทศทีสอดรับกันกับ sheme ทีมีอยู่นีจะง่ายต่อการทําความเข้ าใจเรี ยนรู้
และคงอยู่ได้ มากกว่าสารสนเทศทีไม่สอดรับกับ scheme ดังกล่าว scheme ทีพัฒนาอย่างดีแล้ วจะ
จัดระบบเป็ นลําดับชัน (hierarchies) คล้ ายกับมีหัวข้ อรายการทีเชือมยึดโยงใยอยู่ ใน schemata
(Ausubel,1963)



หลั ง จากทีครู ไ ด้ ส อนโดยใช้ เ ทคนิ ค การตั งคํา ถาม แบบ4W1H ในแต่ ล ะแผนการ
จัดการเรียนรู้ ครูจะให้ นักเรียนฝึ กตังคําถามและตอบคําถามกับเพือนในชันเรียน การใช้ เทคนิค
การสอนนีพบว่านักเรียนให้ ความสนใจและให้ ความร่ วมมือในการสนทนาและเกิดปฏิสัมพั นธ์ทีดี
ระหว่างเพือนและครูผ้ ูสอน ซึงวิธีการสอนนีส่งเสริมให้ นักเรียนมีความกล้ าแสดงออกมากขึน กล้ า
ตอบคําถาม แม้ ว่าในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนยังไม่ค่อยกล้ าแสดงพูด พูดด้ วยเสียง
เบา มีความอาย ไม่กล้ าพูด ไม่เครียด ไม่น่าเบือ มีลักษณะเป็ น Interaction เป็ นการปฏิบัติจริ ง
(Learning by doing )ซึงทําให้ นักเรียนกล้ าพูดภาษาอังกฤษมากขึ น โดยเฉพาะการจดจําคําศัพท์
ได้ เพราะเนืองจากนํามาสร้ างเป็ นประโยคทีถูกไวยากรณ์และสมบูรณ์ และนําไปสู่การจําทีคงทนใน
ระยะยาวและการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษในระดับความยากหรือความเข้ มข้ นต่อไปได้ อย่างดี
ยิง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1) บัตรภาพและบัตรคําควรทีความแข็งแรง มีขนาดภาพทีเหมาะสมกับวัยของผู้เรี ยน
เพือเกิดความสะดวกในการฝึ กถามตอบคําถามของผู้เรียน และความคงทนของบัตรภาพและบัตร
คํา
2) ในการจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้ หากมี Native Speacker ช่ ว ยในการออกเสียง
คําศัพท์ การถามและตอบคําถามเป็ นตัวอย่างให้ กั บผู้เรียน จะช่วยให้ ความสามารถทางการพูดมี
ความสมบูรณ์ยิงขึน ข้ อนีเป็ นปั ญหาสําหรับดรงเรียนขนาดเล็ก การแก้ ไขโดยใช้ สือวีดิทศั น์ ทออก
ี
เสียงโดย Native Speacker มาให้ นักเรียนได้ เรียนรู้
ข้อเสนอแนะการวิจยั ครังต่อไป
การใช้ เทคนิคการตังคําถามเพือพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษในชัน
ประถมศึกษาปี ที 2 ต่อเนืองจากชันประถมศึกษาปี ที 1 และอาจใช้ เทคนิคการเรียนรู้อืน ๆ เข้ า
มาร่วมด้ วย เช่น การใช้ เกม หรือบทบาทสมมติ เป็ นต้ น
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