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ผูเรยีนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ และความพึงพอใจของผูเรยีนที่มีตอการจัดการ
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 The purpose of this study was to investigate the student’s English writing ability 
through task-based learning activities and students’ satisfaction toward task-based learning 
activities. The subjects were 35 students of Mattayomsuksa 1. The subjects were chosen 
by purposive sampling. The instruments used in this study were the pre-post English writing 
tests, the task-based learning lesson plans, the English writing ability evaluation form, the 
learning log and the questionnaire on students’ satisfaction toward task-based learning. The 
data were statistically analyzed by mean scores, standard deviation and t-test for 
dependent samples. 
 

The result of this study revealed that: 
1. The students’ English writing ability was significantly increased at the .01 level 

after using task-based learning abilities.  
2. The students’ satisfactions toward the task-based learning activities were at 

high level. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมหิลงั 
 

ตามวตัถุประสงคในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ท้ังตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
พุทธศักราช 2539 หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และฉบบัเพิ่มเติม พ.ศ. 2546  ลวน
ตองการใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดี  มีความมั่นใจ กลาแสดงออก และสามารถปฏิบัตงิานที่ตองใช
ภาษาอังกฤษได แตผลจากการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ของกรมสามัญศึกษาพบวา   ผูเรียนมีเจตคตทิี่ไมดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไมเห็นประโยชนและ
ความสําคัญของการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ (กรมวชิาการ. 2544:29) จึงทําใหผูเรียนขาดแรงจงูใจและใฝ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ เปนผลใหความรูความสามารถทางภาษาองักฤษของผูเรยีนอยูใน
ระดับตํ่า  

กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษน้ัน มักจะเร่ิมตนจากทักษะการฟง พูด 
อาน และสิ้นสุดลงที่ทักษะการเขียน เนื่องจากทักษะการเขียนนั้นถือไดวาเปนการแสดงความสามารถ
ของผูเรียนในการสังเคราะหความรูดานตัวภาษาและผลจากการฝกฝนทักษะทางภาษาทั้ง 3 ดาน 
ออกมาในรปูแบบของตัวอกัษร และงานเขียนเหลานี้ลวนเปนสิ่งท่ีแสดงใหผูสอนไดเห็นถึงผลการสอน
ของตนเองและผลการเรียนรูของผูเรียนแตละคน แตจากผลการทดสอบของสํานักทดสอบทางการศึกษา 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการปรากฏวา ความสามารถของผูเรยีนกลุมตวัอยางในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถทางการเขียนอยูในระดับตํ่าสุด คิดเปนรอยละ 86.71 (กรมวิชาการ. 
2544:29) สําหรับโรงเรียนท่ีผูวจิัยสอนอยูน้ัน ไดจัดนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวนทั้งสิน้ 252 คน 
เขารับการทดสอบเพือ่ประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับทองถ่ิน (Local Assessment) ประจําป 
2549  ซึ่งจดัสอบโดยสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาราชบุร ี เขต 1 ปรากฏวา   ผลคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนดานการเขียนอยูในระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 61.905 (โรงเรียนสวนผึ้ง
วิทยา. 2549:2) ผลการประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นวา ระดับความสามารถดานการเขียนของผูเรียนอยู
ในระดับต่ํา จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนทกุคนจะตองเรงวิเคราะหสภาพปญหาเพือ่หาสาเหตุท่ีแทจริงและ
แนวทางแกไขตอไป 

จากการที่ผูวจิยัไดสังเกตและนําสภาพปญหาตางๆ ภายในโรงเรียนมาวิเคราะหพบวา สาเหตุ
ท่ีทําใหผูเรียนมีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ําโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการเขียนมีสาเหตุ 
หลัก 2 ประการ ไดแก ดานสภาพความเปนอยูของผูเรยีนและสภาพการจัดการเรียนการสอน
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ภาษาอังกฤษภายในโรงเรียน เนือ่งจากโรงเรียนสวนผึง้วิทยาตั้งอยูบริเวณใกลเขตชายแดนไทยและพมา
จึงประกอบไปดวยนักเรียนหลายเชือ้ชาตซิึ่งสวนใหญมีฐานะยากจนและนักเรียนบางสวนยังไมไดรับ
สัญชาติไทยจงึไมสามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ไดอยางอิสระ ฉะนั้นเม่ือจบการศึกษาแลวผูเรียนสวน
ใหญจึงจําเปนตองประกอบอาชพีที่มีอยูในทองถิ่นแทนการศึกษาตอ จึงทําใหผูเรียนไมเห็นความสําคัญ
ของภาษาอังกฤษในฐานะเครื่องมือที่จะใชในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น นอกจากน้ันผูเรียนยังใช
ภาษาอังกฤษในชีวติประจําวันนอย ซึ่งเปนปจจัยเสริมอีกประการหนึ่งที่ทําใหผูเรียนไมตระหนักถึงความ
จําเปนในการที่จะพฒันาความรูและทักษะตางๆ ทางภาษาอังกฤษของตนเองใหดีขึ้น สาเหตุหลกัประการ
ท่ีสอง คอื สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่ไมสงเสริมตอการเรยีนรูของผูเรยีน     จาก
การท่ีผูวจิัยไดรับมอบหมายใหนิเทศและติดตามการสอนภายในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ของโรงเรยีนพบวา ผูสอนใหความสาํคัญกับทักษะการเขียนนอยมาก ไมไดฝกฝนทักษะ
การเขียนใหแกผูเรียนอยางจริงจัง ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของโบเวน (Bowen. 1994:143) ท่ีกลาวไว
วา “ทักษะการเขียนน้ันบางคร้ังถูกมองวาเปน ‘ทักษะที่ถูกลมื’ เพราะเปนทักษะสุดทายที่ผูสอนใหความ
ใสใจ อันเน่ืองมาจากเวลาที่จํากัดทั้งในการเรียนการสอนและการตรวจแกไขงานเขียน อีกทั้งยังตองใช
เวลามากในการเตรียมการสอน” และจากการสังเกตยงัพบอีกวา ภาระงานเขียนที่ผูสอนมอบหมายใหทํา
นั้นเปนการเขยีนระดับประโยคที่ผูสอนมุงตรวจความถกูตองของการใชไวยากรณประจําบทเรียนเทาน้ัน 
ทําใหผูเรียนสวนใหญซึ่งมีความรูดานไวยากรณและคําศพัทอยางจํากัดรูสึกวิตกกงัวลเสมอเมื่อไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงาน เน่ืองจากมองวาการเขียนเปนเรื่องยุงยากซับซอนยากเกินกวาทีต่นเองจะทําได
และหากทําผดิจะถูกผูสอนตําหนิและลงโทษ ซึ่งสงผลใหผูเรียนรูสกึเบ่ือหนายตอการเรียนภาษาอังกฤษ
และเกิดอคตติอทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ  

จากสภาพปญหาขางตนจะเห็นไดวา การทําใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน
ของการรูภาษาอังกฤษเปนเรื่องท่ีจําเปน แมวาในอนาคตผูเรียนอาจมีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษนอยหรือ
อาจไมไดใชเลย แตในฐานะผูสอนจําเปนจะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงใหผูเรียนไดรับทั้งความรู 
ประสบการณ ความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรยีนรูและฝกฝนการใชทักษะภาษาอังกฤษใหไดมาก
ท่ีสุดตลอดระยะเวลาที่ผูเรียนยังคงศึกษาอยูภายในโรงเรียน ซึ่งจะชวยสรางเจตคตทิี่ดีตอการเรียน
ภาษาอังกฤษใหเกิดแกผูเรยีน กระตุนใหผูเรียนรูสึกสนใจการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นและตองการจะ
ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น อันจะสงผลดีตอการพฒันาทักษะการเขียนของ
ผูเรียนตามไปดวย ดังนั้นผูวิจยัจึงพยายามสรรหากระบวนการในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกบัการใช
ภาษาอังกฤษในชีวติประจําวันและตอบสนองตอความตองการของผูเรียนใหไดมากที่สุด อีกทั้งเปด
โอกาสใหผูเรยีนไดเรียนรูและรับประสบการณทางภาษาอังกฤษจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเองโดยผาน
กิจกรรมที่หลากหลายซึ่งมีความใกลเคียงกับสถานการณท่ีสามารถพบไดในชวีิตจริง เชน การเขียน
บรรยายสถานที่ตางๆ การเขียนเรือ่งราวเกี่ยวกับตนเอง การเขยีนบรรยายขัน้ตอนการทําอาหารหรือ
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วิธีการใชอปุกรณตางๆ เปนตน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีคุนเคยกับรูปแบบของภาษา มีความมั่นใจในการใช
ภาษาและสามารถปรับใชใหเขากับสถานการณหรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในหองเรียนและชวีิต
จริงไดอยางถกูตองและเหมาะสม 

ผูวิจยัไดศึกษาทฤษฎเีกี่ยวกับการสอนรูปแบบตางๆ ที่ไดมีการนาํมาใชในการสอนทักษะการ
เขียน พบวา “การเรียนรูแบบเนนงานปฏิบตัิ (Task-based learning approach)”  นั้น มีลักษณะ
การจัดกระบวนการเรียนรูตรงตามความตองการของผูวจิัย ฉะนั้นจึงมีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะนําใช
ในการจัดกจิกรรมการสอนทักษะการเขียน ซ่ึง เอลลสิ (Ellis. 2003:30) กลาววาเปนการสอนภาษาที่
ตั้งอยูบนพื้นฐานของการเรียนการสอนเพือ่การสื่อสาร (Communicative learning and teaching) ซึ่ง
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปจจุบนั กลาวคอื มีแนวคิดที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(Learner centered) เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏบัิติดวยตนเอง (Learning by doing)  
ซึ่งเปนการสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดจุดมุงหมายในการเรียนรู สามารถประเมิน
ความกาวหนาของตนเองได และประการสําคัญคือ ผูเรียนมีปฏิสัมพนัธ  ซ่ึงบรีนและแคนดลิน 
(McLaughlin. 2001:ออนไลน อางอิงจาก Breen; & Candlin.1980) ไดชี้ใหเห็นวา ผูเรียนภาษาตองมี
โอกาสทีจ่ะไดมีสวนรวมในการปฏิสัมพันธอยางมีความหมาย พรอมดวยมีคูสนทนาที่มีความรู
ความสามารถในภาษานั้น ๆ อยางเพียงพอในสถานการณท่ีเสมือนจริงในการใชภาษาที่สอง การนําไปสู
สถานการณท่ีเสมือนจริงนั้นสําคัญอยางยิง่ เนือ่งจากองคประกอบทีส่ําคัญในการสื่อสาร คอื ความม่ันใจ
ในการสื่อสาร ซึ่งทําใหผูเรียนมีโอกาสใชภาษาในการสือ่สารจริงและเปนไปอยางมคีวามหมาย อีกทั้งยัง
เปนการปรับเปลี่ยนบทบาทของผูสอนจากการเปนผูนําในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไปสู
บทบาทของผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งมีผลในการสงเสริม
บรรยากาศในการเรียนรูใหนาเรียนยิ่งขึ้น ดังเชน งานวิจยัของ วนัเพ็ญ  เรอืงรัตน (2549:50) ที่ได
ทําการศึกษาเกี่ยวกับ การพฒันาความสามารถดานการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์4 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบตัพิบวา ความสามารถ
ดานการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนพฒันาขึ้น ผูเรียนรูสึกสนุกสนาน ตื่นเตนและทายในการทํา
ชิ้นงานดวยตนเอง เปนการเรียนรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดในชีวติจริง ซึง่สอดคลองกบังานวจิัย
ของ อะบิดิน (Abidin.1997:12-19) นอกจากนัน้ยังสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษมีความ
ม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษในช้ันเรียนเพิ่มมากขึ้น (Lochana; & Deb. 2005:ออนไลน) อีกทั้งมี
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองดานการเขียนภาษาอังกฤษอีกดวย      (ศรีนวล บุญธรรม. 2545:
บทคัดยอ)  
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จากการที่ผูวจิยัไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของทําใหผูวจิัยเชือ่วา “กระบวนการ
จัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ” จะสามารถพฒันาระดับความสามารถในการเขียนของผูเรียนใหมี
ประสิทธิภาพในระดับท่ีสามารถสื่อสารไดอยางมีความหมายและตรงตามความตองการของตนเอง 
นอกจากนั้นยงัชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรักในการเรียนรูภาษาอังกฤษและหมั่นฝกฝนตนเองเพื่อ
พฒันาระดับความสามารถดานการฟง พดู อานและโดยเฉพาะอยางยิ่ง “การเขียน” ใหกาวหนายิ่งขึ้น
ตามลําดับ 
 
จุดมุงหมายของการวิจัย 

1. เพือ่เปรียบเทยีบความสามารถในการเขยีนภาษาอังกฤษของผูเรียนกอนและหลงัไดรับ
การเรียนรูแบบเนนงานปฏบัิต ิ

2. เพือ่วัดความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏบิัต ิ
 
ความสาํคัญของการวจิัย 

การศึกษาคนควาในครั้งนีท้าํใหทราบระดบัความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียน
ท่ีไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ และความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูรูปแบบ
ดังกลาวอันจะเปนแนวทางใหแกผูสอนภาษาอังกฤษหรอืภาษาตางประเทศอื่นๆ ในการสงเสริมและ
พฒันาความรูความสามารถดานทักษะการเขียนของผูเรียน ใหสามารถนําไปใชไดในชีวติจริงและสื่อสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากร 
กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที ่1  

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ตําบลสวนผ้ึง  อําเภอสวนผ้ึง  จงัหวัดราชบุร ีภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2550  
ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิา อ 31101   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน จํานวนทั้งสิ้น 222 คน 

กลุมตวัอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ตําบลสวนผ้ึง  อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุร ีภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550  
ท่ีเรียนวชิา อ 31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน จํานวน 6 หอง และเลอืกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงออกมา
เพียง 1 หอง จํานวน 35 คน 
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ตัวแปรที่จะศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏบัิต ิ
2. ตัวแปรตาม  ไดแก ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
 
ระยะเวลาในการทดลอง 
ดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 2  ปการศึกษา 2550  โดยกลุมตัวอยางไดรับการทดสอบ

กอนเรียน ใชเวลา 1 ชัว่โมง 30 นาท ีและใชเวลาทดลอง 5 สัปดาห สปัดาหละ 4 ชัว่โมง รวม 20 ชัว่โมง  
จากน้ันจึงทําการทดสอบหลังการทดลองอีกครั้ง ใชเวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาท ีรวมท้ังสิ้น 23 ชั่วโมง 

 
เนื้อหาที่ใชทดลอง 
เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี ้ผูวิจยัไดศึกษาจากคําอธบิายรายวิชา ผลการเรียนรูที่

คาดหวัง ซึ่งระบุไวในรายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน จากนั้นจึงคดัเลือกมาจากบทอานที่
ปรากฏในหนังสือเรียน วารสาร สือ่และสิ่งตพีิมพตาง ๆ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามมาตรฐานที่
กําหนดในสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พทุธศักราช 2544 และหลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนสวนผึง้วิทยา โดยพจิารณาระดับความยาก
งายของคําศพัทใหเหมาะสมกับความสามารถของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 4 เร่ือง ดังน้ี 
 
 1.  Rooms in house จํานวน  4  ชัว่โมง เขียนบรรยายสภาพภายในของหองภายในบาน 
 2.  Cooking จํานวน  4  ชัว่โมง เขียนบรรยายขั้นตอนการทาํอาหาร 
 3.  Daily routine จํานวน  6  ชัว่โมง เขียนบรรยายกิจวตัรประจําวัน 
 4.  Past event จํานวน  6  ชัว่โมง เขียนบรรยายเหตุการณในอดีต 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 

1. การเรียนรูแบบเนนงานปฏบิตัิ (Task-basked learning)  หมายถึง การจดักิจกรรม
การเรียนรูภาษาอังกฤษที่มีจุดมุงหมายเพือ่ใหผูเรียนสามารถสื่อสารและใชภาษาไดอยางเปนธรรมชาติ 
โดยมีงานปฏิบัติเปนสื่อกลางในการเรียนรูภาษา มีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายซึ่งใกลเคียงกับ
สถานการณจริง ผูเรียนใชภาษาเพื่อสือ่สารอยางอิสระแตมีความหมาย (Ellis. 2003:2-3) ซึ่งการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตินี ้ประกอบดวย 3 ขั้นตอน (Willis. 1996:56-57) ไดแก 

ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นกอนปฏิบตัิงาน (Pre-task)  
ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นปฏิบัติงาน  (Task cycle)  
ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นการเรียนรูรูปแบบภาษา (Language focus)  
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2. ความสามารถในการเขียน  หมายถึง ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษตาม
สถานการณท่ีกําหนดและสามารถสื่อความหมายไดอยางชัดเจนตรงตามจุดประสงคของผูเขียนและ
ครอบคลุมองคประกอบสําคัญในดานเนือ้หา  การเรยีบเรียง คําศพัท ไวยากรณ และกลไกภาษา ซึ่ง
ประเมินไดจากงานเขียนของผูเรียนหลังจากจบแตละบทเรียน และแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองที่ผูวจิัยสรางขึ้น 
 
สมมติฐานในการวจิัย 

1. ผูเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏบิัติมีความสามารถในเขียนภาษาอังกฤษสูง
กวากอนเรียน 

2. ผูเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตใินระดับมาก 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ 

 
ในการดําเนินงานวิจัยครั้งน้ี ผูวจิัยไดศึกษาและคนควาเอกสาร ตาํรา บทความ และ

งานวิจัยตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของโดยแยกเปนหัวขอดังน้ี 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูแบบเนนงานปฏบิัต ิ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียน 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเรยีนรูแบบเนนงานปฏิบตั ิ
 การเรยีนรูแบบเนนงานปฏบิัต ิ (Task-based learning) เปนกระบวนการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่อยูบนพื้นฐานของการเรียนรูภาษาตามธรรมชาติผานการลงมือปฏิบตัิภาระ
งานดวยตนเอง สงเสริมผูเรียนไดใชความรูและประสบการณทางภาษาที่มีอยูเดิมมาปรับใชใน
การทํางานพรอมๆ กบัการที่ไดเรียนรูรูปแบบภาษา คําศพัท สํานวนและโครงสรางไวยากรณ
ใหมๆ ในขณะทีพ่ยายามศกึษาคนควาหาความรูตางๆ เพิ่มเติม เพือ่นําไปใชในการทําภาระงาน
ใหเสร็จสมบูรณ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ คราเชน (Krashen. 1981:23) ที่กลาววา การเรียน
ภาษาตามธรรมชาติ เปนการเรียนภาษาจากการใชภาษาในการสือ่สารจริง ๆ ทําใหผูเรยีน
คอยๆ ซึมซับความรูในตัวภาษาอยางเปนธรรมชาต ิ 
 

1.1 ความหมายของงาน 
พราบ ู(Prabu. 1987:24) นิยามความหมายของ “งาน” ไววา เปนกิจกรรมซึ่งตองการ

ใหผูเรียนไปถงึผลของงานจากขอมูลที่กําหนดโดยใชกระบวนการทางความคิด และใหผูสอนมี
บทบาททีจ่ะควบคุม กําหนดกระบวนการดังกลาว 

นูนัน (Nunan. 1995:10) กลาววา งาน หมายถึง กิจกรรมยอยในชั้นเรียนที่มุงให
ผูเรียนเกิดความเขาใจ สามารถนําความเขาใจน้ันไปปรับใชใหเหมาะสมกับจุดประสงคของการใช
ภาษา รูจักคดิวิเคราะหและพจิารณา และมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นเพือ่การใชภาษาตามเปาหมาย ทั้งน้ี
จะใหความสําคัญกับความหมายมากกวารูปแบบ 

ลี (Ellis. 2003:4 อางอิงจาก Lee. 2000) ใหความหมายไวดังน้ี  
1. กิจกรรมหรือแบบฝกหัด ซ่ึงมี  

  ก) วตัถปุระสงคที่มุงดานการมีปฏิบัติสัมพันธระหวางผูที่เขารวม 
  ข) กลไกสําหรับการสรางและการมีปฏิบตัิสัมพันธอยางเปนลําดับขัน้ตอน 
  ค) เนนที่การแลกเปลีย่นอยางมีความหมาย 
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2. ความพยายามในการเรียนรูภาษา ซ่ึงตองการใหผูเรยีนเขาใจและใชภาษาอยาง
ชํานาญ และ/หรือสรางภาษาเปาหมายเชนเดียวกบัทีพ่วกเขาแสดงออกถึงชุดของแผนการทํางาน 
 เอลลิส (Ellis. 2003:3) ใหคําจํากัดความวา งาน คอื กิจกรรมทีต่องการใชภาษาที่เนน
ดานการสื่อความหมายเปนอันดับแรก 

 กลาวโดยสรุปแลว “งาน” คอื กจิกรรมยอยในชั้นเรียนที่มุงดานการสื่อสารอยางมี
ความหมาย ฉะนั้นผูสอนตองพยายามออกแบบงานเพือ่กระตุนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห 
เปรียบเทียบ อันจะนําไปสูการสื่อสารไดตามจุดมุงหมาย อยางไรกต็าม วิลลิส (Willis. 1996:23-26) 
ไดใหขอคิดไววา งานปฏิบตัิที่สมบูรณจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะฟง พูด อานและ
เขียนไปพรอม ๆ กัน รวมทั้งใชความรูจากประสบการณเดิมเพื่อชวยในการเรียนรูภาษาที่สอง 

 
1.2 องคประกอบของการเรยีนรูแบบเนนงานปฏิบตั ิ

นูนัน (Nunan. 1995 :11; 2004:41) ไดจดัองคประกอบของงานไว ดังน้ี 
            1.2.1    จุดมุงหมาย (Goals)  มี 3 ประการ ดังน้ี 

 1.2.1.1 เพือ่ใหเรียนรูการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลซึ่งไดจากการแลกเปลี่ยน
ขอมูลซ่ึงกันและกัน เชน แนวคิด ความเชื่อ ความรูสึก เพือ่นําไปสูการปฏิบัติงานใหสําเร็จลลุวง 

1.2.1.2 เพือ่ใหรอบรูและเขาใจขอมูลที่มาจากแหลงตางๆ รอบขาง โดยเปนขอมูล
ภาษาเปาหมาย เชน ขาวสารจากสือ่ตาง ๆ เอกสารแนะนํา ประกาศ เปนตน และสามารถนําความรู
น้ันไปประยุกตใชได 

1.2.1.3 เพือ่พฒันาทักษะฟง พูด อานและเขียนของผูเรียน ตามจุดมุงหมายของ
การใชภาษาอยางสรางสรรค และมีจินตนาการ เชน บทกว ีเพลง เปนตน 
 1.2.2  ตวัปอนทางภาษา (Input) มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากชวยใหผูเรียน
ไดเรียนรู และเพือ่ใหกระบวนการคิด (Cognitive process) ของผูเรียนเปนไปอยางเปนระบบ 
ตอเน่ือง และชัดเจน    โฮเวอร (Nunan. 2004:48 อางอิงจาก Hover.1986) แนะนําวาควรใชของ
จริง เชน จดหมาย รายการอาหาร บทความในหนังสือพิมพ พยากรณอากาศ เปนตน ซ่ึง บรอสนัน
และคนอื่นๆ   (Nunan. 2004:51 อางอิงจาก Brosnan; et al. 1984:2-3) ไดแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนของการใชขอมูลจริงกบัการเรียนแบบเนนงานปฏิบัติไวดังน้ี 

1.2.2.1 ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูในการใชภาษาทีใ่ชกันอยูจริง ภาษาเปนเรื่อง
ธรรมชาต ิ การนําภาษามาทําใหงายขึ้นหรือเปลีย่นแปลงใด ๆ เพือ่จุดประสงคดานการสอน เชน 
หากตองการสอนทักษะอานก็ไมควรสอนโครงสรางประโยค เน่ืองจากเปนการเนนรูปแบบภาษา
มากกวาฝกการคิดจากตวัชีแ้นะหรือบรบิท 

