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 The purpose of this research was to study the effect of using writing activities 
to develop Mathayomsuksa 1 Students’ English writing abilities. 

 
 The subjects were 15 Prathomsuksa 6 students who would study in 
Mathayomsuksa 1 in the 2005 academic year enrolling in a summer course at St. 
Joseph Bangna School. They participated in this study on a voluntary basis. The 
students were taught for four weeks; four hours a week; a total of sixteen hours. 
Lessons were planned to include a variety of writing activities to promote the students’ 
creative thinking and imagination. The writing activities consisted of giving information, 
describing people and things, writing a poem, expressing their opinions and composing 
a story. The students worked individually, in pairs, and in groups. 
 The instruments employed for data collection were pretest, posttest, and the 
evaluation form used by both the students and the teacher to assess the students’ 
writing works during the study. The data were statistically analysed by mean score and 
t-test for dependent samples. 
 The research results revealed that: 
  1.  Students’ English writing ability after the experiment by exploiting 
writing activities significantly increased at the level of .01 
  2.  Students’ English writing ability when evaluated by the students 
themselves was “good” with the mean value at 4.43 rating scale evaluation. 
  3.  Students’ English writing ability when evaluated by the teacher was  
“good” with the mean value at 3.71 rating scale evaluation. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

ภูมิหลัง 
 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ไดกําหนดสาระของกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศไว 4 สาระ และในสาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร  องคความรูที่ตอง
เกิดในตวัผูเรยีน คือ การใชภาษาเพื่อทาํความเขาใจ แลกเปลีย่น นําเสนอขอมูล ขาวสาร แสดง
ความคิดเห็น เจตคติ อารมณ และความรูสึกในเรื่องตางๆ ทั้งๆ ที่เปนภาษาพูดและภาษาเขียน 
(กรมวิชาการ.  2545: 5) ในชีวติประจําวันนอกจากเราใชภาษาพดูในการติดตอสื่อสารแลว 
ภาษาเขียนก็เปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการสื่อความหมาย และถายทอดความคิดไปยังผูอ่ืนได
เชนกัน พิตรวลัย  โกวิทวที (2539: 66) กลาววา การเขยีนในปจจุบันเปนการฝกเขยีนเพ่ือให
นําไปใชไดในชีวติจริง เชน การจดรายการสิ่งตางๆ เพ่ือเตือนความจาํ การเขียนบนัทึกงายๆ ถึง
เพ่ือน การกรอกประวัตสิวนตัว การทําตารางการทํางานในชีวติประจําวัน การตอบบบสอบถาม 
เปนตน ชี้ใหเห็นไดวาการเขียนเขามามบีทบาทในการดําเนินชีวิตอยางมาก ดังนั้นการสอน
ทักษะการเขียนจึงมีความจําเปนที่ครตูองฝกฝนผูเรียนอยางสม่ําเสมอ จรีลักษณ  จิรวิบูลย 
(2546: 33 – 33)  กลาววา การฝกทักษะการเขียนใหเปนผูสามารถเขียนเพ่ือถายทอดความคิด
ออกมาอยางชัดเจน ถูกตองและสมบูรณ เปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานทีต่องสื่อสารกัน
เปนลายลักษณอักษร  
 ไมเลส (Myles.  2002: Online) และ สุภาณี  ชินวงศ (2543: 9 – 10) กลาววา  
การสอนทักษะทางดานภาษาอังกฤษ  การเขียนเปนทกัษะที่ยากเพราะตองไดรับการฝกฝนและ
เรียนรูจากประสบการณ การเขียนภาษาองักฤษเปนปญหาทั้งกับผูเรียนที่เปนเจาของภาษาและ
ผูเรียนตางชาติที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง เพราะผูเขียนตองมีความรูหลายอยาง เชน 
ความรูเกี่ยวกบัภาษาที่จะเขียน กฎเกณฑไวยากรณ คําศัพท โครงสราง การเรียงลําดับ
เน้ือความ และความรูเกี่ยวกับกลไกการเขียน เปนตน จึงจะชวยใหผูเรียนพัฒนาการเขียน และ
สามารถถายทอดเนื้อหาหรือความคิดของตนได ดังนั้นผูเรียนควรไดมีโอกาสฝกกระบวนการคดิ
และกระบวนการเขียนดวย 
 ปญหาการสอนเขียนที่พบทัว่ไปในโรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา คือ ครูมักจะละเลย 
หรือใหความสําคัญกับการสอนเขียนไมมากเทาที่ควร  เพราะปญหาการใชเวลาในการตรวจ 
งานเขียน  เน่ืองจากมีจํานวนผูเรียนในแตละหองคอนขางมาก และครูตองทําหนาที่หลายหนาที่
ในเวลาเดียวกนั ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเชาวณี คําเลิศลักษณ (2545: 50) ที่กลาววา  
การสอนการเขียนครูตองใชเวลาในการตรวจงานนาน อาศัยความรูและความสามารถหลายดาน 



 2 

จึงเปนทักษะที่สอนยากที่สดุ และผูเรียนประสบผลสําเร็จนอยที่สุด  สําหรับวธิีการสอนเขียน ใน
ระดับประถม ครูจะเนนฝกใหผูเรียนเขียนใหถูกตองและสวยงาม หรือเปลี่ยนขอมูลจากตัวอยาง
ที่ใหมา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคอสและมาสโลวสกี (Kos; & Maslowski.  2001: 567 – 
569) เรื่องสิ่งสําคัญในงานเขียนของผูเรียนเกรดสอง พบวา ผูเรียนทีเ่ขียนไดดีตองมีลายมือที่
สวยงาม เขียนตัวสะกดไดถูกตอง ผูเรียนไมไดคํานึงถึงการแสดงความคิดในงานที่เขียน ดังนั้น
ครูควรสรางบรรยากาศการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิด  สวนการสอนเขียนในระดับ
มัธยมศึกษา  ครูมักจะใหผูเรียนไดเขียนจากตัวอยาง หรือกําหนดหัวขอใหเขียน  ซึ่งบางครั้ง
ผูเรียนไมตองการเขียน ซึ่งสอดคลองกับ ซาชาเรียส (Zacharias.  2004: 25 – 56) และ  
บุมการดเนอร (Bumgardner.  1996: 9) ที่กลาววา  ในชั่วโมงการเขยีนครูจะเริ่มตนการสอน
เขียนโดยการใหหัวขอ ผูเรยีนน่ังเขียนงานอยางเงียบ ๆ และสงงาน ครูจะชวยผูเรยีนบาง  ใน
เรื่องคําศัพท ในหองเรียนที่สอนการเขียน ผูเรียนจะเขียนเรียงความในหัวขอที่ตนเองไมอยาก
เขียน ทั้งๆ ที่การเขียนมีประโยชนกับผูเรยีนเองในการประกอบอาชพีในอนาคต ซิมโคส 
(Cimcoz. 1999: Online) กลาววา  ผูเรียนสวนใหญไมชอบการเขียน และคิดวาเปนสิ่งที่นาเบือ่ 
เพราะผูเรียนไมไดถูกสอนใหแสดงความคิดออกมาในรูปของการเขยีน ทําใหผูเรยีนไมรูจัก
วิธีการเขียนและการเลือกใชคําที่ถูกตอง จึงจําเปนมากที่ตองฝกทักษะการเขียนทีถู่กตองใหแก
ผูเรียน  
 จากผลการประเมินการอาน  คิด  วิเคราะห และเขียน สื่อความของผูเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547  โดยให
ผูเรียนเขียนสรุปใจความสําคัญของเร่ืองที่อาน หรือเขียนเร่ืองจากภาพพบวา ผูเรียนรอยละ 
67.53  มีผลการประเมินอยูในระดับที่ยังไมนาพอใจ กลาวคือ ผูเรียนสวนใหญมีความสามารถ
ดานการเขียนอยูในระดับพอใช และผูเรียนรอยละ 10.06 อยูในระดับที่ตองปรับปรงุ เม่ือเทียบ
กับทักษะในดานอ่ืนๆ เพราะผูเรียนสวนใหญไมชอบการเขียนเน่ืองจากเปนทักษะที่ยาก อีกทั้ง
ยังขาดประสบการณในการฝกฝน จึงไมสามารถถายทอดความคิดออกมาเปนภาษาเขียนได
อยางมีประสิทธิภาพ   
 จากสภาพดังกลาว  ทําใหผูวิจัยสนใจทีจ่ะทําวิจัยในชัน้เรียน  เพ่ือนํามาปรับปรุงวิธ ี
การสอนเขียน  โดยใชกิจกรรมการเขียนทีมี่ความหลากหลาย ไมกําหนดรูปแบบทีต่ายตัว เปน
การเขียนเรื่องใกลตวัผูเรยีน ผูเรียนมีความสนใจและมอิีสระในการเขียนมาพัฒนาความสามารถ
ดานการเขียนภาษาของผูเรยีนใหมีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาการใชกิจกรรมการเขียนทีส่งเสริมความสามารถและความคิดสรางสรรค
ทางการเขียน 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนของผูเรียนกอน และหลังการทดลอง 
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ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลการศึกษาครั้งนี้  จะเปนแนวทางสําหรบัครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะ 
การเขียน และพัฒนาความสามารถในการเขียนของผูเรียนใหมีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ 
 

ของเขตของการวิจัย 
 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ เปนนักเรียนที่จบการศกึษาชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 6  และจะเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2548  ที่เรียนภาคฤดูรอน 
โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 6 หองเรียน 
  กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และจะเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2548  ที่เรียน
ภาคฤดูรอน โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 15 คน  
ซึ่งไดมาดวยความสมัครใจ 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
  ใชระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห  สัปดาหละ  4 คาบ  คาบละ  60 นาที  
รวมเวลา 16 คาบ  
 เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
  เน้ือหาที่ใชในการทดลองเปนเนื้อหาที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระภาษาตางประเทศ ในชวงชั้นที่ 2 และ 3 ประเภทของกิจกรรมการ
เขียนที่นํามาวิจัย ไดแก การเขียนใหขอมูล  การเขียนบรรยาย การเขียนเรื่องสั้นๆ การเขียนเลา
เรื่อง การเขียนแสดงความรูสึกหรือความคิดเห็น คําประพันธหรือขอมูลจากสื่อประเภทตางๆ 
ตามความสนใจดวยความสนุกสนาน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  กิจกรรมการเขียน  คือ  กิจกรรมที่สงเสริมความสามารถและความคิดสรางสรรค
ทางการเขียน เปนกิจกรรมที่มีความหลากหลายและกระตุนใหผูเรยีนตองการเขียนเพ่ือสื่อ
ความหมาย ไดแก การเขียนขอมูลของเพื่อนสนิทลงบนภาพเสื้อ การเขียนบรรยายภาพสัตวที่
สรางจากจินตนาการ  การเขียนคําประพนัธเพ่ือบอกขอมูลของตนเอง การเขียนบรรยายภาพ
หองในฝน การเขียนแสดงความรูสึกตอดนตรีที่ไดฟง การเขียนเรื่องสั้นๆ การเขียนเลาเรื่องจาก
จินตนาการ และการเขยีนเลาเหตุการณจากภาพที่ชวยกันวาดขึ้น ซึ่งลักษณะของกิจกรรมมีทั้ง
กิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู และกิจกรรมกลุม 
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 2. ความสามารถในการเขียน หมายถึง การที่ผูเรียนสามารถเขียนภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร โดยใชความคดิสรางสรรค จินตนาการ ในรูปแบบของคํา ประโยค และอนุเฉทสั้นๆ 
วัดไดจากแบบทดสอบความสามารถดานการเขียน โดยใชเกณฑการประเมินงานเขียนที่ผูวิจัย
ดัดแปลงมาจากแนวความคิดของจาคอบส และคณะ (Weigle ; อางอิงจาก Jacobs; et al.  
1981: 30) และเอกรินทร  สี่มหาศาล (2546: 428 – 429)  
 

สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 นักเรียนที่ไดรบัการฝกเขยีนโดยใชกิจกรรมการเขียน มีความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองตางกัน 

 
 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปน้ี 
 1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการเขียน 
  1.1  ความหมายของการเขยีน 
  1.2  องคประกอบในการเขยีน 
  1.3  กิจกรรมการเขียน 
 2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนเขียน 
 3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมินงานเขียน 
 4.  งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการสอนเขียนในประเทศและตางประเทศ 
 

