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        เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง Basic English Conversation ชั้นมธัยม 
ศึกษาปที่ 1  เลมที่ 1 เร่ือง Question Begins with What จัดทําขึ้นเพื่อใหนักเรียน
ใชประกอบการเรียนในรายวิชา ภาษาอังกฤษ1 รหัส อ21101 และยังสามารถใช
ศึกษาคนควา หาความรูดวยตัวเอง โดยกอนศึกษารายละเอียด ควรอานคําแนะนํา
การใชและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดดังนี้  

1. ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูเพื่อใหทราบวาเมื่อศึกษาเนื้อหาจบแลวจะ
ไดรับความรูอะไรบาง  
 2. อานคําแนะนําการใชเอกสารประกอบการเรียนใหเขาใจลําดับขั้นตอน  
 3. ทําแบบทดสอบกอนเรียนในเอกสารประกอบการเรียน 
 4. ศึกษาเนื้อหาในใบความรูทีละเร่ืองใหเขาใจ และเมื่อศกึษาจบแลว ให
นักเรียนทํากิจกรรมในใบงานตามลําดับนั้น ๆ ทุกใบงาน  
 5. เมื่อทํากิจกรรมตามใบงานเสร็จแลว ใหตรวจคําตอบของแตละใบงาน              
จากเฉลย  
 6. ทําแบบทดสอบหลังเรียนในเอกสารประกอบการเรียนและตรวจคําตอบใน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 7. นักเรียนไมควรเปดดูกอนการทํากิจกรรมในใบงานหรือการทําแบบทดสอบ
กอน 
 
 
 
 
 

  
             
 
 
 
 
                        
                    

คําแนะนําในการใชเอกสารประกอบการเรยีน 
สําหรับนักเรียน 
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คําช้ีแจง  
 

       เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง Basic English Conversation                    
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  วิชา ภาษาอังกฤษ1  รหัส อ21101   มีจํานวน 10 เลม 
ดังนี้  
 
 เลมที่ 1 เร่ือง  Question Begins with What 

เลมที่ 2 เร่ือง  Question Begins with  When 
เลมที่ 3 เร่ือง  Question Begins with “Where” and “Who” 
เลมที่ 4 เร่ือง  Question Begins with “Why” and “Which” 
เลมที่ 5 เร่ือง  Greeting and Saying Goodbye  
เลมที่ 6 เร่ือง  Self-Introductions and Responses 
เลมที่ 7 เร่ือง  Thanks and Apologies   
เลมที่ 8 เร่ือง  Asking for Permission 
เลมที่ 9 เร่ือง  Asking and Giving Opinion   
เลมที่ 10 เร่ือง Advices 
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 สวนประกอบของเอกสารประกอบการเรียน  
เร่ือง Basic English Conversation   

เลมที่ 1 Question Begins with What 
 

 
1. แบบทดสอบกอนเรียน 

2. ใบความรูที่ 1 เรื่อง  Wh-question 

3. ใบความรูที่ 2 เรื่อง  What question Part II 

4. ใบงานที่ 1    

5. ใบงานที่ 2    

6. ใบงานที่ 3    

7. ใบงานที่ 4        

8.  แบบทดสอบหลังเรียน 

9. เฉลยแบบทดสอบกอน - หลังเรียน 

10.เฉลยใบงาน 

11.บรรณานุกรม 
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เอกสารประกอบการเรยีนรู 
เรื่อง Basic English Conversation  

วิชาภาษาอังกฤษ1 รหสั อ21101 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

เลมที ่1 Question Begins with What 
 

 สาระสําคญั 

  ในบทเรียนนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการใชคําถามที่ขึ้นตนดวย What 
ซึ่งเปนคําถามพ้ืนฐานในการสนทนาภาษาอังกฤษ เพราะเปนคําถามที่ผูถามจะใชถาม
เพื่อตองการขอมูลบางอยาง เชน ขอมูลเก่ียวกับชื่อ ส่ิงของ ที่อยู และขอมูลท่ีเปน
ประโยชนหลาย ๆ ดาน ซ่ึงหากนักเรียนมีความรูความความเขาใจเกี่ยวกับการต้ัง
คําถามอยางดีแลว ก็จะทําใหการสนทนาหรือการติดตอส่ือสารมีความคลองแคลว 
ถูกตอง แมนยํา และยังเปนพื้นฐานในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นตอไป  

 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. มีความรู ความเขาใจ  เก่ียวกับประโยคคําถาม What และสรางประโยค

คําถาม  What  ได  
2. ตอบคําถามประโยค What ได  
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แบบทดสอบกอนเรียน 
เอกสารประกอบการเรียนรู เรื่อง Basic English Conversation  

 วิชาภาษาอังกฤษ1  รหัส อ21101 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

เลมที่ 1 Question Begins with What 
 
 

Direction: Choose the best answer for each item.  
    