1.2.2.2 ใหโอกาสผูเรยีนในการเรียนรูภาษาจากขอมูลสั้นๆ แตสือ่ความหมายที่
สมบูรณและชดัเจน 
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1.2.2.3 ใหโอกาสแกผูเรียนในการเรยีนภาษาที่เปนรูปภาพ สัญลักษณทีช่วยให
เขาใจความหมายที่ตองการสื่อไดงาย นอกจากนั้นยังชวยฝกผูเรียนในดานความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ 

1.2.2.4 ชวยใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธระหวางกิจกรรมในชั้นเรียนกับการใช
ภาษาในชวีิตจริง และนําไปประยุกตใชนอกหองเรียนไดดีขึ้น 

บรีน และแคนดลิน (McLaughlin. 2001:ออนไลน อางอิงจาก Breen; & Candlin. 1980) 
ไดเขียนถึงขอที่ควรคํานึงในการใชสื่อสําหรับการจัดกจิกรรมการเรียนรูเพือ่การสือ่สารไวดังน้ี 

1. ระบุภาระงานที่ชัดเจน 
2. ใหตัวอยางของภาษาเปาหมาย 
3. แสดงลักษณะที่เปนสากลของภาษาที่สอง 
4. เสริมสรางความมั่นใจของผูเรียน 
5. เพิ่มแรงกระตุนในตวัผูเรียน 
6. สงเสริมทักษะทางภาษาของภาษาที่สอง 

1.2.3 กิจกรรม (Activities) หมายถึง สิ่งที่ระบวุาผูเรียนจะตองปฏิบัตอิยางไร โดยใช
กระบวนการอะไรจากตัวปอนทางภาษาทีก่ําหนดให ซ่ึง นูนัน (Nunan. 1995:59-64) ไดเสนอ
รูปแบบการจดักิจกรรมซึ่งจําแนกตามจดุมุงหมายของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไว  3 ประการ 
คือ 

1.2.3.1 กิจกรรมฝกภาษาทีจ่ะนําไปใชในชีวติประจําวัน 
1.2.3.2 กิจกรรมเพือ่พฒันาทักษะการใชภาษา 
1.2.3.3 กิจกรรมเพือ่ฝกฝนความถูกตองและคลองแคลวในการใชภาษา 

1.2.4   บทบาทของผูสอนและผูเรียน (Teacher and learner roles)  
1.2.4.1 บทบาทของผูสอน (Nunan. 1995:84 อางอิงจาก Richards; & 

Rodgers.1986:24) มีความเกี่ยวของกับประเด็นตอไปน้ี 
ก. ประเภทของหนาที่ตางๆ ทางภาษาที่ผูสอนไดรับการคาดหวังทีจ่ะเติมเตม็

ใหแกผูเรียน ไมวาจะโดยการเปนผูฝกฝนใหโดยตรง เปนที่ปรึกษา หรือเปนแบบอยางใหก็ตาม 
ข. ระดับของการควบคุมซ่ึงผูสอนมีตอการเกดิขึ้นของการเรียนรู 
ค. ระดับของความรับผิดชอบทีผู่สอนมีตอสาระการเรียนรู 
ง. รูปแบบของปฎิสัมพันธซ่ึงพฒันาขึ้นระหวางผูสอนและผูเรยีน 

1.2.4.2 บทบาทของผูเรียน (Nunan. 1995: 81-82 อางอิงจาก Robin; & 
Tompson.1982) 

ก. คนหาวิธีการเรียนรูที่เหมาะกับตนเอง 
ข. จัดการเรียบเรียงขอมูลตางๆ เกีย่วกบัตวัภาษา 
ค. มีความคิดสรางสรรค 
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ง. สรางโอกาสใหแกตนเอง 
จ. เรียนรูทีจ่ะดํารงตนอยูไดในความไมแนนอน 
ฉ. ใชบทกลอนหรือคําคลองจองเพือ่ชวยในการจดจํา 
ช. ใชประโยชนจากความผิดพลาด 
ซ. ใชความรูดานภาษาศาสตรของตนเอง 
ฌ. รูจักใชบริบทชวยในการทําความเขาใจความหมาย 
ญ. เรียนรูทีจ่ะใชการเดาอยางชาญฉลาด 
ฎ. เรียนรูแบบอยางของภาษาที่ใชอยางถูกตองเปนทางการ 
ฏ. เรียนรูกลวิธีในการใชภาษา 
ฐ. ใชรูปแบบของการพูดและการเขียนที่หลากหลาย 

1.2.5   การจัดสภาพการณในชัน้เรียน (Settings) 
นูนัน (Nunan. 1995:91) ใหความหมายของการจัดสภาพการณในชั้นเรียนวา เปนการ

จัดชั้นเรียนเฉพาะหรอืปรับใหสอดคลองเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและลักษณะการปฏิสัมพันธใน
ชั้นเรียน เชน งานรายบุคคล กลุมยอย หรือการปฏิบตัิที่ผูสอนเปนผูนําการเรียนโดยเรียนรวมกันทั้ง
ชั้น การจัดสภาพชั้นเรยีนเหลานี้มีจุดมุงหมายเพือ่จําลองสถานการณการใชภาษาเพือ่สือ่สารในชีวติ
จริงใหสอดคลองกับกจิกรรมในชั้นเรียนตามลักษณะภาระงาน  

 
1.3 ประเภทและรูปแบบของงานปฏบิตั ิ

วิลลิส (Willis. 1996: 26-28) ไดแบงการจดัการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติไวดังน้ี 
1.3.1 ประเภทของงานปฏบิัต ิ

 1.3.1.1 งานปฏิบัตทิี่กําหนดคําตอบแนนอน (Closed task) หมายถึง งานปฏบิัติที่มี
เปาหมายเฉพาะ คําสั่งชัดเจน และขอมูลจํากัด ผลจากการปฏิบัติกาํหนดแนนอนเพียงคําตอบเดียว 
สามารถจูงใจใหผูเรียนปฏบิัติงานโดยใชภาษาเปาหมายไดอยางดี 

 1.3.1.2 งานปฏิบัตทิี่ไมกําหนดคําตอบแนนอน (Open task) หมายถึง งานปฏบิัติที่
เปาหมายไมเฉพาะเจาะจงขึ้นอยูกบักลวธิีของการปฏบิัติงานและประสบการณของผูเรียนแตละคน
เปนงานปฏิบตัิซ่ึงผลที่ไดมีความแตกตางและหลากหลายวธิีการในการไดมาซึ่งคําตอบ 

1.3.2 รูปแบบของงานปฏิบตัิออกเปน 6 รูปแบบ 
 1.3.2.1 การจัดทํารายการ (Listing) มีจุดประสงคใหผูเรียนใชความคิดแลวพูดหรือ
อธบิายความคิดนั้น โดยวธิกีารที่เกี่ยวของคือ การรวบรวมความคิด การคนหาความจริง 

1.3.2.2  การเรียงลําดบัและการจัดประเภท (Ordering and sorting) มี 4 ประเภท
ใหญ ๆ คือ การเรียงลําดับหัวขอ การจัดลําดับตามหลกัเกณฑ การจัดประเภท การแบงประเภท 

1.3.2.3  การแกปญหา (Problem solving) เปนงานปฏิบตัิทีต่องการใหผูเรียนได
แสดงเหตุผล   ประสบการณและสติปญญาของตน ชวยกันในการแกปญหาที่กําหนดขึ้น หรือปญหา
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ที่เกิดขึ้นในชวีิตจริง หลังจากนั้นผูเรียนจะออกเสียงลงคะแนนโดยเปรียบเทยีบงาน การนําเสนอ การ
ใหเหตุผลและอภิปรายกันวาการแกปญหาของกลุมใดดทีี่สุด 

1.3.2.4 การเปรียบเทยีบ (Comparing) การเปรยีบเทียบขอมูลประเภทคลายคลึงกัน 
แตแตกตางเพียงแหลงทีเ่กิดหรือรายละเอียด โดยมีวิธีการดังน้ี คือ การจบัคู  การคนหาความ
เหมือน การคนหาความแตกตาง 

1.3.2.5 การแลกเปลีย่นประสบการณ (Sharing personal experiences) งานปฏิบัติ
ประเภทนี้เปดโอกาสใหผูเรยีนไดพูดถึงตนเองและแลกเปลี่ยนประสบการณที่เกิดขึ้นจริงใน
ชีวติประจําวันกับบุคคลอื่นอยางอิสระทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธอยางใกลชิด 

1.3.2.6 งานสรางสรรค (Creative tasks) คอื การทําโครงงาน (Projects) ผูเรียนอาจ
ทํางานเปนคูหรืองานกลุมในการทํางานสรางสรรคอยางอิสระ 

การออกแบบกิจกรรมเนนงานปฏิบัติน้ัน บรุตัน (Bruton. 2002:280-288) ไดเนนใหผูสอน
คํานึงถึง “ระดับ” ของผูเรยีนดวย เน่ืองจากภาระงานที่ยากเกินไปจะทําใหผูเรยีนรูสึกทอแทตอการ
ปฏิบัติงาน ในทางกลับกันหากงานนั้นงายเกินไปก็จะทําใหผูเรียนเบือ่หนาย ซ่ึงสอดคลองกบั
ความเห็นของ สโตน (Stone. 1991:ออนไลน) ที่กลาววา “พื้นฐานประการหนึ่งของแรงกระตุนกค็ือ 
ความตองการอยากไดอะไรบางอยาง ฉะนั้นการที่ผูสอนสามารถออกแบบกจิกรรม/งานที่ตรงตาม
ความสนใจหรอืตองการของผูเรียนจะสามารถดึงความสนใจของผูเรียนมาสูกิจกรรมการเรียนการ
สอนไดงาย”  
 

1.4 ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบตั ิ
วิลลิส (Willis. 1996:38) ไดแบงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไว 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
1.4.1 ข้ันกอนปฏิบตัิ (Pre-task) ขั้นตอนนี้ใชเวลาชวงสั้นๆ อยางไรก็ดีผูสอน

จําเปนตองศึกษาหัวขอเรือ่งหรืองานที่จะมอบหมายใหผูเรียนปฏิบตัจินเขาใจอยางถองแทเสียกอน 
เพือ่ทีจ่ะสามารถคัดเลอืกหัวขอที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียน เพราะหากมีความ
ซับซอนจนเกนิไปอาจทําใหเสียเวลาในการทํากิจกรรมในขั้นตอนนี ้ นอกจากนั้นผูสอนยังตองเตรียม
ตัวอยางของงานที่จะใหผูเรยีนปฏิบตัิมาเปนตัวอยางเพือ่ที่ผูเรียนจะไดศึกษารูปแบบทางภาษา 
อธบิายคําศพัท วล ี หรือโครงสรางทางภาษา และชี้แจงคําสั่งหรอืเปาหมายในการทํากิจกรรมแก
ผูเรียนใหชัดเจนเพือ่จะทําใหผูเรียนเขาใจตรงกันถึงสิ่งที่จะตองปฏบิตัิและผลงานที่ผูสอนตองการ 

1.4.2 ข้ันปฏบิตัิงาน (Task cycle) แบงยอยออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 
1.4.2.1 การดําเนินงานปฏิบัต ิ (Task) คือ ในขณะที่ผูเรียนกําลังปฏิบตัิงานอยู 

ผูสอนจะสังเกตการปฏิบตัิงานของผูเรียนอยูในระยะหางพอสมควร เพือ่ลดความกังวลของผูเรียนที่
กลัวผูสอนจะตําหนิถาทํางานผิดพลาด นอกจากนัน้จะเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนพยายามทํางาน
ใหสําเร็จดวยตนเองโดยไมตองคอยขอความชวยเหลอืจากผูสอน 
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1.4.2.2 การวางแผนรายงาน (Plan) ประกอบดวย 
ก. ชี้แจงผูเรยีนเกี่ยวกบัการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยใหผูเรียนรวมกัน

วางแผนการรายงานวาจะใหเปนไปในลกัษณะใด เชน รายงานเปนคูหรือกลุม ในขั้นตอนนี้ผูสอน
อาจจะชี้แจงแกผูเรียนตั้งแตในขั้นกอนปฏบิัติงานก็ได 

ข.  แจงใหผูเรยีนเขาใจถึงจดุประสงคและรูปแบบของการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เพือ่ทีจ่ะสามารถปฏิบัติงานนั้นไดอยางถูกตองเหมาะสม รวมทั้งจัดหาเครื่องมือหรือ
อุปกรณทีต่องใชในการนําเสนอ 

ค. กําหนดเวลาหรือความยาวของเนื้อหาในการรายงานผลการปฏบิัติงาน 
ง. กําหนดหนาที่ในการปฏิบัติงานของผูเรียน เชน หากทํางานเปนคูหรือ

กลุมก็จะสามารถแบงงานกันรับผิดชอบไดอยางทั่วถึง 
1.4.2.3  การรายงาน (Report) ผูเรียนนําเสนอผลการปฏิบตัิงานตอชั้นเรยีน โดย

ผูสอนทําหนาที่เปนผูดําเนนิรายการ จดบันทึก สรุปใจความสําคัญและสิ่งตางๆ เกี่ยวกับตวัภาษาที่
ผูเรียนนําเสนอเพือ่ใชในการสอนเพิ่มเติมหรือการแกไข ในขณะที่ผูเรียนกาํลังนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานจะไมมีการพูดขดัใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนั้นผูเรียนคนอื่นๆ กต็องจดบนัทึกสิ่งที่เพือ่นรวม
ชั้นกําลังนําเสนออยูดวยเชนกัน เพือ่นํามาเขียนสรุปและใหคําแนะนาํตาง ๆ 
 1.4.3 ข้ันการเรียนรูรูปแบบภาษา (Language focus) หลังจากที่ผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติงานจนบรรลจุุดประสงคและนําผลการปฏิบัติงานมารายงานแลว ผูเรียนจะไดเรียนรูรูปแบบ
ของภาษาที่ถกูตอง ซ่ึงประกอบดวย 2 ขัน้ตอน ไดแก 

 1.4.3.1 ขั้นวเิคราะหภาษา (Language analysis) สามารถทําไดดังน้ี 
ก. ความหมายของโครงเรื่อง (Semantic) ความคิดรวบยอด (Concepts) 

โครงสรางภาษา (Themes) หนาที ่(Function) 
ข. คําหรือสวนประกอบของคํา (Words or parts of words)  
ค. การแบงประเภทตามความหมายและการนําไปใช (Categories of 

meaning and use) 
ง. เสียง การเนนคํา สําเนยีง (Phonology : intonation, stress and 

sound) 
1.4.3.2 ขั้นฝกปฏบิัต ิ (Practice) หลังจากไดลงมือปฏิบตังิานดวยตนเอง ได       

คิดวิเคราะหและเรียนรูรูปแบบภาษาที่ถูกตองแลว ผูสอนตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝนรูปแบบ
ภาษาที่เพิ่งเรยีนผานไป การฝกฝนอาจทําไดในแบบรายบุคคล คู กลุมยอย หรือพรอมกันทั้ง      
ชั้นเรียน ซ่ึงกจิกรรมที่ใชในการฝกฝนนั้นอาจเปน การเตมิคํา อานออกเสียง หรือสนทนากัน เปนตน 
เพือ่ชวยใหผูเรียนจดจําและใชรูปแบบภาษาไดอยางแมนยําและถูกตอง 

ดังที่ไดกลาวไปแลววา การจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติน้ันทําใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณทางภาษาโดยตรงจากการลงมือปฏบิัติงานดวยตนเอง และสามารถเชื่อมโยง
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ประสบการณเดิมหรือสิ่งที่ไดเรียนรูมาแลวกับภาระงานที่กําลังปฏิบตัอิยู นอกจากนั้นยังไดมี
ปฏิสัมพันธกบัผูอื่นขณะทาํกิจกรรม ซ่ึงทําใหผูเรียนตระหนักถึงประโยชนของสิ่งที่เรียน เกิดการ
เรียนรูอยางมีความหมาย ซ่ึงเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 
2544 และแนวการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ  
 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเขียน 

1.1 ความหมายของการเขียน 
 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของคําวา การเขียน (Writing) ไวดังน้ี 
 วิริยจิตรา และ โฮเบลแมน (Wiriyachitra; & Hobelman. 1990:37) ใหความหมายของ
การเขียนไววา กจิกรรมทางการสื่อสารประเภทหนึ่ง เปนกระบวนการซับซอนโดยมีจุดมุงหมาย คือ 
การสื่อสารเพือ่ใหเกิดความหมายตามเจตนารมณของผูเขียน 
 เบอรน (Byrne. 1991:1) กลาววา การเขียนมิไดหมายถึงลายลกัษณอักษรหรือการ
เขียนเปนประโยคๆ แตหมายถึง ความสามารถในการนาํความรูสกึนึกคิดมาเรียบเรียงใหเกดิเปน
ภาษาเขียนทีผู่เขียนพึงพอใจและตรงตามวัตถุประสงคของตน 
 วินเจอรสกี ้ (Wingersky. 1999:4) ใหความหมายของการเขียนไววา คือ กระบวนการที่
ผูเขียนคนพบ เรียงลําดบั และถายทอดความคิดเพื่อสือ่ขอมูลออกมาใหผูอานทราบ 
 บรุนน่ิงและคนอื่นๆ (Brunning. et al., 2000:318) ใหความหมายวา การเขยีนเปน
กระบวนการของการนําเสนอแนวคิดออกมาในรูปแบบของตวัอักษรหรือสัญลักษณของภาษา 
 เฮจด (Hedge. 2000:407) ใหความหมายวา การเขียนเปนการถายทอดความคิด 
ประสบการณและความรูสึกของผูเขียนเปนตัวอักษรที่มีความหมายตามบริบท  
 โดยสรุปแลว การเขียน หมายถึง กระบวนการในการนําเสนอความคิดอยางเปนระบบ 
โดยใชตวัอักษรเปนสือ่กลางเพือ่ใหสามารถสื่อความหมายเปนที่เขาใจตรงกันระหวางผูเขียนและ
ผูอาน 
 

1.2 วัตถปุระสงคของการเขียน 
ฮัลลิเดย (Nunan. 1999:275 อางอิงจาก Halliday.1985) กลาววา วตัถุประสงคในการ

เขียนสามารถแบงไดดังน้ี 
1. การเขียนเพือ่แจงใหกระทํา (For action) เชน การเขียนประกาศ ฉลาก

ผลิตภัณฑตาง ๆ รายการอาหาร เปนตน 
2. การเขียนเพือ่ใหขอมูล (For information) เชน หนังสือพิมพ โฆษณา หนังสือ

แนะนําพรรคการเมือง เปนตน 
3. การเขียนเพือ่ความบันเทิง (For entertainment) เชน นวนิยาย บทประพันธ 

การตูน เปนตน 
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ในขณะที ่ ไรมส (Nunan. 1999 : 271 อางอิงจาก Raimes. 1983) ระบวุัตถปุระสงคใน
การเขียนในวงที่จํากัดลง คอื ในหองเรยีน เขาเห็นวาการสอนเขยีนในชั้นเรียน มีจุดประสงคเพือ่ 

1. การเขียนเพือ่การเรียนรู (Writing for learning) เชน การเตรียมตัวกอนการ
เขียน การราง การทบทวนเรียงความ และการเรียบเรยีงแกไข 

2. การเขียนเพือ่การแสดงออก (Writing for display) เชน การทดสอบการเขียน 
วิทยา  ดํารงเกยีรติศักดิ ์(2531:2-3) ไดแสดงวัตถุประสงคในการเขยีนไวดังน้ี 

1. เพือ่อธิบาย เปนการเขียนเพือ่ใหผูอานทราบวาอะไรเปนอะไร 
2. เพือ่เลาเรื่องใหผูอื่นทราบ คือ นําเหตุการณหรือเร่ืองราวที่เปนลําดบัอยูแลวมา

ถายทอดเปนขอเขียน ผูเขยีนตองใชวธิีการเลาที่ชวนอาน นาติดตาม เราความสนใจอยูตลอดเวลา 
3. เพือ่โฆษณาจงูใจ การเขียนประเภทนี้ตองใชภาษาที่นาสนใจ มีความคดิ

สละสลวย มีแงคิดใหมๆ สะดุดใจ 
4. เพือ่ปลุกใจ การเขียนอาจเปนรูปของบทความ เรียงความ สารคดีโดยมี

จุดประสงคเพือ่ปลุกปลอบคนทั่วไปที่กําลงัเสียขวัญ 
5. เพือ่แสดงความคิดเห็น แนะนํา สิ่งพึงระวังสําหรับขอเขียนประเภทนี้คือ อยาให

ผูอานเห็นวาเปนคําสั่งสอนหรือเสียดส ี
6. เพือ่สรางจินตนาการ   การเขยีนประเภทนี้ผูเขียนควรคํานึงถึงการเลือกใช

ถอยคําที่สละสลวย ชัดเจน ใชคําที่ชวนใหเกิดความสะเทือนใจ 
7. เพือ่ตองการลอเลยีนและเสยีดสี ขอเขียนประเภทนี้มีจุดมุงหมายจะตําหน ิ หรือ

ทักทวงแตใชวิธีการนุมนวล ไมตําหนิโดยตรง อาจแทรกอารมณขนัลงไปในถอยคําสํานวนการเขียน 
หรือการผูกเรือ่ง ทําใหผูถูกเขียนถึงคลายความโกรธลง 

8. เพือ่บอกใหทราบขอเทจ็จริง ในการเขียนประเภทนี้มักเปนเรื่องของทางราชการ 
เชน ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ เปนตน 
 

1.3  ระดบัการสอนเขียน 
ในการจัดกจิกรรมการเรียนรูเพือ่พฒันาทกัษะการเขียนจําเปนตองคํานึงถึงระดับของการ

เขียนเพือ่จัดกจิกรรมใหเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียนแตละระดับ โบเวนและมารค (Bowen; 
& Marks. 1994:145-150)  ไดสรุประดับการจัดกิจกรรมการสอนเขียนไวดังน้ี  

1. การคัดลอก (Copying) สวนใหญมักเปนตัวอยางของโครงสรางไวยากรณ คําศพัท 
กฎเกณฑทางภาษา ซ่ึงสามารถตรวจสอบจากการจดบนัทึกของผูเรียนได 

2. การทําแบบฝกหัดการเขียนโดยเนนโครงสรางภาษา (Written exercise หรือ  
Structured-based) เปนการทําแบบฝกหัดเพือ่ฝกฝนโครงสรางทางภาษา เชน การเขียนตอบคาํถาม 
การเติมประโยคใหสมบูรณ เปนตน การเขียนสวนใหญจะจัดอยูในลักษณะของการบาน ซ่ึงหากมี
การทํากิจกรรมดังกลาวในชัน้เรียนก็จะทําในลักษณะกิจกรรมคูหรือกลุม 
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3. การเขียนแบบชี้แนะ (Guided writing exercise) กิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่
ผูสอนใชมาก ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวจะเนนอยูที่การนําเอาประโยคมารวมกันเพือ่เขียนเปนยอหนา 
หรืออาจเปนการเขียนโดยใชคําหลักที่กําหนดมาใหแลวเขียนแทนทีล่งในงานเขียน เพือ่เชือ่มโยงให
ยอหนามีความสมบูรณ นอกจากนี้อาจอยูในลักษณะของการใชคําเชื่อมแลวนําไปเขียนเปนยอหนา
ใหม เปนตน 