1.  เอกสารที่เก่ียวของกับการเขียน 
 1.1  ความหมายของการเขียน 
  นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการเขียนไว ดังนี้ 
  พิตรวลัย  โกวิทวที (2537: 30) ไดใหความหมายของการเขียนวา เปนการ
รวบรวมความคิด ความรูสึก และความตองการของผูสงขาวออกมาเปนภาษาเขียนในลักษณะ
ตางๆ กัน เพ่ือใหผูรับไดเขาใจจุดประสงคของตน 
  หนวยศึกษานเิทศก (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546: 18) ไดใหความหมายของ 
การเขียนวา เปนทักษะที่ตองใชกระบวนการทางความคิดหลายขั้นตอน  ลําดับเรยีบเรียง 
ความคิดหรือเลือกสรรตวัอักษร ถอยคํา หรือประโยค ถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษร 
หรือขอความที่สามารถสื่อความหมายไดตรงกับความตองการ 
  เทมเพิล และคณะ (Temple, et al.  1993: 13) กลาววา การเขียนคอืวิธีการใช
ตัวอักษรถายทอดความคิดที่เกิดขึ้นขณะเขียน 
  บราวน (Brown.  2000: 335) ไดกลาววา การเขียนคอืการถายทอดภาษาพูด 
เปนตวัอักษรที่ชัดเจน  การเขียนเกิดขึ้น  เม่ือเรามีความคิด และรวบรวมความคดิออกมาเปน 
ภาษาเขียน 
 สรุป การเขียน เปนกระบวนการถายทอดความคิดออกมาในรูปแบบของตวัอักษร เพ่ือ
สื่อสารใหผูอานเขาใจ ไดตรงกับจุดประสงคของผูเขียน  
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 1.2  องคประกอบในการเขียน 
  แฮริส (Harris.  1988: 68 – 69) กลาววา ถึงแมกระบวนการเขียนถกูวิเคราะหใน
รูปแบบที่แตกตางกันออกไป แตครูควรตระหนักถึงองคประกอบทั้ง 5 ดานของการเขียน  ดังนี้ 
   1.  เน้ือหา (Content) ขอความที่ผูเขยีนตองการสื่อใหกับผูอาน 
   2.  รูปแบบ (Form) การวางรูปแบบของการเขียน 
   3.  ไวยากรณ (Grammar) การใชกฎไวยากรณ และโครงสรางประโยคตางๆ  
   4.  ลีลาในการใชภาษา (Style) การเลือกใชศัพท สํานวนเพ่ือใหเกิดอรรถรส
ทางภาษา 
   5.  กลไกทางภาษา (Mechanics) การใชเครื่องหมายวรรคตอน การสะกด
คําศัพท  การใชอักษรตัวเลก็และตวัใหญไดอยางถูกตอง 
  ฮีทตัน (Heaton.  1975: 138) กลาววา ทักษะการเขียนเปนทักษะทีส่อนยากและ
มีความซับซอน และไดกลาวถึงองคประกอบของงานเขียนไว  ดังนี้ 
   1.  ความสามารถในการใชไวยากรณ (Grammatical skills) คือความสามารถ
ในการเขียนประโยคโดยใชหลักไวยากรณไดถูกตอง 
   2.  ทักษะในการใชภาษา (Stylistic skills) คือ ความสามารถในการเลือกใช
ประโยค และใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสม 
   3.  ความสามารถดานกลไกทางภาษา (Mechanical skills) คือ ความสามารถ
ในการใชเครื่องหมายวรรคตอน  การสะกดคํา  ใชตัวอักษรตวัเล็กและตัวใหญไดอยางถูกตอง 
   4.  การตัดสินความเหมาะสมของงาน (Judgments skills) คือ สามารถตัดสิน
ความเหมาะสมของงานเขียนตามความมุงหมายของการเขียนได  
  โดนัลด (Temple, et al.  1993: 235 ; citing Donald.  1980: 62) ไดกําหนด
คุณภาพของงานเขียนที่ดีไว 6 ประการ  ดังนี้ 
   1.  ความหมาย (Meaning) งานเขียนที่ดีตองสื่อความหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งถือวา เปนสิ่งที่สําคัญทีสุ่ดของงานเขียน 
   2.  ความเชื่อถือได (Authority) ขอมูลตองมีความถูกตองและเชื่อถือได ทําให
ผูอานรูสึกวาผูเขียนมีความรูในเรื่องที่เขยีนอยางแทจริง 
   3.  น้ําเสียง (Voice) งานเขยีนที่ดีผูเขียนตองแสดงความเปนตัวของตัวเอง 
   4.  การดําเนินเรื่อง (Development) ผูเขยีนตองสามารถทําใหผูอานรูสึก
อยากติดตามงานเขียนมากขึ้น 
   5.  รูปแบบ (Design) งานเขียนที่ดีตองมรีูปแบบ โครงสรางงานเขียน  
การลําดับขอความ และการเชื่อมโยงขอมูลที่ดี 
   6.  ความชัดเจน (Clarity) เน้ือหาของงานเขียนตองมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับหัวเรื่องที่กําหนดไว ใชคําทีถู่กตอง เหมาะสมทําใหผูอานเขาใจเรื่องไดเปนอยางดี 
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 สรุปไดวา  สิ่งที่บงบอกถึงงานเขียนที่ดี ประกอบไปดวย ความสามารถในการใชภาษา
ทั้งดานไวยากรณ คําศัพท กลไกทางภาษา รูปแบบของประโยค ลีลาภาษา มีรูปแบบโครงสราง
ในการเรียบเรยีง ลําดับความ เชื่อมโยงขอมูลที่สื่อใหผูอานเกิดความเขาใจ ผูเขียนตองมีความรู
ในเรื่องที่ตนเขียนและทําใหผูอานอยากติดตามเรื่องทีเ่ขียน 
 1.3  กิจกรรมการเขียน 
  นักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนะกิจกรรมการเขียน เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการเขียนของผูเรียนไว  ดังนี้ 
  หนวยศึกษานเิทศก (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546: 19) กลาววา  ลักษณะของ
กิจกรรมการเขียนตองมีความหลากหลาย ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานและกระตือรือรนที่จะ
เขียน และไดเสนอแนวการจัดกิจกรรมการเขียนไว  ดังนี้ 
   1.  เลือกกิจกรรมเพ่ือแกปญหาที่ประสบอยู หรือมีความสอดคลองกับผูเรียน 
   2.  ศึกษาขั้นตอนการสอนอยางละเอียด เพ่ือใหการสอนเปนไปอยางราบรื่น
และไดผล 
   3.  เตรียมสื่อที่จะใชในกิจกรรมนั้น ๆ 
   4.  เตรียมกจิกรรมที่ใชในการแบงกลุม เชน เพลง เกม หรือการจับสลาก 
   5.  เปนกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงระเบียบวินัยในหองเรียน 
   6.  ครูควรใชภาษาอังกฤษใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
  พิตรวลัย  โกวิทวที (2537: 84 – 113) ไดแนะนํากิจกรรมการเขียนไว  ดังนี้ 
   1.  กิจกรรมการสอนเขียนจากการใหผูเรยีนใชความสามารถในการสงัเกต 
   2.  กิจกรรมเสริมคําศัพทเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน เชน ใหผูเรียนเขียน
รายการอาหาร  เขียนรายการสิ่งของที่ตองการซื้อ  เปนตน 
   3.  กิจกรรมการสงเสริมการใชโครงสรางทางไวยากรณเพ่ือพัฒนาทักษะ 
การเขียน 
   4.  กิจกรรมอ่ืนๆ ที่นาสนใจเชน การกรอกแบบฟอรมชนิดตางๆ การเขียน
บันทึกสวนตวั  การเขียนบตัรเชิญตางๆ การเขียนกลอน และการเขยีนประกาศ  เปนตน 
  แบรนชารด และ รูท (Blanchard; & Root.  1998: 1 – 84)  ไดเสนอกิจกรรม 
การเขียนไว  ดังนี้ 
   1.  การเขียนเรื่องราวของตวัเอง (Writing about yourself) 
   2.  การเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครวัและเพื่อน (Writing about your 
family and friends) 
   3.  การเขียนเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน (Writing about daily activities) 
   4.  การเขียนเกี่ยวกับการดาํเนินชีวติ (Writing about lifestyles) 
   5.  การเขียนเกี่ยวกับบุคคลตางๆ (Writing about people) 
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   6.  การเขียนเกี่ยวกับสถานที่ตางๆ (Writing about places) 
   7.  การเขียนบรรยาย (Writing a description) 
   8.  การเขียนคําสั่ง (Writing instructions) 
   9.  การเขียนเกี่ยวกับเหตุการณในอดีต (Writing about past events) 
  บรุคส และ กรันดี (Brookes; & Grundy.  1998: 13) กลาววา การเขียนแบบเดิมๆ 
ที่ผูเรียนถูกฝกมาไดแก การเติมคําในชองวาง การตั้งคาํถาม การนําคําประเภทตางๆ มาขยาย
ประโยค การเขียนตามหัวขอที่กําหนด หรือเขียนสิ่งที่ไดยินจากเทป และไดเสนอกจิกรรมการ
เขียนไว  ดังนี้ 
   1.  การจดรายการการซื้อของ (Making a shopping list)  
   2.  การเขียนบัตรอวยพร (Writing greeting cards) 
   3.  การเขียนปาย (Writing labels) 
   4.  การเขียนขอความบนกาํแพงตามอาคารตางๆ (Writing graffiti on a wall) 
   5.  การเขียนโทรเลข (Writing a telegram) 
   6.  การทําขอสอบการสะกดคํา (Doing a spelling test) 
   7.  การเขียนไปรษณียบตัร (Writing a postcard) 
   8.  การเขียนบันทึกประจําวัน (Taking notes in a diary) 
   9.  การเขียนบันทึกขอความใหกับครอบครัว (Taking notes for the family) 
   10. การเขียนบัตรเชิญ (Writing an invitation) 
   11. การเขียนคําสั่ง (Writing instructions for others) 
   12. การเขียนใบสั่งจายเงิน (Writing a cheque) 
   13. การเขียนบันทึกขอความทางโทรศัพท (Taking a phone message) 
   14. การเขียนคําสุภาษิต (Writing a proverb) 
   15. การเขียนที่อยู (Writing an address) 
  ซาชาเรียส (Zacharias.  2004: 27 – 28) ไดเสนอกิจกรรมการเขียนเมื่อผูเรียนได
เรียนเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมเร่ืองใดเรื่องหน่ึงไว  ดังนี้ 
   1.  การเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องที่เรยีนลงในหนังสือพิมพ 
   2.  การเขียนจดหมายถึงตัวละครในเรื่องน้ัน ๆ 
   3.  การเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการ 
   4.  การเขียนชีวประวตัิของตัวละครในเรือ่ง 
   5.  การเขียนแผนพับประชาสัมพันธ 
 สรุปไดวา  กิจกรรมการเขียนตองมีความหลากหลาย กระตุนใหผูเรียนอยากเขียน 
ผูเรียนควรมีความรูในเรื่องที่เขียน และกจิกรรมที่ฝกในเวลาเรียนสามารถนําไปประยุกตใชได 
ในชีวติประจําวัน 
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2.  เอกสารที่เก่ียวของกับการสอนเขียน 
 ฮารเมอร (Harmer.  2001: 257 – 258) กลาวถึง จุดมุงหมายของการสอนเขียน  ซึ่ง 
อาจเนนไปที่ผลผลติของงานเขียน หรือกระบวนการที่ใชในการเขยีน ถาครูใหความสําคัญกับ
ผลงานของผูเรียน ครูก็จะใหความสนใจกับจุดมุงหมายของงาน และผลงานที่เสรจ็สมบูรณ 
สําหรับครูที่ใหความสําคัญกับกระบวนการเขียน ก็จะใหความสําคัญกับขั้นตอนแตละขั้นตอน 
ในขณะที่ผูเรยีนเขียน  เชน  กิจกรรมกอนการเขียน  การแกไข  การเขียนฉบบัรางใหม และ 
การตีพิมพผลงาน  การเขียนที่เนนกระบวนการตองอาศัยทักษะหลายดานในขณะที่เขียน  
  รูปแบบการเขยีนที่เนนกระบวนการของไวท และอานดท (Harmer.  2001: 258; 
citing White; & Arndt.  1991: 5)  ไดแสดง  ดังภาพประกอบ 1 

 
 

Drafting 
รางงานเขียน 

Reviewing 
ทบทวนงานเขียน 

Focusing 
จุดเนนของงานเขียน 

Structuring 
สรางเรื่องที่จะเขียน 

Generating ideas 
สรางความคิด 

Evaluating 
ประเมินงานเขียน 

   
 
 
 
 
 
   
   
 
   
 
 
   

ภาพประกอบ 1  รูปแบบการเขียนที่เนนกระบวนการ 
 

ที่มา:   Harmer.  (2001).  The Practice of English language Teaching. p. 258. 
 
 
 นักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนะขั้นตอนในการสอนเขียนไว  ดังนี้ 
การสอนเขียนเพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการผลติงานเขียนที่มีคณุภาพ  
 พิตรวลัย  โกวิทวที (2537: 47 – 49)  ไดแนะนําการสอนเขียนตามลําดับขั้นตางๆ  
ดังนี้ 
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  1.  การรวบรวมความคิด (Generating Idea) เปนการอภิปรายรวมกันระหวางครู
และผูเรียนเกีย่วกับเรื่องที่จะเขียน ความสนใจ ความตองการและจุดประสงคในการเขียน ครูและ
ผูเรียนอาจใชวิธีการระดมความคิดทางสมองมาชวยในการรวบรวมเนื้อหาที่จะเขียน ซึ่ง
สอดคลองกับเบิรน (Byrne.  1991: 27) และ บรุคส และ กรันดี (Brookes; & Grundy.  1998: 
16) ที่กลาววา ผูเรียนตองรูจุดประสงคของเรื่องที่จะเขียน และชวยกนัระดมความคิด  เพ่ือใหได
ขอมูลสําหรับเขียน 
  2.  การเขียนและการขัดเกลา (Composing and Prevision) เม่ือครูชวยใหผูเรียน
รวบรวมความคิด หรือรางเรื่องที่จะเขียนได ไมจําเปนที่ผูเรียนตองเขยีนใหเสร็จในเวลา ครตูอง
ใหความชวยเหลือ ใหกําลังใจ และปจจัยตางๆ ที่จะชวยใหเกิดงานเขียน นอกจากนี้ครูตอง
ตรวจสอบและขัดเกลาสํานวนตางๆ ของการเขียนฉบบัรางใหกับผูเรียนดวย ซึ่งสอดคลองกับ 
เบิรน (Byrne.  1991 : 28 – 29) และ งานวิจัยของ นิธิดา  อดิภัทรนันท (2542: 56) ที่กลาววา 
ครูตองเปนผูคอยชี้แนะ ใหกําลังใจและชวยเหลืออยางจริงใจ เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคดิ 
ไมใชผูตัดสิน ครูจะไมมองไปที่จุดที่ผูเรียนลมเหลว แตครูจะตองใหความสําคัญกับสิ่งที่ผูเรียน 
ทําไดสําเร็จ 
  3.  การตรวจงานเขียน (Marking papers) การตรวจงานเขียนเปนสิง่สําคัญ  
การตรวจงานเขียนของคร ู สวนใหญเนนการตรวจความถูกตองดานไวยากรณ การแสดงความ
คิดเห็นตองานเขียนของครทูี่คอนขางรุนแรงทําใหผูเรยีนเกิดทัศนคติที่ไมดีตอการเขียน การ
แสดงความคดิเห็นในดานบวก หรือชี้แนะใหผูเรียนเห็นขอผิดพลาดดวยตนเอง จะชวย
พัฒนาการเขียนของผูเรียนไดมากกวา ซึ่งสอดคลองกับดิคสัน (Dickson.  2001: Online) และ 
เกรย (Gray.  2004: Online) ที่กลาววา ครูควรแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ผูเรียนตองการสื่อสาร 
ไมใชแกไขงานเขียน ไวยากรณ หรือศัพทที่ผูเรียนใช ผูเรยีนที่ไดรับขอมูลยอนกลบัในดานบวก
เกี่ยวกับงานเขียนของตนเองจากครู จะใชเวลาในการเขียนเรียงความไดดีกวา ผูเรียนที่ถูก
วิจารณในดานไวยากรณอยางเดียว 
  4. การอภิปราย (Discussion) นอกจากครูจะเปนผูแสดงความคิดเห็นตองานเขียน
ของผูเรียนแลว ผูเรียนควรใหเพ่ือนอานงานเขียนของตน หรืออานผลงานของตนใหเพ่ือนฟง ให
เพ่ือนแสดงความคิดเห็นในทางเสริมแรงทางบวก เพ่ือใหไดผลงานทีดี่ขึ้น ดิคสัน (Dickson. 
2001: Online) ไดเสนอแนะวิธีการแสดงความคิดเห็นระหวางผูเรียนดวยกันไว 3 ประการ  ดังนี้ 
   4.1  ผูเรียนกบัผูเรียน ใหผูเรียนผลัดเปลีย่นกันอานงานเขียนซ่ึงกันและกันใน
ระหวางเพ่ือน 2 – 3 คน เปนการสรางทักษะความสัมพันธ การสื่อสารและทักษะการเขียนไป
พรอมๆ กัน 
   4.2  ผูเรียนและกลุมเพ่ือน ผูเรียนอานผลงานใหเพ่ือนในกลุมประมาณ 4 – 5 คน 
ฟง  ผูเรียนควรฝกปฏบิัติกบัเพ่ือนในกลุมเดิมจนเกิดความเชื่อใจกัน 
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   4.3  ผูเรียนและเพ่ือนทั้งชัน้ ครูควรกําหนดขอบเขตของการแสดงความคิดเห็น
เม่ือเพ่ือนในชั้นออกมาอานงานเขียนของเขา หรือการที่ครูนํางานเขยีนของครูเองมาอานใหผูเรียน
ในชั้นฟง อาจสรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนคนอื่นอยากออกมาอานงานเขียนของตนเองไดเหมือนกัน 
  5.  การใหความรู (Teaching) เม่ืองานเขียนไดรับการขัดเกลา และแสดงความ
คิดเห็นแลว กจ็ะใหผูเรียนนําไปพิจารณาใหมเพ่ือดูความถูกตองของการใชองคประกอบของ
ภาษา  วิลเลยีม (Williams.  2003: Online) และฮารเมอร (Harmer.  2004: 111) ไดแนะนําให
ครูใชสัญลักษณตางๆ ที่ชัดเจนและเขาใจงายในการบอกจุด และประเภทที่ผิด และครูควรฝก
ผูเรียนใหคุนเคยกับสัญลักษณเหลานี้  นอกจากนี้ ก็ควรพิจารณาเรื่องการลําดับความคิด 
เหตุการณ สํานวนตางๆ เพ่ือใหงานเขียนของผูเรียนมีความสมบูรณมากขึ้น 
  6.  การทบทวนงานเขียน (Revising papers) ผูเรียนจะทราบวางานของตน จะ
สมบูรณไดตองมีการขัดเกลาและทบทวนอยางรอบคอบ เพ่ือตรวจสอบขอผิดพลาดตางๆ เชน 
เครื่องหมายวรรคตอน การสะกดคํา การตัดตอ เพ่ิมเตมิความคิดตางๆ การลําดับเหตุการณใหม 
ซึ่งเปนเทคนคิที่ครตูองสอนใหกับผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิธิดา  อดิภัทรนันท 
(2542: 56) ที่กลาววา ผูเรียนสวนใหญไมสามารถระบุขอผิดพลาดทางภาษาไดดวยตนเอง ครู
ตองชวยชี้แนะการปรับแกไขอธิบายการใชที่ถูกตอง จะทําใหผูเรียนรูสึกวางานเขียนของเขาดี
ขึ้นมาก ในเวลาเดียวกันผูเรียนก็ไดเรียนรูการใชภาษาจากงานเขียนของเขาเอง 
  การสอนการเขียน ครูตองคาํนึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ โดยเลือกกิจกรรมให
เหมาะสมกับ วัย ความรู ความสามารถของผูเรียน สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539: 164) ไดเสนอ 
การจัดกิจกรรมการสอนการเขียนวา สามารถจัดไดเปน 3 ระยะ คือ 
   1.  กิจกรรมกอนการเขียน เปนการใหความรูพ้ืนฐานเกีย่วกับการเขียน เชน 
การสะกดคํา การใชเครื่องหมายวรรคตอน การใชกาล (Tense) ครูอาจใหผูเรียนระดมความคดิ
เกี่ยวกับศัพทที่จะใชในการเขียน 
   2.  กิจกรรมระหวางการเขยีน  เปนกิจกรรมที่ครูนํามาฝกทักษะการเขียน 
เชน  นําภาพมาใหผูเรียนเขียนเรื่องจากภาพ หรือเขียนเรื่องจากเทปบทสนทนา 
   3.  กิจกรรมหลังการเขียน  เชน  ใหผูเรียนนําเรื่องที่เขยีนมาอานใหเพ่ือน 
ในชั้นเรียนฟง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นวางานเขียนนั้นใชภาษาถกูตองเหมาะสมหรือไม หรือ
ตองปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมอยางไร 
 ฮารเมอร (Harmer.  2001: 251 – 254) กลาววา  การเขียนเปนทักษะการผลติสาร 
และเปนทกัษะที่ผูเรียนประสบปญหามากที่สุด เพราะผูเรียนไมรูวาจะใชคํา หรือโครงสราง
ไวยากรณใดมาใชในการเขียน ครูตองหากิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับความรู ความสามารถของ
ผูเรียน และผูเรียนตองทราบจุดประสงคของการเขียน ดังนั้นฮารเมอรไดแนะนําขั้นตอนการสอน
เพ่ือใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเขียนไว 2 ขั้นตอน  ดังนี้ 
  1.  จัดหาคําศัพทและโครงสรางทางภาษาที่จําเปนสําหรับใหผูเรียนใชในการเขียน 
(Supply key language) ครูตองทราบวาผูเรียนของตนเองมีความรูในเรื่องคําศัพท และโครงสราง 
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ทางภาษามากนอยเพียงใด และใหการชวยเหลือโดยใหวลี หรือการตั้งคําถามที่จะเปนประโยชน
ตองานเขียนของเขา 
  2.  ครูตองเตรียมกิจกรรมการสอนลวงหนา (Plan activities in advance)  เปน
กิจกรรมการสอนที่ตองกระตุนใหผูเรียนใชภาษาในการเขียน 
 นอกจากนี้ ฮารเมอร  ไดแนะนําการเลือกหัวขอเพ่ือนํามาสอนเขียนไว ดังนี้ 
  1.  เลือกหัวขอที่นาสนใจ ครูตองทราบเรือ่งที่ผูเรียนชอบ ซึ่งไดมาจากการ
สัมภาษณ แบบสอบถาม หรือการสังเกต 
  2.  สรางความสนใจในหัวขอน้ันๆ ครูอาจสรางความสนใจโดยการพูดคุยในหัวขอ
นั้นๆ กระตุนใหผูเรียนไดอภิปรายในกลุมยอย หรือถาผูเรียนในหองมีความรูในเรือ่งนั้นๆ ก็ใหเขา
ถายทอดใหเพ่ือนฟง ผูเรียนควรไดความรูในเรื่องน้ันๆ กอนลงมือเขียน 
  3.  สรางประสบการณในหัวขอน้ันๆ เม่ือผูเรียนสนใจในหัวขอที่จะเขียนแลว แตสิ่ง 
ที่ตามมาคือ ผูเรียนยังไมคุนเคยกับรูปแบบของงานเขยีนน้ันๆ ครูควรใหตวัอยาง เชน นําตัวอยาง
จดหมายมาใหผูเรียนดูกอนใหผูเรียนไดเขียนจริง 
  4.  หัวขอและรูปแบบตองมีความหลากหลาย ความหลากหลายสรางความสนใจ 
ใหเกิดกับผูเรยีน ครูควรใหผูเรียนไดฝกเขียนแบบตางๆ เพ่ือใหเขามีความมั่นใจเม่ือตองเขียน 
ในสถานการณตางๆ 
  5.  มีขอมูลสําหรับหัวขอน้ัน ผูเรียนจะประสบความสําเร็จในการเขียนเม่ือเขามี
ขอมูลที่เพียงพอกอนการเขียน 
 การสอนการเขียนใหผูเรียนสามารถเขียนสื่อสารได  ครตูองเตรียมผูเรียนกอน 
การเขียน ใหผูเรียนมีความรูทางภาษา เชน คําศัพท ไวยากรณ กลไกทางภาษา เลือกหัวขอที่
นาสนใจ หรืออยูในความสนใจของผูเรียน ควรใหผูเรียนมีประสบการณในเรื่องน้ันๆ กอน ครู
ตองเตรียมสื่อ อุปกรณ ภาษาที่จําเปนสาํหรับเปนแนวทางในการเขียน เปนผูคอยใหความ
ชวยเหลือ ชี้แนะ และเม่ือสิน้สุดกจิกรรมการเขียน ควรใหแสดงผลงานการเขียน เพ่ือใหเพ่ือน 
ไดรวมแสดงความคิดเห็น เปนการปรับปรุงคุณภาพของงานที่เขียนใหดีขึ้น 
  

