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การวิจัยเชิงทดลองครังนี มีวัตถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม แบบ W1H ) 
ศึกษาความสามารถในการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3) ศึกษาความคงทนในการจําคําศัพท์
ภาษาอังกฤษ ) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ใช้เทคนิคการตังคาํถาม แบบ 
4W1H กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 14 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัย  
1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ) แบบประเมินความสามารถทางการพูด
ภาษาองักฤษ ) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติทใีช้ในการวิจัยได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า ) นักเรียนมีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ มีคะแนนไม่ตาํ
กว่าร้อยละ  ผ่านเกณฑ ์จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และไม่ผ่านเกณฑ ์จาํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ .  ) นักรียนมีความสามารถในการจาํคาํศัพทภ์าษาองักฤษ คะแนนไม่ตาํกว่า
ร้อยละ  ผ่านเกณฑ ์จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และไม่ผ่านเกณฑ ์จาํนวน  คน คิด
เป็นร้อยละ .  ) ความคงทนในการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนมีคะแนน
ความสามารถเพิมขึน คิดเป็นร้อยละ 50 มีคะแนนเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 35.71 และมีคะแนน
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 14.29 4)ความพึงพอใจนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การตังคาํถาม แบบ W1H ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 2.86, S.D. = 0.35 )  
คําสําคัญ : ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ, เทคนิคการตังคําถาม แบบ 4W 1H, 

ความสามารถในการจาํคาํศัพทภ์าษาองักฤษ, ความคงทนในการจาํคาํศัพทภ์าษาองักฤษ   
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  
ปัจจุบันวิวัฒนาการรอบด้านกาํลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ ไม่ว่าจะด้านการศึกษา ด้าน

การสอืสาร ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี และด้านอนื ๆ อกีมากมาย จึงมีความจาํเป็นอย่างยิง
ในการเตรียมความพร้อมทุกด้านเพือสามารถพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน ด้านการศึกษาในศตวรรษท ี
21 ได้มีการมุ่งเน้นเป็นอย่างยิงในด้านทักษะทจีาํเป็นและสาํคัญ สาํหรับทกัษะด้านการสือสารใน
ยุคนี ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงสาํหรับภาษาอังกฤษ ถือว่ามีความจาํเป็นอย่างมาก ถือ
เป็นภาษาสากลในการสอืสาร เปรียบเสมือนประตูแห่งการเปิดโลกกว้างและเป็นเครืองมือทีสาํคัญ
ในการแลกเปลียนเรียนรู้ การพัฒนา ตลอดจนการสืบค้นเรืองทีสนใจได้อย่างไร้ขีดจํากัด การ
จัดการศึกษาในปัจจุบัน จึงต้องปรับให้ทันกับสถานการณ์โลกทีเตม็ไปด้วยความรู้และข้อมูลที
เพิมขึน ต้องพัฒนาการศึกษาทีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้โอกาสผู้เรียนทุกคนได้มีเรียนรู้ 
เพิมพูนความรู้ และประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดทังในการแก้ปัญหา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ ก้าวทันต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 (สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, 
2553) 

ดังนันหากการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษทงัทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ของผู้เรียนภาษาอังกฤษไม่ประสบความสาํเรจ็ เปรียบเสมือนการเรียนรู้ถูกจาํกัดไว้ ขาดโอกาสใน
การค้นคว้าข้อมูลเพิมเติมทีเป็นประโยชน์ ขาดโอกาสในการแลกเปลียน เรียนรู้ และการเสนอ
ความคิดเหน็ ทอีาจเป็นกุญแจดอกสาํคัญสู่ความสาํเรจ็ในด้านต่าง ๆ ด้วยเหตุนี จึงมีความจาํเป็น
อย่างยิงทต้ีองกลับมาให้ความสาํคัญต่อการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง และ
มุ่งให้เกิดผลสาํเร็จแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่สร้างความแข่งแกร่งในการใช้
ภาษาอั งกฤษเท่ า นัน  หากแต่ ยัง มุ่ งหวังใ ห้ ผู้ เ รียนมี เจตคติทีดี ต่อภาษา ต่างประ เทศ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และสามารถนาํความสามารถทางภาษาในทกัษะต่างๆ ไปพัฒนา
ตนเอง ตลอดจนพัฒนาประเทศชาติได้อกีด้วย 