4. การเขียนตามคําบอก (Dictation) แมวาจะเปนกจิกรรมที่ถูกวพิากษวจิารณวายึด
ผูสอนเปนสําคัญและไมสมจริง แตในสวนขอดีของกจิกรรมนี้ คอื ผูสอนบางคนอาจรูสึกวากิจกรรมนี้
มีความเที่ยงตรงในแงของการวัดความชํานาญทางภาษาของผูเรียนทัง้ในดานไวยากรณ ประโยค 
การใชคํา เสยีง การฟงและการเขียน ซ่ึงเปนกิจกรรมทีส่รางจินตนาการและเปนการสื่อสารอยางหนึ่ง 
กิจกรรมดังกลาวนีอ้าจจัดเม่ือผูสอนไมสามารถหากิจกรรมอื่นหรือไมมีความพรอมในการหา
แหลงขอมูล 

5. การเขียนบทสนทนา (Dialogue) เปนกจิกรรมของการเขียนการโตตอบในรูปประโยค
สั้นๆ โดยอาจใชตนแบบทางภาษาแตเปลี่ยนบริบทใหม ซ่ึงอาจจัดในรูปแบบของบทบาทสมมุติหรือ
บางครั้งผูสอนมอบหมายใหผูเรียนเขียนไดอยางอิสระโดยอยูบนพื้นฐานของหัวขอหรือบริบทของ
การเรียนและใหผูเรียนไดแสดงกิจกรรมที่ไดปฏิบตัิออกมา กิจกรรมการเขียนบทสนทนาเปน
กิจกรรมที่ดีหากมีการกระทํารวมกัน เปนการสรางใหเกิดบริบททางภาษาซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของ
การสื่อสาร  

6. การเขียนสรุป (Summary)  จัดไดวาเปนเครื่องมือที่มีประโยชนในแงของการใชภาษา
ทั้งในดานโครงสรางภาษาและคําศพัท กิจกรรมดังกลาวอาจทําตอเน่ืองจากการอานหรือการฟงซ่ึง
อาจจัดใหผูเรยีนทําเปนการบานและผูสอนสามารถตรวจสอบทั้งการใชภาษาและความเขาใจจากสิ่ง
ที่อานหรอืฟง 

7. กิจกรรมภาระงานเขียนที่เปนจริง (Authentic writing task)  เปนลักษณะของกิจกรรม
ที่ทําเปนปกตทิุกๆ วัน โดยเฉพาะสวนของเจาของภาษา เชน การกรอกแบบฟอรม การฝาก
ขอความ เปนตน ซ่ึงในสวนของบคุคลที่ไมใชเจาของภาษาแลวอาจฝกฝนใหผูเรียนไดใชรูปแบบ
ภาษาดังกลาว 

8. การเขียนเรียงความ (Essay) จัดเปนกจิกรรมหนึ่งทีมี่ความจําเปน มีการใชรูปแบบ
การเขียนดังกลาวในการทดสอบทางการศึกษา กจิกรรมดังกลาวมีการเชื่อมโยงโดยผานกิจกรรมการ
อานซึ่งทําใหผูเรียนไดฝกฝนรูปแบบการเขียนในลักษณะตางๆ กัน โดยเฉพาะการสรางความกระชับ
ของขอความภายในเรียงความที่ตองอาศัยการจัดยอหนา การใชคําเชือ่มและการแทนทีค่ําตางๆ 
กิจกรรมการเขียนอื่นๆ นอกเหนือจากกิจกรรมดังทีก่ลาวมาแลว สามารถจัดเปนกิจกรรมยอยของ
การเขียนได เชน การเขียนเลาเรือ่ง (Story writing) การเขียนอนุทนิ (Diary writing) การเขียนบท
กวี (Poetry writing) การจัดทําวารสารของนักเรียน (Student magazine) 
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จากการจัดระดับการจัดกจิกรรมการสอนเขียนดังไดกลาวมาแลว สามารถจัดเปนประเภท
ได  3 ประเภท คือ การเขียนแบบควบคุม (Controlled writing) การเขียนแบบชี้แนะ (Guided 
writing) และ แบบอสิระ (Free writing)  ซ่ึงผูสอนจะเลือกใชแบบใดนั้น ควรพจิารณาถึงจุดประสงค
ในการเขียนของแตละกจิกรรม ระดับความสามารถของผูเรียนและสภาพแวดลอมในการจัดการเรียน
การสอน  
 

1.4 เกณฑการประเมนิการเขียน 
การที่จะสรางเครื่องมือทีจ่ะวัดความสามารถในการเขียนที่ครอบคลุมและเที่ยงตรงนั้นทํา

ไดยาก ดังน้ันจึงจาํเปนอยางยิ่งที่จะตองคาํนึงถึงองคประกอบของการจัดการทดสอบที่เปนระบบและ
ไดมาตรฐาน ฉะนั้น ฮวิส (Hughes. 1989:75) จึงไดแนะนําเกี่ยวกบัสิ่งที่ควรคํานึงถึงไวดังน้ี 

1. มีการกําหนดภาระงานเขียนซึ่งเปนตัวแทนที่แนนอนของภาระงานที่คาดหวังให
ผูเรียนไดแสดงออกซึ่งความสามารถดานการเขียน 

2. ภาระงานเหลานั้นควรมีตวัอยางของงานเขียนทีจ่ะเปนตัวแทนที่แทจริงในการบง
บอกความสามารถของนักเรียน 

3. เปนประเด็นทีจ่ําเปนตองพจิารณาวา ตัวอยางของงานเขียนเหลานั้นจะไดรับการ
ตรวจใหคะแนนอยางนาเชือ่ถือได 

กรมวิชาการ (2541:126-130) ไดเสนอแนะเกี่ยวกบัการวัดประเมินผลทักษะการเขยีน ซ่ึง
ดัดแปลงจากเกณฑของ PET (Preliminary English Test) ของ UCLES (University of Cambridge 
Local Examination Syndicate) โดยไดเสนอแนะการใหคะแนนการเขียน 2 ประเภทคือ การเขียน
แบบชี้แนะหรอืแบบควบคุม (Guided or Controlled Writing) และการเขยีนแบบอสิระ (Free 
Writing) เกณฑดังกลาวนีมุ้งใหผูสอนประเมินความสามารถในการเขียนของผูเรยีน อยางไรก็ตาม
การประเมินผลงานเขียนโดยรวมนั้นมีความเปนอัตนยั (Subjectivity) ในการตัดสินใจสูง จึงควรมี
หลกัชวยในการตัดสินใจ  

ในการทดลองครั้งน้ีผูวจิัยเลอืกใชเกณฑการตรวจใหคะแนนแบบอสิระ เน่ืองจากผูวิจยัจะ
กําหนดใหเพยีงหัวขอในการเขียนเทานั้นและผูเรียนจะตองเปนผูคนควาหาขอมูลตางๆ เพิ่มเติมเอง 
เพือ่ทีจ่ะนํามาใชในการเขียนเร่ืองตามหวัขอที่กําหนด ดังน้ันผูวิจัยจงึนําเสนอรายละเอียดของเกณฑ
การตรวจใหคะแนนการเขียนแบบอสิระเทานั้น 
 
เกณฑการใหคะแนนงานเขียนแบบอิสระ (Free Writing) 

การเขียนแบบอิสระจะกําหนดใหแตหัวขอเร่ืองเทานั้น ผูเรียนตองคิดเนื้อหาเอง เน้ือหา
และคําศัพทเปนสององคประกอบสําคัญในการใหคะแนนนอกเหนือจากการใชไวยากรณ 
เครื่องหมายวรรคตอนและการเรียบเรียงเน้ือหา ทั้งน้ีสามารถแบงเกณฑการประเมินผลได 2 แบบ 
คือ 
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เกณฑแบบที ่1  
แบงการใหคะแนนเปน 4 ระดับ ระดับ 1 ต่ําสุดและระดับ 4 สูงสุด การพจิารณางานเขียน

จะดูเปนสวน ๆ  คือ เน้ือหา คําศพัท การใชไวยากรณและเครือ่งหมายวรรคตอน และการเรียบเรียง
เน้ือหา โดยพจิารณาระดับคะแนนของแตละสวนกอน หาก 3 ใน 4 สวนหรือทกุสวนตกอยูในระดับ
เดียวกันก็ใหพจิารณาวาควรไดคะแนนเทาใดในระดับน้ัน หาก 2 สวนตกอยูในอีกระดับหน่ึง ก็ให
พจิารณางานเขียนนั้นเปนภาพรวมวาควรจะอยูในระดับใดแลวตีคาเปนคะแนนอีกทหีน่ึง โดยอาจ
เปรียบเทียบกบังานเขียนชิน้อื่นๆ ที่ไดคะแนนในระดบัเดียวกัน ดังตารางที่ 1 
 
ตาราง 1  เกณฑการใหคะแนนงานเขียนแบบอสิระ แบบที ่1 
 

เกณฑการพิจารณา ระดับที่ 1 
0-2 คะแนน 

ระดับที่ 2 
3-5 คะแนน 

ระดับที่ 3 
6-8 คะแนน 

ระดับที่ 4 
9-10 คะแนน 

เนื้อหา (Content) เนื้อหาไมตรงตามหัว
ที่กําหนด หรือมขีอมูล
ไมเพียงพอที่จะ
ประเมิน 

เนื้อหาตรงกับหัวขอ
ที่กําหนดนอยมาก 
ขอมูลสวนใหญไม
สัมพันธกับหัวเรือ่ง 

เนื้อหาสวนใหญ
สอดคลองกับหัวขอที่
กําหนดแตยังขาด
รายละเอียด 

เนื้อหาดี นาสนใจและ
สอดคลองกับหัวขอที่
กําหนด 

คําศัพท 
(Vocabulary) 

มีขอมูลไมเพียง
พอที่จะประเมินหรือ
ใชวิธีแปลคําตอคาํ
จากภาษาแม 

ใชวงศัพทจํากัดและ
สื่อความหมายสบัสน 

ใชวงศัพทและสํานวน
กวางข้ึนแตสื่อ
ความหมายไมชัดเจน
เทาที่ควร 

ใชวงศัพทและสํานวน
ไดเหมาะสมดมีาก 
และสื่อความหมายได
ชัดเจน 

การใชไวยากรณและ
เครื่องหมายวรรค
ตอน (Grammar and 
Mechanics) 

เขียนโครงสราง
ประโยค ตัวสะกด ใช
ไวยากรณและ
เครื่องหมายวรรคตอน
ไมถูกตองหรือถกูตอง
เพียงเล็กนอย 

เขียนโครงสราง
ประโยค ตัวสะกด ใช
ไวยากรณและ
เครื่องหมายวรรค
ตอนถูกตองเพียง 
30-50%  

เขียนโครงสราง
ประโยค ตัวสะกด ใช
ไวยากรณและ
เครื่องหมายวรรคตอน
ถูกตองเพียง 60-80% 

เขียนโครงสราง
ประโยค ตัวสะกด ใช
ไวยากรณและ
เครื่องหมายวรรคตอน
ถูกตอง 

การเรียบเรยีง 
(Organization) 

การเรียบเรยีงเนือ้หา
สับสนและไมตอเนื่อง
หรือขอมูลไมเพียง
พอที่จะประเมิน 

การเรียบเรยีงเนือ้หา
ยังขาดความตอเนื่อง
อยูบางและยังไม
สมเหตุสมผล 

จับใจความสําคัญได
แตการเรยีบเรยีง
รายละเอียดยังไม
สมบูรณ 

การเรียบเรยีงเนือ้หา
ถูกตองสมบรูณและ
สมเหตุสมผล 

ที่มา : ฮวิส (กรมวิชาการ. 2541 : 129 อางอิงจาก Hughes. 1989) 
 
 
 
 
 
 



 18

เกณฑแบบที ่2 
เกณฑน้ีแบงการใหคะแนนเปน 4 ระดับ และกําหนดคาคะแนนไวใหดวยเชนกัน แต

การพจิารณาใหคะแนนงานเขียนจะพิจารณาเปนภาพรวมโดยดูองคประกอบ 4 สวน ไปพรอมกัน ๆ 
ในแตละระดับ คอื ดูทั้งเนือ้หาและศพัท การเรียบเรียงเน้ือหา โครงสรางประโยคและไวยากรณ และ
การสะกดคําและการใชเครือ่งหมายวรรคตอน เม่ือกําหนดระดับคะแนนไดแลวกต็ีคาเปนคะแนนอีกที
หน่ึง โดยอาจนํางานเขยีนที่อยูในระดับคะแนนเดยีวกันมาเปรียบเทียบกันวาชิ้นใดควรไดคะแนน
เทาใดในระดบัน้ันๆ ดังตารางที่ 2 
 
ตาราง 2  เกณฑการใหคะแนนงานเขียนแบบอสิระ แบบที ่2 
 

ระดับคะแนน เกณฑการพิจารณา 

ระดับ 1 
0-2 คะแนน  

เนื้อหาไมตรงตามหัวขอที่กําหนดให หรือมีขอมูลไมเพียงพอที่จะประเมิน เขียนโครงสราง
ประโยค ตัวสะกด ใชไวยากรณและเครื่องหมายวรรคตอนไมถูกตองหรือถูกตองหรือถูกตอง
เพียงเล็กนอย เรียบเรียงถอยคําโดยแปลคําตอคําจากภาษาแม เรียบเรียงเรื่องสับสนไม
ตอเนื่อง 

ระดับ 2 
3-5 คะแนน 

ใชวงศัพทจํากัด เขียนโครงสรางประโยค ตัวสะกด และใชไวยากรณ และเครื่องหมายวรรค
ตอนถูกตองเพียง 30-50% เนื้อหาตรงกับหัวขอที่กําหนดใหนอยมาก ขอมูลสวนใหญไม
สัมพันธกับหัวเรื่อง และขาดความตอเนื่อง 

ระดับ 3  
6-8 คะแนน 

ใชวงคําศัพทสํานวนที่กวางขึ้น เขียนโครงสรางประโยค ตัวสะกด และไวยากรณและ
เครื่องหมายวรรคตอนถูกตองประมาณ 60-80% เนื้อหาสวนใหญสอดคลองกับหัวเรื่อง จับ
ใจความสําคัญได แตการเรียบเรียงรายละเอียดยังไมสมบูรณ 

ระดับ 4 
9-10 คะแนน 

ใชวงศัพทและสํานวนไดเหมาะสมดี เขียนโครงสรางประโยค ตัวสะกด และใชไวยากรณ และ
เครื่องหมายวรรคตอนถูกตอง เรียบเรียงเนื้อหาถูกตองสมบูรณ สมเหตุสมผลและสอดคลองกับ
หัวเรื่องที่กําหนดให 

ที่มา : ฮวิส (กรมวิชาการ. 2541 : 130 อางอิงจาก Hughes. 1989) 
 

เจคอบส (Jacobs. 1981:105) ไดเสนอแนวการตรวจงานเขียนแบบแยกสวน โดยใชเกณฑ
การประเมินแบบ  ESL Composition Profile ซ่ึงคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยแยกเปนองคประกอบ
ตาง ๆ ดังน้ี 

1. เน้ือหา (Content) 30 คะแนน 
2. การเรียบเรยีง (Organization) 20 คะแนน 
3. คําศัพท (Vocabulary) 20 คะแนน 
4. การใชภาษา (Language use) 25 คะแนน 
5. กลไกภาษา (Mechanics) 5 คะแนน 
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ในเกณฑการใหคะแนนแตละองคประกอบนั้น เจคอบส ไดใหคําอธบิายไว ดังตารางที่ 3 
 
ตาราง 3  เกณฑการใหคะแนนงานเขียนแบบ ESL Composition Profile 
 

องคประกอบ คะแนน ระดับคุณภาพ เกณฑ 

เนื้อหา 27 – 30 
 

ดีมาก - ดีเย่ียม แสดงความรูในเร่ืองที่เขียนเปนอยางดี สัมพันธกับหัวขอ
เรื่องที่กําหนด และขยายความไดอยางตอเนื่องและ
เหมาะสม 

 22 - 26 ปานกลาง - ดี แสดงความรูในเร่ืองที่เขียนพอประมาณ การดําเนินเรื่อง
อยูในวงจํากัด ขอมูลสวนใหญสัมพันธกับหัวเรื่อง แตขาด
รายละเอียด 

 17 -21 ออน - พอใช แสดงความรูในเร่ืองที่เขียนในวงจํากัด เนื้อหานอย การ
ดําเนินเรื่องสัมพันธกับหัวขอเรื่องไมดีเพียงพอ 

 13 -16 ออนมาก ไมแสดงความรูเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนเลย 
การเรียบเรียง 18 - 20 ดีมาก - ดีเยี่ยม แสดงความคิดเห็นไดอยางชัดเจน มีขอความสนับสนุน ใช

ภาษาไดกระชับ เรียบเรียงเนื้อหาไดอยางตอเนื่อง และ
สอดคลองกันอยางสมเหตุผล 

 14 – 17 ปานกลาง - ดี มีประเด็นสําคัญ แตขอความที่สนับสนุนใจความมีนอย 
แสดงความคิดเห็นไมคอยชัดเจน มีขอบกพรองในการใช
ภาษา และการเรียบเรียงเนื้อหามีความตอเนื่องและ
สอดคลองกันพอประมาณ 

 10 -13 ออน - พอใช แสดงความคิดเห็นไมคอยชัดเจน ใจความไมตอเนื่องและ
ไมสอดคลองกัน 

 7 -9 ออนมาก ไมมีการเรียบเรียงเนื้อหา ขอความสับสน 
คําศัพท 18 - 20 ดีมาก - ดีเย่ียม เลือกใชคําศัพทและสํานวนอยางมีประสิทธิภาพ รอบรู

รูปแบบของคํา ใชคําศัพทเหมาะสม 
 14 – 17 ปานกลาง - ดี เลือกใชคําศัพทและสํานวนผิดบาง แตยังส่ือความหมาย

ได 
 10 -13 ออน - พอใช เลือกใชคําศัพทและสํานวนผิดบอย ความหมายสับสนและ

คลุมเครือ ใชคําศัพทในวงจํากัด 
 7 -9 ออนมาก มีความรูในเรื่องคําศัพทและสํานวนนอยมาก ไมเพียงพอ

ตอการประเมิน 
การใชภาษา 22 – 25 ดีมาก - ดีเย่ียม ใชโครงสรางซับซอนอยางมีประสิทธิผล ผิดเล็กนอยใน

เรื่องความสอดคลองระหวางประธานและกริยา การใช
คํากริยา การเรียบเรียงลําดับคํา หนาที่ของคํา คํานําหนา
นาม คําสรรพนาม คําบุพบท 
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ตาราง 3 (ตอ)   
 

องคประกอบ คะแนน ระดับคุณภาพ เกณฑ 

การใชภาษา 18 – 21 ปานกลาง - ดี ใชโครงสรางงาย ๆ แตมีประสิทธิผล มีขอผิดพลาดหลาย
แหงในเรื่องของความสอดคลองระหวางประธานและกริยา 
การใชคํากริยา การเรียงลําดับคํา หนาที่ของคํา คํา
นําหนานาม คําสรรพนาม คําบุพบท 

 11 – 17 ออน - พอใช มีปญหามากในเรื่องโครงสรางที่ซับซอน มีขอผิดพลาด
บอยในเรื่องของความสอดคลองระหวางประธานและกริยา 
การใชคํากริยา การเรียบเรียงคํา หนาที่ของคํา คํานําหนา
นาม คําสรรพนาม คําบุพบท ประโยคไมสมบูรณ ประโยค
ตอกันโดยไมมีคําเชื่อม ความหมายสับสนและคลุมเครือ 

 5 - 10 ออนมาก ไมรูกฎการสรางประโยค มีที่ผิดมากมาย ส่ือสารไมได ไม
เพียงพอตอการประเมิน 

กลไกภาษา 5 ดีมาก - ดีเย่ียม แสดงใหเห็นวารูกฎเกณฑดี มีที่ผิดเล็กนอยในเรื่องการ
สะกดคํา เครื่องหมายวรรคตอน การใชอักษรตัวพิมพใหญ
และการยอหนา 

 4 ปานกลาง - ดี ผิดเปนบางครั้งบางคราวในเรื่องการสะกดคํา เครื่องหมาย
วรรคตอน การใชตัวอักษรพิมพใหญและการยอหนา แต
ยังส่ือความได 

 3 ออน - พอใช ผิดบอยในเรื่องของการสะกดคํา เครื่องหมายวรรคตอน 
การใชตัวอักษรพิมพใหญและการยอหนา ลายมืออานยาก 
ความหมายคลุมเครือสับสน 

 2 ออนมาก ไมรูกฎเกณฑ ผดิมากในเรื่องการสะกดคํา เครื่องหมาย
วรรคตอน การใชอักษรตัวพิมพใหญและการยอหนา 
ลายมืออานไมออก ไมเพียงตอการประเมิน 

ที่มา เจคอบส (Jacobs. 1981:30) 
 

กลาวโดยสรุป การตรวจงานเขียนแบบความเรียงนั้น ผูตรวจตองศึกษาเกณฑในการให
คะแนนใหเขาใจอยางถองแท เพือ่พิจารณาดูวาเกณฑที่ไดกําหนดไวน้ันตรงตามจุดประสงคของงาน
เขียนทีต่ั้งไวหรือไมและการตรวจเปนไปอยางเที่ยงตรงมากนอยเพียงไร เพือ่ทีจ่ะสามารถให
คําอธบิายแกผูเขียนในกรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับผลคะแนนที่ไดรับ และสามารถใหขอเสนอแนะหรือ
แกไขในประเด็นขอผิดพลาดตาง ๆ เพือ่ชวยใหผูเขียนสามารถพฒันาความสามารถในการเขียนให
กาวหนายิ่งขึน้ 
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เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบตั ิ

งานวิจัยในตางประเทศ 
พราบ ู(Prabu. 1979 : 136-139) ไดจัดโครงการสอนโดยใชหลักสตูรการสอนที่ใชกิจกรรม

เนนงานปฏิบตัิ (Task-based Syllabus) โดยใชสอนนกัเรียนอาย ุ12-15 ป ทางตอนใตของอินเดีย ที่
เคยเรียนภาษาอังกฤษมา 3 ป ทุกบทเรียนจะมีกจิกรรมเนนงานปฏิบัต ิ 1 กิจกรรม เชน การอาน
แผนที่ ตีความจากขอมูล อานและใหสรปุใจความสําคญั เปนตนในระยะเริ่มตนมีผูเรียนที่สามารถทํา
กิจกรรมไดมีจาํนวนนอยแตระยะหลังเริ่มดีขึ้น การประเมินผลโดยการทดสอบเปนที่นาพอใจจึง
ดําเนินเปนโครงการในปตอๆ มา 

สมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษแหงประเทศกรีก (Greece TESOL.1993 : ออนไลน) ได
ทําการศึกษาถึงแนวคิดใหมในการศึกษาถึงแนวคิดใหมในการออกแบบหลักสตูรสถานศึกษา โดยใช
การเรียนรูแบบเนนงานปฏบิัต ิ  กลุมตวัอยางที่ใชในการทดลองคอื นักเรียนในระดับประถมศึกษา 
เกรด 6 จํานวน 18 คน เครือ่งมือทีใ่ชในการทดลอง คือ กิจกรรมเนนงานปฏิบัติแบบสัมพันธเน้ือหา 
(Jigsaw task) ซ่ึงเปนเอกสารจริง (Authentic text) ในการทดลองนี้เนนกิจกรรมเปนคู และกลุม โดย
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแนวคิดของ เจน วลิลิส ผลการศึกษาพบวาการจดักิจกรรมการเรียนรู
แบบเนนงานปฏิบัติน้ันชวยใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนและมีการใชศพัทตลอดจน
เทคนิคตางๆ ในการปฏบิตัิงานอยางหลากหลาย ผูเรียนจะใหความสําคัญในขั้นเตรียมรายงานผล
การปฏิบัติงานซึ่งทําใหนักเรียนมีความมั่นใจในการรายงานผลและเปนการกระตุนใหผูเรียนที่ไมชอบ
พูดไดมีโอกาสพูดมากขึ้น 