เอกสารที่เก่ียวของกับการประเมินงานเขียน 
 ขอเสนอแนะวธิีการประเมินงานเขียนของผูเรียนมีหลายแบบดังนี ้
 บราวน (Brown.  2000: 356 – 358) กลาววา การประเมินงานเขยีนของผูเรียน เปน
เรื่องที่คอนขางลําบาก ครูตองเปนทั้งผูตดัสินงานเขียนของผูเรียนและเปนทั้งผูใหคําแนะนําใน
เวลาเดียวกัน บราวนไดแบงพ้ืนฐานสําหรับการประเมินงานเขียนไว  6 ประเภท  ดังนี้ 
  1.  เน้ือหา (Content) มีการเชื่อมโยงดานความคิด มีการพัฒนาความคิดจาก
ประสบการณของตนเอง ยกตัวอยางประกอบ ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
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  2.  การเรียบเรียงเนื้อหา(Organization) พิจารณาจากคํานํา การลําดับความคิด
อยางสมเหตุสมผล การสรุป และเนื้อหามีความยาวที่เหมาะสม 
  3.  การใชภาษาในการสื่อความ(Discourse) พิจารณาจากหัวเรื่อง ความกลมกลนื
ในแตละยอหนา  การโยงขอมูล  ศิลปะในการใชคํา  เขียนไดอยางราบรื่น  กระชบัไมเยิ่นเยอ  
มีการอางอิง  
  4.  การใชโครงสรางของประโยคที่ถูกตองตามหลักไวยากรณ (Syntax) 
  5.  คําศัพท (Vocabulary) ใชคําศัพทไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
  6.  กลไกทางภาษา (Mechanics) พิจารณาจาก  การสะกดคํา  การใช
เครื่องหมายวรรคตอน  ความเปนระเบียบเรียบรอยของงานเขียน 
 อัจฉรา  วงศโสธร (2538: 109 – 111) ไดเสนอการประเมินงานเขียนแตละประเภท 
ไวดังนี้ 
  1.  การเขียนแบบบรรยาย ประเมินจากความชัดเจนของสิ่งที่บรรยาย 
  2.  การเขียนอธิบาย ประเมินจากหลักฐาน ความถูกตองและความเปนปจจุบัน
ของขอมูล มีการอางอิงที่เชื่อถือได และยกตัวอยางไดชดัเจน 
  3.  การเขียนชักจูงใจ ประเมินจากประสิทธิผลของการใชภาษาที่นาอาน สะดุดตา 
กระชบัไดใจความ ผูอานคลอยตามในทางความคิดและทางปฏิบัต ิ
 เวเกลิ (Weigle.  2002: 108 – 121) กลาววา ครูควรมีวิธีและเกณฑในการประเมิน
งานเขียนอยางชัดเจน การใหคะแนนงานเขียนแบงออกเปน  3 ประเภท  ดังนี้ 
  1.  การใหคะแนนเฉพาะดาน (Primary trait scoring) เชน  ดูความสามารถในการ
ใชภาษาในการสื่อสารของผูเขียนวาเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม เกณฑที่กําหนดขึ้นอยู
กับประเภทของงานที่มอบหมายใหผูเรียนทํา  
  2.  การใหคะแนนในภาพรวม (Holistic scoring) ผูตรวจอานและใหคะแนนใน
ภาพรวม ใชเวลาในการตรวจไมมาก คะแนนจะสมเหตสุมผลมากกวาการตรวจแบบวเิคราะห 
เพราะคะแนนสะทอนความเปนจริงของผูตรวจที่รูสึกตองานนั้นๆ แตขอเสียของการตรวจแบบนี้
คือ ผูตรวจอาจตีความหมายของเกณฑไมตรงกัน และไมทราบจุดบกพรองที่แทจริงของงาน
เขียนน้ันๆ  
 เวเกลิ  ไดเสนอการใหคะแนนงานเขียนในภาพรวมของขอสอบ TOEFL ดังนี้ 
  6 หมายถึง เขียนเรียงความไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการเรียบเรยีงขอความ 
      และพัฒนาความคิดไดเปนอยางดี รายละเอียดที่ชัดเจน  
      ยกตัวอยาง ขอมูลสนับสนุนสิ่งที่เขียนไดอยางเหมาะสม ใชภาษา 
      ในการสื่อสารไดเปนอยางดี ใชโครงสรางไวยากรณที่หลากหลาย  
      เลือกคําศัพทไดอยางถูกตองและเหมาะสม พบที่ผิดเล็กนอย 
  5 หมายถึง เขียนเรียงความบางตอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เรียบ เรียง 
      ขอความสวนใหญและพัฒนาความคิดไดดี มีขอมูล สนบัสนุน 
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      ความคิด ใชภาษาสื่อสารดี ใชโครงสรางไวยากรณและคําศัพทไดดี 
      มีที่ผิดบาง 
  4 หมายถึง เรียงความสอดคลองกับหัวขอดี แตบางสวนหายไป เรยีบเรียง 
      ขอความและพัฒนาความคดิไดเหมาะสม มีขอมูล สนับสนุน 
      ความคิดบาง ใชภาษาไดเหมาะสม มีที่ผิดบาง ความหมายบางครั้ง 
      คลุมเครือ 
  3 หมายถึง การเรียบเรียงขอมูลยังไมเหมาะสม ขอมูลสนับสน ุนโดยทั่วไป และ  
      การพัฒนาความคิดยังไมเพียงพอ ใชคํายังไมถูกตองเหมาะสม  
      การใชภาษาโครงสรางประโยคผิดมาก 
  2 หมายถึง ไมสามารถเรียบเรียงขอมูลและพัฒนาความคิดได  มีรายละเอียด 
      เล็กนอย หรือไมปรากฎเลย ใชภาษา  โครงสรางประโยคผิดมาก  
      ไมสอดคลองกับความมุงหมาย 
  1 หมายถึง ขอมูลไมมีความสอดคลอง ไมสามารถพัฒนาความคิดไดมีที่ผิด 
      มากมาย 
  0 หมายถึง ไมสามารถสื่อสารได 
 
  3.  การใหคะแนนแบบวเิคราะห (Analytic scoring) เปนการใหคะแนนการใช
ภาษาในแตละดาน มีความนาเชื่อถือไดมากกวาการใหคะแนนแบบภาพรวม ทําใหรูจุดบกพรอง
ของงานเขียนแตละชิ้น แตใชเวลาในการตรวจคอนขางมากเพราะตองพิจารณาตามหัวขอตางๆ  
จาคอบส และคณะ (Weigle. 2002 : 77 - 107 ; citing Jacobs; et al.  1981: 30) ไดกําหนด
เกณฑการใหคะแนนงานเขยีนแบบวิเคราะหดังแสดงใน ตาราง 1 
 
ตาราง 1 เกณฑการใหคะแนนงานเขียนแบบ ESL Composition Profile ของจาคอบส และคณะ 
 

ดาน คะแนน เกณฑ 
   

เน้ือหา 30 – 27    ดีเยี่ยมถึงดีมาก มีความรูในเรื่องที่เขียนเปนอยางดี เน้ือหา
มีความสอดคลองกับหัวขอที่กําหนด และขยายความได   

 26 – 22 ดีถึงปานกลาง มีความรูในเรื่องที่เขียนพอประมาณ ขอมูล
อยูในวงจํากัดเนื้อหาสวนใหญสอดคลองกับหัวขอ แตขาด
รายละเอียด  

 21 – 17 พอใชถึงออน มีความรูในเรือ่งที่เขียนในวงจํากัดเนื้อหานอย 
สัมพันธกับหวัขอไมเพียงพอ 
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ตาราง 1 (ตอ)  
 

ดาน คะแนน เกณฑ 
   

 16 – 13 ออนมาก ไมมีความรูเกี่ยวกบัเรื่องที่เขียน เน้ือหาไม
สัมพันธกับหวัขอ หรือไมเพียงพอตอการประเมิน 

   

การเรียบเรียงเน้ือหา 20 – 18    ดีเยี่ยมถึงดีมาก แสดงความคิดเห็นอยางชัดเจน มีขอมูล 
มาสนับสนุน ไมเยิ่นเยอ นําเสนออยางมีลําดับ มีความ
กลมกลืน 

 17 – 14 ดีถึงปานกลาง ลําดับขอมูลอยางอิสระแตแสดงความคดิ
หลักใหเห็น ขอมูลสนันสนุนมีจํากัด มีความสมเหตุสมผล
แตลําดับขั้นตอนยังไมสมบูรณ 

 13 – 10 พอใชถึงออน เน้ือหาไมราบรื่น ความคิดไมตอเน่ืองกันขาด
การลําดับขั้นตอนที่สมเหตสุมผล 

 9 – 7 ออนมาก ไมสามารถสื่อสารได ไมมีการลําดับขั้นตอน
หรือไมเพียงพอตอการประเมิน 

   

คําศัพท 20 – 18 ดีเยี่ยมถึงดีมาก สามารถใชศัพท สํานวนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความรอบรูในรูปแบบของคํา 

 17 – 14 ดีถึงปานกลาง ใชศัพท สํานวนผิดบางในบางครั้ง แตยังสื่อ
ความหมายได 

 13 – 10 พอใชถึงออน ใชศัพทในวงจํากัด ใชศัพท สํานวนผิดบอย
มาก ความหมายสับสนหรือคลุมเครือ 

 9 – 7 ออนมาก มีความรูในเรื่องการใชศัพท สํานวนนอยมาก
หรือไมเพียงพอตอการประเมิน 

   

การใชภาษา 25 – 22   ดีเยี่ยมถึงดีมาก ใชโครงสรางประโยคที่ซบัซอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ พบขอผิดนอยมากในเรื่องความสอดคลอง
ระหวางประธานกับกริยา การใชกาล (tense) การลําดับคํา
หนาที่ของคํา  คํานําหนานาม  คําสรรพ  นาม คําบุพบท 

 21 – 18 ดีถึงปานกลาง ใชโครงสรางประโยคงายๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีปญหาในการใชประโยคที่ซับซอนบางพบ
ขอผิดหลายแหงในเรื่องความสอดคลองระหวางประธานกับ
กริยา  การใชกาล  การลําดับคํา  หนาที่ของคํา  คํานําหนา
นาม  คําสรรพนาม  คําบพุบท แตยังสื่อความหมายได  
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ตาราง 1 (ตอ)  
 

ดาน คะแนน เกณฑ 
   

 17 – 11 พอใชถึงออน มีปญหามากทั้งโครงสรางประโยคที่งายๆ 
และประโยคทีซ่ับซอน พบขอผิดบอยมากในเรื่องความ
สอดคลองระหวางประธานกับกริยา การใชกาล การลาํดับ
คําหนาที่ของคํา คํานําหนานาม คําสรรพนาม คําบุพบท 
ประโยคไมสมบูรณ ประโยคที่ตอกันโดยไมมีคําเชื่อม
ความหมายสับสนหรือคลุมเครือ 

 10 – 5 ออนมาก ไมมีความรูในการสรางประโยค พบที่ผิดเกือบ
ทั้งหมด สื่อสารไมได หรือไมเพียงพอตอการประเมิน 

   

กลไกทางภาษา    5  ดีเยี่ยมถึงดีมาก มีความรูในรูปแบบการใชภาษา พบที่ผดิ
เล็กนอยในเร่ืองการสะกดคํา การใชเครื่องหมายตางๆ  การ
ใชตวัอักษร และการยอหนา 

 4     ดีถึงปานกลาง พบที่ผิดบางในเรื่องการสะกดคํา การใช
เครื่องหมายตางๆ การใชตวัอักษร และการยอหนา แต ยัง
สื่อความหมายได  

 3   
  พอใชถึงออน พบที่ผิดบอยมากในเรื่องการสะกดคํา การใช

เครื่องหมายตางๆ การใชตวัอักษร การยอหนาลายมืออาน
ยากมาก ความหมายสับสนและคลุมเครือ 

    2  ออนมาก ไมมีความรูในรูปแบบการใชภาษา พบขอผิดสวน
ใหญในเรื่องการสะกดคํา การใชเครื่องหมายตางๆ  การใช
ตัวอักษร การยอหนา ลายมอือานไมออกหรือไมเพียงพอ
ตอการประเมนิ 

   

                    
ที่มา : Sara Cushing Weigle.  (2002).  Assessing Writing.  p. 116. 
   