1. A :  ______________? 
   B  : It’s  a  cat. 
   a. Where are they? 
   b. Which one do you like? 
   c. What is it? 
   d. Why do you like English? 

 
2. What’s that? 
   a. It’s horse. 
   b. It’s a horse. 
   c. They horses. 
   d. They’re horses. 
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3. What are these? 
   a. It’s pens. 
   b. It’s a pen. 
   c. They pens. 
   d. They’re pens. 
 
4. What are those? 
   a. It’s child. 
   b. It’s a chicken. 
   c. They are chickens. 
      d. They are children 
 
5. A : _________________? 
   B : My name’s Marry. 
   a. What are you  
   b. What’s your name 
   c. How are you 
   d. When were you born 
6. A:        ? 
 B:  His name is Alex. 
   a. What is his name 
   b. What is her name 
   c. What is your name 
   d. What is my name 
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7. A:       ? 
   B: He’s a singer. 
   a. What is he  
   b. What is you 
   c. What do you do 
   d. What does he do 
8. A: What is your favorite movie? 
   B:     . 
   a. It is Titanic.  
   b. It is 7/10 Melrose Rd. California.  
   c. It is 0880123456 
   d. It is fried rice with egg.  
9. A : What is your phone number? 
   B :    . 
   a. It is Titanic.  
   b. It is 7/10 Melrose Rd. California.  
   c. It is 0880123456 
   d. It is fried rice with egg.  
10.  What is the address of your new apartment? 
   a. It is Titanic.  
   b. It is 7/10 Melrose Rd. California.  
   c. It is 0880123456 
   d. It is fried rice with egg 
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คําชี้แจง  ใหนักเรียนกากบาท ( X ) ขอท่ีเห็นวาถูกตอง ตรงชองตัวอักษร a, b, c และ  d 
       
                                  

กระดาษคําตอบกอนเรยีน 

ขอ a b c d 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

8     
9     
10     

 

ใบความรูที่ 1 
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Wh – Question เปนคําที่ใชขึ้นตนประโยคคําถาม เพื่อตองการทราบคําตอบหรือขอมูล                   
ซึ่งแตละตัวจะใชคําถามเพื่อตองการทราบขอมูลท่ีแตกตางกัน 
Wh – Question มีทั้งหมด 9 ตัว คือ 

1. What ใชถามเกี่ยวกับส่ิงของ ชื่อ อาชีพ  สัญชาติ เวลา ส่ิงที่ชอบ ที่อยู เบอร
โทรศัพท วัน วันที่ เดือน  

2. Where ใชถามเกี่ยวกับสถานที่ 
3. When ใชถามเกี่ยวกับเวลา 
4. Why ใชถามเพื่อตองการทราบเหตุผล 
5. Who ใชถามเพื่อตองการทราบเกี่ยวกับบุคคล 
6. Whose ใชถามหาเจาของ 
7. Whom ใชถามเพื่อตองการทราบเกี่ยวกับบุคคล แตบุคคลนั้นตองทําหนาที่เปนกรรม 
8. Which ใชถามเพื่อใหเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง 
9. How ใชถามเกี่ยวกับลักษณะ ถามอายุ ถามอาการ ถามสุขภาพ ฯลฯ 

 
 

ในบทเรียนนี้เราจะมาศึกษากันเกี่ยวกับการถามประโยคคําถาม
ดวย What ซึงนับวาเปนการสนทนาภาษาอังกฤษ     ขั้น
พื้นฐาน เร่ิมศึกษาเนื้อหากันเลยคะ 
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โครงสรางประโยคคําถาม                What + (is/are) + (your/his/her) + name? 
                                      
                                    ตัวอยาง 
โครงสรางประโยคคําถาม   โครงสรางประโยคคําตอบ 
A : What is your name ?   B : My name is Cathleen. 
A : What is his name ?   B : His name is Trump.  
A : What are their names ?   B : Their names are Jane and John. 
 
 
 
 
 
โครงสรางประโยคคําถาม     What + (is/are) + (your/his/her/their) + nationality? 
                                   
                                    ตัวอยาง 
โครงสรางประโยคคําถาม   โครงสรางประโยคคําตอบ 
A : What is your nationality?       B : I am Thai. 
A : What is his nationality?       B : He is Thai. 
A : What is her nationality?       B : She is Thai. 
A : What are their nationality?         B : They are Japanese. 
 
 
  

ใช What ถามช่ือบุคคล 

ใช What ถามสัญชาต ิ
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โครงสรางประโยคคําถาม  What + (is/are) + (this/that/those/these)? 
                                 