อะบิดิน (Abidin. 1997 : 12-19) ทําการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรูแบบเนนงาน
ปฏิบัตใินรูปโครงงาน ณ มหาวิทยาลัยเซนส (University Saints) ในประเทศมาเลเชีย โดยใชผูเรียน
จํานวน 6 หอง ๆ ละ 24 คน ซ่ึงแตละหองแบงออกเปน 5 กลุม ๆ ละ 4-5 คน ใชระยะเวลาในการ
ทดลอง ทั้งสิน้ 14 สปัดาห โดยสัปดาหที่ 10 ใหทาํโครงงานใหเสร็จสมบูรณ ในแตละสัปดาหเรียน
ภาษาอังกฤษในหองเรียน 4 ชัว่โมง และ  1 ชั่วโมงทําโครงงาน ผูเรยีนมักใชเวลานอกชัว่โมงเรียนใน
การทําโครงงาน ผลการศกึษาพบวา การปฏิบัติโครงงานทาทายความสามารถของผูเรียน อีกทั้ง
สนุกสนานและตื่นเตนซ่ึงเปนการตอบสนองความตองการของผูเรียน และยังเปนการเรียนรูโดยใช
สถานการณจริงที่สามารถใชสื่อสารได ทางดานผูสอนนั้นมักพบปญหาในการประเมินผลโครงงานซึ่ง
แตกตางไปจากวิธีประเมินผลแบบเดิมๆ และไมสามารถควบคุมสถานการณในการเรียนภาษาได 

โลชานาและเด็บ (Lochana; & Deb. 2005:ออนไลน) ไดศึกษาเกี่ยวกับการจดัการ
เรียนสอนโดยกระบวนการสอนเพือ่การสื่อสารรวมกับการสอนโดยเนนงานปฏิบัติในโรงเรียนมัธยม
ชายบาสาเวชวรา (The Basaveshwara Boys High School) พบวาผูเรียนมีศักยภาพทางภาษาสูง
ขึ้น โดยพจิารณาจากผลการทดสอบกอนและหลังเรียนพบวากลุมตัวอยางซึ่งประกอบดวยผูเรียน
ทั้งสิ้น 31 คน แสดงใหเห็นวา ผูเรียนจํานวน 28 คน ไดคะแนนสูงกวาครั้งแรก โดยมีคะแนนตั้งแต 
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10 คะแนนขึน้ไปทั้งสิ้น และมีเพียง 2 คน เทานั้นที่ไดคะแนนต่ํากวา 9 คะแนน สวนผูเรียนอกี 1 คน 
ไมมีความเปลีย่นแปลงใดๆ นอกจากนั้นผลการสังเกตชั้นเรียนและสัมภาษณผูเรียนยังบงบอกอีกวา 
ผูเรียนสวนใหญมีเจตคตทิี่ดีตอการเรียนและมีความมั่นใจในใชภาษาองักฤษในชั้นเรยีนเพิ่มมากขึน้ 

 
งานวิจัยในประเทศ 
สมปอง บญุสมศรี (2541:71) ไดทําการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษระหวางการสอนโดยใชกจิกรรมที่มุงเนนงานปฏิบัติกบัการสอนตามคูมือครูของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 จังหวัดชยัภูมิ จํานวน 41 คน มีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง 
ผลการวจิัยพบวา ผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกจิกรรมที่มุงงานปฏิบัติและผูเรียนที่ไดรับการสอน
ตามคูมือครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคอื 
ผูเรียนกลุมทีท่ํากิจกรรมมุงเนนงานปฏิบัติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนภาษาอังกฤษสูงกวาผูเรยีนกลุม
ที่เรียนตามคูมือครู ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการสอนโดยใชกิจกรรมมุงงานปฏิบัตเิปนอีกวธิีหน่ึงทีจ่ะชวย
ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น 

ลมอม ศรเีจริญ (2544.บทคัดยอ)  ไดทําการวจิัยเรือ่งการพฒันาบทเรียนภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีการเกษตร 1 โดยใชกิจกรรมการเรียนแบบเนนงานปฏิบตัขิองนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชั้นสูงชั้นปที ่ 1 พบวา บทเรียนทั้ง 6 บทเรียน ไดรับการพฒันาใหมี
ประสิทธิภาพมากและเหมาะสมกับความรูความสามารถของผูเรียน นอกจากนั้นผูวิจยัไดใหผูเรียน
ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในชัน้เรียนที่ใชกจิกรรมการเรียนแบบเนนงาน
ปฏิบัต ิและจากการวิเคราะหผลจากแบบสอบถาม พบวา บรรยากาศในชั้นเรยีนอยูในระดับ ดี 

จินดารัตน สทิธิรักษ (2545.บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถดานการเขียนของผูเรียนที่
ไดรับการเสรมิกิจกรรมที่มุงรูปแบบทางภาษาในการสอนภาษาแบบมุงปฏิบัติงานและเพือ่
เปรียบเทียบความรูดานไวยากรณในงานเขียนของผูเรียนกอนและหลงัไดรับการเสริมกิจกรรมที่เนน
รูปแบบทางภาษาในการสอนภาษาแบบมุงปฏิบัติงาน ผลการวจิัยพบวา ผูเรียนมีความสามารถดาน
การเขียนภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑที่กาํหนดไว นอกจากนั้นผูเรียนมีความรูดานไวยากรณเพิ่มขึ้น
หลังจากการเสริมกิจกรรมที่เนนรูปแบบทางภาษาในการสอนแบบมุงปฏิบัตงิาน 

ศรีนวล บญุธรรม (2545:73) ทําวจิัยเกี่ยวกับ การสงเสริมความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษและการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยวิธีการเรียนรูภาระ
งานที่ใชความรูเปนฐาน ผลการวจิัยพบวา ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรยีนโดย
วิธีการเรยีนรูภาระงานที่ใชความรูเปนฐาน ผานเกณฑที่กําหนดไว ผูเรียนมีความสามารถในการ
เขียนรายงานตนเองอยูในระดับปานกลาง นอกจากนั้นผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูดวย
ตนเองดานการเขียนภาษาองักฤษหลังการสอนโดยวธิีการที่ใชความรูเปนฐานสูงกวากอนไดรับการ
สอนดวยวิธีดังกลาว 
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 กัลยชลากรณ  มหาพฒันไทย (2548:44-45) ศึกษาผลการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตทิี่มี
ตอการใชภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารของนักเรียนชัน้มัธยมศ ึกษาปที่ 4 โรงเรยีนธนบุรีวรเทพพีลา
รักษ เขตธนบรีุ พบวา ผูเรยีนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยทฤษฎีดังกลาว ม ีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พรอมทั้งมีเจตคตแิละความ
กลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นตามไปดวย 

วันเพ็ญ เรืองรัตน (2549:50-51)  ไดวิจยัเกี่ยวกับการจัดการเรยีนรูแบบเนนงานปฏิบัติ
เพือ่พฒันาความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน   
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ จังหวดัฉะเชิงเทรา พบวา ผูเรยีนมีความสามารถดานการใชภาษา รูปแบบ
ภาษาและโครงสรางทางภาษาที่ถูกตองมากยิ่งขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนั้น
ผูเรียนรูสึกสนกุสนาน ตื่นเตนและทาทายในขณะทีป่ฏบิัติงานและทาํชิ้นงานดวยตนเอง ใชประโยชน
ไดจริงในชวีิตประจําวัน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทั้งในและตางประเทศจะเห็นไดวา การสอนเขยีนโดยใช
การเรียนรูแบบเนนงานปฏบิัติเปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูรูปแบบ
ภาษาอังกฤษและฝกทักษะการเขียนผานงานปฏิบัติทีส่อดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวติจริง 
ซ่ึงชวยใหผูเรยีนตระหนักในความสําคัญของการรูภาษาองักฤษมีความมั่นใจในการใชภาษามาก
ยิ่งขึ้น 
 
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การวิจยัเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติทีมี่ตอความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรยีนสวนผึ้งวทิยา จังหวัด
ราชบุรี ผูวจิัยไดดําเนินการเปนขั้นตอนตามหัวขอ ดังตอไปนี ้

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดทาํและวิเคราะหขอมูล 

 
1. การกําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง 

ประชากร 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง จังหวัด

ราชบุรี ซ่ึงลงทะเบียนเรียนในรายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2550  จํานวน 222 คน 

กลุมตวัอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 หองที่ 1 จาํนวน  35 

คน โดยไดจากการเลือกแบบเจาะจง  สาเหตุที่ผูวจิัยใชวิธีการเลอืกแบบเจาะจงนั้น เพือ่ปองกันการ
สูญเสียขอมูลระหวางการวจิัยจากสาเหตทุี่ผูเรียนในกลุมตัวอยางยายโรงเรียนหรือลาออกกลางภาค
เรียน โดยผูวจิัยตัดสินใจเลอืกกลุมตัวอยางจากความสม่ําเสมอในการมาโรงเรียนและเขาเรียนตลอด
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 นอกจากนั้นจํานวนนักเรียนกลุมเกง ปานกลางและออนมีจํานวน
ใกลเคยีงกันมาก ซ่ึงสะดวกตอการกระจายผูเรียนที่เกง ปานกลางและออนไปตามกลุมตาง ๆ อยาง
ทั่วถึงในการทาํกิจกรรมแตละบทเรียน ผูวจิัยแบงกลุมนักเรียนเปน 3 กลุม คอื กลุมเกง กลุมปาน
กลาง และกลุมออน โดยใชคะแนนสอบวดัผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของภาคเรียนที ่1 ป
การศึกษา 2550 เปนเกณฑในการจัดกลุม จุดประสงคที่ผูวจิัยแบงกลุมผูเรียนแบงเปนกลุมเกง กลุม
ปานกลางและกลุมออน เพือ่ใหผูเรียนไดชวยเหลอืซ่ึงกันและกันทัง้ในดานการเรียนและทํากจิกรรม
ตางๆ ตลอดการทดลอง  
     ระยะเวลาในการศึกษาคนควา 

ดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โดยใชระยะเวลาในการทดลอง
ปฏิบัติการสอนจํานวน 4 สัปดาห สัปดาหละ 5 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง  
 
 



 25

2. การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก 

1. แผนการจัดการเรียนรูรายวชิา อ 31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตามแนวการจัดการ
เรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิจํานวน 4 แผน 

2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง 
3. แบบประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
4. แบบบันทึกการเรียนรู  
5. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ

 
1. ข้ันตอนในการดาํเนนิการการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบตั ิ 

มีดังตอไปนี ้
ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา กลุมสาระการเรยีนรู
ภาษาตางประเทศ ชวงชั้นที ่3 

ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา อ 31101 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 เพือ่เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูให
สอดคลองกับเน้ือหา 

ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่จะนํามาจัดทําแผนการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิจาก
หนังสือ Can 1-2, Tempo 1, Opportunities (beginner) และสิ่งตพีิมพหรือสื่อตาง ๆ ทีส่ามารถพบ
ไดในชีวติจริง โดยเลอืกระดบัความยากงายของคําศพัทและโครงสรางทางภาษาในระดับเดียวกบัชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  แลวนํามาจัดทําแผนการเรียนรู จํานวน 4 หนวย ดังตารางที ่4 
 
ตาราง 4   รายละเอียดของหนวยการเรียนรูแตละหนวย 

 

แผนการจัดการ
เรียนรูที ่

ช่ัวโมง
ที่ 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

โครงสราง
ไวยากรณ 

หนาที่ทางภาษา ภาระงาน 

1 1-4 Rooms in a 
house 

There is/are บรรยายสถานที ่ ออกแบบและเขียนบรรยายหองนอน
ในฝนของตนเอง 

2 5-8 Cooking Imperative บรรยายขัน้ตอนในการ
ทําอาหาร 

เขียนบรรยายขั้นตอนในการทํา
เมนอูาหารจานพิเศษที่คิดคนข้ึนเอง 

3 9-14 Daily routine Present simple 
tense 

บรรยายกจิวัตร
ประจําวัน 

เขียนบรรยายกิจวัตรของตนเอง 

4 15-20 Past event Past simple 
tense 

บรรยายเหตุการณใน
อดีตที่เกี่ยวกับตนเอง 

เขียนบรรยายเหตุการณในอดีตที่
ประทับใจที่สุด 
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1.4  สรางแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกบัจุดประสงคของหลกัสูตร แนวคิดและ
วิธีดําเนินการจัดการเรียนรูตามแนวการสอนแบบเนนงานปฏิบัติซ่ึงประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 

1.4.1 ข้ันกอนปฏิบตัิงาน โดยผูสอนชี้แจงจุดประสงค วธิีการปฏิบัติงาน และ
ทบทวนความรูทางภาษาทีจ่ําเปนตองใชในการปฏิบตังิาน 

1.4.2 ข้ันปฏบิตัิงาน จําแนกยอยเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
ก. ขั้นปฏิบตั ิ ในขั้นตอนนี้ผูเรียนจะปฏิบัติงานตามหัวขอที่ผูสอน

มอบหมายใหซ่ึงผูเรียนจะปฏิบัติเปนรายบุคคล คู หรือกลุม ตามที่ผูสอนไดชี้แจงในขั้นปฏิบตัิงาน 
ผูเรียนเลอืกใชภาษาอยางอิสระซึ่งลวนเปนสิ่งที่ไดเรียนรูไปแลวหรอืมาจากประสบการณเดิมของ
ผูเรียน ในขั้นตอนนี้ผูสอนทําหนาเปนผูสังเกตการณแตสามารถใหความชวยเหลือแกผูเรียนไดใน
กรณีที่ผูสอนพจิารณาแลววามีความจําเปน   ฟนนอคชิอาโร  และ บรุมฟท (McLaughlin. 2001:
ออนไลน อางอิงจาก Finnocchiaro; & Brumfit.1983) ไดกลาวไวในลักษณะพื้นฐานของการสอน
เพือ่การสือ่สารวา การแปลอาจถูกนํามาใชไดในกรณทีี่ผูเรียนตองการหรือผูเรียนจะไดรับประโยชน
จากการแปลนั้น นอกจากนั้นผูสอนสามารถชวยเหลอืผูเรียนไดทุกวิถีทางทีจ่ะชวยกระตุนใหผูเรียน
ทํางานโดยใชภาษาเปาหมาย  

ข. ขั้นวางแผน ในขั้นตอนนี้ผูเรียนจะวางแผนเพือ่เตรยีมนําเสนอผล
การปฏิบัติงาน ผูสอนมีหนาที่ใหคําแนะนําและชวยผูเรียนในการนาํเสนองานใหตรงตามจุดประสงค
ของกจิกรรมนั้น และความตองการของผูเรียน 

ค. ขั้นรายงาน ในขั้นตอนนี้ผูเรียนหรือตวัแทนกลุมนําเสนอผลงาน 
และผูเรียนคนแตละคน/กลุมแลกเปลีย่นและเปรียบเทยีบผลงานกัน 

1.4.3 ข้ันเรียนรูรูปแบบภาษาและฝกปฏบิตั ิ
ก.  ขั้นวิเคราะหภาษา ผูเรียนจะตองศึกษา ตรวจสอบและอภิปราย

ลักษณะเฉพาะของเนือ้หาทีเ่ปนภาษาเปาหมาย 
ข.  ขั้นฝกปฏิบตั ิ ผูสอนจดักิจกรรมแบบฝกหัดเพื่อใหผูเรียนไดใช

ภาษาเปาหมาย 
1.5 นําแผนการจดัการเรียนรูทีผู่วิจยัสรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อ

ตรวจสอบขอบกพรองและพจิารณาใหขอเสนอแนะ  
1.6  นําแผนการจดัการเรียนรูทีผ่านการตรวจแลวไปแกไขและปรับปรุงใหดีขึ้น 
1.7  นําแผนการจดัการเรียนรูสงอาจารยที่ปรึกษาสารนพินธ เพื่อตรวจดูความถกูตอง

และเหมาะสม จากนั้นนําไปทดลองกบักลุมตัวอยางซึง่เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หองที่ 1 
จํานวนทั้งสิ้น 35 คน 
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2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง             
มีการดําเนินการจัดทําดังน้ี 

2.1  ศึกษารูปแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนจากแนวทางการทดสอบทาง
ภาษาในการจดัการเรียนรูกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศของ กรมวิชาการ (2546 : 251) 
และแนวทางการสรางขอสอบภาษาของ อัจฉรา วงศโสธร (2538:109-126) 

2.2  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานเขียนภาษาอังกฤษซึ่งครอบคลุมเน้ือหาและ
หนาที่ของภาษาที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย 3 ตอน คอื 

       ตอนที ่1  เขียนบรรยายสิ่งของและตําแหนงของสิ่งของตางๆ ภายในหอง จาก
รูปภาพที่กําหนดให ความยาวไมนอยกวา 30 คํา 

 ตอนที่ 2  เขียนบรรยายขั้นตอนการทําขาวผัดไก ความยาวไมนอยกวา 30 คํา 
ตอนที่ 3  เขียนบรรยายเพือ่เลาเรือ่งเกี่ยวกับการแขงขนักีฬาสีเม่ือปที่แลว ความ

ยาวไมนอยกวา 30 คํา 
 นําแบบทดสอบทีจ่ัดทําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อตรวจดูความสอดคลอง

ระหวางแบบทดสอบกบัจุดประสงคการเรียนรู จากนั้นผูวิจยันําแบบทดสอบมาแกไขเพื่อใหมีความ
สอดคลองยิ่งขึ้น 

2.3  นําแบบทดสอบทีผ่านการตรวจแกไขแลวไปทดสอบกลุมตัวอยาง 
 

3. แบบประเมนิและเกณฑการประเมนิความสามารถในเขียนภาษาองักฤษ มีการ
ดําเนินการจัดทําดังน้ี 

3.1 สรางแบบประเมินความความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชเกณฑ
ประเมินแบบแยกสวน (Analytic rubrics) เพือ่ใหผูทีท่ําหนาที่ในการตรวจงานเขียนทราบถึง
องคประกอบในการเขียนทีผู่วิจยัตองการจะประเมินและใชหลักเกณฑเดียวกันในการตรวจใหคะแนน
งานเขียน โดยเมื่อตรวจใหคะแนนองคประกอบงานเขียนในแตละดานเสรจ็สิ้นแลวจะนําคะแนนทุ
ดานมารวมกนั จากนั้นจึงนําคะแนนรวมที่ไดมาวิเคราะหเพือ่ดูระดับความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษของผูเรียนแบบภาพรวม 

เกณฑการตรวจประเมินงานเขียนครั้งน้ี ผูวิจยัไดปรับจากเกณฑของฮิวส (กรมวชิาการ. 
2541:130 อางอิงจาก Hughes. 1989) และ เจคอบส (Jacobs.1981: 30) โดยผูวจิัยกําหนดคะแนน
เต็มไว 50 คะแนน เพือ่ใหเหมาะสมกับความยาวของงานเขียนซึ่งผูวิจยักําหนดใหเขียนเพียง 1 ยอ
หนา มีความยาวอยูระหวาง 30 ถึง 120 คํา และกําหนดองคประกอบของเกณฑการประเมิน ซ่ึง
ประกอบดวย 5 ดาน ดังน้ี 
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เน้ือหา (Content)       15  คะแนน 
การเรียบเรียง (Organization)      10  คะแนน 
คําศพัท (Vocabulary)      10  คะแนน 
ไวยากรณ (Grammar)      10  คะแนน 
กลไกทางภาษา (Mechanics)        5  คะแนน 

รวม              50  คะแนน 
 

จากนั้นผูวจิัยนําคะแนนงานเขียนแตละชิ้นซึ่งมีคะแนนเต็มชิ้นละ 50 คะแนน มาปรับใหเหลอื 5 
คะแนน เพือ่แปลคาเฉลี่ย (Mean) ของงานเขียนแตละชิ้นเปนระดับความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ  (พวงรตัน  ทวีรัตน. 2543: 107-108) ไดดังน้ี 
 

คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความสามารถมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความสามารถมาก 
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความสามารถปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.51 -  2.50 หมายถึง มีความสามารถนอย 
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความสามารถนอยทีสุ่ด 

 
3.2  ผูวจิัยนําเกณฑในการประเมินที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพือ่ตรวจ

ความถูกตองเหมาะสมและนํามาแกไขปรับปรุง 
3.3 ในการวจิัยครัง้น้ี ผูวจิัยกําหนดใหมีผูตรวจงานเขียน จาํนวน 3 คน ไดแก ผูวจิัย

และครูผูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 2 คน ซ่ึงทั้ง 2 คน มาจากตางโรงเรียนกัน ซ่ึงตอไปผูวจิยัจะใช
คําเรียกครูผูสอนภาษาอังกฤษที่ทําหนาที่ตรวจงานเขยีน ทั้ง 2 คน วา “ผูตรวจ”  การที่ผูวจิัย
กําหนดใหมีผูตรวจ 3 คน มีจุดประสงคเพือ่ใหการตรวจและคะแนนทีไ่ดมีความนาเชื่อถอืมากยิ่งขึ้น
เน่ืองจากเปนคะแนนที่ไดมาจากการพิจารณาจากผูตรวจถึง 3 คน นอกจากนั้นการที่ผูตรวจทั้ง 2 
คน ไมรูจักตวัผูเรียนเลยซึ่งอาจจะชวยลดการเกิดอคติระหวางตวัผูตรวจและผูเรยีนได  

3.4 ผูวิจยัชี้แจงใหผูตรวจทั้ง 2 คน ทราบถึงเกณฑที่จะใชในการตรวจและประเมิน
แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง และชิ้นงานเขียนในแต
ละบทเรียนของกลุมตัวอยาง เพือ่ใหเขาใจตรงกันเกี่ยวกบัวตัถุประสงคของการประเมินและแนวทาง
ในการประเมนิความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียน 

3.5 ผูวิจยัและผูตรวจอีก 2 คน ตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองและงานเขียนทัง้ 4 ครั้ง ของผูเรียน เพือ่ตรวจดูระดับ
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนแตละคน 
 
 



 29

3.6 ในการหาคาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง และงานเขยีนแตละชิ้นของผูเรียน ผูวิจยัจะนําคะแนนของ
ผูตรวจทั้ง 3 คน มารวมกันและหาคาเฉลี่ย จากนั้นจึงนําคาเฉลี่ยที่ไดมาปรบัตามขอ 3.1 และ
เปรียบเทียบกบัเกณฑที่กําหนดไวเพื่อดูระดับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรยีน
เปนภาพรวม 

3.7 ผูวิจยันําผลทีไ่ดจากการตรวจแจงใหแกผูเรียนทราบ เพือ่ชี้แจงขอบกพรองทีพ่บ
ในงานเขียนของผูเรียน อธบิายเพิ่มเติมหรือใหผูเรียนไดซักถามขอสงสัย 
 
4. แบบบนัทกึการเรียนรู   

 การจัดทําแบบบันทึกการเรียนรูมีจุดประสงคเพือ่ใหผูวจิัยไดทราบวา กระบวนการ
จัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตชิวยใหผูเรียนเกิดการเรียนภาษาอยางเปนธรรมชาตจิากการลงมือ
ปฏิบัติงานหรอืไม และผูเรยีนไดเรียนรูอะไรบาง และนําความรูที่ไดปรับหรือประยุกตใชในการเรียน
ภาษาอังกฤษเพือ่พฒันาความรูและความสามารถของตนเองอยางไร ซ่ึงผูสอนสามารถใชขอมูลที่ได
จากแบบบันทกึการเรียนรูของผูเรียนเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูและกจิกรรมให
เหมาะสมกับผูเรียนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนหาวธิีการแกไขปญหาตางๆ ที่ผูเรยีนพบระหวางการ
ปฏิบัติงานเพือ่ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษเขาใจมากยิง่ขึ้นและมีความสุขกับการเรยีน 

แบบบันทึกการเรียนรูมีการดําเนินการจัดทํา ดังน้ี 
4.1  ศึกษาตวัอยางบทความและงานวจิยัที่มีการใชแบบบันทึกการเรียนรูของ มิลเลอร; 