 
 เอกรินทร  สี่มหาศาล (2546 : 428 – 429) ไดใหตัวอยางเกณฑประเมินระดับ
คุณภาพของผลงานการเขยีนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยกําหนดรายละเอียด
การใหระดับคะแนนแบบแยกสวนคุณภาพ 5 ระดับ (Analytic Rubric)  ดังนี้ 
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  กรอบความคดิและการวางโครงเรื่อง 
   ระดับ 5  วางโครงเรื่องโดยการวิเคราะหชื่อเร่ือง แสดงความคิดและขอมูล 
      สนับสนุนสอดคลองกับเรื่องที่กําหนดให 
   ระดับ 4  วางโครงเรื่องโดยการวิเคราะหชื่อเร่ือง แสดงความคิดและขอมูล 
      สนับสนุนสอดคลองกับเรื่องที่กําหนดให แตยังไมชัดเจน เทากับ 
      ระดับที่ 5 
   ระดับ 3  วางโครงเรื่องไมคอยตรงกับชื่อเรื่อง แสดงความคิดและขอมูล 
      สนับสนุนไมคอยสอดคลองกับเรื่องที่กําหนดให 
   ระดับ 2  วางโครงเรื่องไมตรงกับชื่อเรื่อง แสดงความคิดและขอมูล  
      สนับสนุน  ไมสอดคลองกับเรื่องที่กําหนดให 
   ระดับ 1  ไมมีการวิเคราะหชื่อเร่ือง โครงเรื่องไมตรงกับชื่อเรื่อง ไมมี 
      การแสดงความคิดเห็นและขาดขอมูล 
  การลําดับเนื้อเรื่องและการนําเสนอเรื่องราว 
   ระดับ 5  มีการเรียบเรยีงเนื้อเร่ืองเปนขั้นตอนอยางดี เน้ือเรื่องมีความ 
      สอดคลอง  กลมกลืนดีมาก 
   ระดับ 4  มีการเรียบเรยีงเนื้อเร่ืองเปนขั้นตอนดี เน้ือเรื่องมีความสอดคลอง 
      กลมกลืนดี 
   ระดับ 3  มีการเรียบเรยีงเนื้อเร่ืองตามลําดับ การดําเนินเรื่องบางครั้ง 
      ไมคอยสอดคลองและไมคอยเชื่อมโยงกันเทาที่ควร 
   ระดับ 2  ขาดการเรียบเรียงเนื้อหา การดําเนินเรื่องไมสอดคลองและ 
      ไมเชื่อมโยง บอยมาก 
   ระดับ 1  ไมมีการเรียบเรียงเนื้อหา การดําเนินเรื่องไมสอดคลองและ 
      ไมเชื่อมโยง  แบบแผนการใชภาษาและวิธีการเขียน 
   ระดับ 5  เขียนประโยค ใชศัพท สํานวน สะกดคํา ใชเครื่องหมายวรรคตอน 
      ไดอยางถูกตองและเหมาะสม ลายมือเรียบรอย 
   ระดับ 4  เขียนประโยค ใชศัพท สํานวน สะกดคํา ใชเครื่องหมายวรรคตอน  
      ไดถูกตอง ลายมือเรียบรอย 
   ระดับ 3  มีปญหาบางในการเขียนประโยค ใชศัพท สํานวน สะกดคํา ใช 
      เครื่องหมายวรรคตอน ลายมืออานออก 
   ระดับ 2  มีปญหามากในเรื่องเขียนประโยค ใชศัพท สํานวน สะกดคํา  
      ใชเครื่องหมายวรรคตอน  ลายมืออานคอนขางยาก 
   ระดับ 1  ไมสามารถเขยีนประโยค  ใชศัพท  สํานวน  สะกดคํา  ใช 
      เครื่องหมาย   วรรคตอนไดอยางถูกตอง ลายมืออานยาก 
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 หนวยศึกษานเิทศก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 25) ไดใหตัวอยางเกณฑการ
ประเมิน การอานและเขียนสรุปเรื่อง และการเขียนเรียงความ โดยแบงระดับการประเมินออกเปน 
4 ระดับคือ  
  การประเมิน การอานและเขียนสรุปเรือ่ง 
   ระดับที่ 4 มากที่สุด 
   ระดับที่ 3 ปานกลาง 
   ระดับที่ 2 นอย   
   ระดับที่ 1 นอยที่สุด  
  และใหรายการในการประเมินดังน้ี 
   ความคิด (Idea)  
    1.  ผูเขียนเขยีนเรื่องไดชัดเจน 
    2.  ผูเขียนแสดงขอมูลเพียงพอกับเรื่องที่เขียน 
   ลําดับขั้นตอน (Organization) 
    3.  การนําเรื่อง 
    4.  การสรุปเรื่อง 
    5.  ผูเขียนนําเสนอแนวความคิดอยางมีลําดับ 
   น้ําเสียง (Voice) 
    6.  งานเขียนบงบอกถึงตวัผูเขียน 
    7.  งานเขียนแสดงความรูสึกและความคดิของผูเขียน 
   ขอความ (Word choice) 
    8.  ผูเขียนสื่อความใหผูอานเขาใจได 
    9.  ผูเขียนใชคําแสดงความหมายดี 
   ประโยค (Sentence fluency) 
    10. ผูเขียนมีวิธีการเขียนประโยคที่แตกตางกัน 
   ภาพรวมของงานเขียน (Writing convention) 
    11. ผูเขียนเขยีนตัวหนังสือสวยงาม ถูกตอง 
    12. ผูเขียนสะกดคํา ใชเครือ่งหมายวรรคตอนถูกตอง 
   การประเมินการเขียนเรียงความ 
    ระดับที่ 4 เขียนตรงตามชื่อเรื่อง 
       แสดงถึงความคิด 
       เขียนไดละเอียด ทําใหเขาใจเรื่อง 
       เขียนประโยคไดถูกตอง สวยงาม เปนระเบียบ 
       แสดงภาพเหมาะสมกับเรื่องที่เขียน 
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    ระดับที่ 3 เขียนตรงตามชื่อเรื่อง 
       แสดงถึงความคิด 
       ขาดขอมูลบางสวน ทําใหเขาใจเรื่องผิด 
       เขียนประโยคผิดเล็กนอย แตเปนระเบียบ 
       แสดงภาพบางสวนกับเรื่องที่เขียน 
    ระดับที่ 2 เขียนไมตรงตามชื่อเรื่อง 
       ไมแสดงถึงความคิด 
       ขาดขอมูลคอนขางมาก ทําใหเขาใจเรื่องผิด 
       เขียนประโยคผิด ไมเปนระเบียบ 
       แสดงภาพไมตรงกับเรื่องทีเ่ขียน 
    ระดับที่ 1 เขียนไมตรงตามชื่อเรื่อง 
       ไมแสดงถึงความคิด 
       ขาดขอมูลมาก ทําใหเขาใจเรื่องผิด 
       เขียนประโยคผิด ไมเปนระเบียบ สกปรก 
       ไมแสดงภาพเลย 
 

 จากแนวคิดการประเมินงานเขียนดังกลาว ผูวิจัยไดเลอืกใชเกณฑการประเมินงาน
เขียนโดยดัดแปลงจากเกณฑของจาคอบส และคณะ (Weigle ; อางอิงจาก Jacobs; et al.  
1981: 30)  และ เอกรินทร  สี่มหาศาล (2546: 428 – 429) เพราะ ครอบคลุมองคประกอบของ
ภาษาทั้งหมด มีความเที่ยงตรงในการใหคะแนน และยงัทําใหครูและผูเรียนทราบจดุบกพรอง
ของงานเขียนแตละชิ้น และสามารถนํามาพัฒนางานเขียนของตนเองไดเปนอยางดี 
 

งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนการเขียนในประเทศและตางประเทศ 
 งานวิจัยภายในประเทศ 
  รัตนา  ดีศาลา (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชชดุฝกซึ่งประกอบดวยการฝก
ความสามารถดานการเขียนคําศัพท  การเขียนบทสนทนาและเขียนประโยคบรรยายภาพ จาก
เน้ือหาในหนังสือ English Is Fun Book 4  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัย
พบวา เม่ือทําการฝกโดยใชแบบฝก เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษแลว 
ความสามารถทั้ง 3 ดาน คือ ดานการเขียนคําศัพท ดานการเขียนบทสนทนา และดานการเขียน
ประโยคบรรยายภาพ หลังไดรับการฝกสงูกวากอนไดรับการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 
.01 
  เชาวณี  คําเลศิลักษณ (2545: 54 – 55) ไดรายงานการวิจัยเรื่อง การสรางแบบฝก
เสริมทักษะเขยีนภาษาอังกฤษ  เพ่ือการสื่อสารสําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนดรุณา
ราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สรุปไดวา  ความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษของ
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ผูเรียนหลังจากไดรับการฝกจากแบบฝกทักษะการเขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นสูงกวากอนไดรับการฝก
จากแบบฝกเสริมทักษะเขยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  
  สิริมาน  ยุวโสภีร (2545: บทคัดยอ) ไดเปรียบเทยีบความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ เจตคติและความคิดสรางสรรคทางภาษาของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ
การสอนเขียนตามแนวทฤษฏีการสอนแบบอรรถฐาน และการสอนแบบเดิม พบวา ความสามารถ 
ในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนที่ไดรับการสอนเขยีนตามแนวทฤษฏีการสอนแบบอรรถฐาน 
และผูเรียนที่ไดรับการสอนแบบเดิม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ความคิดสรางสรรคทางภาษา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
  สุภาวดี  ปุญจบัน (2546: บทคัดยอ) ไดเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนโดยแบบฝกการเขยีนเชิง
สรางสรรคกับการสอนแบบปกติ พบวา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเชิงสรางสรรค สูงกวาผูเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 งานวิจัยตางประเทศ 
  คาลเดอรอน (Calderon.  1999: Online) กลาวถึง ผลการจัดการเรียนการสอน
ดวยรูปแบบ CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) ที่เนนพัฒนาทักษะ
การอาน – เขยีน  ในโรงเรียน Ysleta ของผูเรียนเกรด 2, 3 และ 4 ผูเรียนกลุมทดลอง และ 
กลุมควบคุมจํานวนกลุมละ 12 หอง พบวา ผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบ CIRC สามารถเขาใจเรื่อง 
และบอกรายละเอียดของเรื่องที่อานไดดีขึ้น นอกจากนี้ ผูเรียนยังสามารถเขียนเรื่องไดยาวขึ้น 
ผลการวิเคราะหจากวีดิทัศน พบวา ผูเรยีนไดชวยเหลือดานการเรียนซ่ึงกันและกัน  กลาแสดง
ความคิดเห็นในกลุมของตนเอง และหนาชั้นเรียน เปนการเรียนการสอนที่สรางบรรยากาศของ
การเรียนรู มีการพัฒนาทักษะดานปฏิสัมพันธ เม่ือมีผูเรียนใหมเขามาในชั้นเรียน ก็จะถูกนําเขา
กลุมมีการชวยเหลือในเรื่องการเรียนเปนอยางดี 
  คอส และ มาสโลวสกี (Kos; & Maslowski.  2001: 567 – 584)  ไดทําวิจัยเรื่อง
สิ่งสําคัญในงานเขียนของผูเรียนเกรดสองจํานวน 15 คน และจากการสัมภาษณผูเรียนหลังจาก
ครูจัดกิจกรรมการเขียน ผูเรยีนชื่นชอบ และใหความสําคัญกับงานเขยีนที่ใชจินตนาการ และ
ความคิดสรางสรรคมากที่สดุ นอกจากนี้ ยังไดพัฒนาทักษะทางการเขียนมากขึ้น 
  เซียง (Xiang.  2004: 238 – 245) ไดทําวิจัยเรื่อง การสนับสนุนใหตรวจสอบงาน
เขียนดวยตนเอง ของผูเรียนจีน ผูเรยีนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีจํานวนกลุมละ 29 คน 
ผลการวิจัยพบวา เม่ือใหผูเรียนในกลุมทดลองชวยกันตรวจสอบงานเขียนกันเอง ผูเรียนมีการ
พัฒนาในเรื่องการลําดับขั้นตอนขอมูลในการเขียนมากที่สุด  
  จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศนี ้สรุปไดวา 
การใชกิจกรรมการเขียนทีห่ลากหลายและสัมพันธกบัชีวติประจําวันของผูเรียน ใหผูเรียนได
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แสดงความคดิเห็น สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
นํากิจกรรมการเขียนที่มีความหลากหลายและสงเสริมความสามารถทางการเขียน อีกทั้งกระตุน
ใหผูเรียนตองการเขียนเพ่ือสื่อความหมายไปทดลองใชกับผูเรียน 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

   
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  2.  ระยะเวลาในการทดลอง 
  3.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  5.  การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ เปนนักเรียนที่จบการศกึษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
และจะเขาศึกษาตอระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2548  ที่เรียนภาคฤดูรอน โรงเรียน
เซนตโยเซฟ  บางนา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ   จํานวน 6 หองเรียน 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 6  และจะเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2548  ที่เรียนภาคฤดูรอน 
จํานวน 15 คน  ซึ่งไดมาดวยความสมัครใจ 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
  ใชระยะเวลาในการทดลอง  4 สัปดาห  สัปดาหละ  4 คาบ  คาบละ  60 นาที  
รวมเวลา  16 คาบ  
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดจัดทําเครื่องมือสําหรับใชในการวิจัย  จํานวน 3 ชิ้น  ดังนี้ 
 1.  แผนการเรียนรู  (ดูรายละเอียดภาคผนวกหนา 49 – 71) 
  1.1  ข้ันตอนในการสรางแผนการเรียนรู   
   1.1.1  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544  กลุมสาระ 
การเรียนรูภาษาตางประเทศในสาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ศึกษาวธิีการสอนเขียนจาก
หนังสือ Techniques in Teaching Writing, Teaching Writing Skills และ How to Teach 
Writing  และศึกษาการจัดกิจกรรมการเขียนจากหนังสือ  กิจกรรมภาษาอังกฤษกับเด็ก  เกม
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ภาษาอังกฤษกับเด็ก  กิจกรรมการสอนเขียน  Beginning to Write,  Interactive Techniques 
for the ESL Classroom,  The Q Book,  Grammar Practice Activities และ Once Upon a  
Time 
   1.1.2  ศึกษากิจกรรมการเขียนที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2544  เพ่ือเปนแนวทางในการเลือกเน้ือหา และประเภทกจิกรรมการเขียนที่จะ
นํามาใชในการวิจัย 
   1.1.3  สรางแผนการเรียนรูจํานวน 8 แผน  ประกอบดวยเนื้อหาการเขียน  
8 ประเภท  ดังนี้ 
   

แผนที่ ชื่อกิจกรรม เน้ือหา โครงสรางทางภาษา ลักษณะกิจกรรม 
1 Design a T-shirt การเขียนใหขอมูล  Present Simple Tense กิจกรรมเดี่ยว 
2 Wild Sentences การเขียนบรรยายภาพที่วาดจาก

จินตนาการและความคิดสรางสรรค 
Present Simple Tense กิจกรรมกลุม  

3 Alphabet Poems การเขียนคําประพันธ Present Simple Tense กิจกรรมเดี่ยว 
4 Describing 

Places 
การเขียนบรรยายสถานที่  There is / There are  

Preposition 
กิจกรรมเดี่ยว 

5 Your Imagination การเขียนแสดงความรูสึกหรือ
ความคิดเห็นจากดนตรีที่ไดฟง 

Present Tense กิจกรรมคู 

6 Story Writing การเขียนเรื่องส้ันๆ  Past Simple Tense กิจกรรมกลุม 
7 Time Machine การเขียนเลาเรื่อง  Conditional Type 2 กิจกรรมกลุม 
8 Picture 

Composition 
การเขียนเลาเหตุการณจากรูปที่
ผูเรียนชวยกันวาดขึ้น  

Past Simple Tense กิจกรรมคู 

   
  1.2  วิธีการหาคุณภาพแผนการเรียนรู   
   1.2.1  นําแผนการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
   1.2.2  นําขอมูลยอนกลับจากผูเชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
แผนการเรียนรู 
   1.2.3  นําแผนการเรียนรูทีป่รับปรุงแกไขแลว ไปใชกบักลุมตวัอยาง ซึ่งเปน
นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6  และจะเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ปการศึกษา 2548 ที่เรียนภาคฤดูรอน จํานวน 15 คน ใชระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห 
สัปดาหละ  4 คาบ  คาบละ 60 นาที  รวมเวลา 16 คาบ  
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 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนและเกณฑการประเมิน  
(ดูรายละเอียดภาคผนวกหนา 73 – 76) 
  2.1  ข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนและ
เกณฑการประเมินความสามารถดานการเขียน 
   2.1.1  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544  กลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกีย่วของกับทักษะการเขียน ศึกษาตําราเกี่ยวกบั
การสรางแบบทดสอบเขียนของ เวเกิล (Weigle.  2002: 77 – 107) และ อัจฉรา วงศโสธร 
(2538: 109 – 111) และเกณฑการวัดความสามารถดานการเขียนของจาคอบส และคณะ  
(Weigle ; 2002 : 77 – 107; citing Jacobs; et al.  1981: 30) และ เอกรินทร  สี่มหาศาล (2546: 
428 – 429) 
   2.1.2  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน โดยวัดความสามารถ
ของผูเรียนในดานเนื้อหา การลําดับขั้นตอน การใชคําศัพท การใชภาษา และกลไกทางภาษา 
เปนแบบวัดทีใ่หผูเรียนเขียนเรียงความมคีวามยาวไมต่าํกวา 80 คํา  ใชเวลา 1 ชัว่โมง  ใช
ทดสอบทั้งกอนและหลังการทดลอง มีผูประเมิน 3 คน ไดแก ผูวิจัย และครูทีส่อนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 2 คน เปนผูตรวจใหคะแนน โดยใชเกณฑการประเมินงานเขียน 
ที่ดัดแปลงจากแนวความคดิของ จาคอบส และคณะ (Weigle ; 2002 : 77 – 107; citing 
Jacobs; et al.  1981: 30) และ เอกรินทร  สี่มหาศาล (2546: 428 – 429) โดยนําผลคะแนนที่
ไดจากการสอบกอน และหลังการทดลองมาวิเคราะหเปรียบเทยีบความแตกตางความสามารถ
ทางการเขียนของผูเรียน 
  2.2  วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนและ
เกณฑการประเมินความสามารถดานการเขียน 
   2.2.1  นําแบบทดสอบและเกณฑการประเมินความสามารถดานการเขียนไป
ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
   2.2.2  นําขอมูลยอนกลับจากผูเชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 
   2.2.3  นําแบบทดสอบและเกณฑการประเมินความสามารถดานการเขียนที่
ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชกบันักเรียนที่เปนกลุมทดลอง รวม 15 คน  
   2.2.4  ผูวิจัย และครูทีส่อนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 2 คน ศึกษา
เกณฑการประเมินและทดลองประเมินงานเขียน และอภิปรายผล  เพ่ือใหเขาใจการใชเกณฑที่
ตรงกัน ในการประเมินผลการทดสอบของผูเรียนกอนและหลังการทดลอง เพ่ือใหคาของคะแนน
มีความเชื่อม่ัน 
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 3.  แบบประเมินความสามารถดานการเขียนระหวางการทดลอง  
  ใชเพ่ือศึกษาพัฒนาการดานการเขียนของผูเรียน  (ดูรายละเอียดภาคผนวกหนา 
 77 – 79)   
  3.1  ข้ันตอนในการสรางแบบประเมนิความสามารถดานการเขียนระหวาง
การทดลอง  
   3.1.1  ศึกษาแนวทางการวดัผลและประเมินผลที่กําหนดในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ของกลุมสาระภาษาตางประเทศ และแบบประเมิน
ความสามารถดานการเขียนจากงานวิจัยของ วัชรา หมัดปองกันตัว (2545: 50 – 51) และ 
ณัฏฐา  ถิละวฒัน (2547: 41 – 42) 
   3.1.2  สรางแบบประเมินความสามารถดานการเขียนระหวางการทดลอง  
โดยดัดแปลงจากงานวิจัยของ วัชรา  หมัดปองกันตัว (2545: 50 – 51) และ ณัฏฐา  ถิละวัฒน 
(2547: 41 – 42) แบบประเมินแบงเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 มีขอความ 8 ขอ  กําหนดการประเมิน
แบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (1 – 5)  โดยใชวิธขีอง ลิเคิรท พวงรัตน ทวีรตัน (2538: 
106 – 108) ตอนที่ 2 เปนแบบปลายเปดเพื่อใหผูประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เปน
เครื่องมือที่ผูวิจัย และผูเรียนใชประเมินงานเขียนทุกชิน้ระหวางการทดลองหลังจบการสอนตาม
แผนการเรียนรูแตละแผน  จํานวน 8 ชิ้น 
   ความหมายของแตละระดับคะแนน 
    ระดับ  5 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนมากที่สุด 
    ระดับ  4 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนมาก 
    ระดับ  3 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนปานกลาง   
    ระดับ  2 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนนอย   
    ระดับ  1 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนนอยที่สุด 
 