ทกัษะทางด้านภาษามีอยู่ 4 ทกัษะ ได้แก่ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ซึงในบรรดาทกัษะเหล่านัน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทกัษะการพูดนับว่าเป็นทกัษะทสีาํคัญ
ทีสุดและมีจาํเป็นอย่างยิง เนืองจากเป็นทักษะเบืองต้นทีใช้ในการสือสาร (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 

: ) ทักษะการพูดจึงเป็นทักษะสําคัญทีนักเรียนต้องได้รับการพัฒนามากทีสุด 
เช่นเดียวกนักบั Ur ( ) ได้ให้ ความคิดเกยีวกบัเหตุผลทต้ีองพัฒนาทกัษะการพูดของผู้เรียน
ว่า ทกัษะการพูดเป็นทกัษะทสีาํคัญทสีุดในบรรดาทกัษะทงัหมด เพราะทกัษะการพูดเป็นทกัษะที
แสดงให้เหน็ว่าผู้พูดมีความรู้ทางภาษา และช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ทกัษะอนืได้ง่ายขึน ดังนันทกัษะ
การพูดจึงเป็นทกัษะทคีวรได้รับการพัฒนาเป็นอนัดับแรกก่อนทกัษะการใช้ภาษาด้านอนื 

สาํหรับประเทศไทย วิชาภาษาอังกฤษได้กาํหนดให้จัดการเรียนการสอนอยู่ในกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ นักเรียนแทบไม่มีโอกาสได้พูดหรือใช้ภาษาอังกฤษจริงในชีวิตประจาํวัน 
นอกจากการเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนเท่านัน ทงันีปัญหาดังกล่าวนีสอดคล้องกับ Shumin 

( ) ได้ให้ความเห็นว่า การพูดภาษาอังกฤษเป็นสิงทียากยิง สาํหรับผู้เรียน ผู้เรียนมักพูด



ภาษาอังกฤษได้ไม่ดี ขาดความคล่องแคล่วในการใช้โครงสร้างภาษาและ สาํนวนต่างๆ เนืองจาก
ผู้เรียนไม่ได้อยู่ในสิงแวดล้อมทีมีการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร ตลอดจน การขาดความ
เข้าใจในสภาพความเป็นจริงทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ แม้ว่าเป็นทักษะทีทาํให้เกิดการเรียนรู้เป็น
อันดับแรก แต่ปัจจุบันกยั็งพบว่ามีนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม           
มีผลสัมฤทธิทางการพูดภาษาอังกฤษค่อนข้างตํากว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ นอกจากนียังพบว่า
นักเรียนขาดความมันใจในความถูกต้องของคํา การออกเสียงพูด ขาดความมันใจในตนเอง         

กลัวการพูดผิด ทาํให้เกิดเป็นเจตคติด้านลบในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ทงันีอาจเกิดจากการ
ขาดแรงจูงใจในการเรียน ครูเป็นผู้สอนและเล่าเหตุการณ์ตามประสบการณ์ให้นักเรียนฟังเท่านัน 
จึงทาํให้วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาทนัีกเรียนไม่ให้ความสนใจอย่างทคีวร ซึงจากการประเมินทกัษะ
การพูด ภาษาองักฤษของนักเรียนยังไม่สามารถพูดสอืสารพืนฐานในชีวิตประจาํวันได้  

ด้วยเหตุนีทาํให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนทีช่วยส่งเสริม
ทักษะการพูดแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น พบว่า เทคนิคการตังคาํถาม แบบ W1H 
เป็นกลวิธีการถามและตอบคาํถามทีเป็นเครืองมือสาํหรับกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบคาํถามโดยใช้
กระบวนการคิดหาคาํตอบด้วยตนเอง และสรุปแนวคิดได้ด้วยตนเอง (กิตติชัย สุทธาสิโนบล, 

2541) ซึงสอดคล้องกับ คนึงนิจ รุ่งโรจน์. (2556, น.3-4) กล่าวว่า ทกัษะการตังคาํถามจัดเป็น
ทกัษะทสีาํคัญของการสอนภาษาต่างประเทศ เพราะผู้สอนและผู้เรียนจาํเป็นต้องมีปฏสิัมพันธก์ัน
ในการโต้ตอบ พูดคุยสอืสารกันตลอดเวลา เพือให้มันใจว่ามีความเข้าใจตรงกัน คาํถามทใีช้ถาม
ต้องกะทัดรัด ไม่ยาวหรือซับซ้อนจนเกินไป ผู้เรียนสามารถโต้ตอบได้ตรงประเดน็ คาํถามทีดี
จะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้า การถามอย่างเดียวไม่พอ ผู้สอนควรสนใจฟังคาํตอบของนักเรียน ถ้าเขา
ตอบไม่ถูก ผู้สอนควรจะใช้คําถามให้ง่ายขึน หรือช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง รูปแบบการสอน
ภาษาองักฤษสาํหรับประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตังคาํถามช่วยให้นักเรียนกบัครูสอืความหมาย
กนัได้ดีขึน 