ทอมลินสัน; และ โจนส (Miller; Tomlinson; & Jones. 2007:ออนไลน) (Your learning log. 2007:
ออนไลน)  ณัฐฐา  ถิละวฒัน (2547:47) และ วันเพ็ญ  เรอืงรัตน (2549:105)  

4.2   สรางแบบบันทึกการเรียนรูที่มีเปนคําถามปลายเปดใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็น จํานวน 8 ขอ 

4.3 นําแบบบนัทึกการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพือ่ตรวจความถกูตอง
เหมาะสม จากนั้นจึงนํามาปรับปรุงแกไข 

4.4  ใหผูเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูหลงัจากที่เสรจ็สิน้แผนการจัดการเรียนรูแตละแผน 
4.5  รวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกการเรียนรูของผูเรยีนแตละคน โดยแยกตามแผนการ

จัดการเรียนรูและสรุปผลเปนความเรียง 
 
 5. แบบสอบถามวดัความพงึพอใจทีม่ีตอการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบตั ิ      
 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจฉบบัน้ีสรางขึ้นเพือ่สํารวจวา ผูเรยีนมีความพึงพอใจตอ
การเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ ในการจัดการเรยีนรูแบบเนนงานปฏิบัติมากนอยเพียงใด เห็น
ประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติกจิกรรมตามกระบวนการในจัดการเรียนรูดังกลาวหรือไม ซ่ึงผูวิจัย
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จะนําผลที่ไดจากแบบสอบถามไปปรับปรุงขอบกพรองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น
และสอดคลองกับความตองการของผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป 
 การจัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอการจดัการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติมี
ดังน้ี 

5.1 สรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ
โดยศึกษาจากวิธีการวัดจติพิสัยของ ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543. 52 - 122)  และ
ศึกษาตวัอยางแบบสอบถามวัดเจตคติทีมี่ตอการเรียนภาษาอังกฤษของ ทศันีย เจริญเลิศ 
(2538:225-232) กัลชลากรณ มหาพฒันไทย (2548:81-83) และ พระมหาสนิท บญุออน 
(2549:206-210)  

5.2 สรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอการเรยีนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ จํานวน 
20 ขอ ซ่ึงเกี่ยวกับความรูสึกของผูเรียนที่มีตอรูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรูและประโยชนที่ได
จากการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตทิั้งในทางบวกและลบ แบบสอบถามความพงึพอใจมีลกัษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคดิของลิเคอรท (พวงรตัน ทวีรัตน. 
2543:107-108 อางอิงจาก Likert )  มีเกณฑดังน้ี       
    

ความหมายของระดับคะแนนที่ใชในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ

      ระดับคะแนน                ความหมาย 
      5  มีคาน้ําหนัก  พึงพอใจมากที่สุด 
      4  มีคาน้ําหนัก  พึงพอใจมาก 
      3  มีคาน้ําหนัก  พึงพอใจปานกลาง 
      2  มีคาน้ําหนัก  พึงพอใจนอย 
      1  มีคาน้ําหนัก  พึงพอใจนอยที่สุด 
  

โดยใชเกณฑการประเมินคาเฉลี่ย (Mean) ของขอความที่ผูเรียนแสดงความพึงพอใจตอการ
เรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิแปลผลเปนระดับความพึงพอใจที่ผูเรยีนมีตอการจัดการเรียนรูแบบเนน
งานปฏิบัต ิเปนดังน้ี (พวงรตัน ทวีรัตน. 2543: 107-108) 

คาเฉลี่ย  4.50 - 5.00   หมายถึง   นักเรียนพึงพอใจตอการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติมากทีส่ดุ 
คาเฉลี่ย  3.50 - 4.49   หมายถึง   นักเรียนพึงพอใจตอการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติมาก 
คาเฉลี่ย  2.50 - 3.49   หมายถึง   นักเรียนพึงพอใจตอการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตปิานกลาง  
คาเฉลี่ย  1.50 - 2.49   หมายถึง   นักเรียนพึงพอใจตอการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตินอย 
คาเฉลี่ย  0.50 - 1.49   หมายถึง   นักเรียนพึงพอใจตอการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตินอยทีสุ่ด 
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5.3 นําแบบประเมนิที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพือ่ตรวจความ
ถูกตองเหมาะสม และนํามาแกไขปรับปรุงตอไป 

5.4 นําไปใหผูเรียนกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิเม่ือเสรจ็สิ้นการทดลองแลว 
 
การเก็บรวบรวมขอมลู 

การวิจยัครั้งน้ี เปนการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental research) ซ่ึงผูวจิัยใชการแผนการ
ทดลองแบบ One-group Pretest-Posttest Design ดังน้ี 
 
ตาราง 5   แบบแผนการทดลอง 
 

สอบกอนการทดลอง ทดลอง สอบหลังการทดลอง 

T1 X T2 

 
ความหมายของสัญลักษณ 
 
  T1 หมายถึง การสอบกอนการทดลอง 
  T2 หมายถึง การสอบหลังการทดลอง 
  X หมายถึง การจัดการเรยีนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ
 
วิธีการดําเนนิการทดลอง 

1. คัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวธิีเลอืกแบบเจาะจง จํานวน 1 หองเรยีน 
2. จัดปฐมนิเทศเพือ่ทําความเขาใจกับผูเรียนเก่ียวกับวตัถุประสงค วธิกีารดําเนินการทดลอง

และการประเมินผล 
3. ผูวิจยัทดสอบกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษกอน

การทดลอง (Pre-test) จํานวน 3 ตอน  ใชเวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที 
4. ผูวิจยัและผูตรวจอีก 2 คน ประเมินความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของผูเรยีนเปน

รายบุคคล โดยใชแบบประเมินและเกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
5. ผูเรียนเขียนบนัทึกการเรียนรูหลังจากสิ้นสุดแผนการจดัการเรียนรูแตละแผน 
6. ผูเรียนทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอการจดัการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ

หลังจากเสรจ็สิ้นการทดลองแลว 
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7. ผูวิจยัทดสอบกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในเขียนภาษาอังกฤษหลังการ
ทดลอง (Posttest) จํานวน 3 ตอน  ใชเวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาท ี

8. รวบรวมและวเิคราะหขอมูล เพือ่หาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรมประมวลผลสําเรจ็รูป 
SPSS/PC for Windows 

9. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
 
การจัดกระทาํและวิเคราะหขอมลู 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลทีไ่ดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง ผลการประเมินความสามารถในการเขยีนภาษาอังกฤษของ
ผูเรียน จํานวน 4 ครั้ง แบบบันทึกการเรียนรูและแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูเรียนทีมี่ตอ
การจัดการเรยีนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ

2. ผูวิจยัเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนทั้งกอนและ
หลังการทดลองโดยใช t-test แบบ Dependent Samples โดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูปสําหรบัการ
วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร SPSS/ PC for Windows 

3. ผูวิจยัเปรียบเทียบคะแนนจากแบบประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของ
ผูเรียนทั้ง 4 ครั้ง หาคาเฉลี่ยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร 
SPSS/ PC for Windows แลวเขียนบรรยายเปนความเรียง 

4. ผูวิจยัรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกการเรียนรูของผูเรยีนแตละคนและสรุปผล จากนั้นเขียน
บรรยายเปนความเรียง 

5. ผูวิจยัวิเคราะหคะแนนจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจดัการ
เรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติโดยหาคาเฉลี่ย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหขอมูลดวย
คอมพิวเตอร SPSS/ PC for Windows แลวเขียนบรรยายเปนความเรียง 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจยัครั้งน้ี เปนการศกึษาผลการจดัการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตทิี่มีตอความสามารถ
ในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสวนผึ้งวทิยา จังหวัดราชบุรี 
จํานวน 35 คน โดยใชเวลาในการทดลอง 20 ชัว่โมง ซ่ึงผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ตามลําดับ ดังน้ี 

  
1. เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการทดลองจากแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเนนงาน
ปฏิบัต ิ

2. ผลการวิเคราะหระดับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนจากการ
ประเมินชิ้นงาน ในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ

3. ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ 
4. ผลการวิเคราะหแบบบันทกึการเรียนรู 

 
สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังตอไปนี ้
 N แทน จํานวนนักเรียน 
 X  แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 
 SD แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 t แทน คาสถิตทิี่ใชพจิารณาใน t-distribution 
 ** แทน ความมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. ผลการวเิคราะหคะแนนกอนและหลังการทดลองจากแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเนนงาน
ปฏิบัต ิ
 ผูวิจยัไดใชแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ขอ ขอละ 50 
คะแนน เพื่อทดสอบความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางทั้งกอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิและนาํผลที่ไดมาวิเคราะห ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 6 
 
ตาราง 6  การเปรียบเทียบผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 
คะแนนสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ N X  S.D. t 

กอนการทดลอง 35 27.52 2.56  
    24.75** 

หลังการทดลอง 35 56.39 1.32  
 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตารางที ่ 6 พบวา ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรูแบบเนน
งานปฏิบัต ิกอนการทดลองและหลังการทดลอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 
.01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง 27.52  และมีคะแนนเฉลีย่หลังการทดลอง 56.39 แสดงวา 
หลังการทดลองผูเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น  
 

2. ผลการวิเคราะหความสามารถดานการเขียนภาษาองักฤษของผูเรยีน ซ่ึงไดจากการ
ประเมินชิ้นงานในแตละแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 ครั้ง แบบภาพรวม ผลปรากฏดังตาราง 7 
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ตาราง 7  ผลการวิเคราะหความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียน  
 

ครั้งที่ 1 
X  

ครั้งที่ 2 
X  

ครั้งที่ 3 
X  

ครั้งที่ 4 
X  งานเขียนภาษาอังกฤษ 

2.78 3.21 3.07 3.07 
ระดับความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 
 จากตาราง 7 พบวา จากการประเมินงานเขียนภาษาอังกฤษของผูเรยีน ครั้งที ่1 – 4 ผูเรียน
มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษอยูในระดบัปานกลาง  
  

3.  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นการทดลอง ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 8 
 
ตาราง 8 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจดัการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ
 

ระดับความ 
พึงพอใจ ขอความ 

X  

แปลผล 

1. นักเรียนไดมีโอกาสทํากิจกรรมดวยตนเองในทุกบทเรียน 4.37 มาก 
2. นักเรียนไดทบทวนความรูวิชาภาษาอังกฤษที่มีอยูเดิมและนํามาใชในการ
ปฏิบัติงานที่ครูมอบหมาย 

4.40 มาก 

3. นักเรียนจดจําคําศัพท สํานวนและไวยากรณในแตละบทเรียนไดดีขึ้น 
เนื่องจากไดฝกใชภาษาจากการลงมือปฏิบัติงานดวยตนเอง 

4.43 มาก 

4. นักเรียนไดฝกทักษะการฟง พูด อาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนจากการ
ทํากิจกรรมในแตละบทเรียน 

4.46 มาก 

5. นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการเขียนบรรยายความไดดีขึ้น 4.43 มาก 
6. นักเรียนไดแลกเปล่ียนความรูตางๆ กับเพ่ือนๆ เชนภาษาอังกฤษ       
คหกรรม สังคมศึกษา เปนตน เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาใชในการปฏิบัติงานที่ครู
มอบหมาย 

4.26 มาก 

7. นักเรียนรูวิธีการแสวงหาความรูและแหลงการเรียนรูที่ตองการได เพ่ือนํา
ขอมูลตางๆ มาใชในการปฏิบัติงาน 

4.60 มากที่สุด 

8. นักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นภายในกลุมเพ่ือวางแผนใน
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง 

4.46 มาก 
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ตาราง 8 (ตอ)   
 

ระดับความพึง
พอใจ ขอความ 
X  

แปลผล 

9. นักเรียนมีอิสระในการวางแผนและปฏิบัติงานของตนเอง/กลุม โดยครูไม
เขาไปกาวกายหรือคอยกํากับทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

4.17 มาก 

10. นักเรียนจะขอความชวยเหลือจากครูเมื่อจําเปนเทานั้น 3.83 มาก 
11. นักเรียนไดเรียนรูจากขอผิดพลาดตางๆ จากการปฏิบัติงาน ชิ้นงานที่

ตรวจแกไขให และแบบบันทึกการเรียนรูของตนเอง 
4.51 มากที่สุด 

12. นักเรียนมีโอกาสพบครูเปนรายบุคคลเพ่ือรับทราบคะแนนแตละชิ้นงาน 
พรอมทั้งไดรับคําชี้แนะจากครูเพ่ือแกไขขอผิดพลาดตางๆ 

4.49 มาก 

13. เนื้อหาที่เรียนสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันของนักเรียนได 4.57 มากที่สุด 
14. กิจกรรมในแตละบทเรียนสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะห เชน การ

อภิปรายรวมกันเพ่ือวิเคราะหรูปแบบภาษา การสรุปโครงสรางและ
วิธีการใชภาษาประจําบทเรียน 

4.46 มาก 

15. การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนแตละชั่วโมงนั้นเปนลําดับขั้นตอน 
ชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาในแตละบทเรียนไดดี 

4.46 มาก 

16. นักเรียนสามารถนําขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ไดทําในแตละบทเรียนไป
ประยุกตใชกับการทํางานในวิชาอื่นๆ ได 

4.46 มาก 

17. นักเรียนรูสึกสนุกสนานและชอบการเรียนภาษาอังกฤษมากกวาเดิม 4.43 มาก 
18. นักเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายโดยไมตองกังวลเรื่อง

ถูกผิดหรือครูตําหนิ 
4.34 มาก 

19. นักเรียนไดใชความคิดสรางสรรคในการตกแตงชิ้นงานและการนําเสนอ
ผลงานของตนเอง/กลุม 

4.49 มาก 

20. นักเรียนภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 4.74 มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 4.42 มาก 

 
จากตารางที ่ 8 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจโดยภาพรวมของผูเรยีนที่มีตอการเรียนรูแบบ

เนนงานปฏิบตัิ ปรากฏวา ผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.42 เม่ือพจิารณาขอ
คําถามเปนรายขอพบวา ประเด็นที่ผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คอื ผูเรียนมีความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง มีคาเฉลี่ย 4.74 นักเรียนรูวิธีการแสวงหาความรูและแหลงการเรียนรูที่ตองการได 
เพือ่นําขอมูลตางๆ มาใชในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 4.60 เน้ือหาที่เรียนสามารถนําไปใชประโยชน
ในชีวติประจําวันของนักเรียนได มีคาเฉลีย่ 4.57 และ นักเรียนไดเรยีนรูจากขอผิดพลาดตางๆ จาก
การปฏิบัติงาน ชิ้นงานทีต่รวจแกไขให และแบบบันทกึการเรียนรูของตนเอง มีคาเฉลี่ย 4.51 
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4. ผลการวิเคราะหแบบบันทึกการเรียนรู 
 ผูเรียนไดเขียนตอบในแบบบันทึกการเรียนรูหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนในแตละแผนการสอน
แลว แบบบันทึกการเรียนรูมีลักษณะเปนแบบคําถามปลายเปดจํานวน 8 ขอ ผูวจิัยไดรวบรวมและ
สรุปคําตอบในแตละขอของผูเรียนทั้งหมดเปนภาพรวม ดังตอไปน้ี 

4.1 การมสีวนรวมของผูเรียนในการทาํกิจกรรมในแตละบทเรียน 
ไดมีสวนรวมในเสนอความคิดเห็นตางๆ เพื่อออกแบบชิ้นงาน และระบายสีตกแตง

ชิ้นงาน ไดรับมอบหมายใหไปคนควาคําศพัท ไดรวมอภิปรายเกี่ยวกับขอผิดพลาดในการใชคําศพัท
และไวยากรณที่กลุมของตนเองใชในการเขียนชิ้นงานในขั้นวเิคราะหภาษา ชวยอธบิายเกี่ยวกับ
ความหมายของคําศพัทและการใชไวยากรณในบทเรยีนใหแกเพื่อนๆ ทีย่ังไมเขาใจ และชวยเพือ่นๆ 
ตรวจความถกูตองดานไวยากรณของงานเขียน 

 
4.2 ความรูสกึของผูเรียนที่มตีอการมสีวนรวมในการทาํกิจกรรมตาง ๆ  

รูสึกเพลิดเพลินที่ไดวาดภาพและตกแตงชิ้นงาน มีความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการ
ทํางานกลุมและเปนสวนหนึ่งในความสําเร็จของกลุม 

 
4.3 สิ่งที่ผูเรียนไดกระทาํและประสบความสาํเร็จมากที่สุดในแตละบทเรียน 

ไดใชความคิดสรางสรรคในการคิดคนชิ้นงานของตนเอง การรวบรวมความกลาออกไป
พูดหนาชั้นเรยีน ไดใชความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้งหมดที่มีอยูอยางเต็มที่และเต็ม
ความสามารถในการทําภาระงานตางๆ สามารถใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลวและ
ทํางานเสร็จตามกําหนดเวลา 

 
4.4 สิ่งที่ผูเรียนกระทาํแตไมประสบความสาํเร็จหรือไมนาพอใจ 

เขียนสะกดคําศพัทผิดมาก ใชคําศพัทไมคอยสอดคลองกบับรบิทและแตงประโยคไม
ถูกตองตามหลักไวยากรณ   

 
4.5 วิธีการทีผู่เรียนใชเพือ่แกปญหาหรือแกไขขอผิดพลาด 

ตั้งใจฟงครูสอน ตรวจสอบการเขียนสะกดคํากอนสงงานทุกครั้ง เม่ือไมแนใจวาตนเอง
สะกดคําศพัทถูกตองหรือไมก็จะเปดพจนานุกรมเพือ่ตรวจสอบดู คนควาคําศพัทเพิ่มเติมและสังเกต
วิธีการใชคําศพัทน้ัน ทําสมดุเลมเล็กสําหรับจดคําศพัทและคํากริยาทีใ่ชบอยๆ พยายามพูดคุยกบัครู
เปนภาษาอังกฤษเพือ่ใหทกัษะการพูดดีขึ้น พยายามแกไขขอผิดพลาดตางๆ ดวยตนเองกอน หาก
ไมไดก็จะถามเพือ่นที่เกงกวา หากเพื่อนไมทราบจริงๆ จึงถามผูสอน  
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4.6 วิธีการทีผู่เรียนเลือกใชเพื่อใหการทํางานและผลงานในครัง้ตอไปดีข้ึน 
กําหนดเวลาที่จะใชในการทํางานแตละขัน้ตอนเพือ่ใหงานเสร็จตามกําหนดเวลา หม่ัน

ทองศพัทเปนประจําและตรวจสอบความถูกตองของการเขียนสะกดคํากอนสงงานทุกครั้ง แบงหนาที่
กันใหชัดเจนและทําหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถและนําพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
มาดวยทุกชัว่โมง 

 
4.7 สิ่งที่ผูเรียนตองการใหผูสอนชวยเหลือในแตละบทเรียน 

ควรเพิ่มแบบฝกหัดทายบทเพื่อชวยใหใชคําศพัทและไวยากรณประจําบทเรียนได
แมนยํายิ่งขึ้น ขยายระยะเวลาในการสงงาน และควรพจนานุกรมภาษาอังกฤษมาใหเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน  

 
4.8 ขอเสนอแนะเพิม่เตมิ 

ตองการใหจัดการเรียนการสอนนอกหองเรียนบอยๆ  โรงเรียนควรมพีจนานุกรม
ภาษาอังกฤษใหนักเรียนยืมเรียน นาจะนํางานเขียนของเพื่อนที่เขียนเน้ือเร่ืองไดประทบัใจลง
วารสารประชาสัมพันธของโรงเรียนบาง หากเปนไปไดขอแบงกลุมเองตามใจชอบ 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยัคร้ังนี ้ เปนการศกึษาผลของการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตทิี่มีตอความสามารถ
ในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสวนผึ้งวทิยา จังหวัดราชบุรี โดย
ผูวิจยัไดอภิปรายผลและใหขอเสนอแนะ เปนลําดับดังนี้ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทยีบระดับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนกอนและหลัง
ไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ

2. เพื่อวัดความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏบิัต ิ
 
สมมติฐานในการวจิัย 

1. ผูเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏบิัติมีความสามารถในเขียนภาษาอังกฤษสูง
กวากอนเรียน 

2. ผูเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตใินระดับมาก 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตวัอยาง 
2. สรางเครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
3. เก็บรวบรวมขอมูล 
4. จัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. จากการเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียน

ท้ังกอนและหลังไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผูเรียนมี
ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 

2. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย 4.42 
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อภิปรายผล 
1. จากการศกึษาผลของการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตทิี่มีตอ

ระดับความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 
พบวา ผูเรียนมีความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมุตฐิานที่ไดตั้งไว ท้ังนี้เพราะ 

 1.1 ผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษาอังกฤษจากการลงมือปฏิบัติภาระงานดวยตนเอง ซึ่ง
เปนไปตามแนวคิดหลักของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ เนือ่งจากผูเรียนจะตองนํา
ความรูดานภาษาอังกฤษทีมี่อยูเดิมมาใชในการปฏิบัตงิานกอน เม่ือผูเรียนไดลงมือทํางานและพบวา
ความรูที่มีอยูเดิมน้ันไมเพียงพอท่ีจะเขียนเน้ือความใหสมบูรณได ผูเรียนจะตองคนควาเพิ่มเติมโดย
การศึกษาดวยตนเองหรือแลกเปลีย่นขอมูลกับเพือ่นๆ เพือ่คนหาคําศพัทและโครงสรางไวยากรณที่
จําเปนตองใชในการเขียนใหไดมากที่สุด จากน้ันผูเรยีนจะตองศึกษาขอมูลตางๆ ที่ไดมา เพือ่คัดเลือก
ขอมูลท่ีเหมาะสมและสอดคลองกบัหัวขอที่ผูสอนกําหนดใหมากที่สุดเพือ่นํามาใชในการทําภาระงาน ทํา
ใหผูเรียนไดเรยีนรูภาษาตามธรรมชาติและไดรับประสบการณทางภาษาผานการปฏิบัติภาระงานอยาง
ไมรูตัว (Willis. 1996:52) ผูเรียนไดระบุไวในแบบบนัทึกการเรียนรูวา การที่ตนเองไดรับมอบหมายให
หาคําศพัทและสํานวน และคนควาไวยากรณท่ีตองใชในการเขียนภาระงานตามหัวขอท่ีผูสอนกาํหนดให 
ทําใหไดรูคําศพัทภาษาอังกฤษมากขึ้น และการไดรวมอภิปรายในขั้นวเิคราะหรูปแบบภาษาซ่ึงฝกให
รูจักการสังเกตรูปแบบและวิธีการใชโครงสรางภาษาและคําศพัทประจําบทเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลจาก
การตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติกลาวคอื ผูเรียนมีความ   
พึงพอใจในระดับมากที่สุด ท่ีการจัดการเรียนรูดังกลาวสงเสริมใหรูจักวธิีการในการแสวงหาความรูและ
แหลงการเรียนรูท่ีตองการได ชวยใหจดจาํคําศพัท สํานวน ไวยากรณในแตละบทเรียนไดดีขึ้น เนื่องจาก
ไดฝกใชภาษาจากการลงมอืปฏิบตัิงานดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับขอแนะนําเกี่ยวกบับทบาทหนาที่
ของผูเรียนที่ โรบินและทอมสัน (Nunan. 1995: 81-82 อางอิงจาก Robin; & Tomson. 1982) ได
เสนอแนะไววา ผูเรียนตองคนควาวธิกีารเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเอง จัดการเรียบเรียงขอมูลตางๆ 
เกี่ยวกับตวัภาษา มีความคดิสรางสรรค สรางโอกาสใหแกตนเอง ใชประโยชนจากความผิดพลาด รูจักใช
บริบทชวยในการทําความเขาใจความหมายและเรียนรูท่ีจะเดาอยางชาญฉลาด 
 1.2 กิจกรรมที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนครั้งน้ีมีความใกลเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ชีวติจริงของผูเรียน มีความเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน ซึ่งตรงกบัที่ สกฮีัน (Ellis. 2003 
อางอิงจาก Skehan. 1996a) และ วิลลิส (Willis. 1996:23) ท่ีเห็นพองกันวา งานปฏิบัตคิวรเปนกิจกรรม
ท่ีสัมพันธกับชีวติจริง มีการสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษในการปฏบิตัิงาน โดยเนนการสื่อ
ความหมายมากกวารูปแบบของภาษา ดําเนินขั้นตอนตามจุดประสงคที่ต้ังไว เพือ่ใหไดชิ้นงานที่สมบูรณ 
ผลจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจทีมี่ตอการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติแสดงใหเห็นวา 
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ผูเรียนมีความพึงพอใจตอเนือ้หาที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด เนื่องจาก
สามารถนําไปใชประโยชนในชีวติประจําวนัได ซึ่งสอดคลองกบัท่ี บรอสนันและคนอื่นๆ   (Nunan. 
2004:51 อางอิงจาก Brosnan; et al. 1984:2-3) กลาวไววา สือ่ทีเ่ปนของจริง (Authentic material) จะ
ชวยใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธระหวางกิจกรรมในชั้นเรียนกับการใชภาษาในชีวติจริง และนําไป
ประยุกตใชนอกหองเรียนไดดีขึ้น นอกจากนั้นผูวิจยัยงัไดจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สงเสริมใหผูเรียนได
พฒันาทักษะการฟง พูดและอาน ไปพรอมๆ กับทักษะการเขียน เชน การใหผูเรียนสาธติการทําอาหาร
พรอมพูดบรรยายประกอบ กจิกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ผูเรียนชืน่ชอบมากและรูสึกสนุกสนานขณะทํา
กิจกรรม ซึ่งเปนการสรางเจตคตทิี่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษใหเกิดขึ้นแกผูเรียน ผูเรียนไดเขยีนไวใน
แบบบันทึกการเรียนรูวา รูสึกชอบภาษาอังกฤษมากขึ้นและรูสึกสนุกสนานที่ไดรวมทํากิจกรรมกับ
เพื่อนๆ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวจิัยของ โลชานาและเด็บ (Lochana; & Deb. 2006:ออนไลน) ที่ได
ศึกษาเกีย่วกบัการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการสอนเพือ่การสื่อสารรวมกับการสอนโดยเนนงาน
ปฏิบัตใินโรงเรียนมัธยมชายบาสาเวชวรา พบวา ผูเรยีนสวนใหญมีเจตคตทิี่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ
และมีความมัน่ใจในการใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเพิม่มากขึ้น  