  3.2  วิธีการหาคุณภาพแบบประเมินความสามารถดานการเขียนระหวาง
การทดลอง   
   3.2.1  นําแบบประเมินความสามารถดานการเขียนระหวางการทดลองไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
   3.2.2  นําขอมูลยอนกลับจากผูเชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแกไขขอบกพรองแบบ
ประเมิน เพ่ือนําไปใชในการทดลอง 
   3.3.3  นําแบบประเมินความสามารถดานการเขียนระหวางการทดลอง ให
ผูเรียนศึกษาเกณฑการประเมินและทดลองประเมินงานเขียน และอภิปรายผล 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลมีวธิกีารดําเนินการดังนี้ 
 1.  ทดสอบผูเรียนกอนการทดลอง โดยใชเวลา 1 ชั่วโมง 
 2.  นําแผนการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชกับกลุมตัวอยางเปนเวลา 4 สัปดาห  
รวม 16 ชั่วโมง 
 3.  ระหวางการทดลอง ผูวิจัยและผูเรียนประเมินงานเขียน หลังจากงานเขียนเสรจ็
สมบูรณจํานวน 8 ชิ้น โดยใชแบบประเมินความสามารถดานการเขียนระหวางการทดลอง 
 4.  ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังการทดลอง โดยใชเวลา 1 ชั่วโมง 
 5.  ผูประเมิน 3 คน ไดแก  ผูวิจัย และครูที่สอนในระดบัมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน  
2 คน เปนผูตรวจใหคะแนน  โดยใชเกณฑประเมินงานเขียนที่ดัดแปลงมาจากแนวคิดของ 
จาคอบส และคณะ (Weigle ; 2002 : 77 – 107; citing Jacobs; et al.  1981: 30) และ เอกรินทร   
สี่มหาศาล (2546: 428 – 429) 
 6.  นําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห 
 7.  สรุปและอภิปรายผล 
  

การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดกระทําและวเิคราะหขอมูลมีวิธีการดําเนินการดังนี้ 
 1.  นําผลคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง จากผูประเมิน 3 คน 
มาหาคาเฉลี่ย และนําคาเฉลี่ยที่ไดมาวิเคราะหหาความแตกตางของคะแนนกอนและหลังการ
ทดลอง ดวยคาสถิติ t-test แบบ dependent samples 

 2.  นําผลการประเมินความสามารถดานการเขียนระหวางการทดลอง มาหาคาเฉลี่ย 
(Mean) แลวแปลคาเฉลี่ยความสามารถดานการเขียนโดยใชเกณฑ ดังน้ี (กาญจนา วัฒายุ. 
2544: 99 ; อางอิงจาก  Best.  1981: 147)  
  คาเฉลี่ย   1.00 – 1.49 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนนอยที่สุด 
  คาเฉลี่ย   1.50 – 2.49 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนนอย 
  คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนมาก 
  คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนมากที่สุด
 3.  นําขอมูลที่ไดมาสรุป หาคารอยละและเขียนรายงานเปนความเรยีง 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหคาสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพ่ือ 
 1.  หาคาเฉลีย่ (Mean) ของคะแนนความสามารถดานการเขียนระหวางการทดลอง 
และคะแนนการเขียนกอนและหลังการทดลอง   
 2.  หาคา  t-test แบบ dependent samples วิเคราะหความแตกตางของคะแนน
ความสามารถดานการเขียนกอนและหลังการทดลอง  
 3.  หาคารอยละจากความคดิเห็นเพิ่มเติมในแบบประเมนิความสามารถดานการเขียน
ระหวางการทดลอง 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

   
 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการศึกษาผลการใชกิจกรรมการเขียนเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  โดยทดลองกับกลุมตัวอยาง 15 
คน ใชระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห สัปดาหละ 4 คาบ คาบละ 60 นาที รวมเวลา 16 คาบ  
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห็ขอมูล  
 X   หมายถึง คาเฉลี่ย 
 N  หมายถึง จํานวนผูเรียนทั้งหมดในกลุมตัวอยาง 
 X  หมายถึง ผลรวมคะแนนของผูเรียนที่ใหโดยผูประเมินคนที่ 1 Σ

 Y  หมายถึง ผลรวมคะแนนของผูเรียนที่ใหโดยผูประเมินคนที่ 2 Σ

 Z  หมายถึง ผลรวมคะแนนของผูเรียนที่ใหโดยผูประเมินคนที่ 3 Σ

 t  หมายถึง คาสถิตใินการแจกแจง 
 D  หมายถึง คะแนนผลตางระหวางการทดสอบหลังการทดลองกับกอนการทดลอง 
 

ลําดับขั้นในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  เปรียบเทยีบความสามารถดานการเขียนของผูเรียนกอนและหลงัการ
ทดลอง ดังนี้ 
  นําผลคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง จากผูประเมิน 3 คน 
มาหาคาเฉลี่ย และนําคาเฉลี่ยที่ไดมาวิเคราะหหาความแตกตางของคะแนนกอนและหลังการ
ทดลอง ดวยคาสถิติ t-test แบบ dependent samples 
 2.  ศึกษาความสามารถดานการเขียนระหวางการทดลอง ดวยการนําขอมูลที่เก็บ
รวบรวมทั้งหมดมาวิเคราะหดังตอไปน้ี 
  2.1  นําผลการประเมินความสามารถดานการเขียนระหวางการทดลองที่ผูเรียน
ประเมินตนเอง มาหาคาเฉลี่ย (Mean) แลวแปลคาเฉลีย่ความสามารถดานการเขียนโดยใช
เกณฑ ดังนี้ (กาญจนา  วัฒายุ.  2544: 99 ; อางอิงจาก Best.  1981: 147)  
  คาเฉลี่ย   1.00 – 1.49 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนนอยที่สุด 
  คาเฉลี่ย   1.50 – 2.49 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนนอย 
  คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนมาก 
  คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนมากที่สุด 
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  2.2  นําขอมูลที่ไดจากการแสดงความคิดเห็นแบบปลายเปดของผูเรียนมาสรุป  
หาคารอยละและรายงานผลเปนความเรียง 
  2.3  นําผลการประเมินความสามารถดานการเขียนระหวางการทดลองที่ผูวิจัย
ประเมินผูเรียน มาหาคาเฉลี่ย (Mean) แลวแปลคาเฉลีย่ความสามารถดานการเขียน 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  ความสามารถดานการเขียนของผูเรียนกอนและหลงัการทดลอง ปรากฏผลดังนี้ 
  1.1  จากการนําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง จากผู
ประเมิน 3 คน มาหาคาเฉลี่ย ปรากฏผลดังแสดงใน ตาราง 2 
 

ตาราง 2  ผลคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบกอนและหลงัการทดลอง โดยผูประเมิน 3 คน 
 

คะแนนกอนการทดลอง คะแนนหลังการทดลอง 
(20 คะแนน) (20 คะแนน) 
ผูประเมินคนที่ ผูประเมินคนที่ 

 
นักเรียน 
คนที่ 

 1 2 3 

 
คาเฉล่ีย 

 
1 2 3 

 
คาเฉล่ีย 

 

         

1 8 8 7       7.67  10 11 10    10.33  
2 14 12 12      12.67  19 16 18    17.67  
3 6 5 3       4.67  7 8 7     7.33  
4 4 3 2       3.00  10 9 10     9.67  
5 12 11 13      12.00  15 16 17    16.00  
6 8 7 9       8.00  14 11 13    12.67  
7 9 8 10       9.00  12 12 12    12.00  
8 3 4 3       3.33  12 14 15    13.67  
9 1 1 1       1.00  6 8 8     7.33  
10 8 8 10       8.67  14 16 15    15.00  
11 6 7 7       6.67  10 11 12    11.00  
12 3 6 5       4.67  9 11 13    11.00  
13 9 12 10      10.33  12 14 13    13.00  
14 7 4 5       5.33  11 12 10    11.00  
15 6 4 5       5.00  11 10 12    11.00  

         

N = 15 Σ X= 104 Σ Y =100 Σ Z =102    102.00  Σ X =172 Σ Y= 179 Σ Z =185  178.67  
         

X  6.93 6.67     6.80        6.80     11.47     11.93     12.33     11.91  
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 จากตาราง 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง คะแนนกอน
การทดลองมีคาเฉลี่ย 6.80 และ คะแนนหลังการทดลองมีคาเฉลี่ย 11.91 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
5.11 
  1.2  จากการศึกษาผลคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง จาก 
ผูประเมิน 3 คน มาหาคาเฉลี่ยและวิเคราะหความแตกตางของคะแนนกอนและหลังการทดลอง 
ดวยคาสถติิ t-test แบบ dependent samples เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางดาน
ความสามารถของนักเรียนกอนและหลังการทดลอง ดังปรากฏใน ตาราง 3 
 
ตาราง 3  ผลการเปรียบเทยีบความสามารถของผูเรียนกอนและหลงัการทดลอง 
 

คะแนน คะแนน 
กอนการ 
ทดลอง 

หลังการ
ทดลอง 

นักเรียน 
คนที ่

(20 คะแนน) (20 คะแนน) 

D D2 t 

             

1 7.67 10.33 -2.66 7.08   
2 12.67 17.67 -5.00 25.00   
3 4.67 7.33 -2.66 7.08   
4 3.00 9.67 -6.67 44.49   
5 12.00 16.00 -4.00 16.00   
6 8.00 12.67 -4.67 21.81   
7 9.00 12.00 -3.00 9.00   
8 3.33 13.67 -10.34 106.92   
9 1.00 7.33 -6.33 40.07 t = 9.58  
10 8.67 15.00 -6.33 40.07 มีนัยสําคัญทาง 
11 6.67 11.00 -4.33 18.75 สถิติที่ระดับ .01 
12 4.67 11.00 -6.33 40.07   
13 10.33 13.00 -2.67 7.13   
14 5.00 11.00 -6.00 36.00   
15 5.00 11.00 -6.00 36.00   

       

N = 15 Σ X =101.68 Σ Y =178.67 Σ D = -76.99 Σ D2 = 455.45    
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 เม่ือเปดตารางคา t ที่ระดับนัยสําคัญ .01 และหาคาความเปนอิสระ (Degree of 
freedom)   
= n – 1 ในที่นี้ n – 1 = 14 คา t มีคา 2.97 จากตาราง 3 คา t คํานวณ = 9.58 ซึ่งมีคาสูงกวาคา 
t ที่ดูจากตาราง แสดงวา  ความสามารถในการเขียนของนักเรียนกอนและหลังการทดลอง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยคาเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองอยูที่ 
6.80 และ 11.91 ตามลําดับ แสดงวา การใชกิจกรรมการเขียนชวยใหนักเรียนพัฒนา
ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ 
 2.   ผลการประเมินความสามารถดานการเขียนระหวางการทดลอง 
  2.1 ความสามารถดานการเขียนที่นักเรยีนประเมินตนเอง หลังจากงานเขียนแตละ
ชิ้นเสร็จสมบูรณจํานวน 8 ชิ้น ปรากฏผลดังตาราง 4 
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ตาราง 4  ผลการประเมินความสามารถดานการเขียนทีผู่เรียนประเมินตนเอง 
 

ลําดับที่ของ คะแนนเฉลี่ยของงานเขียนชิ้นที ่
นักเรียน 1 2 3 4 5 6 7 8 
                  

1 2.75 3.00 3.13 3.25 3.63 3.88 4.13 4.25 
2 2.25 2.38 2.63 2.88 3.25 3.75 4.25 4.38 
3 2.50 2.88 3.13 3.38 4.00 4.38 4.38 4.75 
4 2.63 3.13 3.63 3.50 3.75 3.75 4.13 4.38 
5 2.88 3.25 3.50 3.63 3.88 4.13 4.38 4.38 
6 3.25 3.63 3.75 4.00 4.38 4.63 4.88 4.88 
7 3.13 3.50 3.75 3.88 4.38 4.50 4.88 4.38 
8 3.00 3.38 3.63 3.88 3.88 4.13 4.50 4.38 
9 2.88 3.25 3.50 3.63 4.00 4.13 4.50 4.88 
10 2.63 2.88 3.25 3.63 3.88 4.00 4.38 4.38 
11 2.88 3.25 3.63 3.75 4.13 3.75 4.13 4.13 
12 2.63 3.00 3.25 3.50 3.88 4.25 4.63 4.75 
13 2.75 3.13 3.38 3.63 3.88 4.13 4.50 4.25 
14 2.00 2.38 2.63 2.75 3.13 3.50 3.75 4.00 
15 2.50 2.63 2.88 3.13 3.38 3.75 4.00 4.38 

         

 40.63 45.63 49.63 52.38 57.38 60.63 65.38 66.50 
 2.71 3.04 3.31 3.49 3.83 4.04 4.36 4.43 
         

ระดับ 
ความสามารถ 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก มาก 

                  

 
 จากตาราง 4 แสดงวา การประเมินความสามารถดานการเขียนที่ผูเรียนประเมิน
ตนเอง จากงานเขียนชิ้นที่ 1 – 8 เพ่ิมขึ้นโดยลําดับคือในงานเขียนชิน้ที่ 1 – 4 ความสามารถ 
ในการเขียนของผูเรียน อยูในระดับปานกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ยที่ 2.71, 3.04, 3.31, และ 3.49 
ตามลําดับ สวนงานเขียนชิน้ที่ 5 – 8 ความสามารถในการเขียนของผูเรียน อยูในระดับมาก มี
คาคะแนนเฉลีย่ที่ 3.83, 4.04, 4.36 และ 4.43ตามลําดบั  
  2.2 ผลการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หลงัเสร็จสิ้นการเขียนแตละครัง้ของผูเรยีน
จํานวน 15 คน ปรากฏ  ดังนี้ 
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    งานเขียนชิ้นที่ 1  ผูเรียนรอยละ 53.33 ประทับใจในงานเขียน รอยละ 33.67 
ตองการใหตนเองเพ่ิมเติมเน้ือหาในงานเขียน 
   งานเขียนชิ้นที่ 2  ผูเรียนรอยละ 26.67 ตองการปรับปรุงตนเองในเรื่องการใช
โครงสรางทางไวยากรณ รอยละ 20 ชื่นชอบงานเขียนวามีความคดิสรางสรรค  
   งานเขียนชิ้นที่ 3  ผูเรียนรอยละ 46.67 ตองการปรับปรุงเรื่องลายมือ การใช
อักษรตัวเล็ก  ตัวใหญ รอยละ 40 แสดงความเห็นวาเขยีนภาษาอังกฤษไดมากขึ้น  
   งานเขียนชิ้นที่ 4  ผูเรียนรอยละ 26.67 ชื่นชอบในการใชจินตนาการในงาน
เขียน รอยละ 13.33 ตองการปรับเนื้อหาที่ตนเองเขียนใหสัมพันธกันและนําเสนออยางมีลําดับ  
   งานเขียนชิ้นที่ 5  ผูเรียนรอยละ 33.33 ตองการปรับปรุงตนเองในเรื่องการใช
โครงสรางทางไวยากรณใหถูกตอง  
   งานเขียนชิ้นที่ 6  ผูเรียนรอยละ 46.67 แสดงความคดิเห็นวา ไดใช
จินตนาการในการเขียนเรื่อง รอยละ 26.67 ตองการปรับปรุงตนเองเรื่องการใชศัพท สํานวนให
ถูกตอง  
   งานเขียนชิ้นที่ 7  ผูเรียนรอยละ 40 ชื่นชอบงานเขียนวามีความคดิสรางสรรค  
รอยละ 13.33 ตองการปรับปรุงตนเองในเรื่องการใชโครงสรางทางไวยากรณใหถูกตอง  
   งานเขียนชิ้นที่ 8  ผูเรียนรอยละ 53.33 ชื่นชอบภาพที่ชวยกันวาดขึ้น รอยละ 
40 พอใจที่สามารถเขียนเรือ่งเปนภาษาอังกฤษได 
  สรุปไดวา  หลังเสร็จสิ้นงานเขียนทั้ง 8 ชิ้น ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถทางการ
เขียน ทั้งในดานการใชโครงสรางทางไวยากรณ การใชศัพท สํานวน เน้ือหามีความสัมพันธกับ
เรื่องที่เขียน นําเสนอขอมูลอยางมีลําดับขั้นตอน สามารถเขียนภาษาอังกฤษไดมากขึ้น 
นอกจากนี้ ผูเรียนมีความประทับใจและชืน่ชอบงานเขยีนที่ตนเองไดแสดงออกถึงจินตนาการ
และความคิดสรางสรรค 
  2.3  ความสามารถดานการเขียนที่ผูวิจัยประเมินงานเขียนของผูเรียนหลังจากงาน
เขียนแตละชิน้เสร็จสมบูรณจํานวน 8 ชิ้น ปรากฏผล  ดังตาราง 5 
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ตาราง 5  ผลการประเมินความสามารถดานการเขียนทีผู่วิจัยประเมินงานเขียนของผูเรียน 
 

ลําดับที่ของ คะแนนเฉลี่ยของงานเขียนชิ้นที ่
ผูเรียน 1 2 3 4 5 6 7 8 

                  