เทคนิคการตังคาํถาม แบบ W1H ถือเป็นรูปแบบการเรียนรู้ทีสาํคัญ ทีมุ่งพัฒนา
กระบวนการทางความคิดของผู้เรียน โดยผู้สอนจะป้อนคาํถามในลักษณะต่าง ๆ ซึงเป็นคาํถามที
ง่ายไปถึงยากตามความเหมาะสมแก่ผู้เรียน ทสีามารถพัฒนาความคิดผู้เรียน ถามเพือให้ผู้เรียนใช้
ความคิดเชิงเหตุผล เพือจะตอบคาํถามเหล่านันการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  (กติติชัย สทุธาสโินบล, 

2541) การใช้คาํถามเป็นกลวิธีการสอนทกี่อให้เกิดการเรียนรู้ทพัีฒนาทกัษะการคิด การตีความ 

การไตร่ตรอง การถ่ายทอดความคิด สามารถนําไปสู่การเปลียนแปลงและปรับปรุงการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี 

จากปัญหาด้านผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนซึงสอดคล้องกับความบกพร่อง
ของทักษะการพูดทีเป็นส่วนสําคัญในการสือสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) จึงทาํให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการจัดการเรียนรู้ทช่ีวยพัฒนาความสามารถทางการ
พูดภาษาองักฤษของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม โดยใช้เทคนิคการ



ตังคาํถาม แบบ W1H ซึงเป็นวิธีการสอนอย่างหนึงทอีาจสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
การพูด ทาํให้เกดิการเรียนรู้ตลอดจนไปสู่การนาํไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาํวันอกีด้วย 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพือพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี
1โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม แบบ W1H 

2. เพือศึกษาความสามารถในการจาํคาํศัพทภ์าษาองักฤษของนักเรียนชันประถมศึกษา
ปีท ี1 โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม แบบ W1H  

3. เพือศึกษาความคงทนในการจาํคาํศัพทภ์าษาอังกฤษของนักเรียนชันประถมศึกษาปี
ท ี1 โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม แบบ W1H  

4. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  ทมีีต่อการจัดกจิกรรม
เรียนรู้ ใช้เทคนิคการตังคาํถาม แบบ W1H 

 

สมมติฐานการวิจยั 

สมมติฐานของการวิจัยมีดังนี 
1.นักเรียนมีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม แบบ 

4W1H มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 
 2. นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 มีความสามารถในการจาํคาํศัพทภ์าษาอังกฤษโดย

ใช้เทคนิคการตังคาํถาม แบบ W1H มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

 3. นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 มีความคงทนในการจาํคาํศัพทภ์าษาองักฤษโดยใช้
เทคนิคการตังคาํถาม แบบ 4W1H เมือเรียนรู้ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 
70 ของคะแนนเตม็ เพิมขึน คงท ีหรือลดลง 

 4. ความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 ต่อการจัดกจิกรรมเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการตังคาํถาม แบบ W1H อยู่ในระดับ มาก 

 

ขอบเขตการวิจยั 

1. กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายทีใช้ในการวิจัยครังนีคือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 2 ปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม สาํนักงานเขตพืนทกีารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต  จาํนวน 4 คน 

2. ตัวแปรทศึีกษา 
ตัวแปรต้น 

 การใช้เทคนิคการตังคาํถาม แบบ W1H 

 



ตัวแปรตาม 
1) ความสามารถทางการพูดภาษาองักฤษ 

2) ความสามารถในการจาํคาํศัพทภ์าษาองักฤษ 

3) ความคงทนในการจาํคาํศัพทภ์าษาองักฤษ 

4) ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการตัง 
คาํถาม แบบ 4W1H 

3. เนือหาทใีช้ในการวิจัย 

 เนือหาทใีช้ในการพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการตัง
คาํถาม แบบ W1H ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 ของโรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี 