1.3 ผูสอนไดปรับเปลี่ยนหนาที่มาเปนผูคอยสังเกตการณและใหความชวยเหลอืแก
ผูเรียนซึ่งชวยลดบรรยากาศความตึงเครียดภายในชั้นเรียน เน่ืองจากผูเรียนไมตองวิตกและหวาดระแวง
วาผูสอนจะคอยจองจับผิดตนหรือตําหนหิากทํางานผิดพลาด ซึง่สอดคลองกับ ลมอม ศรีเจรญิ 
(2544:บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจยัเร่ืองการพฒันาบทเรยีนภาษาอังกฤษเทคโนโลยกีารเกษตร 1 โดยใช
กิจกรรมการเรียนแบบเนนงานปฏิบัต ิของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 พบวา 
นอกจากจะสามารถพฒันาบทเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นไดแลว ยังชวยสงเสริมบรรยากาศในชั้น
เรียนใหดีขึ้นตามไปดวย ซึง่สอดคลองกบัผลจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบเนนงานปฏิบัต ิ พบวา ผูเรียนรูสึกพึงพอใจในระดับมาก ที่ตนเองสามารถปฏิบัตงิานที่ไดรับ
มอบหมายโดยไมตองกังวลเร่ืองความถูกผิดหรือผูสอนจะตําหนิและมีอิสระในการวางแผนและทํางาน
ของตนเองหรือกลุมโดยผูสอนไมเขาไปกาวกายหรือคอยกํากับทุกขัน้ตอนในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น
ผูเรียนรูจักพึ่งพาตนเองและจะขอความชวยจากผูสอนเมื่อมีความจําเปนเทานั้น  

 
2. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตใินระดบัมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.42 ซึ่ง

เปนไปตามสมมุติฐานการวิจยัที่ตั้งไว เนือ่งจากผูเรียนมีอิสระในการคิดสรางสรรคและวางแผนการ
ทํางานดวยตนเองโดยไมตองคอยวติกกงัวลกับความถูกผิดในการใชคําศพัท ไวยากรณ และการถูก
ตําหนิจากผูสอน การจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบตัิชวยสงเสริมการพึ่งพาตนเองของผูเรียน ผูเรียน
ไดระบุไวในแบบบันทึกการเรียนรูวา รูสกึวาตนเองขยนัขึ้น สามารถใชพจนานุกรมไดอยางคลองแคลว 
และรูสึกภูมิใจที่ทําอะไรไดดวยความสามารถของตนเอง ซึ่งผลจากการตอบแบบสอบถามวัดความ     
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พึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ผูเรียนภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลีย่ 4.74 และตัวผูเรียนเองก็รูสึกสนุกสนานและชอบ
การเรียนภาษาอังกฤษมากกวาเดิม ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.43 ซ่ึงผลจากแบบบันทึกการเรียนรู
และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติแสดงใหเห็นวา นอกจาก
ผูเรียนไดพฒันาระดับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและรูจักการเรียนรูแบบพึ่งพาตนเองแลว 
การจัดการเรยีนรูแบบเนนงานปฏิบัติชวยสรางเจตคตทิี่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษอีกดวยซ่ึงสอดคลอง
กับงานวจิัยของ   โลชานาและเด็บ (Lochana; & Deb. 2006:ออนไลน) ซึ่งพบวา ผูเรียนสวนใหญมี  
เจตคตทิี่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษและมีความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 
ปญหาและอุปสรรคในการวิจัย 

1. เนื่องจากผูวิจยัเพิ่งจะไดรับมอบหมายใหสอนผูเรยีนซ่ึงเปนประชากรในภาคเรียนที่ 2 ทําให
ไมรูจักผูเรียนเลย ฉะนั้นจึงตองศึกษาจากผลการเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2550 ตรวจสอบการ
เขาชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียนและตรวจดคูวามสมํ่าเสมอในการสงงานที่มอบหมายไป ซึ่งใช
ระยะเวลากวา 1 เดือน เพือ่ใชการตัดสินใจเลอืกหองเรียนท่ีจะเปนกลุมตัวอยาง ปองกันการสูญเสีย
ขอมูลระหวางทําการทดลอง 

2. ผูเรยีนในกลุมตวัอยางบางคนเปนเด็กสมาธิสั้นซึ่งเด็กเหลานี้จะมีปญหาในการเขากลุมกบั
เพื่อนๆ เพราะมักจะสรางความรําคาญใหแกเพือ่นๆ จึงไมไดรับความสนใจจากสมาชิกภายในกลุมและ
บางคร้ังเพื่อนบางคนในกลุมก็จะตอวาเดก็เหลานี้อีกดวย ทําใหเด็กเหลานี้เกิดอคติตอการทํางานรวมกับ
ผูอื่นและการเรียนรูดวยตนเองจากการปฏบิัติงานกจ็ะไมไดผลเต็มท่ีและไมยอมทํางานตามที่ไดรับ
มอบหมาย ฉะนั้นเม่ือใดก็ตามที่ตองทํางานเปนกลุมหรือคู ผูวจิยัตองคอยสังเกตเด็กกลุมนี้เปนพิเศษ 
และตองเรียกพบหวัหนากลุมของกลุมท่ีมีเด็กเหลานี้เปนสมาชิกอยูดวยมาพูดคยุเพือ่ใหคําแนะนําในการ
ปฏิบัตตินและการมอบหมายงานใหเพือ่นๆ เหลานี้ไดชวยทําบาง เพื่อใหเด็กสมาธิสั้นเหลานี้รูสึกวา
ตนเองมีคุณคาและไดรับการยอมรับจากเพือ่นๆ ภายในกลุม 

3. การศึกษาการพฒันาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษนั้น จําเปนตองอาศัยระยะเวลา
ท่ีนานพอสมควร แตเน่ืองจากเวลาในการทดลองนั้นมีจํากัด เพราะในภาคเรียนที ่ 2 มีการจัดกิจกรรม
มากทั้งที่เปนของโรงเรียนเองและของหนวยงานภายนอก ทําใหนักเรียนตองหยุดบอยๆ นอกจากนั้น
ชั่วโมงเรียนยงัเปนคาบเรียนเดี่ยวทําใหการเรียนและการปฏิบัติงานไมสามารถทําใหเสร็จสิ้นภายใน
ชั่วโมงนั้นได การหยุดชะงักนี้มีผลตอผูเรียนเปนอยางมาก เนื่องจากจะทําใหความตั้งใจในการทํางาน
และความสนใจตอการเรียนลดนอยลง  
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4. ผูเรียนมีภาระงานที่จะตองทําสงในรายวิชาอื่นๆ มาก ทําใหไมสามารถทําชิน้งานที่สมบูรณ
ตามที่ตนเองตั้งใจไวได ผูเรียนมีเวลานอยในการคดิเรียบเรียงเนือ้หา ตรวจดคูวามถูกตองในเรื่องการ
เขียนสะกดคํา ไวยากรณ กลไกการเขียน และตกแตงงานเขียนใหสวยงาม ผูเรยีนบางรายเลอืกทีจ่ะสง
งานลาชาแตชิน้งานของผูเรยีนเหลาน้ีมีความถูกตองและสวยงามในระดับดี แตสงผลใหผูวจิัยเก็บขอมูล
เพื่อนําไปวิเคราะหลาชาลงตามไปดวย 

5. หนังสืออางอิงท่ีใชในการปฏิบัติภาระงานมีไมเพียงพอตอจํานวนของผูเรียน แมวาหองสมุด
กลางของโรงเรียนและหองสมุดของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศจะมีพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
รวมกันประมาณ 60 เลม แตในจํานวนนั้นเปนพจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ ถึง 20 เลม ซึ่งระดับความรู
ทางภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ยังไมสามารถใชได ถงึแมวาจะมีพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษเหลืออีก 40 เลม แตเนือ่งจากมีนักเรียนในระดับชั้นอืน่ๆ ท่ีตองใชพจนานุกรมเชนกัน ทํา
ใหเกิดการแยงชิงกันและนักเรียนรุนพี่มักจะไดพจนานุกรมไปเปนสวนใหญ  ผูวิจัยเคยขอใหผูเรียนนํา
พจนานุกรมสวนตวัมาหรือขอยืมจากเพือ่นๆ หรือรุนพี ่ แตผูเรยีนสวนใหญฐานะยากจนมากจึงไมมีเงิน
ซื้อพจนานุกรมเปนของตัวเอง เมื่อตองการจะใชพจนานุกรมก็จะมาใชท่ีโรงเรียนแทน ผูวจิัยจึงพยายาม
จัดหาพจนานกุรมทั้งภาษาอังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ มาใหผูเรียนใช แตกย็ังไมเพียงพอตอความ
ตองการของผูเรียน 

6. ผูท่ีทําหนาที่ในการตรวจงานเขียนของกลุมตัวอยางในคร้ังนี้ มีจาํนวนทั้งสิ้น 3 คน ไดแก 
ผูวิจยัและครูสอนภาษาอังกฤษอีก 2 ทาน ซึ่งอยูตางโรงเรียนกันและไมรูจักผูเรียนในกลุมตวัอยางแมแต
นอย การที่ใชผูตรวจ 3 คนก็เพือ่ใหผลคะแนนทีอ่อกมามีความเที่ยงตรงและยติุธรรมมากทีสุ่ด แต
เนื่องจากผูตรวจทานหนึ่งเปนครูในโรงเรียนรัฐบาลและตองทําผลงานเพือ่ขอเลื่อนวิทยฐานะ  ทําใหการ
ตรวจงานเขยีนของกลุมตัวอยางตองหยดุชะงัก ผูวจิยัจึงตองรอจนกวาผูตรวจทานนั้นจะทําผลงานเสร็จ
และกลบัมาตรวจงานที่เหลอื ซึ่งสงผลใหการนําขอมูลมาวิเคราะหลาชาอยางมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษา ผูวจิัยมีขอเสนอแนะทีอ่าจจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการศึกษาใน
คร้ังตอไป 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ในกรณีที่ทําการวจิยักับกลุมตวัอยางที่ไมไดเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับตัวผูวิจยั
เพียงคนเดียวตลอดปการศกึษา และตวัผูวจิัยเองมีความประสงคจะเลอืกกลุมตัวอยางโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง ควรสังเกตและศึกษากลุมประชาการเพื่อเก็บขอมูลตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการตัดสนิใจเลอืก
กลุมตัวอยางเพือ่ใหตรงกบัความตองการของผูวิจัยมากที่สุด เม่ือถึงเวลาทีจ่ะทาํการวิจัยจริง ผูวจิัย
สามารถเลอืกกลุมตัวอยางไดเลย โดยไมตองเสยีเวลาศึกษาขอมูลตางๆ  
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  1.2. หากพบวาในกลุมตัวอยางที่เลือกมามีผูเรียนบางคนเปนเด็กพเิศษ เชน เด็กสมาธิ
สั้นหรือมีความบกพรองในการเรียนดานอื่นๆ ปญญาเลิศ เปนตน ผูวิจยัควรศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับลักษณะนิสัยและการปฏิบัติตนตอบุคคลเหลาน้ี เพือ่ทีจ่ะสามารถจัดการเรียนรูและปรบักิจกรรม
ใหเหมาะสมกับเด็กพเิศษเหลานี้ และชวยใหการทดลองดําเนินไปอยางราบรื่น 
  1.3. หากเลอืกทีจ่ะทําการศึกษาวจิัยเกีย่วกับทักษะการเขียน ผูวจิัยควรปรึกษาหารือ
กับฝายวชิาการของโรงเรียนที่เลือกทําวจิัยหรือขอความอนุเคราะหจากผูสอนคนอื่นๆ ที่รับผดิชอบสอน
วิชาที่กลุมตวัอยางในการวจิัยตองเรียนดวยเสียกอนเพือ่ขอเปลี่ยนชัว่โมงสอน เน่ืองจากการสอนทักษะ
การเขียนจําเปนตองใชเวลามาก หากไดชั่วโมงติดกัน 2 ชัว่โมง จะชวยใหผูเรียนมีเวลาทํางานมากขึ้น
และเสรจ็ทันภายในเวลาที่กาํหนด ซ่ึงสงผลใหผูวจิยัสามารถเก็บขอมูลไดอยางครบถวนและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
  1.4 เน่ืองจากผูเรียนตองทําชิ้นงานของหลายๆ วิชาพรอมกัน ทําใหผูเรียนไมมีสมาธิ
และเวลาในการเขียนงานทีไ่ดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี ทําใหคะแนนของผูเรียนท่ีไดไมดีเทาที่ควร 
ฉะนั้นผูวจิัยในฐานะผูสอนควรหารือกบัผูสอนวชิาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกบัเนื้อหาของภาระงานที่
ผูวิจยัมอบหมายใหผูเรียนเขียน เพือ่สั่งงานท่ีมีเนื้อหาของวชิานั้นๆ เพิ่มเติมลงในงานเขียนของผูเรียน 
เพื่อชวยลดจํานวนชิ้นงานของผูเรียน เนือ่งจากผูเรียนจะทํางานเพียงชิน้เดียวแตสามารถตรวจให
คะแนนไดมากกวา 1 วิชา ซึ่งชวยใหผูเรยีนมีเวลาและความตั้งใจในการทํางานเขยีนมากยิ่งขึ้น 
  1.5 ในการจดัซ้ือพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย เพิ่มเติม นอกจากขออนมัุติงบประมาณจาก
ทางโรงเรียนเองแลว อาจขอบริจาคจากหนวยงานภายนอก เชน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล 
เปนตน หรืออาจเสนอใหผูเรียนแตละหองเรียนบริจาคเงินสมทบทุนเพือ่ซือ้พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ไว
ประจําหองเรยีนของตนเอง 
  1.6 หากจําเปนตองขอความอนุเคราะหจากครูภาษาอังกฤษจากโรงเรียนอื่นๆ หรือ
บุคคลภายนอกในการตรวจงานเขียน ควรสอบถามบคุคลน้ันใหแนนอนเสียกอนวามีธุระอื่นใดที่เรงดวน
ตองทําในชวงเวลาดังกลาวหรือไม เนื่องจากการตรวจงานเขียนดังกลาวมีหลายชิ้นและตองตรวจหลาย
คร้ังจนกวาจะครบถวนตามจํานวนที่กําหนดไวในแผนการทดลอง เพื่อปองกันความลาชาในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 
  
2. ขอเสนอแนะในการทาํวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรศกึษาผลการเรยีนรูแบบเนนงานปฏิบัติที่มีตอการพฒันาระดับความสามารถ
ทางการฟง พดูและอาน 
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  2.2  ควรรวมมือกับผูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 เพือ่ศึกษาและ
ติดตามกลุมผูเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบติัเกี่ยวกับการพฒันาความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเพือ่จุดมุงหมายเฉพาะ 
  2.3 ควรทําการศึกษาเพือ่เปรียบผลการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติกับการจัดการ
เรียนรูแบบอืน่ๆ ที่มีตอความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
 
ขอจํากัดในการวจิัย 

1. การวิจยัครั้งน้ีมีขอจํากัดของกรอบเวลาในการวิจยัซึ่งจะตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 
ในขณะท่ีในภาคเรียนที่ 2 มีการจัดกจิกรรมทั้งของโรงเรียนเองและหนวยงานภายนอกซึ่งผูเรียนกลุม
ตัวอยางจําเปนตองเขารวมกิจกรรมเหลานั้น จึงทําใหการทํากิจกรรมตามแผนการเรียนบางอยางไม
สามารถทําไดทันตามกําหนดหรือไมตอเน่ือง บางครั้งตองหยุดเปนสัปดาหจึงสามารถกลับมาเรียนและ
ทํากิจกรรมสวนที่ยังคางอยูใหเสร็จสิ้น 

2. เนื่องจากการศึกษาระดบัความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษจําเปนตองใช
ระยะเวลาในการวิจยัมากกวาน้ี แตระยะเวลาในการวจิยักําหนดไวเพียง 20 ชั่วโมง ทําใหการทดลอง
เปนไปอยางรบีเรงเพื่อใหไดขอมูลครบถวนและดําเนินการทดลองตามแผนการวิจยัที่วางไว นอกจากนั้น
ยังมีปจจยัภายนอกแทรกซอนตางๆ ที่ทําใหการดําเนินการวิจยัตองลาชาหรือหยดุชั่วคราว เชน การจัด
กิจกรรมของโรงเรียน วันหยุดตางๆ เปนตน 

3. การวิจยัในครัง้นี้ เปนการวจิัยเชิงทดลอง แบบ One-group Pretest-Posttest โดยไมได
เปรียบเทียบกบักลุมอื่นๆ ฉะนั้นผลที่ไดจากการวิจัยจึงใชอางอิงเฉพาะกลุมตวัอยางน้ีเทานั้น 
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ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวิจัย 

 
1. แบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง 
2. แบบประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
3. เกณฑการประเมินงานเขียน  
4. แบบบันทึกการเรียนรู 
5. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ
6. ตัวอยางแผนการจัดการเรยีนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลงัการทดลอง  
วิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
คะแนนเต็ม 150 คะแนน  เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที 

 
 

 

คําช้ีแจง   แบบทดสอบแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 เขียนบรรยายวาในภาพที่กาํหนดใหมีอะไรบางและสิ่งเหลานั้นอยูในตําแหนงใด   

คะแนน  50  คะแนน 
ตอนที่ 2 เขียนบรรยายขั้นตอนการทาํขาวผัดไก คะแนน  50  คะแนน 
ตอนที่ 3 เขียนเลาเรื่องเกี่ยวกับการแขงขันกีฬาสขีองนักเรียนเม่ือปที่แลว            
  คะแนน  50  คะแนน 

 
 Part I Describe a given picture at least 30 words.  
ตอนที่ 1 จงเขียนบรรยายภาพที่กําหนดใหโดยมีความยาวอยางนอย 30 คํา 
 

 
 

เลขที ่........ ชั้น ม.1/1 
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…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..…………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Part II Give the instructions of how to cook ‘fried rice with chicken’ at least 30 words.  

Choose the given words to show the order of a sequence for your instructions.  
(Each word is used only one time.) 

ตอนที่ 2 จงเขียนขั้นตอนการทําขาวผัดไก ความยาวอยางนอย 30 คํา เลือกใชคําที่กําหนดใหเพือ่ใชใน
การบอกลําดับกอนหลังของขั้นตอนในการทําอาหารของนักเรียน (แตละคําใชไดเพียง 1 ครั้ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

when,   fourth,   then, 
after that,   first,   fifth, 
next,   finally,   first of all,  
before,   third,   after,   second 
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                Fried Rice with Chicken 

 
………………………………………………………………………… 

……………………………………………….……………………….. 

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…….………………………………………………….…….…………….. 

…………..……………………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………..……………………………… 
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Part III     Write up a short paragraph at least 30 words to tell about your Sport Day in the 
last year. You have to write the paragraph with past simple tense. 

ตอนที่ 3 ใหนักเรียนเขยีนเลาเร่ืองเกีย่วกับการแขงขันกีฬาสีเม่ือปท่ีแลว ความยาวอยางนอย 30 คํา 
นักเรียนจะตองเขียนเลาเรื่องโดยใชรูปประโยคแบบอดตีกาล 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมนิความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ  คร้ังที ่...... 
หนวยการเรียนรูที่ .......  ชื่อชิ้นงาน .................................................................................. 