1 2.88 3.25 3.00 3.00 2.63 3.00 3.63 3.88 
2 3.13 3.00 3.75 4.00 2.63 3.50 3.63 3.88 
3 2.88 3.00 3.63 3.75 2.63 3.50 3.33 3.75 
4 2.63 3.00 3.00 3.13 4.50 4.00 3.63 3.44 
5 2.50 3.25 3.88 3.13 3.25 3.00 3.33 3.44 
6 3.13 3.38 4.00 3.63 3.63 3.50 4.00 4.00 
7 2.88 3.38 2.63 3.38 4.13 3.50 4.00 3.88 
8 3.13 3.38 3.00 2.63 3.25 4.00 4.00 4.00 
9 2.88 3.25 3.63 3.38 3.25 3.00 3.25 3.44 
10 3.13 3.00 4.00 4.00 4.50 4.00 4.00 4.00 
11 3.13 3.38 3.00 3.38 3.25 4.00 4.00 3.44 
12 3.13 3.25 3.25 3.50 3.63 3.50 4.00 3.75 
13 2.88 3.25 2.50 3.00 3.00 3.00 3.25 3.88 
14 2.38 3.38 2.75 2.88 3.00 3.00 3.44 3.44 
15 3.13 3.00 3.13 3.00 4.13 4.00 3.25 3.44 

         

 43.75 48.13 49.13 49.75 51.38 52.50 54.74 55.67 
 2.92 3.21 3.28 3.32 3.43 3.50 3.65 3.71 
         

ระดับ
ความสามารถ 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก 

                  

 
 จากตาราง 5 แสดงวา จากการประเมินโดยผูวิจัย ความสามารถดานการเขียนของ
ผูเรียนเพ่ิมขึ้นโดยลําดับตั้งแตงานชิ้นที่ 1 – 8  กลาวคอื ในงานเขียนชิ้นที่ 1 – 5 ความสามารถ
ในการเขียนของผูเรียน อยูในระดับปานกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ยที่ 2.92, 3.21, 3.28, 3.32 และ 
3.43 ตามลําดับ สวนงานเขยีนชิ้นที่ 6 – 8 ความสามารถในการเขียนของผูเรียน อยูในระดับ
มาก มีคาคะแนนเฉลี่ยที่ 3.50, 3.65, และ 3.71 ตามลาํดับ และจากคาเฉลี่ยการประเมินผลงาน
ระหวางการทดลองทั้ง 8 ครั้ง แสดงใหเห็นวา ความสามารถซึ่งผูเรียนประเมินตนเองและจาก
การประเมินโดยผูวิจัย จากงานเขียนที่ 1 ถึง 8 สอดคลองกัน โดยมีคาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเปนลําดับ 
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  2.4 ผลการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูวิจัย หลังเสร็จสิ้นการเขียนแตละครั้ง
ของผูเรียนจํานวน 15 คน ปรากฏวา งานเขียนชิ้นที่ 1 – 3  ผูเรียนทุกคนตองปรับปรุงการใช
ศัพท สํานวนโครงสรางทางไวยากรณ และการนําเสนอเนื้อหา งานเขียนชิ้นที่ 4 – 5  ผูเรียน
สามารถนําเสนอเนื้อหาไดดีขึ้น แตยังตองปรับปรุงการใชศัพท สํานวนโครงสรางทางไวยากรณ 
งานเขียนชิ้นที่ 6 – 8 ผูเรียนพัฒนาดานการเขียนไดดีขึ้นทั้งดานการใชศัพท สํานวนโครงสราง
ทางไวยากรณ และงานเขยีนของผูเรียนทุกชิ้นไดแสดงออกถึงการใชความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

   
 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการศึกษาผลการใชกิจกรรมการเขียนเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1   
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษโดยการใชกิจกรรมการเขียน 
ที่สงเสริมความสามารถและความคิดสรางสรรคทางการเขียน 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนของผูเรียนกอนและหลังการทดลอง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ เปนนักเรียนที่จบการศกึษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
และจะเขาศึกษาตอระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2548  ที่เรียนภาคฤดูรอน โรงเรียน
เซนตโยเซฟ บางนา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน  6 หองเรียน 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 6  และจะเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2548  ที่เรียนภาคฤดูรอน 
จํานวน 15 คน  ซึ่งไดมาดวยความสมัครใจ 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
  ใชระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห สัปดาหละ 4 คาบ คาบละ 60 นาที  
รวม 16 คาบ  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  1.  แผนการเรียนรู   
  2.  แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนและเกณฑการประเมิน 
  3.  แบบประเมินความสามารถดานการเขียนระหวางการทดลอง  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลมีวธิกีารดําเนินการดังนี้ 
  1.  ทดสอบผูเรียนกอนการทดลอง โดยใชเวลา 1 ชั่วโมง 
  2.  นําแผนการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชกับกลุมตัวอยางเปนเวลา 4 
สัปดาห  รวม 16 ชั่วโมง 
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  3.  ระหวางการทดลอง ผูวิจัยและผูเรียนประเมินงานเขียน หลังจากงานเขียน
เสร็จสมบูรณจํานวน 8 ชิ้น โดยใชแบบประเมินความสามารถดานการเขียนระหวางการทดลอง 
  4.  ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังการทดลอง โดยใชเวลา 1 ชั่วโมง 
  5.  ผูประเมิน 3 คน ไดแกผูวิจัย และครทูี่สอนในระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวน 2 คน เปนผูตรวจใหคะแนนแบบทดสอบ โดยใชเกณฑประเมินงานเขียนที่ดัดแปลงมา
จากแนวคิดของจาคอบสและคณะ (Weigle ; 2002 : citing Jacobs; et al. 1981: 30) และ  
เอกรินทร  สี่มหาศาล (2546: 428 – 429) 
  6.  นําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห 
  7.  สรุปและอภิปรายผล 
 การจัดทําขอมูลและการวเิคราะหขอมูล 
  การจัดกระทําและวเิคราะหขอมูลมีวิธีการดําเนินการ  ดังนี้ 
  1.  นําผลคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง จากผูประเมิน  
3 คน  มาหาคาเฉลี่ย และนําคาเฉลี่ยที่ไดมาวิเคราะหหาความแตกตางของคะแนนกอน และ 
หลังการทดลอง ดวยคาสถิติ t-test  แบบ Dependent Samples 
  2.  นําผลการประเมินความสามารถดานการเขียนระหวางการทดลอง มาหา
คาเฉลี่ย (Mean) แลวแปลคาเฉลี่ยความสามารถดานการเขียนโดยใชเกณฑ  ดังนี้  
(กาญจนา  วัฒายุ.  2544: 99 ; อางอิงจาก Best.  1981: 147)  
 

  คาเฉลี่ย   1.00 – 1.49 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนนอยที่สุด 
  คาเฉลี่ย   1.50 – 2.49 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนนอย 
  คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนมาก 
  คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนมากที่สุด 
 

  3. นําขอมูลจากการแสดงความคิดเห็นเพิม่เติมทั้งของผูเรียนและผูวจัิย หลังเสร็จ 
งานเขียนแตละชิ้นที่ไดมาสรุป หาคารอยละและเขียนรายงานเปนความเรียง 
   

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลการใชกิจกรรมการเขียนเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา  อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ  สรุปผลดังนี้ 
  1.  ความสามารถทางการเขียนของผูเรียนหลังการทดลองเพิ่มขึ้นจากกอน 
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 (ดูตาราง 3 หนา 30) 
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  2.  ระหวางการทดลอง ความสามารถดานการเขียนของผูเรียนพัฒนาขึ้นโดย
ลําดับ จากความสามารถในระดับปานกลางในชวงตน และเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง  เม่ือสิ้นสุด 
การทดลองพบวา  มีความสามารถดานการเขียนในระดับมาก ทั้งดาน การใชความคิด
สรางสรรค จินตนาการ การนําเสนอเนื้อหา การใชคําศัพท การใชภาษา และกลไกทางภาษา 
โดยที่ผูเรียนประเมินตนเองมีคาเฉลี่ยที่ 4.43 (ดูตาราง 4 หนา 32) และผูวิจัยประเมินผูเรียนมี
คาเฉลี่ยที่ 3.71 (ดูตาราง 5 หนา 34) 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยนี้เปนการศึกษาผลการใชกิจกรรมการเขียนเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้ 
 1.  ความสําเร็จในการใชกิจกรรมการเขียนเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการเขียน
ภาษาอังกฤษ 
 2.  ขอเสนอแนะ 
 
 1.  ความสําเร็จในการใชกิจกรรมการเขียนเพื่อพฒันาความสามารถทางการ
เขียนภาษาอังกฤษ  เนื่องจาก 
  1.1  กิจกรรมการเขียนมีความหลากหลาย 
   กิจกรรมประกอบไปดวย การเขียนใหขอมูล (Design A T-shirt)  การเขียน
บรรยาย (Wild Sentences) การเขียนเรือ่ง (Story Writing) การเขียนแสดงความรูสึกหรือความ
คิดเห็น (Your Imagination) และการเขียนคําประพันธ (Alphabet Poems) ซึ่งเน้ือหาที่เขียน
เปนเรื่องใกลตัวนักเรยีน จึงมีขอมูลเพียงพอในสิ่งที่เขียน ทําใหนักเรยีนไมรูสึกเบื่อในชั่วโมง
เขียน เพราะไดเขียนงานในรูปแบบที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ ฮารเมอร (Harmer.  2001: 
251 – 254); พิตรวลัย  โกวิทวที (2537: 84 – 113) และหนวยศึกษานิเทศก 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2546: 19) ที่กลาววา การสอนเขียน ครูตองจัดกิจกรรมที่มีความ
หลากหลาย ผูเรียนมีประสบการณในเรื่องที่จะเขียน มีความเหมาะสมกับความรูและ
ความสามารถของผูเรียน และตองเปนกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานและ
กระตือรือรนที่จะเขียน 
  1.2  การจัดกิจกรรมไดจัดในลักษณะกิจกรรมเด่ียว กิจกรรมคูและกจิกรรมกลุม  
   กิจกรรมมีหลายลักษณะ เพ่ือเอ้ือตอวิธกีารเรียนรูที่แตกตางกันของนักเรียน 
เพราะนักเรียนแตละคนจะมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกันออกไป บางคนเกิดการเรยีนรูเม่ือทํางาน
คนเดียว ไดแสวงหาความรูดวยตนเองและแสดงความสามารถของตนเองไดอยางเต็มที่ ในขณะ
ที่บางคนเกิดการเรียนรูจากการทํางานรวมกับผูอ่ืน ในการทํางานคู นักเรียนไดเลือกทํางานกับ
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เพ่ือนที่มีความคิดเห็นหรือชอบในสิ่งเดียวกัน ทําใหการสื่อสารระหวางการทํางานงายขึ้น อีกทั้ง
นักเรียนยังไดสรางจินตนาการและผลงานรวมกัน การทาํงานกลุม ทําใหนักเรียนไดชวยเหลือ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกนั ขณะทํางานนักเรียนตองรูจักปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน 
นอกจากนี้การทํางานกลุมยังเปนการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในการทํางาน เพราะ
ผลงานที่เกิดขึ้นมาจากสมาชิกในกลุมทกุคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมกันสราง
ผลงาน ซึ่งสอดคลองกับเคสเลอร (Kessler.  1992: 5 – 7) และ เฮดจ (Hedge.  1988: 9) ที่
กลาววา  การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากการทํางานรวมกัน ทําใหผูเรียนเกดิการเรียนรู
ซึ่งกันและกัน อีกทั้งเปนการพัฒนาทักษะดานการสื่อสาร เพราะผูเรียนตองแสดงความคิดเห็น
และสรางความเขาใจในขณะที่ทํางาน  
  1.3 กิจกรรมการเขียนเริ่มจากงายไปหายาก  
   กิจกรรมเริ่มจากการใหนักเรียนเขียนเปนคํา วลี ประโยค ขอความสั้นๆ และมี
ความยาวมากขึ้นจนถึงระดับอนุเฉท  ทาํใหนักเรียนไดพัฒนาการเขียนจนสามารถเขียนสื่อสาร
ไดมากขึ้นเปนลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วัชรา หมัดปองกันตัว (2545: 18) ที่กลาววา 
ความสามารถในการเขียนภาษาเริ่มจาก สะกดตัวไดถกูตอง เรียบเรยีงคําเปนวลี เปนประโยค 
ถูกตองตามโครงสรางของภาษา 
  1.4 กิจกรรมการเขียนไมกาํหนดรูปแบบหรือเน้ือหาตายตัวแตเปนการใหแนว
กวางๆ 
   การใหแนวกวางๆ ในการเขยีนทําใหนักเรยีนมีอิสระในการสรางจินตนาการ
และความคิดสรางสรรคในงานเขียน นักเรียนไมรูสึกเครงเครียดและถายทอดงานเขียนที่แสดง
ความเปนตัวของตัวเองไดมากที่สุด ซึ่งตรงกับโดนัลด (Temple, et al.  1993: 235 ; citing 
Donald.  1980: 62) ที่กําหนดคุณภาพของงานเขียนไววา งานเขียนที่ดีผูเขียนตองแสดงความ
เปนตวัของตวัเอง 
  1.5 กิจกรรมกอนการเขียน 
   กอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยไดเตรียมเนื้อหา คําศัพท และ
โครงสรางทางภาษาที่เอ้ือตอการนําไปใชในงานเขียนใหกับนักเรียน บอกจุดประสงคของงาน
เขียน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็น ใชเกม หรือเพลง เพ่ือเปนการกระตุนและสราง
แรงจูงใจในการเขียน ซึ่งสอดคลองกับ ฮารเมอร (Harmer.  2001: 251 – 254) ;  
สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2539: 164) ; เบิรน (Byrne.  1991: 27) ;  บรุคส และ กรันดี (Brookes; & 
Grundy.  1998: 16) ที่กลาววา กอนกิจกรรมการเขียน ครูตองบอกจุดประสงค จัดหาคําศัพท 
และโครงสรางทางภาษา มีการสนทนา พุดคุย เพ่ือใหไดขอมูลสําหรับการเขียน 

  1.6 กิจกรรมขณะเขียน 
   ในขณะทํากิจกรรมผูวิจัยไดเตรียมสื่อเชน ใชภาพที่แตกตางกันออกไป หรือ

เปดเพลงใหฟงขณะเขียน เพ่ือชวยนักเรยีนในการสรางจินตนาการและความคิดสรางสรรค เม่ือ
นักเรียนมีปญหาในการใชศพัท สํานวน และโครงสรางทางไวยากรณ  ผูวิจัยพบวา นักเรียนจะ
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แกปญหาเพื่อใหเขียนงานไดอยางถูกตองโดยเปดหาความหมายในพจนานุกรมซึ่งเปนการ
เรียนรูดวยตนเอง คนเกงชวยเหลือคนออน หรือปรึกษาครู ซึ่งจะเปนผูคอยใหความชวยเหลือ
และแนะนํา เปนการสรางปฏิสัมพันธที่ดีระหวางนักเรียนดวยกันเอง และนักเรียนกบัครู เปนการ
สรางบรรยากาศที่เปนกันเอง ซึ่งสอดคลองกับเบิรน (Byrne. 1991 : 28 – 29) และงานวิจัยของ 
นิธิดา  อดิภัทรนันท (2542: 56) ที่กลาววา ครูตองเปนผูคอยชี้แนะ ใหกําลังใจและชวยเหลือ
อยางจริงใจ เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิด ไมใชผูตัดสิน ครจูะไมมองไปที่จุดที่นักเรียน
ลมเหลว แตครูจะตองใหความสําคัญกับสิง่ที่นักเรียนทาํไดสําเร็จ 

  1.7 กิจกรรมหลังการเขียน  
   นักเรียนไดอานงานเขียนของเพ่ือน เปนการสงเสริมทักษะการอานใหกับ

นักเรียน เพราะนักเรียนไดอานผลงานของเพื่อนกอนคัดเลือกไปตดิแสดงที่ปายนิเทศใน
หองเรียน นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นตอผลงานเพือ่นซึ่งเปนการ
แสดงความคดิเห็นในดานบวกตองานที่เจาของตองการสื่อสารมากกวาการตัดสนิความถูกตอง
ในการใชไวยากรณเพียงอยางเดียว ทําใหนักเรียนเกิดความภูมิใจและกระตือรือรนที่จะพัฒนา
งานเขียนของตนใหดีขึ้น ซึง่สอดคลองกับ พิตรวลัย  โกวิทวที (2537: 47 – 49) และ ดิคสัน 
(Dickson.  2001: Online) ที่กลาววา การใหเพ่ือนอานงานเขียนและแสดงความคดิเห็นในทาง
เสริมแรงทางบวก จะทําใหไดผลงานที่ดีขึ้น 
  1.8 การตรวจงานเขียนของนักเรียน  
   ผูวิจัยไดชี้แนะใหนักเรียนเห็นขอผิดพลาดของตนเอง กอนใหความรูกับ
นักเรียน การใหขอมูลยอนกลับในทางบวกเปนการเสรมิแรงใหนักเรียนพยายามพัฒนางานเขียน
ในชิ้นตอไป ซึ่งสอดคลองกับพิตรวัลย โกวิทวที (2537: 47 – 49) กับ ดิคสัน (Dickson.  2001: 
Online) และ เกรย (Gray.  2004: Online) ที่กลาววา การตรวจงานเขียน ครูควรแสดงความ
คิดเห็นในสิ่งที่ผูเรียนตองการสื่อสาร ไมใชแกไขงานเขียน ไวยากรณ  หรือศัพทที่ผูเรียนใช 
ผูเรียนที่ไดรับขอมูลยอนกลบัในดานบวกเกี่ยวกับงานเขยีนของตนเองจากครู จะใชเวลา ใน 
การเขียนไดดีกวาผูเรียนทีถ่กูวิจารณในดานไวยากรณอยางเดียว 
  1.9 ความนาเชื่อถือของการประเมิน 
   กอนการทดลอง ผูวิจัยไดทําความเขาใจกับผูประเมินอีก 2 คน และผูเรียน  
ในเรื่องจุดมุงหมายของการทดลอง กิจกรรมที่นํามาใชในการทดลอง การประเมินงานเขียนกอน
และหลังการทดลอง ผูประเมินทั้ง 3 คน ไดประชุมศึกษาเกณฑการประเมิน เพ่ือใหเขาใจการใช
เกณฑที่ตรงกนั และประเมินผลการทดสอบของผูเรียนกอนและหลังการทดลอง เพ่ือใหคาของ
คะแนนมีความเชื่อม่ัน สวนการประเมินความสามารถดานการเขียนระหวางการทดลอง ผูวิจัย
และผูเรียนศึกษาเกณฑการประเมินเพื่อใหเขาใจการใชเกณฑที่ตรงกนัในการประเมินงานเขียน
หลังสิ้นสุดงานเขียนแตละชิ้น  
  จากการทดลองผูวิจัยพบวา ผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในชั่วโมงการสอนเขียน ซึ่ง
สังเกตไดจากผูเรียนมีความกระตอืรือรนที่จะพัฒนางานเขียนของตนเองใหดียิ่งขึ้นจนสามารถ