                                  ตัวอยาง 
โครงสรางประโยคคําถาม โครงสรางประโยคคําตอบ 

A : What is this? B : It is my pen. 
A : What is that? B : It is a book. 
A : What are these? B : They are new computers. 
A : What are those? B : They are his books. 

          
โครงสรางประโยคคําถาม 1. What + time + is + it? 
                                    2. What + is + the time? 
 
                                  ตัวอยาง 
โครงสรางประโยคคําถาม โครงสรางประโยคคําตอบ 
A : What time is it ? B : It is seven o’clock. 
A : What is the time ? B : It is ten - five. 
 

ใช What ถามเกี่ยวกับสิ่งของ 

ใช What ถามเกี่ยวกับเวลา 
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ใบความรูที่ 2 

       
โครงสรางประโยคคําถาม      What + noun(s) + (do/does) + subject + verb? 
 
                                 ตัวอยาง 
โครงสรางประโยคคําถาม       โครงสรางประโยคคําตอบ 

A : What color do you like ?          B : I like red. 
A : What Thai food does Jake like ?       B : He likes Pad Thai. 
A : What is your favorite fruit ?          B : I like bananas.  

ใช What ถามเกี่ยวกับสิ่งของที่ชอบ 
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โครงสรางประโยคคําถาม What + is + (your/his/her) + (address/ e-mail address? 
 
                                    ตัวอยาง 
โครงสรางประโยคคําถาม โครงสรางประโยคคําตอบ 
A : What is your address? B : It is 105 Sukumwit Road,Bangkok. 
A : What is Maggie’s address? B : It is 10 Moo 4, Tambon Nai Muang,  
                                                      Amphoe Muang, NakhonPhanom (46000). 
A : What is your e-mail address ? B : It is Sodaza_123@hotmail.com 
A : What is his e-mail address ? B : It is Andrew_andy@yahoo.com 
          
   โครงสรางประโยคคําถาม   What + is + (your/his/her) + telephone number? 
                
                                   ตัวอยาง 
โครงสรางประโยคคําถาม               โครงสรางประโยคคําตอบ 
A : What is your telephone number?              B : It is 042-512282. 
A : What is his telephone number?                    B : It is 088-0981256. 
 

ใช What ถามที่อยู หรือ ถาม e - mail 

ใช What ถามเบอรโทรศัพท 
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โครงสรางประโยคคําถาม  : ถามวัน           1. What day is today? 
                                                     2. What day is it? 
                                    ตัวอยาง 
โครงสรางประโยคคําถาม โครงสรางประโยคคําตอบ 
A : What day is today? B : It is Sunday. 
A : What day is it? B : It is Wednesday. 
 
โครงสรางประโยคคําถาม  : ถามวันที ่ 1. What is the date? 

2. What is the date today? 
                                    ตัวอยาง 
โครงสรางประโยคคําถาม โครงสรางประโยคคําตอบ 
A : What is the date? B : It is 18th July. 
A : What is the date today? B : It is 18th July. 

 
โครงสรางประโยคคําถาม  : ถามเดือน 1. What month is this month? 
  2. What month is it? 
                                    ตัวอยาง 
โครงสรางประโยคคําถาม โครงสรางประโยคคําตอบ 
 
A : What month is this month? B : It is January February March. 
A : What month is it? B : It is January February March. 
 

ใช What ถามวัน วันที่ เดือน   
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Direction: Complete each sentence.  

 
1. A:  What ______that? 
     B : It’s a book.    

2. A: _________ is this? 
    B : It’s ball.  

3. A: What’s this? 
    B: ________is a book. 

4. A: What’s______? 
     B: It’s a car. 

5. A : What’s that? 
         B: It’s___ table.  

 6.  A : What_____ these? 
     B:  They are mangos.  
 7.  A: _____ are those? 
    B: They are models.  
 8.  A: What are those?  
     B: ______ are cats.  
 9.  A: What are______? 
     B: They are new students. 
10.  A : What are these? 
     B: They______ our new teachers.  

 

ใบงานที่ 1 
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                     1. What ___________ your  name?  2. What___________ their  names? 3. What _________ his name? 4. A: What is your name?  B: _______ name is Jennifer .  5. A: What is my name? B: ________ name is Peter  

                 

 
  

Direction: Complete each sentence.  
 

1. What ___________ your name?  
2. What___________ their names? 
3. What _________ his name? 
4. A: What is your name?  

     B: _______ name is Jennifer.  

5. A: What is my name? 
       B: ________ name is Peter.  

6. What ___________ you do? 
     B : _________ am a nurse.  
7._______ is _______? 
     B : He is a pilot.  
8. What _________ she? 
     B : She is a writer.  
9. A: What ______they?  
     B: They are our new mates.  

10. A: What ________she _______? 
     B: She is a sale manager.  

 

ใบงานที่ 2 

Well done everybody. 
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Direction : Match the question from column A with the correct  
               answer from column B. 
 