หน่วยการเรียนรู้ท ี1 What do I have ?  
หน่วยการเรียนรู้ท ี  Colors  
การเรียนรู้ท ี  My body  
หน่วยการเรียนรู้ท ี  What is this ?/ What is that ?. 
4. ระยะเวลาทใีช้ในการวิจัย 

ระยะเวลาในการวิจัย ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา 2562  
 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

เครืองมือทใีช้ในการวิจัยครังนีประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาองักฤษ โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม แบบ 4W1H  
2. แบบประเมินความสามารถทางการพูดภาษาองักฤษ โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม 

แบบ 4W1H  
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการจาํคาํศัพทภ์าษาองักฤษ  
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของทมีีต่อการพูดภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิคการตัง

คาํถาม แบบ 4W1H 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้เกบ็รวมรวมข้อมูลมีขันตอนดังนี 

ผู้วิจัยได้ดาํเนินการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชันประถมศึกษาปีท ี  โรงเรียน
วัดดอนพัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูลตาม
ขนัตอนดังต่อไปนี 

1. อธิบายและชีแจงแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม 4 W1H เพือ
ส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาองักฤษ  



2. ดาํเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจาํนวน 4 

แผนการจัดการเรียนรู้ 20 ชัวโมง แต่ละแผนครูได้ทดสอบความสามารถทางการพูดภาษอังกฤษ 
เป็นรายบุคคล โดยให้นักเรียนจับคู่กัน คนเก่งคู่กับคนอ่อน หรือคนปานกลางคู่กับคนอ่อน  และ
เกบ็คะแนนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  

3. ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบวัดความสามารถในการจําคําศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ 
หลังจากใช้การเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยโดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม แบบ 4W1H เพือเกบ็คะแนน 

4. หลังจากเรียนรู้ไปแต่ละหน่วยการเรียนรู้แล้ว และบอกให้นักเรียนกลับไปทบทวน
คําศัพท์ทีเคยเรียนทังหมด เ ว้นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ได้ให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการจําคาํศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ ครังที 2 ซึงชุดเดียวกับครังที 1 เพือวัดความ
คงทนของการเรียนรู้คาํศัพทวิ์ชาภาษาองักฤษ 

5. เมือเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ให้นักเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจทมีี
ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม แบบ 4W1H 

6. เกบ็รวบรวมข้อมูลทงัหมดนาํไปประมวลผลและวิเคราะห์ 

7. สรุปผล อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 
 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยมีรายละเอยีดดังนี 

1. ผู้วิจัยได้นาํผลแบบประเมินความสามารทางการพูดภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการจาํคาํศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ ความคงทนในการจาํคาํศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ 
และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจทงัหมดมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean)ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2.ประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมสาํเรจ็รูปแปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

3.ประมวลผลและอภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 
 

สรุปผลการวิจยั 

การวิจัยครังนี สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี 

 1) ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม ของนักเรียน
ชันประถมศึกษาปีที  จาํนวน  คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และไม่ผ่านเกณฑม์ีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29  

 2) ความสามารถในการจําคาํศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  
หลังจากการใช้เทคนิคการตังคาํถาม แบบ W1H จาํนวน 14 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ จาํนวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ92.86 และไม่ผ่านเกณฑ์จาํนวน 1 คน 

คิดเป็นร้อยละ7.14 



 3) ความคงทนในการจําคาํศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  
หลังจากการทดสอบความสามารถในการจาํคาํศัพทค์รังท ี1 เว้นระยะเวลา 2 สัปดาห์ทดสอบครัง
ท ี2 โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ จาํนวน 
13 คนคิดเป็นร้อยละ92.86 และไม่ผ่านเกณฑ์จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ7.14 นักเรียนมี
คะแนนความสามารถเพิมขึนจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มีคะแนนความสามารถเท่าเดิม
จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 มีคะแนนความสามารถลดลงจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.29 

 4) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 ต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม แบบ W1H พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 2.86, S.D. = 
0.35 ) เมือพิจารณาเป็นรายด้านจากค่าเฉลียมากไปหาน้อยคือ ด้านครูผู้สอน (X  = 2.93, S.D. 
= 0.26 ) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ( X  = 2.86, S.D. = 0.35 ) และด้านผู้เรียน ( X  = 2.81, 