 
องคประกอบการเขียน 

เนื้อหา 
การเรียบ
เรียง คําศพัท ไวยากรณ 

กลไกการ
เขียน คะแนนรวม เลขที ่

15 10 10 10 5 50 

หมายเหตุ 
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ตาราง 9  เกณฑการตรวจประเมินความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ 
 

องคประกอบที่
ประเมิน 

คะแนน เกณฑ 

เน้ือหา 
(15 คะแนน) 

13-15 แสดงความรูในเร่ืองท่ีจะเขียนดีเย่ียม เน้ือหาตรงตามหัวขอที่กําหนด ให
รายละเอียดครบถวนใจความสมบูรณและชัดเจน 

 10-12 แสดงความรูในเร่ืองท่ีจะเขียนดีมาก เน้ือหาสอดคลองกับหัวขอที่กําหนด 
ใหรายละเอียดไมครบถวนใจความคอนขางชัดเจน 

 7-9 แสดงความรูในเร่ืองท่ีเขียนดี เน้ือหาสวนใหญสอดคลองกบัหัวขอที่
กําหนด แตขาดรายละเอียดสําคัญบางประการ ใจความยังไมสมบูรณ 

 4-6 แสดงความรูในเร่ืองท่ีเขียนพอใช เน้ือหาสอดคลองกับหัวขอที่กําหนดให
นอย รายละเอียดสวนใหญไมสัมพันธกับหัวเร่ือง 

 0-3 ไมแสดงความรูในเร่ืองที่เขียนเลย เน้ือหาไมตรงกับหัวขอที่กําหนดให  
การเรียบเรียง 
(10 คะแนน) 

9-10 เรียบเรียงเน้ือหาไดอยางตอเน่ือง ราบรื่น แตละประโยคสัมพันธกัน
ตามลําดับความสําคัญ/เหตุผล/ขั้นตอน/เหตุการณ ชวยใหเน้ือหาชัดเจน 
อานเขาใจงาย 

 7-8 เรียบเรียงเน้ือหาไดดี มีการสลับตําแหนงการเรียงลําดับตาม
ความสําคัญ/เหตุผล/ขั้นตอน/เหตุการณ บางแหง แตพออานเขาใจได 

 5-6 การเรียบเรียงเน้ือหามีความตอเน่ืองนอย พยายามนําเสนอขอมูล ขาด
การลําดับเน้ือหาตามความสําคัญ/เหตุผล/ขั้นตอน/เหตุการณ ตอง
พยายามอานเพ่ือทําความเขาใจ 

 3-4 การเรียบเรียงเน้ือหาคลุมเครือ ใจความไมสบัสนไมมีความตอเน่ือง อาน
เขาใจยาก 

 0-2 ไมมีการเรียบเรียง อานไมเขาใจ 
คําศัพท 
(10 คะแนน) 

9-10 ใชคําศัพทและสํานวนในบทเรียนไดถูกตองตามความหมายและ
สอดคลองกับบริบท รูจักเลือกใชคําศัพทและสํานวนท่ีอยูนอกเหนือจาก
บทเรียน มาใชในการเขียนไดอยางเหมาะสม ชวยใหเน้ือหามีความ
สมบูรณและชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

 7-8 ใชคําศัพทและสํานวนในบทเรียนไดถูกตองตรงตามความหมายและ
บริบท พยายามใชคําศัพทและสํานวนที่อยูนอกเหนือบทเรียนในการ
เขียน แตมีที่ผิดเล็กนอย ทําใหความหมายของประโยคเปลี่ยนแปลงไป
บาง แตอานเขาใจ 
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ตาราง 9  (ตอ)   
 

องคประกอบที่
ประเมิน 

คะแนน เกณฑ 

คําศัพท 
(10 คะแนน) 

5-6 ใชเฉพาะคําศัพทและสํานวนในบทเรียน คําศัพทและสํานวนสวนใหญ
ใชไดตรงความหมายและบริบท มีที่ผิดนอย แตไมทําใหความหมาย
เปล่ียนแปลงไปมากนัก 

 3-4 ใชเฉพาะคําศัพทในบทเรียน มักใชผิดความหมายหรือบริบทบอยๆ แต
พออานทําความเขาใจได 

 0-2 ใชเฉพาะคําศัพทในบทเรียน และสวนใหญเลือกใชคําผิดความหมาย ไม
สอดคลองกับบริบท และแปลจากภาษาแมแบบคําตอคํา 

ไวยากรณ 
(10 คะแนน) 

9-10 ใชไวยากรณประจําบทเรียนเปนหลักในการเขียนและใชไดอยางถูกตอง
ท้ังหมด แตละประโยคมีใจความสมบูรณในตัวเอง รูจักเลือกใชไวยากรณ
อ่ืนๆ ที่มีสามารถสื่อความหมายใกลเคยีงกันมาเสริม เพ่ือใหงานเขียนมี
ความหลากหลายและสละสลวย สื่อความไดชัดเจน มีที่ผิด 1-2 แหง 
เร่ืองการเรียบเรียงลําดับคํา หนาที่ของคํา คํานําหนานาม คําสรรพนาม 
และคําบุพบท  

 7-8 ใชไวยากรณประจําบทเรียนในการเขียนทั้งหมด ประโยคมีใจความ
สมบูรณ มีที่ผิด 3-4 แหง เกี่ยวกับความสอดคลองระหวางประธานและ
กริยา การเรียงลําดับคํา หนาที่ของคํา คํานําหนานาม คําสรรพนามและ
คําบุพบท แตสื่อความไดชัดเจน  

 5-6 ใชไวยากรณในบทเรียนในการเขียนทั้งหมด บางประโยคมีใจความไม
สมบูรณ มีที่ผิด 5-6 แหง ในเรื่องความสอดคลองระหวางประธานและ
กริยา การเรียงลําดับคํา หนาที่ของคํา คํานําหนานาม คําสรรพนามและ
คํา  บุพบท แตพอสื่อความได 

 3-4 ใชไวยากรณประจําบทเรียนในการเขียนทั้งหมด ประโยคสวนใหญไมมี
ใจความสมบูรณในตัวเอง  มีท่ีผิด 7-8 แหง ในเรื่องความสอดคลอง
ระหวางประธานและกริยา การเรียงลําดับคํา หนาท่ีของคํา คํานําหนา
นาม คําสรรพนามและบุพบท ส่ือความสับสน 

 0-2 ไมรูกฎการสรางใชไวยากรณประจําบทเรียนและไมสามารถสราง
ประโยคได มีที่ผิดต้ังแต 9 แหง ไมสามารถสื่อความไดเลย 
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ตาราง 9  (ตอ)   
 
องคประกอบที่

ประเมิน คะแนน เกณฑ 

กลไกการเขียน 
(5 คะแนน) 

5 เขียนสะกดคําศัพทถูกตองทั้งหมด ใชเครื่องหมายวรรคตามความหมาย
และประเภทของประโยค ใชตัวอักษรพิมพใหญในการเขียนสะกดคําศัพท
ที่ขึ้นตนประโยคและคําศัพทเฉพาะ ใชตัวอักษรพิมพเล็กในการเขียน
สะกดคํานามทั่วไปที่อยูภายในประโยคไดถูกตองทั้งหมด  

 4 เขียนสะกดคําศัพทผิด 1-2 คํา ใชเคร่ืองหมายวรรคตอนไมสอดคลองกับ
ความหมายและประเภทของประโยคบางเล็กนอย ใชอักษรพิมพเล็กใน
การเขียนสะกดคําศัพทที่ขึ้นตนประโยคหรือคําศัพทเฉพาะ และใช
ตัวอักษรพิมพใหญในการเขียนสะกดคําศัพทที่เปนคํานามทั่วไปที่อยู
ภายในประโยคผิดเล็กนอย 

 3 เขียนสะกดคําศัพทผิด 3-4 คํา ใชเคร่ืองหมายวรรคตอนไมสอดคลองกับ
ความหมายและประเภทของประโยคนอย  ใชอักษรพิมพเล็กในการเขียน
สะกดคําศัพทที่ขึ้นตนประโยคหรือคําศัพทที่เปนชื่อเฉพาะ และใช
ตัวอักษรพิมพใหญในการเขียนสะกดคําศัพทที่เปนคํานามทั่วไปที่อยู
ภายในประโยคผิดนอย 

 2 เขียนสะกดคําศัพทผิด 5-6 คํา เครื่องหมายวรรคตอนที่ใชสวนใหญไม
สอดคลองกับความหมายและประเภทของประโยคมาก ใชอักษรพิมพเล็ก
ในการเขียนสะกดคําศัพทท่ีขึ้นตนประโยคหรือคําศัพทท่ีเปนชื่อเฉพาะ 
และใชตัวอักษรพิมพใหญในการเขียนสะกดคําศัพทสามัญภายใน
ประโยคผิดมาก 

 1 เขียนสะกดคําศัพทผิดต้ังแต 7 คํา ขึ้นไป ไมใชเครื่องหมายวรรคตอน
หรือใชผิดหนาที่เปนสวนใหญ ใชตัวอักษรพิมพใหญและพิมพเล็กไม
ถูกตองตามหลักการเขียนสะกดคําศัพทที่ขึ้นตนประโยค คําศัพทท่ีเปน
ชื่อเฉพาะ หรือคําศัพทภายในประโยคเปนสวนใหญ 

         ดัดแปลงจาก ฮิวส (กรมวิชาการ. 2541 : 129 อางอิงจาก Hughes. 1989); และ เจคอบส 
(Jacobs. 1981:30) 
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ชื่อ …............................................. นามสกุล............................................. เลขที ่....... ม.1/1 
 

แบบบนัทึกการเรียนรู  คร้ังที่ ...... 
หนวยการเรียนรูท่ี  .......  ชือ่เรือ่ง ............................................................................................... 

วันท่ี ....................... เดือน ........................................ พ.ศ. .................................. 

คําชี้แจง    ใหนักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูหลังจากไดเรียนบทเรยีนนี้เสร็จสิ้นแลว ขอใหนักเรียน

เขียนคําตอบตามความเปนจริง 

1. ฉันไดมีสวนรวมในการทาํกิจกรรมอะไรบางในบทเรยีนนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ฉันรูสึกอยางไรบางที่ไดทําสิ่งตางๆ เหลานั้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  สิ่งที่ฉันทาํและประสบความสําเร็จหรอืดีท่ีสุดในบทเรียนนี้ คอื 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เพราะ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  สิ่งที่ฉันทาํแตไมประสบความสําเรจ็หรือยังไมนาพอใจ คือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เพราะ ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

5. ฉันคิดวานาจะแกไขปญหาหรือขอผิดพลาดนี้ไดโดย 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

6. ในการทํางานครั้งตอไป ฉันจะทําอะไรบางเพือ่ใหดีกวาเดิม 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

7. สิ่งที่ฉันตองการใหครูชวยเหลือในการเรยีนบทเรียนนี ้คอื 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

8. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามวัดความพงึพอใจทีม่ีตอการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏบิตัิ 
 
คําช้ีแจง 
 

1. แบบสอบถามนี้ตองการถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเนน
งานปฏิบัติเสรจ็สิ้นไปแลว ขอใหนักเรียนอานขอความแตละขอใหเขาใจและตอบใหครบทุกขอ โดยเลือก
ระดับความพงึพอใจในสดมภดานขวามือที่ตรงกับความพึงพอใจของตนเองมากทีสุ่ด เน่ืองจากผลคะแนน
รวมจากคําตอบของนักเรียนน้ันจะใชเปนขอมูลในการวจิัยทางวิชาการ คําตอบของนักเรียนในแบบสอบถาม
นี้จะถอืเปนความลับและไมมีผลใดๆ ตอคะแนนของนักเรียนในรายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

2. วิธีการตอบแบบสอบถาม ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับความพึงพอใจที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุดเพยีงชองเดียว ซึ่งในแตละขอนั้นจะมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ โดยมี
เกณฑดังนี้ 
 

มากที่สุด    หมายถึง    นักเรียนพึงพอใจการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติมากที่สุด 
มาก หมายถึง นักเรียนพึงพอใจการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตมิาก 
ปานกลาง หมายถึง นักเรียนพึงพอใจการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตปิานกลาง 
นอย หมายถึง นักเรียนพึงพอใจการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตนิอย 
นอยที่สุด หมายถึง นักเรียนพึงพอใจการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตนิอยท่ีสุด 
 

ระดับความพึงพอใจ 
ขอที่ ขอความ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุ่ด 

1. นักเรียนไดมีโอกาสทํากจิกรรมดวย
ตนเองในทุกบทเรียน 

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

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

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

2. นักเรียนไดทบทวนความรูวิชา
ภาษาอังกฤษที่มีอยูเดิมและนํามาใชใน
การปฏิบัติงานท่ีครูมอบหมาย 

 
 

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

 
 

.......... 

 
 

.......... 

 
 

.......... 

 
 

............ 
3. นักเรียนจดจําคําศพัท สํานวนและ

ไวยากรณในแตละบทเรียนไดดีขึ้น 
เนื่องจากไดฝกใชภาษาจากการลงมือ
ปฏิบัติงานดวยตนเอง 

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

 
 
 
.......... 

 
 
 
.......... 

 
 
 
.......... 

 
 
 
............ 
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ระดับความพึงพอใจ 
ขอที่ ขอความ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุ่ด 

4. นักเรียนไดฝกทักษะการฟง พูด อาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนจากการทํา
กิจกรรมในแตละบทเรียน 

 
 

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

 
 

.......... 

 
 

.......... 

 
 

.......... 

 
 

............ 
5. นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการ

เขียนบรรยายความไดดีขึ้น 
 
............ 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

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

6. นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูตางๆ กบั
เพื่อนๆเชนภาษาอังกฤษ คหกรรม 
สังคมศึกษา เปนตน เพื่อนาํขอมูลที่
ไดมาใชในการปฏิบัติงานทีค่รูมอบหมาย 

 
 
 

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

 
 
 

.......... 

 
 
 

.......... 

 
 
 

.......... 

 
 
 

............ 
7. นักเรียนรูวธิีการแสวงหาความรูและ

แหลงการเรียนรูท่ีตองการได เพื่อนํา
ขอมูลตางๆ มาใชในการปฏบัิติงาน 

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

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

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

8. นักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นภายในกลุมเพือ่วางแผนในการ
ปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหสําเร็จ
ลุลวง 

 
 

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

 
 

.......... 

 
 

.......... 

 
 

.......... 

 
 

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

9. นักเรียนมีอิสระในการวางแผนและ
ปฏิบัติงานของตนเอง/กลุม โดยครูไมเขา
ไปกาวกายหรอืคอยกํากับทกุขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน 

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

 
 
 
.......... 

 
 
 
........... 

 
 
 

.......... 

 
 
 

............ 
10. นักเรียนจะขอความชวยเหลอืจากครูเม่ือ

จําเปนเทานั้น 
 

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

.......... 
 

........... 
 

.......... 
 

............ 
11. นักเรียนไดเรยีนรูจากขอผดิพลาดตางๆ 

จากการปฏบิตัิงาน ชิ้นงานที่ตรวจแกไข
ให และแบบบนัทึกการเรียนรูของตนเอง 

 
 

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

 
 

.......... 

 
 

........... 

 
 

.......... 

 
 

............ 
12. นักเรียนมีโอกาสพบครูเปนรายบุคคล

เพื่อรับทราบคะแนนแตละชิ้นงาน พรอม
ท้ังไดรับคําช้ีแนะจากครเูพือ่แกไข
ขอผิดพลาดตางๆ 

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

 
 
 
.......... 

 
 
 
........... 

 
 
 
.......... 

 
 
 
............ 
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ระดับความพึงพอใจ 
ขอที่ ขอความ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุ่ด 

13. เนื้อหาที่เรียนสามารถนําไปใชประโยชน
ในชีวติประจําวันของนักเรียนได 

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

 
......... 

 
........... 

 
.......... 

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

14. กิจกรรมในแตละบทเรียนสงเสริมให
นักเรียนรูจักคดิวิเคราะห เชน การ
อภิปรายรวมกันเพือ่วิเคราะหรูปแบบ
ภาษา การสรปุโครงสรางและวธิีการใช
ภาษาประจําบทเรียน 

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

 
 
 
 
.......... 

 
 
 
 
........... 

 
 
 
 
.......... 

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

15. การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนแต
ละช่ัวโมงนั้นเปนลําดับขั้นตอน ชวยให
นักเรียนเขาใจเน้ือหาในแตละบทเรียนได
ดีขึ้น 

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

 
 
 
.......... 

 
 
 
........... 

 
 
 
.......... 

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

16. นักเรียนสามารถนําขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานทีไ่ดทําในแตละบทเรียนไป
ประยุกตใชกับการทํางานในวิชาอื่นๆ ได 

 
 

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

 
 

.......... 

 
 

........... 

 
 

.......... 

 
 

............ 
17. นักเรียนรูสึกสนุกสนานและชอบการ

เรียนภาษาอังกฤษมากกวาเดิม 
 

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

.......... 
 

........... 
 

.......... 
 

............ 
18. นักเรียนสามารถปฏิบตัิงานที่ไดรับ

มอบหมายโดยไมตองกังวลเร่ืองถูกผิด
หรือครูตําหนิ 

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

 
 
.......... 

 
 
........... 

 
 
.......... 

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

19. นักเรียนไดใชความคิดสรางสรรคในการ
ตกแตงชิ้นงานและการนําเสนอผลงาน
ของตนเอง/กลุม 

 
 

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

 
 

.......... 

 
 

........... 

 
 

.......... 

 
 

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

20 นักเรียนภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ............ .......... ........... .......... ............ 
 
 

ชื่อ...............................................สกุล............................................. เลขที ่........... 
ผูตอบแบบสอบถาม 
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แผนการจัดการเรียนรูที ่1 
 

วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ 31101 ชั้น มัธยมศึกษาปที ่1 
เรื่อง Rooms in a house เวลา 4 ชัว่โมง สอนวันท่ี  เดือน   พ.ศ.2551 
 

สาระสาํคัญ 
การเขียนบรรยายเพือ่ใหขอมูลเกี่ยวกบับุคคล สถานที ่เหตุการณ ดวยประโยคอยางงาย โดยใช

โครงสราง There is และ There are นั้น ผูเรียนจําเปนตองเรยีนรูความหมาย กฎและวธิีการใชของ
โครงสรางภาษาดังกลาวใหเขาใจอยางถองแท เพื่อท่ีจะสามารถเลอืกใชโครงสรางภาษาดังกลาวให
สอดคลองกับความหมายของประโยค รวมท้ังไดฝกทกัษะการฟง พูด อาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการ
เขียน มีความมั่นใจ และประยุกตใชภาษาอังกฤษเพือ่งานอาชพีซึง่สัมพันธกบัการใชภาษาอังกฤษเพือ่
สื่อสารในชีวติประจําวัน 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 มฐ.ต. 1.2.3.2 บรรยายเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ เหตุการณและประสบการณตาง ๆ  
 

จุดประสงคปลายทาง 
 เขียนบรรยายหองนอนในฝนของตนเองโดยใชโครงสรางภาษาที่กําหนดใหไดถูกตอง 
 

จุดประสงคนาํทาง 
1. เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคาํศัพทเกี่ยวกบัสิ่งของภายในบานไดถูกตอง 
2. บรรยายภาพที่กําหนดใหโดยใชโครงสราง There is / There are ไดถูกตอง 
3. สนทนาโตตอบเพื่อขอและใหขอมูลโดยใชโครงสราง There is / There are ไดถูกตอง 

 

สาระการเรียนรู 
เน้ือหาภาษา :  
1. คําศัพทเกีย่วกับ   

• ประเภทของหองภายในบาน – living room, kitchen, bedroom, bathroom 
• เคร่ืองเรอืน- sofa, chair, table, desk, wardrobe, bookshelf, toilet 
• เคร่ืองใช - television, stereo, telephone, lamp, clock, rug, DVD player, gas 

stove, refrigerator 
• บุพบท – in, on, under, near, in front of, next to, behind, opposite to, 

between 
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2. โครงสรางภาษา There is และ There are 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู 
ขั้นกอนปฏบัิติงาน 

1. ผูสอนวาดรูปบานบนกระดานดํา ใหนกัเรียนชวยกนับอกชือ่หองตางๆ ภายในบาน หาก
นักเรียนไมรูคาํศัพท ผูสอนจะชวยบอกคาํศัพทเปนภาษาอังกฤษให จากนั้นแบงผูเรียนเปน 2 กลุม คือ 
กลุมนักเรียนหญิงและกลุมนักเรียนชาย เพือ่แขงขันกนัเขียนคําศพัทเครือ่งเรือนและของใชที่มีอยูภายใน
แตละหองใหไดมากที่สุดภายในเวลา 1 นาที ลงในกระดาษบรูฟท่ีผูสอนแจกให จากนั้นใหตัวแทนของ
แตละกลุมนํากระดาษที่เขียนคําศพัทติดไวท่ีกระดานดาํและอานออกเสียงคําศพัทเหลานั้นใหเพือ่นๆ ฟง 
จากน้ันผูสอนและผูเรียนชวยกันเขียนสรปุคําศพัทเหลาน้ันลงในแผนผังใยแมงมุมโดยแยกตามประเภท
ของหองภายในบาน (ดังภาพ) 
 

1. ประโยคบอกเลา (Affirmative) 
• There is + article + (singular) noun (+ complement). 
• There are + article + (plural) noun (+ complement). 

2. ประโยคปฏิเสธ (Negative) 
• There is + not + (singular) noun (+ complement). 
• There are + not + (plural) noun (+ complement). 

3. ประโยคคําถาม (Question) 
• Is there + (singular) noun (+ complement)? 
• Are there + (plural) noun (+complement)? 

4. ประโยคคําตอบแบบสั้น (Short answers) 
• ตอบรับ: Yes, there is. / Yes, there are. 
• ปฏิเสธ: No, there isn’t. / No, there aren’t. 
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2. ทบทวนเกี่ยวกับความหมายและวธิีการใชคําบพุบทใหแกผูเรียน โดยใชเกม “อยูไหนเอย 
(Where is it?)”   (ดูเอกสารหมายเลข 1)  

2.1 นําภาพหองนอนในเอกสารหมายเลข 1 (ภาพจริงขนาด 24x30 นิ้ว) ติดบนกระดานดํา
เพื่อใหผูเรียนดูและตรวจสอบวาผูเรียนรูคาํศัพทของสิ่งตางๆ ท้ังหมดที่ปรากฏในภาพโดยซักถามผูเรียน
ดวยคําถามตอไปน้ี 

• Is this a bedroom? 
• What are in a bedroom? 
• Where is a/an ……..? 