 

ใบงานที่ 3 

A 
_______1. What does Sarah do? 
_______2. What’s his name? 
_______3. What do they do? 
_______4. What is he? 
_______5. What do Max and Samara do?   

B 
a. His name is Jonathan.  
b. He is an architect.  
c. Max is a doctor and Samara is a nurse.  
d. Sarah is an engineer.  
e. They are student.    
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Direction : Write the answer of these questions.  
 

1. What is your last name? 

Answer : ____________________________________________ 

2. What does your mother do? 

Answer : ____________________________________________ 

3. What is in your pocket? 

Answer : ____________________________________________ 

4. What time do you have dinner?  

Answer : ____________________________________________ 

5. What is the biggest animal in the world? 

Answer : ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 4 
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Direction : Write the question of these answers.  

6. Question : ___________________________________________ 
Answer   : My telephone number is 012345678. 

7. Question : ___________________________________________ 
Answer   : Gene is American and Tom is Spanish.  

8. Question : ___________________________________________ 
Answer   : I like Sushi and Ramen. 

9. Question : ___________________________________________ 
Answer   : I am doing my homework. 

   10. Question : _______________________________________ 

Answer   : My school address is 34 Wallington Rd, New jersey.   
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แบบทดสอบหลังเรียน 
เอกสารประกอบการเรียนรู เรื่อง Basic English Conversation  

วิชาภาษาอังกฤษ1 รหัส อ21101 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

เลมที่ 1 Question Begins with What 
 
 

Direction: Choose the best answer for each item.  
    
1. A :  ______________? 
   B  : It’s  a  cat. 
   a. Where are they? 
   b. Which one do you like? 
   c. What is it? 
   d. Why do you like English? 

 
2. What’s that? 
   a. It’s horse. 
   b. It’s a horse. 
   c. They horses. 
   d. They’re horses. 
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3. What are these? 
   a. It’s pens. 
   b. It’s a pen. 
   c. They pens. 
   d. They’re pens. 
 
4. What are those? 
   a. It’s child. 
   b. It’s a chicken. 
   c. They are chickens. 
      d. They are children 
 
5. A : _________________? 
   B : My name’s Marry. 
   a. What are you  
   b. What’s your name 
   c. How are you 
   d. When were you born 
6. A:        ? 
 B:  His name is Alex. 
   a. What is his name 
   b. What is her name 
   c. What is your name 
   d. What is my name 
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7. A:       ? 
   B: He’s a singer. 
   a. What is he  
   b. What is you 
   c. What do you do 
   d. What does he do 
8. A: What is your favorite movie? 
   B:     . 
   a. It is Titanic.  
   b. It is 7/10 Melrose Rd. California.  
   c. It is 0880123456 
   d. It is fried rice with egg.  
9. A : What is your phone number? 
   B :    . 
   a. It is Titanic.  
   b. It is 7/10 Melrose Rd. California.  
   c. It is 0880123456 
   d. It is fried rice with egg.  
10.  What is the address of your new apartment? 
   a. It is Titanic.  
   b. It is 7/10 Melrose Rd. California.  
   c. It is 0880123456 
   d. It is fried rice with egg.  
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คําชี้แจง  ใหนักเรียนกากบาท ( X ) ขอท่ีเห็นวาถูกตอง ตรงชองตัวอักษร a, b, c และ  d 
       
                                  

กระดาษคําตอบหลังเรยีน 

ขอ a b c d 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

8     
9     
10     
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1. c 

2. b 

3. d 

4. d 

5. b 
 

6. a 

7. a 

8. a 

9. c 

10. b 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
เลมที ่1 

1. c  6. a 

2. b  7. a 

3. d  8. a 

4. d  9. c 

5. b  10. b 
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เฉลยใบงาน 
เลมที ่1 

ใบงานท่ี 1  
1. is    6.  are 

2. What   7. What 

3. It    8. They 

4. a    9.  these 

5. this   10. are 

ใบงานท่ี 2  
1. is    6.  do, I 

2. are    7. What, he 

3. is    8. is 

4. My    9.  are 

5. Your    10. does, do 

ใบงานท่ี 3  
1. d     

2. a     

3. e     

4. b     

5. c     
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ใบงานท่ี 4 แนวคาํตอบ 
1. My last name is……(ตามดวยชื่อสกุลของนักเรียน) 

2. My mother is……(ตามดวยอาชีพของมารดาของนักเรียน) 

3. It is ……(ชื่อส่ิงของ)…….….in my pocket. 

4. I have dinner at…..(เวลา)........ 

5. The biggest animal in the world is…..(ชื่อสัตว)....... 

6. What is your telephone number? 

7. What nationality are they? 

8. What is your favorite food? / What food do you like? 

9. What are you doing on weekend? 

10.  What is your school address? 
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