S.D. = 0.40 ) ตามลาํดับ 

 

อภิปรายผล 

 การวิจัยเรือง การพัฒนาความสามารถทางการพูดภาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการตัง
คาํถาม แบบ 4W1H ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี 

 1) ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม ของนักเรียน
ชันประถมศึกษาปีที  จาํนวน  คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และไม่ผ่านเกณฑ์มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 

แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่ประสบความสาํเรจ็ในการพูดภาษาอังกฤษ ซึงตามปกตินักเรียนจะไม่ได้
รับการฝึกฝนในลักษณะดังกล่าวนี เนืองจากทโีรงเรียนไม่เน้นการฝึกในภาคปฏบัิติ ดังนันนักเรียน
จึงสนใจทีจะเรียนการพูดและตืนเต้นทุกครังทมีีการเรียนและการสอบ จะเหน็ได้ว่า คะแนนของ
ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษในแต่ละด้าน นักเรียนมีคะแนนอยู่ในระดับดี  ได้แก่ ด้านการ
ออกเสียง ค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลีย 2.46 ด้านไวยากรณ์ค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง คะแนนเฉลีย 2.23 ด้านคาํศัพท์ค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลีย 2.75 ด้าน
ความคล่องแคล่วค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลีย 2.14 ดังที Finochiaro and 

Brumfit (1983) เสนอกจิกรรมต่าง ๆ ในการสอนทกัษะการพูดซึงผู้สอนอาจเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับผู้เรียนแต่ละระดับ คือ ให้ตอบคาํถาม ซึงครูหรือเพือนในชันเป็นผู้ถาม หรืออาจให้นักเรียน
ถามหรือตอบคาํถามของเพือนในชันเกยีวกบัชันเรียนหรือประสบการณ์ ต่าง ๆ นอกชันเรียน หรือ
ให้บอกลักษณะวัตถุสิงของต่าง ๆ จากภาพ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสันติ ดารกะพงษ์ 
(2561) ศึกษาเรืองการพัฒนาชุดกจิกรรมโดยใช้เทคนิคถาม – ตอบ ส่งเสริมการพูดภาษาองักฤษ 
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถพูดภาษาองักฤษได้คะแนน
ไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑจ์าํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 88.57 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์



จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.42 2)นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ระดับดีจาํนวน  คน คิด
เป็นร้อยละ 85.71 และระดับพอใช้จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 

 2) ความสามารถในการจําและความคงทนของการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  หลังจากการใช้เทคนิคการตังคาํถาม แบบ W1H จาํนวน 14 คน 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ จํานวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ92.86 
และไม่ผ่านเกณฑ์จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ7.14และเมือทดสอบผ่านไป 2 สัปดาห์ พบว่า 
นักเรียนมีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ จาํนวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ92.86 และไม่
ผ่านเกณฑ์จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ7.14 เมือเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการจํา
คาํศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ครังท ี1 และครังที 2 เว้นระยะเวลา 2 

สัปดาห์ ใช้แบบทดสอบชุดเดิมทดสอบอีกครัง ปรากฏว่า นักเรียนจํานวน 14 คน นักเรียนมี
คะแนนความสามารถเพิมขึนจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มีคะแนนความสามารถเท่าเดิม
จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 มีคะแนนความสามารถลดลงจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.29 การทนัีกเรียนมีคะแนนลดลงเนืองจากความสบัสนในการจาํคาํศัพทบ์างคาํเทา่นันในหน่วย
การเรียนรู้ เรือง Colors และเรือง My Body จะเหน็ได้ว่า นักเรียนมีความสามารถในการจาํดีขึน 
และคงที ดังที Atkinson and Shiffrin (1968, อ้างถึงใน Zhu QiongLei , 2559) กล่าวว่า 
ความจาํระยะสันหรือความจาํทันทีทันใดและความจาํระยะยาวนัน ความจาํระยะสันเป็นความจาํ
ชัวคราว สิงใดกต็ามถ้าอยู่ในความจําระยะสันจะต้องได้รับการทบทวนอยู่ตลอดเวลามิฉะนัน
ความจาํสงินันจะสลายตัวไปอย่างรวดเรว็ ในการทบทวนนันเราจะไม่สามารถทบทวนทุกสงิทเีข้ามา
อยู่ในระบบความจาํระยะสัน ดังนันจาํนวนทเีราจาํได้ในความจาํระยะสันจึงมีจาํกัด การทบทวน
ป้องกันไม่ให้ความจําสลายตัวไปจากความจําระยะสัน และถ้าสิงใดอยู่ในความจําระยะสันเป็น
ระยะเวลายิงนาน สงินันกม็ีโอกาสฝังตวัในความจาํระยะยาว ถ้าเราจาํสงิใดได้ในความจาํระยะเวลา
ยิงนาน สิงนันกม็ีโอกาสฝังตัวในความจาํระยะยาว ถ้าเราจาํสงิใดไว้ในความจาํระยะยาวสงินันกจ็ะ
ติดอยู่ในความทรงจาํตลอดไป สอดคล้องกบังานวิจัยของ Zhu QiongLei (2559) ศึกษาเรืองการ
พัฒนาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน โดยใช้แนวคิดของกาเย่ ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพนิชยการ กรุงเทพฯ 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคงทนในการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน จากการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิครังที 2 ทีผ่านเกณฑ์ไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 