 41 

เขียนประโยคไดมากขึ้น พยายามแสวงหาความรูดวยตนเองทั้งจากการใชพจนานุกรม  การ
ปรึกษาเพื่อนและครู นักเรยีนไมรูสึกเบื่อในชั่วโมงการสอนเขียน เพราะไดเขียนเรือ่งที่ตนเองมี
ประสบการณและชอบ สําหรับผูวิจัย มีความคิดเห็นวา ตองการสอนทักษะการเขียนใหมากขึ้น 
เพราะไดเห็นการพัฒนาดานการเขียนของผูเรียน อีกทั้งงานเขียนของผูเรียนไดสรางความ
ประทับใจใหกบัผูวิจัยในเรื่องการแสดงออกถึงความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่ถายทอด
ออกมาในงานเขียน  
 2.  ขอเสนอแนะ 
  2.1  ขอเสนอแนะทัว่ไป 
   2.1.1  การใชกิจกรรมการเขียนสามารถพัฒนาความสามารถทางการเขียน
ภาษาอังกฤษ  หากนํากิจกรรมไปใชกับนักเรียนในระดับอ่ืน ควรปรบัหัวขอใหเหมาะสมกับ
ระดับของนักเรียน 
   2.2.2  จากการวิจัยพบวา นักเรียนชอบเขยีนในเรื่องที่อยูใกลตัว มีความสนใจ 
และไดเลือกเร่ืองที่เขียนเอง ดังนั้นครูผูสอนควรเลือกกิจกรรมที่อยูในความสนใจของผูเรียน ซึ่ง
ไดมาจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ หรือการพูดคุย ใหผูเรียนไดเขียนในสิ่งทีต่นเองไดเลือก 
และเปนเรื่องที่ผูเรียนมีประสบการณในหัวขอน้ันๆ จะทําใหผูเรียนไมรูสึกเบื่อ 
   2.2.3  การจัดกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู และกิจกรรมกลุม เปนการฝกให
ผูเรียนไดเขียนงานหลายรูปแบบ ไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง ทํางานรวมกับเพ่ือน รับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน และไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
  2.2  ขอเสนอแนะในการทาํวิจัยครั้งตอไป 
   2.2.1  ควรศกึษาผลการใชวิธีการสอนรูปแบบอ่ืนๆ เชน การสอนเขียนแบบ
เนนกระบวนการ (Process Approach) การเรียนการสอนแบบ CIRC (Cooperative Integrated 
Reading and Composition) ที่พัฒนาทั้งทักษะการอานและการเขยีน มาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถดานการเขยีนของผูเรียนใหเพ่ิมมากขึ้น 
   2.2.2  ควรใชเวลาในการทาํวิจัยเพ่ิมขึ้น เพราะการเขียนเปนทักษะทีย่าก และ
ตองใชเวลาเพื่อพัฒนาผูเรียน 
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ภาคผนวก ก 
 

แผนการสอน 
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แผนการเรียนรูที่ 1 
 
เร่ือง Design A T-Shirt          คาบที ่ 1 – 2 
เวลา 2 ชั่วโมง            ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 
                     
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนสามารถเขียนใหขอมูลของบุคคลตางๆ ได 

  
เน้ือหา 
 1.  Present Simple Tense 
 2.  คําคุณศัพทที่ใชบอกลักษณะ  สี 
 3.  คํานามเกีย่วกับอาชีพ  สัตว  อาหาร  กิจกรรมตางๆ 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  ใบงาน T-shirt 
 2.  สีไม 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  แบงนักเรยีนออกเปนกลุมๆละ 5 คน ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดวานักเรยีน
ควรรูขอมูลเกีย่วกับเพ่ือนทีเ่ราสนิทมากทีสุ่ดในเรื่องใดบาง 
 2.  ใหนักเรียนชวยกันคิดคาํถามที่จะใชถามเพื่อนเพ่ือใหไดขอมูลสวนตัว คําถาม 
ที่คาดวาจะไดรับจากนักเรียน เชน 
  What is your favourite colour/food? 
  What animal do you like? 
  What pet do you have? 
  Who is your favourite singer? 
  What do you like to do in your free time? 
  What do you want to be when you grow up?  etc. 
 3.  ใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนที่นักเรียนสนิทมากที่สุด และผลัดกันถาม-ตอบ ในขณะ 
ที่ถามตอบใหนักเรียนบันทกึขอมูลเกี่ยวกับเพ่ือนเปนภาษาอังกฤษ 
 4.  ครูแจกใบงานรูปเสื้อยืดใหนักเรียนเขยีนประโยคเกีย่วกับเพ่ือนบนเสื้อ ตกแตงเสื้อ
ใหสวยงาม และมอบใหกับเพ่ือน 
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 5.  นักเรียนทกุคนนําผลงานที่เสร็จสมบูรณมาแสดงใหกับเพ่ือนในชัน้เรียนชวยกนั
แสดงความคดิเห็น ผลงาน 3 ชิ้น ที่เพ่ือนชอบมากที่สดุจะไดรับรางวัล 
 
การวัดผลประเมินผล 
 1.  จากผลงานที่ทําเสร็จสมบูรณโดยใชแบบประเมินความสามารถดานการเขียน
ระหวางการทดลอง 
 2.  จากการประเมินโดยเพ่ือนรวมชั้น 
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ชื่อนักเรียน ………………………………………… ชื่อเพ่ือนสนิท ............................................ 
 
คําสั่ง   วันอาทิตยหนาเปนวันเกิดของเพ่ือนสนิทของนักเรียน นักเรียนตองการมอบเสื้อใหเปน
ของขวัญวันเกิดแกเพ่ือน  ใหนักเรียนเขยีนขอมูลเกี่ยวกับพื่อนคนนั้นลงบนเสื้อ ตกแตงเสื้อให
สวยงามดวยขอความและภาพวาดแลวมอบใหกับเพือ่น 
 

 
ที่มา:   ดัดแปลงจาก Shoemaker, Connie, L. ; & Shoemaker, Floyd, F.  (1991).  
Interactive  Techniques for the ESL Classroom.  p. 24 – 25. 
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แผนการเรียนรูที่ 2 
เร่ือง Wild Sentences          คาบที ่ 3 – 4 
เวลา 2 ชั่วโมง            ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 
                     
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนสามารถเขียนบรรยายภาพที่วาดจากจินตนาการและความคดิสรางสรรคได 

 
เน้ือหา 
 1.  Present Simple tense 
 2.  คํานามเกี่ยวกับสตัว 
 3.  คําคุณศัพท 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  รูปภาพสัตวตางๆ 
 2.  ใบงาน 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  แบงนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 5 คน ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันเดาภาพสัตว 8 
ชนิด ตอไปน้ี ยีราฟ สุนัข แมว นกเพนกวนิ ชาง เสือ กระตาย นก โดยใชเกม Yes / No 
Question  เชน 
  Can it swim? 
  Does it have four legs? 
  Is it small? etc. 
 2.  ใหนักเรียนแตละกลุมพยายามคิดประโยคพิสดารบรรยายภาพสัตวทั้ง 8 ชนิด เชน  
  I see an elephant drive a car. 
  A blue rabbit eats a big cat. etc.  
 3.  นําประโยคของแตละกลุมที่เขียนมาเปรียบเทยีบกนั กลุมที่เขียนประโยคไดถกูตอง
ตามหลักไวยากรณจะได 1 คะแนน และถาเปนประโยคที่เพ่ือนเห็นวามีความหมายที่พิสดารทีสุ่ด
จะไดคะแนนโบนัสเพิ่ม  3 คะแนน 
 4.  ครูแจกใบงานใหนักเรียนแตละกลุมวาดภาพสัตวพันธุใหมตามจนิตนาการและ
ความคิดสรางสรรคของตนเอง และเขียนประโยคบรรยาย 
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 5.  นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน ใหเพ่ือนชวยกันแสดงความ
คิดเห็น และเลือกผลงานที่เพ่ือนทั้งหองชอบมากที่สุด 
 
การวัดผลประเมินผล 
 1.  จากผลงานที่ทําเสร็จสมบูรณโดยใชแบบประเมินความสามารถดานการเขียน
ระหวางการทดลอง 
 2.  จากการประเมินโดยเพ่ือนรวมชั้น 
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ชื่อ …………………………………………………………………………...……………............... 
 
คําสั่ง  สวนสตัวแหงหน่ึงตดิประกาศใหผูที่สนใจสรางสัตวพันธุใหมเพ่ือทดแทนสัตวที่กําลังจะ
สูญพันธ  
 กลุมของนักเรียนมีความสนใจที่จะสรางสตัวพันธุใหมใหกับสวนสตัวแหงน้ี ใหกลุมของ
นักเรียนชวยกันวาดภาพสัตวพันธุใหมและเขยีนบรรยายลักษณะของสัตวชนิดนั้นๆ เพ่ือ
นําเสนอใหกับเจาหนาที่สวนสัตวในการพจิารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

ที่มา:  ดัดแปลงจากกอรดอน ลีไวส; และ กันเธอร เบดสัน.  (2545).  เกมภาษาอังกฤษสําหรบั 
 เด็ก.  แปลโดย เตือนใจ เฉลิมกิจ.  หนา 152 – 153. 
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แผนการเรียนรูที่ 3 
เร่ือง Alphabet Poems          คาบที ่ 5 – 6 
เวลา 2 ชั่วโมง            ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 
                     
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนสามารถเขียนคําประพันธแบบงายๆ ได 

 
เน้ือหา 
 1.  Present Simple Tense  
 2.  คําคุณศัพท คํานามตางๆ 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  แผนใส 
 2.  เครื่องฉายแผนใส 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  ใหนักเรียนแตละคนเขยีนขอมูลของตนเองโดยขึ้นตนดวยตัวอักษรในชื่อเลน เชน 
  P is for Prathom 6 students last year 
  I is for intelligence 
  M is for mosquitoes that I don’t like 
     และใหนักเรียนอานใหเพ่ือนฟง 
 2.  นักเรียนแตละคนทํา mind map ในหัวขอ My Favourite Things 
 3.  ใหนักเรียนจับคูกับเพื่อน สนทนาแลกเปลี่ยนเรื่องที่ตนเองชื่นชอบ 
 4.  ครูฉายแผนใสตวัอยางคาํประพันธ My Favourite Things ที่ขึ้นตนตามลําดบั
ตัวอักษรใหนกัเรียนดูเปนตวัอยาง  เชน 
  A is for armchairs that make me comfortable 
  B is for butter that I spread on my bread 
  C is for children that laugh 
   etc. 
 5.  ใหนักเรียนเขียนคําประพันธเพ่ือขอมูลของตนเองเริ่มตนตวัอักษรจาก A ถึง Z 
โดยเขียนตวัอักษรละ 1 ประโยค 
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 6.  นักเรียนจับคู ผลัดเปลี่ยนกันอานคําประพันธและแสดงความคิดเห็นตอผลงาน
เพ่ือน 
 
การวัดผลประเมินผล 
 1.  จากผลงานที่ทําเสร็จสมบูรณโดยใชแบบประเมินความสามารถดานการเขียน
ระหวางการทดลอง 
 2.  จากการประเมินโดยเพ่ือนรวมชั้น 
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ชื่อ …………………………………………………………………………...……………………… 
 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเขียนคําประพันธแบบงายๆ ในหัวขอ “My Favourite Things” ตามลําดับ
ตัวอักษร 
 

 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :   ดัดแปลงจาก Harmer, Jeremy.  (2004).  How to Teach Writing.  p. 69 – 70. 
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แผนการเรียนรูที่ 4 
เร่ือง Describing Places          คาบที ่ 7 – 8 
เวลา 2 ชั่วโมง            ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 
                     
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนเขียนประโยคบรรยายสถานที่ได 

 
เน้ือหา 
 1.  There is / There are 
 2.  คําคุณศัพท, คํานามเกี่ยวกับหองตางๆ และเครื่องเรือนตกแตงภายในบาน 
 3.  คําบุพบทบอกสถานที ่

 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  ใบงาน 
 2.  สีไม 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  ใหนักเรียนทั้งหองชวยกันทํา mind map เกี่ยวกับชื่อหองตางๆ และเครื่องเรือน
ตกแตงภายในบาน  
 2.  ใหนักเรียนแตละคนเขยีนประโยคเกีย่วกับบานของตนเองโดยใช  There is / 
There are  1 ประโยค  เชน  
  There is a big lamp in the living-room. 
  There are six wooden chairs in the dining-room. etc. 
  และพูดใหเพือ่นฟง 
 3.  ครูกําหนดสถานการณวา คุณแมใหหองนักเรียน 1 หอง นักเรียนจะตกแตงหอง
ของนักเรียนอยางไร หลังจากนั้นครูแจกใบงานใหนักเรยีนตกแตงหอง 1 หอง 
 4.  นักเรียนแตละคนวาดภาพตกแตงหองของตนเอง 
 5.  ใหนักเรียนเขียนบรรยายภาพที่วาดโดยใช There is / There are และคําบุพบท 
อยางนอย 5 ประโยค 
 6.  ใหนักเรียนจับคูบรรยายภาพของตนเองใหเพ่ือนฟง 
 7.  ใหนักเรียนชวยกันเลือกผลงานที่ชอบมากที่สุด 10 ชิ้น ติดบอรด 
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การวัดผลประเมินผล 
 1.  จากผลงานที่ทําเสร็จสมบูรณโดยใชแบบประเมินความสามารถดานการเขียน
ระหวางการทดลอง 
 2.  จากการประเมินโดยเพ่ือนรวมชั้น 
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ชื่อ …………………………………………………………………………...……………............... 
 
คําสั่ง  ครอบครัวของนักเรยีนจะยายไปอยูบานหลังใหมในปหนา คุณแมใหหองสวนตวันักเรียน 
1 หอง  ใหนักเรียนตกแตงหองของตนเอง และเขียนบรรยายโดยใช There is / There are และ
คําบุพบท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................
 

 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  ดัดแปลงจาก ทรีเซีย เฮดจ.  (2546).  กิจกรรมการสอนการเขียน.  แปลโดย  
 สรณี วงศเบีย้สัจจ.  หนา 124 – 125. 
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แผนการเรียนรูที่ 5 
เร่ือง  Your Imagination           คาบที ่ 9 – 10 
เวลา  2 ชั่วโมง             ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 
                     
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนสามารถเขียนแสดงความรูสึกหรอืแสดงความคิดเห็นจากดนตรีที่ไดฟงได 
 
เน้ือหา 
 Present Tense  

 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  เครื่องเลนซีดี 
 2.  แผนซีดี 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  ครูสนทนากับนักเรียนในหัวขอ “My Favourite Song” 
 2.  นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงที่ตนเองชื่นชอบ และสิ่งที่นักเรียนนึกถึง
เม่ือไดฟงเพลงนั้นๆ 
 3.  ครูเปดเพลงบรรเลง 3 ประเภทตอไปน้ีใหนักเรียนฟง  
  เพลงบรรเลงของ Mozart 
  เพลงบรรเลงของ Beethoven 
  เพลงบรรเลงของวงฟองน้ํา 
   เม่ือจบแตละเพลงใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นวานักเรียนนึกถึงสิ่งใดบาง
 4.  นักเรียนจับคูกับเพื่อนและเลือกเพลงบรรเลงทีต่นเองชอบ  
 5.  นักเรียนแตละคูชวยกันแตงเรื่องจากเพลงที่ตนเองเลือก 
 6.  นักเรียนนําผลงานที่เขียนเสร็จนําเสนอหนาชั้นเรียนและใหเพ่ือนรวมแสดงความ
คิดเห็น 
 
การวัดผลประเมินผล 
 1.  จากผลงานที่ทําเสร็จสมบูรณโดยใชแบบประเมินความสามารถดานการเขียน
ระหวางการทดลอง 
 2.  จากการประเมินโดยเพ่ือนรวมชั้น 
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ชื่อ …………………………………………………………………………...……………............... 
 