และทีไม่ผ่านเกณฑ์จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 และณัฐพล คงวิจิตร์ (2562 ) ศึกษา
เรือง การพัฒนาชุดกิจกรรมเพือส่งเสริมความคงทนในการเรียนไวยากรณ์ภาษาฝรังเศส โดยใช้
แนวคิดของกาเย่ สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ .  ของ
นักเรียนมีคะแนนความคงทนในการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาฝรังเศสผ่านเกณฑ์ทีกาํหนด (ร้อยละ 
70)  

3) ความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 ต่อการจัดกจิกรรมเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการตังคาํถาม แบบ W1H พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนภาพรวมอยู่ในระดับมาก         



( X = 2.86, S.D. = 0.35 ) เมือพิจารณาเป็นรายด้านจากค่าเฉลียมากไปหาน้อยคือ ด้าน
ครูผู้สอน (X = 2.93, S.D. = 0.26 ) ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ (X  = 2.86, S.D. = 0.35 ) และ
ด้านผู้เรียน ( X  = 2.81, S.D. = 0.40 ) ด้านครูผู้สอนได้แก่ ครูแก้ไขเมือพูดผิด จนพูดได้
ถูกต้อง และครูสอนเอาใจใส่ดูแล ทุก ๆ ครังทีสอน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ มีการเรียนรู้
เพิมขึน และ มีการใช้อุปกรณ์ เช่น รูปภาพและบัตรคาํ และนักเรียนมีความเข้าใจเรืองทเีรียนมาก
ขึน ด้านผู้เรียน นักเรียนจาํคาํศัพทไ์ด้ สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได้ นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้
สอดคล้องกับ กันต์ฤทัย พิพัฒน์ชยากูร (2562) ศึกษาเรืองการพัฒนาความสามารถในการ
สอืสารภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์สาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี3ผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ทีได้รับการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.28, S.D. = 
0.73) เมือพิจารณารายด้านเรียงลาํดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านประโยชน์ทไีด้รับ (X = 4.32, 
S.D. = 0.63) ด้านสอืการเรียนรู้ ( X = 4.29, S.D. = 0.72) และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ( X = 
4.24, S.D. = 0.84) ตามลาํดับ เช่นเดียวกนักบั ไอลดา จันทร์ลอย ( ) ศึกษาเรือง การอ่าน
ออกเสียงคาํศัพทภ์าษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือนของนักเรียนชันประถมศึกษาปี
ท ี  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการอ่านออกเสียงคาํศัพทภ์าษาอังกฤษโดยการ
เรียนรู้แบบเพือนช่วยเพือน (X = = 2.55, S.D.= 0.60)  
 

ขอ้คน้พบจากการวิจยั 

 การใช้เทคนิคการตังคาํถาม แบบ 4W1H ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 โดย
ครูผู้สอนได้ใช้คาํถามสัน ๆ เพือสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ และสิงทผู้ีเรียนกาํลังเรียนรู้ ซึงมี
ความรู้พืนฐานเดิมมาบ้าง การเริมจากการใช้คาํถามง่าย ๆ เป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้
ผู้เรียนสามารถตอบคาํถามและสามารถสร้างคาํถามได้จากการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น “ What color 

is it ? ” และครูชีไปยังสิงต่าง ๆ รอบตัวนักเรียนเพือให้นักเรียนตอบคําถาม นักเรียนคิดหา
คาํตอบจากการเรียนรู้คาํศัพทเ์รืองสี หรือครูชีไปทเีสือแล้วถามว่า “ What is this ? นักเรียนกจ็ะ
ตอบว่า “ This is a shirt.” เป็นต้น ในขณะทคีรูถามและเพือนต้องตอบ เพือน ๆ ในห้องกร็อคอย
ฟังคาํตอบว่าเพือนจะตอบว่าอย่างไร ผิดหรือถูก ถ้าเพือนตอบผิด เพือนทตีอบได้กจ็ะช่วยเหลือ 
โดยกระซิบบอกคาํตอบ สร้างความสุข และความสนุกสนานไปด้วย และการเรียนรู้โดยใช้ท่าทาง
ประกอบคาํถาม การช่วยเหลือให้ข้อเสนอแนะอนืๆจากเพือนร่วมชันเรียนหลังจากการตอบคาํถาม 
เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Mearningful Learning ) ข้อมูลทมีีความหมายจะเกบ็บันทกึไว้
ในส่วนของความจาํระยะยาว ในรูปของเครือข่ายการเชือมโยงความจริงต่างๆ หรือเป็นมโนทศัน์ที
เรียกว่า schemata สารสนเทศทสีอดรับกันกับ sheme ทมีีอยู่นีจะง่ายต่อการทาํความเข้าใจเรียนรู้
และคงอยู่ได้มากกว่าสารสนเทศทไีม่สอดรับกับ scheme ดังกล่าว scheme ทพัีฒนาอย่างดีแล้วจะ
จัดระบบเป็นลําดับชัน (hierarchies) คล้ายกับมีหัวข้อรายการทีเชือมยึดโยงใยอยู่ใน schemata 

(Ausubel,1963) 



 หลังจากทีครูได้สอนโดยใช้เทคนิคการตังคําถาม แบบ4W1H ในแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู้ ครูจะให้นักเรียนฝึกตังคาํถามและตอบคาํถามกับเพือนในชันเรียน การใช้เทคนิค
การสอนนีพบว่านักเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการสนทนาและเกิดปฏิสัมพันธ์ทีดี
ระหว่างเพือนและครูผู้สอน ซึงวิธีการสอนนีส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขนึ กล้า
ตอบคาํถาม แม้ว่าในช่วงแรกของกจิกรรมการเรียนรู้ นักเรียนยังไม่ค่อยกล้าแสดงพูด พูดด้วยเสียง
เบา มีความอาย ไม่กล้าพูด ไม่เครียด ไม่น่าเบือ มีลักษณะเป็น Interaction เป็นการปฏิบัติจริง 
(Learning by doing )ซึงทาํให้นักเรียนกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึน โดยเฉพาะการจดจาํคาํศัพท์
ได้เพราะเนืองจากนาํมาสร้างเป็นประโยคทถูีกไวยากรณ์และสมบูรณ์ และนาํไปสู่การจาํทคีงทนใน
ระยะยาวและการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษในระดับความยากหรือความเข้มข้นต่อไปได้อย่างดี
ยิง 
 

ขอ้เสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้

  1) บัตรภาพและบัตรคาํควรทคีวามแขง็แรง มีขนาดภาพทเีหมาะสมกบัวัยของผู้เรียน 
เพือเกิดความสะดวกในการฝึกถามตอบคาํถามของผู้เรียน และความคงทนของบัตรภาพและบัตร
คาํ 
  2) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หากมี Native Speacker ช่วยในการออกเสียง
คาํศัพท ์การถามและตอบคาํถามเป็นตัวอย่างให้กับผู้เรียน จะช่วยให้ความสามารถทางการพูดมี
ความสมบูรณ์ยิงขึน ข้อนีเป็นปัญหาสาํหรับดรงเรียนขนาดเลก็ การแก้ไขโดยใช้สือวีดิทศัน์ทอีอก
เสยีงโดย Native Speacker มาให้นักเรียนได้เรียนรู้  
ขอ้เสนอแนะการวิจยัครงัต่อไป 

  การใช้เทคนิคการตังคาํถามเพือพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษในชัน
ประถมศึกษาปีที 2 ต่อเนืองจากชันประถมศึกษาปีที 1 และอาจใช้เทคนิคการเรียนรู้อืน ๆ เข้า
มาร่วมด้วย เช่น การใช้เกม หรือบทบาทสมมติ เป็นต้น 
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