คําสั่ง  นักเรียนจะไดฟงเสียงดนตรี 3 ประเภท ใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนที่ชอบดนตรีแนว
เดียวกัน และเขียนแสดงความรูสึกหรือแสดงความคิดเห็นจากดนตรีที่ไดฟง 
 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
ที่มา:   ดัดแปลงจาก Harmer, Jeremy.  (2004).  How to Teach Writing.  p. 66. 
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แผนการเรียนรูที่ 6 
เร่ือง Story Writing           คาบที ่ 11 – 12 
เวลา 2 ชั่วโมง            ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 
                     
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนสามารถเขียนเรื่องสั้นๆ ได 
 
เน้ือหา 
 Past Simple Tense 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 ใบงาน 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ครูทบทวนการใช Past Simple Tense โดยใหนักเรียนแกไขเรื่อง Cinderella ให
ถูกตอง 

 
Cinderella, all wrong 

 Cinderella was a young man who lived with his stepmother and his two 
beautiful sisters. Cinderella made the two sisters do all the work around the 
house and she wore beautiful clothes. One day there was a ball at the palace 
and an ugly fairy appeared and told Cinderella that she could go to the ball – 
but she had to be back by half past seven. So Cinderella went to the ball and 
danced with the short fat prince. As she left she dropped her football boot on 
the stairs. The next day the prince went to every house. When he found 
Cinderella he gave him a job in the palace kitchen.  

        
 
          ที่มา:  Dean, Michael.  (1993).  English Grammar Lesson.  p. 20. 
 
 
 



 63 

 1.  แบงนักเรียนกลุมละ 5 คน ใหนักเรียนแตละคนชวยกันแตงเรื่องตอกันคนละ 1 
ประโยค โดยครูแจกใบงานที่ขึ้นตนเร่ือง และตอนจบไวให ใหนักเรยีนเขียนประโยค 2 รอบ 
 2.  นักเรียนแตละกลุมนําเสนองานหนาชั้นเรียน ใหเพ่ือนชวยกันประเมินเรื่อง 
ตรวจสอบความถูกตอง และคัดเลือกผลงานที่นักเรียนชอบมากที่สุด 
 
การวัดผลประเมินผล 
 1.  จากผลงานที่ทําเสร็จสมบูรณโดยใชแบบประเมินความสามารถดานการเขียน
ระหวางการทดลอง 
 2.  จากการประเมินโดยเพ่ือนรวมชั้น 
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ชื่อ …………………………………………………………………………...……………............... 
 
คําสั่ง  ใหนักเรียนในกลุมเขยีนเรื่องสั้นๆ จากประโยคทีก่ําหนดให 
 Alice got up early this morning. When she looked out of the window, she saw 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
ที่มา :  ดัดแปลงจาก  ซารา ฟลลิปส.  (2545).  กิจกรรมภาษาอังกฤษกับเด็ก.  แปลโดย  
 เตือนใจ  เฉลมิกิจ.  หนา 99 –  101.   
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แผนการเรียนรูที่ 7 
เร่ือง Time Machine           คาบที ่ 13 – 14 
เวลา 2 ชั่วโมง            ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 
                     
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนสามารถเขียนเลาเรือ่งได 
 
เน้ือหา 
 Conditional Type 2 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 ใบงาน A Time Machine 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  นักเรียนและครูรวมสนทนาในหัวขอ  “If I were a millionaire, I would ………..” 
 2.  ครูเขียนประโยคตวัอยางใหนักเรียนดู  ดังนี้ 
  If I were a millionaire, I would travelled around the world. 
 3.  ใหตัวแทนนักเรียนออกมาเขียนประโยคที่ตนเองคิดไว ประโยคที่คาดวาจะไดรับ 
  If I were a millionaire, I would buy a house.  
  If I were a millionaire, I would buy a new car. 
 4.  ครูอธิบายการใช Conditional Type 2 
 5.  ครูนําประโยคตัวอยางมาเขียนตอใหเปนเรื่อง  ดังนี้ 
  If I were a millionaire, I would travelled around the world.  If I travelled   
  around the  world, I would meet a lot of interesting people. 
 6.  ใหนักเรียนชวยกันแตงประโยคตอจนกระทั่งนักเรยีนเขาใจวธิีการเขียน 
 7.  แบงนักเรียนกลุมละ 5 คน ใหแตละกลุมชวยกันเขยีนประโยคเลาเรื่องในใบงาน  
A Time Machine 
 8.  ใหนักเรียนแตละกลุมนําผลงานมาเสนอหนาชั้นเรียน ใหนักเรียนในหองชวยกัน
ตรวจสอบ  ความถูกตอง และเลือกงานทีช่อบ 
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การวัดผลประเมินผล 
 1.  จากผลงานที่ทําเสร็จสมบูรณโดยใชแบบประเมินความสามารถดานการเขียน
ระหวางการทดลอง 
 2.  จากการประเมินโดยเพ่ือนรวมชั้น 
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ชื่อ …………………………………………………………………………...……………............... 
 
คําสั่ง  ใหนักเรียนในกลุมเขยีนประโยคเลาเรื่องโดยใชโครงสราง If  Clause แบบที่ 2 
 
 

 
  If I had a Time Machine, …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Ur, Penny.  (1988).  Grammar Practice Activities.  p. 78 – 79. 

แผนการเรียนรูที่ 8 
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เร่ือง Picture Composition         คาบที ่ 15 – 16 
เวลา 2 ชั่วโมง            ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 
                     
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนสามารถเขียนเลาเหตุการณจากรูปที่นักเรียนชวยกันวาดขึน้  
 
เน้ือหา 
 Past Simple Tense 

 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  ใบงาน 
 2.  รูปภาพ 
 3.  แผนใส 
 4.  เครื่องฉายแผนใส 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  ครูทบทวนกริยาชองที่ 2 โดยใชเกม Bingo 
 2.  ครูทบทวนการใช Past Simple Tense โดยใชคําถาม  ตอไปน้ี 
  What time did you get up this morning? 
  How did you come to school yesterday? 
  Where did you go last Sunday? 
 3.  ครูวาดภาพนี้บนกระดาน  
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 4.  ครูกําหนดสถานการณวา ภาพที่เห็นน้ีเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นเม่ือวานนี้ แตยัง
ไมใชภาพที่สมบูรณ นักเรียนตองชวยกนัวาดภาพ และเขยีนเลาเหตุการณ  
 5.  ใหแตละกลุมสงตัวแทนมาชวยกันวาดภาพตอตามจินตนาการ (ออกมาวาด 
ทีละกลุม) 
 6.  เม่ือนักเรียนชวยกันวาดภาพเสร็จเรียบรอย ใหนักเรียนชวยกันบอกสิ่งที่อยูในภาพ 
 7.  ครูแจกแผนใสและปากกาเขียนแผนใส ใหนักเรียนชวยกันแตงเรื่องจากภาพที่
นักเรียนชวยกันวาดขึ้น 
 8.  ใหนักเรียนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน ชวยกันตรวจสอบความถูกตอง 
 
การวัดผลประเมินผล 

1.  จากผลงานที่ทําเสร็จสมบูรณโดยใชแบบประเมินความสามารถดานการเขียน 
ระหวางการทดลอง 
 2.  จากการประเมินโดยเพ่ือนรวมชั้น 
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ชื่อ  …………………………………………………………………………...…………….............. 
 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเขียนเลาเหตุการณจากรูปที่นักเรียนชวยกันวาดขึ้น 
 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Morgan, John; & Rinvolucri.  (1983).  Once Upon a Time. p. 75 – 77.  
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ภาคผนวก ข 
 

   •  แบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง 

   •  เกณฑการประเมินความสามารถดานการเขียนกอนและหลังการทดลอง 

   •  เกณฑการประเมินความสามารถดานการเขียนระหวางการทดลอง 

   •  แบบประเมินความสามารถดานการเขียนระหวางการทดลอง 
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ขอสอบ Pre – Post Test 
Name ……………………………………………..….…………………………………………….. 
 
Instructions : Choose one of the three topics provided. Write a short paragraph of at 
least 80 words. 
 -  My Ideal Family 
 -  If I could have three wishes to do anything I like, my three wishes would be  
 -  My Opinion about School Uniform 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑการประเมินความสามารถดานการเขียนกอนและหลังการทดลอง 
 

 
 กําหนดเกณฑการใหคะแนนไว 5 ดาน คือ 
  1.  เน้ือหา     6 คะแนน 
  2.  การเรียบเรียงเนื้อหา  4 คะแนน 
  3.  คําศัพท     4 คะแนน 
  4.  การใชภาษา    4 คะแนน 
  5.  กลไกทางภาษา   2 คะแนน 
    รวม            20 คะแนน 
 
 ระดับความสามารถในแตละดาน แบงเปน 5 ระดับ ไดแก 
 
  ระดับที ่      คะแนน     หมายถึง  
   5         18 – 20   มีความสามารถทางการเขียนมากที่สุด   
   4         13 – 17   มีความสามารถทางการเขียนมาก  
   3          8 – 12   มีความสามารถทางการเขียนปานกลาง   
   2          3 – 7    มีความสามารถทางการเขียนนอย 
   1          0 – 2    มีความสามารถทางการเขียนนอยที่สุด   
 
 ดัดแปลงจากแนวคิดของ จาคอบส และคณะ (Weigle ; อางอิงจาก Jacobs; et al. 
1981 : 30) และ เอกรินทร  สี่มหาศาล (2546 : 428 – 429) 
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เกณฑการประเมินความสามารถดานการเขียนกอนและหลังการทดลอง 
 

ระดับ คะแนน ดาน เกณฑ 
    

1. เน้ือหา เน้ือหามีความสอดคลองกับหัวขอท่ีกําหนด และขยาย
ความไดเหมาะสม 

2. การเรียบเรียงเนื้อหา แสดงความคิดเห็นอยางชัดเจน มีขอมูลมาสนับสนุน 
ขอความกระชับ นําเสนออยางมีลําดับ  
มีความกลมกลืน 

3. คําศัพท สามารถใชศัพท สํานวนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสม 

4. การใชภาษา ใชโครงสรางประโยคไดอยางถูกตองตามหลักการใช
ภาษา ส่ือความหมายไดชัดเจนดี พบที่ผิดนอยมาก 

5 18 – 20  

5. กลไกทางภาษา มีความรูในรูปแบบการใชภาษา พบที่ผิดเล็กนอยในเรื่อง
การสะกดคํา การใชเครื่องหมายวรรคตอน  
การใชตัวอักษร และการยอหนา 

    

1. เน้ือหา เน้ือหาสวนใหญสอดคลองกับหัวขอ มีรายละเอียด
สนับสนุน 

2. การเรียบเรียงเนื้อหา มีการลําดับขอมูลท่ีสมเหตุสมผล นําเสนออยางมีลําดับ
ขั้นตอน 

3. คําศัพท ใชศัพท สํานวนผิดบาง แตยังส่ือความหมายได 
4. การใชภาษา ใชโครงสรางประโยคไดอยางถูกตองตามหลักการใช

ภาษา และส่ือความหมายไดชัดเจน มีที่ผิดบาง 

4 13 – 17 

5. กลไกทางภาษา พบที่ผิดบางในเรื่องการสะกดคํา การใชเครื่องหมาย
วรรคตอน การใชตัวอักษร และการยอหนา  

    

1. เน้ือหา ขอมูลอยูในวงจํากัดเนื้อหาสวนใหญสอดคลองกับหัวขอ 
แตขาดรายละเอียด 

2. การเรียบเรียงเนื้อหา มีการลําดับขอมูล ขอมูลสนันสนุนมีจํากัด มีความ
สมเหตุสมผล แตลําดับขั้นตอนยังไมสมบูรณ 

3. คําศัพท ใชศัพท สํานวนผิด แตยังส่ือความหมายได 
4. การใชภาษา ประโยคไมสมบูรณ ส่ือความหมายไดชัดเจน

พอประมาณ มีที่ผิดหลายที่ 

3 8 – 12 

5. กลไกทางภาษา พบที่ผิดบอยในเรื่องการสะกดคํา การใชเครื่องหมาย
วรรคตอน การใชตัวอักษร การยอหนา ลายมืออาน
คอนขางยาก 
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ระดับ คะแนน ดาน เกณฑ 
    

1. เน้ือหา เน้ือหานอย ไมคอยสัมพันธกับหัวขอ 
2. การเรียบเรียงเนื้อหา เน้ือหาไมตอเนื่อง ขาดการลําดับขั้นตอนที่สมเหตุ  

สมผล 
3. คําศัพท ใชศัพทในวงจํากัด ใชศัพท สํานวนผิดบอยมาก 

ความหมายสับสนหรือคลุมเครือ 
4. การใชภาษา ประโยคไมสมบูรณ ใชภาษาไมถูกตอง มีที่ผิดหลายที่ 

2 3 – 7  

5. กลไกทางภาษา พบที่ผิดบอยมากในเรื่องการสะกดคํา การใช
เครื่องหมายวรรคตอน การใชตัวอักษร การยอหนา 
ลายมืออานยาก  

    

1. เน้ือหา เน้ือหาไมสัมพันธกับหัวขอ หรือไมเพียงพอตอ 
การประเมิน 

2. การเรียบเรียงเนื้อหา ไมสามารถสื่อสารได ไมมีการเรียบเรียงเนื้อหา  
หรือไมเพียงพอตอการประเมิน 

3. คําศัพท มีความรูในเรื่องการใชศัพท สํานวนนอยมาก 
หรือไมเพียงพอตอการประเมิน 

4. การใชภาษา ไมมีความรูในการสรางประโยค พบที่ผิดเกือบทั้งหมด 
ส่ือสารไมได หรือไมเพียงพอตอการประเมิน 

1 0 – 2 

5. กลไกทางภาษา ไมมีความรูในรปูแบบการใชภาษา พบขอผิดสวนใหญ 
ในเรื่องการสะกดคํา การใชเครื่องหมายวรรคตอน  
การใชตัวอักษร การยอหนา ลายมืออานยาก  
หรือไมเพียงพอตอการประเมิน 
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 เกณฑการประเมินความสามารถดานการเขียนระหวางการทดลอง 
 กําหนดขอความประเมินความสามารถดานการเขียนระหวางการทดลอง 8 ขอ ดังนี้ 
  1.  ความคิดสรางสรรค 
  2.  จินตนาการ 
  3.  งานเขียน 
  4.  การนําเสนอเนื้อหา 
  5.  การเรียบเรียงเนื้อหา 
  6.  คําศัพท 
  7.  การใชภาษา 
  8.  กลไกทางภาษา 
 
 ดัดแปลงจากงานวิจัยของวชัรา หมัดปองกันตัว (2545 : 50 – 51) และ  
ณัฏฐา  ถิละวฒัน (2547: 41 – 42) 
  
 ระดับความสามารถในแตละขอ แบงเปน 5 ระดับ แลวแปลคาเฉลี่ยดังนี้ 
  คาเฉลี่ย   1.00 – 1.49 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนนอยที่สุด 
  คาเฉลี่ย   1.50 – 2.49 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนนอย 
  คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนมาก 
  คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนมากที่สุด 

 
 (กาญจนา วัฒายุ.  2544: 99 ; อางอิงจาก John W. Best  1981: 147)  
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แบบประเมินความสามารถดานการเขียนระหวางการทดลอง 
งานเขียนชิ้นที่ .................... เรื่อง ...........................................................................................        
ผูประเมิน ......................................................... วัน เดือน ป ที่ประเมิน .................................. 
เจาของชิ้นงาน .......................................................................................................................   
คําชี้แจง :  ใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดับความสามารถของผูเรียนในแตละขอ 
  ระดับ  5 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนมากที่สุด    
  ระดับ  4 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนมาก 
  ระดับ  3 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนปานกลาง   
  ระดับ  2 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนนอย   
  ระดับ  1 หมายถึง มีความสามารถดานการเขียนนอยที่สุด 
 

ระดับความสามารถ 
รายการการประเมิน 

5 4 3 2 1 
ความคิดสรางสรรค  
    1. งานเขียนไดแสดงออกถึงความคิดที่สรางสรรค 

     

จินตนาการ 
   2. ผูเขียนใชจินตนาการในการถายทอดงานเขียน 

     

งานเขียน 
   3. งานเขียนมีความนาสนใจและสรางความประทบัใจ
ใหกับผูอาน 

     

การนําเสนอเนื้อหา 
   4. เน้ือหาสัมพันธกับสิ่งทีก่ําหนด  

     

การเรียบเรียงเน้ือหา 
   5. นําเสนอขอมูลอยางมีลําดับขั้นตอน มีความตอเน่ือง 

     

คําศัพท 
   6. ใชศัพท สํานวนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

     

การใชภาษา 
   7. ใชโครงสรางทางไวยากรณไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม      

     

กลไกทางภาษา 
   8. ใชเครื่องหมายวรรคตอน ตัวอักษรตัวเล็กและตวัใหญ  
      การสะกดคําไดถูกตอง ลายมืออานงาย 
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 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ............................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
 

    ตัวอยางผลงานของนักเรียน 
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Design a T-shirt 



 81 

Wild Sentences 

 



 82 

Alphabet Poems 
 
 

 
 



 83  83 

Describing Places 



 84 

Your Imagination 



 85 

Story Writing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Time Machine 
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Picture Composition 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ ชื่อสกุล     นางสาวฉันทนา  หงสวนัสรัญญา 
วัน เดือน ปเกิด     19 กรกฎาคม 2513 
สถานที่เกิด      จังหวัดชลบุร ี
สถานที่อยูปจจุบัน    บานเลขที่ 15/346 หมู 10 ตําบลสําโรงเหนือ   
       อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน หัวหนาฝายบริหารการจัดการ 
 
สถานที่ทํางานปจจุบัน    โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา  
       อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
       สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2530    มัธยมศึกษาตอนปลาย 
       จากโรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา 
 พ.ศ. 2534    กศ.บ. วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส  วิชาโทภาษาอังกฤษ 
       จากมหาวิทยาลัยศรีนครทิรวิโรฒ ปทุมวนั 
 พ.ศ. 2548    ศศ.ม. สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ   
       ภาษาตางประเทศ 
       จากมหาวิทยาลัยศรีนครทิรวิโรฒ ประสานมิตร 
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