2.2 ใหผูเรียนพยายามจดจาํขอมูลที่มีอยูภายในภาพใหไดมากที่สุด ภายในเวลา 1 นาท ีเชน มี
สิ่งของอะไรบาง และอยูทีต่าํแหนงใด จากน้ันนําภาพเดียวกันซึ่งมีแตพื้นหลัง (ดูเอกสารหมายเลข 2) มา
ติดไวบนกระดานดํา ใหผูเรียนเลือกตวัแทน ชาย 1 คนและหญิง 1 คน เพือ่ออกมาชวยกันติดภาพตัดปะ 
(เอกสารหมายเลข 3) ที่ผูสอนเตรียมมาให ลงในภาพที่ติดอยูบนกระดานดํา ตามคําบอกของเพือ่นๆ ที่
อยูในชั้นเรียน เม่ือติดภาพครบแลว ใหผูเรียนชวยกันพดูบรรยายภาพบนกระดานดํา 

2.3 หลังจากน้ันผูสอนนําภาพที่สมบูรณมาติดเปรียบเทียบกัน และใหผูเรียนชวยกันพูดบรรยาย
ภาพเพือ่บอกตําแหนงของสิ่งของตางๆ ภายในภาพทีส่มบูรณนั้น 

3. ใหผูเรียนแบงกลุม ๆ ละ 6-7 คน  โดยผูสอนเปนผูแบงกลุมให จากนั้นแจงใหผูเรียนทราบวา 
ผูสอนจะมอบหมายใหผูเรียนแตละกลุมแขงขันกันออกแบบตกแตงหองพักรบัรองแขกของโรงเรยีน เพื่อ
เตรียมไวตอนรับวง “ดงบงชิงกิ” ศิลปนกลุมท่ีโดงดังจากเกาหลใีตซึ่งจะมามอบเงินรายไดสวนหนึ่งจาก
การจัดแสดงคอนเสิรตในประเทศไทย เพือ่เปนทุนการศึกษาแกนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดีแต
ฐานะยากจนของโรงเรียนสวนผึ้งวทิยาและโรงเรียนอืน่ๆ ในเขตอําเภอสวนผึ้ง 
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ขั้นปฏิบติังาน 
1. ผูเรียนแตละกลุมระดมสมองเพือ่วางแผนในการออกแบบตกแตงหองรับแขกและแบงงานภายใน

กลุม  จากนั้นลงมือปฏบัิติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
2. ผูเรียนสามารถไปคนควาความรูและขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําศพัท สํานวนและไวยากรณที่

ตนเองตองการจะนํามาใชจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ภายในโรงเรียน เชน หองสมุดกลาง หองสมุดของกลุม
สาระฯ ภาษาตางประเทศ และศูนยอินเตอรเน็ต อาคาร 2 

3. แตกลุมเขยีนบทบรรยายเพือ่ใชในการพูดบรรยายหองรับแขกที่กลุมของตนเองไดออกแบบ
ตกแตงไว 
 
ขั้นวางแผน 

1. แจงใหผูเรียนทุกกลุมไดทราบถึงแนวทางปฏิบัตใินการนําเสนอผลงาน และใหผูเรยีนระดม
ความคิดสรางแบบประเมินผลงานของเพือ่น ๆ แตละกลุม และนําไปใชในการประเมินชิ้นงานรายบุคคล
ดวย เพือ่มอบรางวัลแกบคุคลและกลุมท่ีมีผลดีเดนเม่ือจบบทเรยีนนี ้

2. ใหผูเรียนแตละกลุมจัดลําดับในการออกมานําเสนอผลงานตามความสมัครใจ (มีคะแนนพิเศษ
สําหรับกลุมแรก) หากไมมีกลุมใดอาสากจ็ะใชวธิีการสุมจับสลากออกมารายงาน 

3. ใหเวลาแตละกลุมในการเตรียมบทบรรยาย และอุปกรณและเทคนคิวิธีการในการนําเสนอ 
4. ผูสอนแจกกระดาษชารทเพือ่ใหแตละกลุมเขียนตัวบทของกลุมตนเองทีจ่ะใชในการเขียนบท

บรรยาย 
 
ขั้นรายงาน 

1. แตละกลุมนําเสนอผลงานของตนเองตามลําดับ 
2. ผูเรียนแตละกลุมประเมินผลงานของกลุมที่ออกมานําเสนอ 

 
ขั้นวิเคราะหภาษา 

1. ผูสอนติดกระดาษชารทซ่ึงแตละกลุมไดเขียนบทบรรยายของตนเองไวบนกระดานดํา 
2. แตละกลุมอธบิายเกี่ยวกับเหตุผลท่ีไดเลอืกโครงสรางภาษานี้มาใช ความหมายและวธิีการใช

โครงสรางดังกลาวตามที่กลุมของตนเองไดไปคนความา 
3. ผูเรียนชวยกนัพจิารณาเพื่อเปรียบเทียบดูความหมายและวธิีการใชของโครงสรางที่เพือ่นแตละ

กลุมนํามาเสนอวามีความเหมือน คลายคลึงหรือแตกตางกันอยางไรบาง 
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4. หากพบวาไมมีกลุมใดใชโครงสรางภาษาเปาหมายของบทเรียนในการปฏิบัติภาระงานนี้เลย 
ผูสอนนําเสนอโครงสรางภาษาเปาหมายโดยยึดความหมายของประโยคที่ผูเรียนตองการสือ่เปนหลัก 
และปรับโครงสรางประโยคใหมใหโดยใหใชโครงสรางภาษาเปาหมาย  

5. แจกใบงานที่ 1 (ดูเอกสารหมายเลข 4) แกผูเรียนแตละคน ใหผูเรียนพจิารณาดูวาบทบรรยาย
ประกอบนั้นตรงตามรูปภาพที่กําหนดไวใหหรือไม และใหผูเรียนแกไขประโยคที่ไมสอดคลองกบัรูปภาพ
ใหเปนประโยคที่ถูกตองตรงตามรูปท่ีกําหนด เม่ือผูเรียนทําเสรจ็แลวใหเปรียบเทียบคําตอบกับเพื่อนที่
นั่งคูกัน ผูสอนสุมผูเรียนบางคนเพื่ออานคําตอบของตนเองใหเพื่อนๆ ฟง และเปดโอกาสใหผูเรียนท่ี
เขียนคําตอบที่แตกตางไปจากเพือ่นไดอานคําตอบใหเพือ่นๆ ฟง เพื่อท่ีจะไดรวมกันพจิารณาคําตอบ
เหลานั้นวาถกูตองหรือไม จากนั้นผูสอนจึงเฉลยคําตอบทีถู่กตอง (ดูเอกสารหมายเลข 5) ใหผูเรียน
ทราบ และใหผูเรียนแกไขคาํตอบของตนเองใหถูกตอง 

6. หลังจากผูเรียนไดนําเสนอผลงานของแตละกลุมและทําใบงานที ่ 1 แลว ใหผูเรยีนชวยกันเขยีน
สรุปโครงสรางของประโยคแตละประเภทของไวยากรณประจําบทเรียน และสุมผูเรียนแตงประโยคเพือ่
ใชเปนตัวอยาง จากนั้นอธบิายความหมายและวธิีการใชโครงสรางดังกลาวใหเพือ่นๆ ฟง และผูเรียน  
ทุกคนชวยกันแกไขเม่ือพบขอผิดพลาด 
 
ขั้นฝกปฏบัิต ิ

1. ผูเรียนแบงกลุม ๆ ละ 3 คน และแจกใบงานที่ 2 (ดูเอกสารหมายเลข 6-8)  ใหผูเรยีนแตละกลุม 
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

 ผูเรียนแตละคนในกลุมจะไดรับใบงานคนละ 1 ใบ และหามนําภาพในใบงานของตนเองไป
ใหเพือ่นรวมกลุมดูโดยเด็ดขาด 

 แจงใหผูเรียนทราบวา ภาพในใบงานแตละใบนั้นจะมีบางสวนท่ีแตกตางกัน ฉะนั้นผูเรียน
จะตองใชโครงสราง There is/are ที่ไดเรียนรูไปในบทเรียนนี ้ สรางประโยคในการซักถามเพือ่นๆ รวม
กลุม เพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับภาพในใบงานใหไดมากที่สุด และวาดภาพสิ่งของทีข่าดหายไปลงใน
ภาพของตนเอง โดยผูเรียนตองปฏิบัตภิาระงานใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 5 นาที 

 เม่ือครบ 5 นาที ใหผูเรียนทุกคนวางดนิสอ/ปากกา และเปรียบเทียบภาพของตนเองกับ
เพื่อนๆ ในกลุมวาเหมือนกนัหรือไม หากยังไมครบถวนใหเติมภาพของตนเองใหสมบูรณ 

 เม่ือแตละคนในกลุมเติมภาพของตนเองเสร็จแลว ใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมารับ 
กระดาษ (ดูเอกสารหมายเลข 9) เพือ่เขียนบรรยายภาพตามที่กลุมของตนเองชวยกันเติม 

 เม่ือแตละกลุมเขียนงานของตนเองเสร็จ ผูสอนใหแตละกลุมนําผลงานไปติดไวตามบริเวณ
ท่ีผูสอนกําหนดไว ผูเรียนแตละกลุมเดินดูผลงานของกลุมอื่นๆ และบันทึกขอผิดพลาดในงานเขียนของ
เพื่อนๆ แตละกลุมทีพ่บ เพือ่นํามาชวยกนัแกไขใหถูกตองตอไป 
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 ผูสอนแจกภาพเฉลย (ดูเอกสารหมายเลข 10) ของใบงานที ่ 2 ใหแกผูเรียนแตละกลุม 
และผูเรียนชวยกันบรรยายภาพดังกลาวรวมกันทั้งชั้นเรียน 

2. ซักถามผูเรียนเกี่ยวกับหองนอนของผูเรียนดวยคําถามตอไปน้ี 
• Do you like your bedroom? 
• What are there in your bedroom? 
• Are there anything do you want to do to make your bedroom better? 

จากน้ันมอบหมายใหผูเรียนแตละคนออกแบบและตกแตงหองนอนในฝนตามทีต่นเองชื่นชอบ วาดภาพ
และระบายสีใหสวยงาม จากน้ันเขียนบรรยายหองนอนของตนเองมาอยางละเอียด 

3. เม่ือผูสอนตรวจชิ้นงานและแกไขขอผิดพลาดทางภาษาเรียบรอยแลว นําผลงานของผูเรียน
ท้ังหมดติดที่ปายนิเทศประจําหองเรียน เพือ่ใหเพื่อน ๆ ชวยกันเลือกวาหองนอนของใครสมควรเปนสุด
ยอดหองนอนในฝนมากที่สดุ พรอมกับรบัรางวัลจากผูสอน 
 
สื่อการเรียนรู 

1. รูปภาพ 
2. ใบความรู 
3. ใบงาน 

 
การวดัและประเมนิผล 

พฤติกรรมทีค่าดหวัง วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด เกณฑการประเมิน 

เขียนบรรยายหองนอนในฝน
โดยใชโครงสราง
ภาษาเปาหมายไดถูกตอง 

ตรวจความถกูตอง แบบประเมิน
ความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษ  
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บนัทึกหลังสอน 
...........................................................................................................................................................

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 
...........................................................................................................................................................

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

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

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

 
....................................... ครูประจําวิชา 

(นางสาวนันทมนัส  คําเอก) 
    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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เอกสารหมายเลข 1 

 
ภาพสมบูรณของหองนอนที่ติดไวบนกระดานดําเพือ่ใหผูเรียนดูและจดจําภาพสิ่งของและ
ตําแหนงของสิ่งของแตละชิน้ 
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เอกสารหมายเลข 2 
 
ภาพพื้นหลังของหองนอนทีติ่ดไวบนกระดานดํา เพือ่ใหตัวแทนทั้ง 2 คน ของหองเรียน ใชติด
รูปภาพตัดปะของสิ่งของตางๆ ภายในหองนอน ตามที่เพือ่นๆ ชวยกนับอกตําแหนงของสิ่งของ
เหลานั้น 
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เอกสารหมายเลข 3 
 
ภาพตัดปะของสิ่งของตางๆ ที่มีอยูภายในหองนอน ท่ีผูสอนไดเตรียมไวเพือ่ใหตวัแทนผูเรียนทั้ง 
2 คน นําไปตดิในภาพตามเอกสารหมายเลข 2 ตามทีเ่พือ่นๆ ชวยกนับอกตําแหนงของสิ่งของ
เหลานั้น 
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เอกสารหมายเลข 4 
 
 
 
  Find the mistakes in this text. Rewrite the text to match the picture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………….……………..… 

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

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

      This is my room. There 
is a big window and my bed 
is next to the window. 
There is a desk next to my 
bed, and there is a chair in 
front of the desk. There is 
a lamp on my desk. The 
wardrobe is between the 
door and the window. My 
computer is in the 
wardrobe. My books are 
under the desk. 

ใบงานที่ 1 

(ดัดแปลงจาก หนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ Can 1, หนา 21) 
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เอกสารหมายเลข 5 
 

เฉลย ใบงานท่ี 1 
 
Find the mistakes in this text. Rewrite the text to match the picture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

This is my room. There is a big window and my 

bed is next to the window. There is a desk next to my 

bed, and       1.  there are two chairs in front of the desk.   2. 

There are two lamps on my desk.    3. The wardrobe is near 

the door.         4. My computer is on the desk.   5.  My books 

are under the bed. 
 

 

      This is my room. There is a 
big window and my bed is next 
to the window. There is a desk 
next to my bed, and 1there is a 
chair in front of the desk. 
2There is a lamp on my desk. 
3The wardrobe is between the 
door and the window. 4My 
computer is in the wardrobe. 
5My books are under the desk. 
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เอกสารหมายเลข 6 
 

 คําชีแ้จง  ภาพหองรับแขกที่นักเรียนไดรับนั้นยังไมสมบูรณ สนทนากับเพือ่นๆ ในกลุม
ของตนเอง เพือ่ซักถามและแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกบัสิ่งของตางๆ ภายในหองที่ขาดหายไป จากนั้น
วาดภาพของสิ่งของเหลานัน้ลงในภาพของนักเรียน หามใหเพือ่นคนอื่นๆ เห็นภาพของนักเรียน
เด็ดขาด! 
 

 
Student A 
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เอกสารหมายเลข 7 
 

 คําชีแ้จง  ภาพหองรับแขกที่นักเรียนไดรับนั้นยังไมสมบูรณ สนทนากับเพือ่นๆ ในกลุม
ของตนเอง เพือ่ซักถามและแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกบัสิ่งของตางๆ ภายในหองที่ขาดหายไป จากนั้น
วาดภาพของสิ่งของเหลานัน้ลงในภาพของนักเรียน หามใหเพือ่นคนอื่นๆ เห็นภาพของนักเรียน
เด็ดขาด! 
 

Student B 
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เอกสารหมายเลข 8 
 

 คําชีแ้จง  ภาพหองรับแขกที่นักเรียนไดรับนั้นยังไมสมบูรณ สนทนากับเพือ่นๆ ในกลุม
ของตนเอง เพือ่ซักถามและแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกบัสิ่งของตางๆ ภายในหองที่ขาดหายไป จากนั้น
วาดภาพของสิ่งของเหลานัน้ลงในภาพของนักเรียน หามใหเพือ่นคนอื่นๆ เห็นภาพของนักเรียน
เด็ดขาด! 
 

Student C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82

เอกสารหมายเลข 9 
 

  ใหนักเรยีนแตละกลุมเขียนบรรยายภาพหองรับแขกที่สมบูรณซ่ึงไดจากการสนทนา
ซักถามและเปลี่ยนขอมูลกนัภายในกลุมของตนเอง 
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…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารหมายเลข 10 
 

ภาพเฉลยของหองรับแขกที่สมบูรณ 
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ภาคผนวก ข 
ผลคะแนนจากแบบประเมินตางๆ 

 
1. คะแนนการสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง 
2. คะแนนประเมนิความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียน คร้ังที่ 1-4 
3. คะแนนการตอบแบบสอบถามวัดความพงึพอใจที่มีตอการจัดการเรยีนรูแบบเนนงานปฏิบัติ 
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ตาราง 10   คะแนนสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนกอนและหลัง 
     การทดลอง 
 

ผลสอบกอนการทดลอง ผลสอบหลังการทดลอง ผลตาง ผลตาง2 ลําดับที ่
1Χ  2Χ    

1 22.67 42.67 20.00 400.00 
2 33.33 52.67 19.33 373.78 
3 19.33 45.33 26.00 676.00 
4 47.67 62.00 14.33 205.44 
5 30.00 48.00 18.00 324.00 
6 18.33 33.67 15.33 235.11 
7 31.67 63.67 32.00 1024.00 
8 20.00 54.00 34.00 1156.00 
9 19.67 34.67 15.00 225.00 
10 33.67 62.67 29.00 841.00 
11 26.33 55.33 29.00 841.00 
12 27.67 64.33 36.67 1344.44 
13 20.00 53.00 33.00 1089.00 
14 30.33 63.33 33.00 1089.00 
15 41.00 73.67 32.67 1067.11 
16 37.33 60.67 23.33 544.44 
17 21.67 47.33 25.67 658.78 
18 21.67 49.33 27.67 765.44 
19 18.33 57.00 38.67 1495.11 
20 13.33 50.00 36.67 1344.44 
21 22.00 58.67 36.67 1344.44 
22 17.67 55.33 37.67 1418.78 
23 43.33 73.67 30.33 920.11 

 

2DD
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ตาราง 10   (ตอ) 
 

ผลสอบกอนการทดลอง ผลสอบหลังการทดลอง ผลตาง ผลตาง2 ลําดบัที ่
1Χ  2Χ    

24 35.00 65.33 30.33 920.11 
25 13.67 45.33 31.67 1002.78 
26 31.67 61.00 29.33 860.44 
27 29.00 60.33 31.33 981.78 
28 33.33 64.00 30.67 940.44 
29 25.67 53.67 28.00 784.00 
30 51.67 72.67 21.00 441.00 
31 21.00 60.33 39.33 1547.11 
32 14.67 49.67 35.00 1225.00 
33 30.33 62.00 31.67 1002.78 
34 23.00 54.67 31.67 1002.78 
35 37.33 63.67 26.33 693.44 

คะแนนเฉลี่ย 27.52 56.39 28.87 879.55 

 
หมายเหต ุ  คะแนนในชองสอบกอนและหลังการทดลองเปนคะแนนรวมที่ไดจากผูตรวจ 
                 ทั้ง 3 คน จากนั้นจึงนําคะแนนรวมดังกลาวมาหาคาเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 

2DD
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ตาราง 11   คะแนนประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียน ครัง้ที่ 1-4 
  

ภาระงานเขยีนคร้ังท่ี 

เลขที่ 1 
(50คะแนน) 

2 
(50คะแนน) 

3 
(50คะแนน) 

4 
(50คะแนน) 

รวม
(200คะแนน) 

คะแนน
เฉลีย่ 
(Χ ) 

(50คะแนน) 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( S.D.) 
1 19.00  24.33  29.33  19.33  91.99  23.00  4.88  
2 23.67  28.33  29.33  27.00  108.33  27.08  2.47  
3 22.00  30.00  30.00  30.33  112.33  28.08  4.06  
4 36.33  40.33  40.67  34.67  152.00  38.00  2.97  
5 20.67  27.67  27.33  22.00  97.67  24.42  3.60  
6 16.67  21.67  23.67  18.67  80.68  20.17  3.11  
7 37.00  38.33  39.33  28.67  143.33  35.83  4.87  
8 24.00  29.00  28.33  22.33  103.66  25.92  3.26  
9 19.33  26.33  25.00  30.33  100.99  25.25  4.55  
10 37.33  42.00  40.00  42.33  161.66  40.42  2.30  
11 26.00  29.33  35.00  28.67  119.00  29.75  3.78  
12 33.50  38.67  36.67  39.33  148.17  37.04  2.62  
13 23.67  29.67  28.00  29.00  110.34  27.58  2.70  
14 25.33  26.67  30.00  27.00  109.00  27.25  1.97  
15 35.67  39.33  38.33  36.00  149.33  37.33  1.78  
16 34.67  33.00  33.33  30.00  131.00  32.75  1.97  
17 28.33  25.00  26.00  24.67  104.00  26.00  1.66  
18 27.67  31.00  28.00  37.33  124.00  31.00  4.48  
19 33.00  35.00  34.33  37.00  139.33  34.83  1.67  
20 19.33  26.00  24.33  26.00  95.66  23.92  3.15  
21 29.00  31.33  30.33  34.00  124.66  31.17  2.12  
22 19.00  25.00  17.33  25.00  86.33  21.58  4.00  
23 39.67  39.33  40.33  39.00  158.33  39.58  0.57  
24 36.33  38.67  37.00  36.33  148.33  37.08  1.10  
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ตาราง 11  (ตอ) 
 

ภาระงานเขยีนคร้ังท่ี 
เลขที ่ 1 

(50คะแนน) 
2 

(50คะแนน) 
3 

(50คะแนน) 
4 

(50คะแนน) 

รวม
(200คะแนน) 

คะแนน
เฉลี่ย 
(Χ ) 

(50คะแนน) 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( S.D.) 

25 17.67  29.67  24.33  28.67  100.34  25.08  5.46  
26 31.67  36.67  35.00  30.67  134.01  33.50  2.81  
27 29.00  33.00  30.67  32.33  125.00  31.25  1.79  
28 29.33  35.00  27.67  33.33  125.33  31.33  3.41  
29 28.33  30.67  27.00  31.33  117.33  29.33  2.02  
30 38.00  38.67  37.00  42.33  156.00  39.00  2.33  
31 22.67  32.00  27.00  29.00  110.67  27.67  3.92  
32 19.67  29.00  19.00  27.00  94.67  23.67  5.08  
33 32.33  36.67  33.67  33.33  136.00  34.00  1.87  
34 22.00  26.67  24.67  26.67  100.01  25.00  2.21  
35 35.33  38.33  38.00  34.67  146.33  36.58  1.85  

คะแนรวม
เฉลี่ย 27.80 32.07 30.74 30.70 4,245.81 30.33 2.93 

 
หมายเหต ุ  คะแนนในตารางแตละชองเปนคะแนนรวมซึ่งไดจากผูตรวจทั้ง 3 คน และนําคะแนนรวม

ดังกลาวมาหาคาเฉลี่ยของงานเขียนแตละครั้ง 
 
 
 
 



 
ตาราง 12  คะแนนการตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ
 

ระดับความพงึพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ขอที่ ขอความ 

จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน
(คน) 

รอยละ 

คะแนน
เฉลี่ย 
(Χ ) 

1 นักเรียนไดมีโอกาสทํากิจกรรมดวยตนเองในทุกบทเรียน 15 42.86 18 51.43 2 5.17 - 0.00 - 0.00 4.37 
2 นักเรียนบนไดทบทวนความรูวิชาภาษาอังกฤษที่มีอยูเดิมและ

นํามาใชในการปฏิบัติงานที่ครูมอบหมาย 
19 54.29 11 31.43 5 14.29 - 0.00 - 0.00 4.40 

3 นักเรียนจดจําคําศัพท สํานวนและไวยากรณในแตละบทเรียน
ไดดีขึ้น เนื่องจากไดฝกใชภาษาจากการลงมือปฏิบัติงานดวย
ตนเอง 

18 51.43 14 40.00 3 8.57 - 0.00 - 0.00 4.43 

4 นักเรียนไดฝกทักษะการฟง พูด อาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เขียนจากการทํากิจกรรมในแตละบทเรียน 

20 57.14 11 31.43 4 11.43 - 0.00 - 0.00 4.46 

5 นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการเขียนบรรยายความไดดี
ขึ้น 

17 48.57 16 45.71 2 5.71 - 0.00 - 0.00 4.43 

6 นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูตางๆ กับเพื่อนๆ เชน 
ภาษาอังกฤษ คหกรรม สังคมศึกษา เปนตน เพื่อนําขอมูลที่
ไดมาใชในการปฏิบัติงานที่ครูมอบหมาย 

13 37.14 18 51.43 4 11.43 - 0.0 - 0.00 4.26 

7 นักเรียนรูวิธีการแสวงหาความรูและแหลงการเรียนรูที่ตองการ
ได เพื่อนําขอมูลตางๆ มาใชในการปฏิบัติงาน 

21 60.00 14 40.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 4.60 

8 นักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นภายในกลุมเพื่อ
วางแผนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง 

19 54.29 13 37.14 3 8.57 - 0.00 - 0.00 4.46 
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ตาราง 12 (ตอ)   
 

ระดับความพงึพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ขอที่ ขอความ 

จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน
(คน) 

รอยละ 

คะแนน
เฉลี่ย 
(Χ ) 

9 นักเรียนมีอิสระในการวางแผนและปฏิบัติงานขอตนเอง/กลุม โดย
ครูไมเขาไปกาวกายหรือคอยกํากับทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

17 48.57 10 28.57 6 17.14 1 2.86 1 2.86 4.17 

10 นักเรียนจะขอความชวยเหลือจากครูเมื่อจําเปนเทานั้น 12 34.29 12 34.29 5 14.29 5 14.29 1 2.86 3.83 
11 นักเรียนไดเรียนรูจากขอผิดพลาดตางๆ จากการปฏิบัติ ชิ้นงานที่

ไดรับการตรวจแกไขให และแบบบันทึกการเรียนรูขอตนเอง 
20 57.14 13 37.14 2 5.71 - 0.00 - 0.00 4.51 

 
12 นักเรียนมีโอกาสพบครูเปนรายบุคคลเพื่อรับทราบคะแนนแตละ

ชิ้นงาน พรอมทั้งไดรับคําชี้แนะจากครูเพื่อแกไขขอผิดพลาด 
19 54.29 14 40.00 2 5.71 - 0.00 - 0.00 4.49 

13 เนื้อหาที่เรียนสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันของ
นักเรียนได 

22 62.86 11 31.43 2 5.71 - 0.00 - 0.00 
 

4.57 

14 กิจกรรมในแตละบทเรียนสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะห เชน 
การอภิปรายรวมกันกับเพื่อวิเคราะหรูปแบบทางภาษา การสรุป
โครงสรางและวิธีการใชภาษาประจําบทเรียน 

20 57.14 14 40.00 1 2.86 - 0.00 - 0.00 4.54 

15 การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนแตละชั่วโมงนั้นเปนลําดับ
ขั้นตอน ชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาในแตละบทเรียนไดดี 

19 54.29 13 37.14 3 8.57 - 0.00 - 0.00 4.46 

16 นักเรียนสามารถนําขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ไดทําในแตละ
บทเรียนไปประยุกตใชกับการทํางานในวิชาอื่นๆ ได 

17 48.57 17 48.57 1 2.86 - 0.00 - 0.00 4.46 

17 นักเรียนรูสึกสนุกสนานและชอบการเรียนภาษาอังกฤษมาก
กวาเดิม 

17 48.57 16 45.71 2 5.71 - 0.00 - 0.00 4.43 
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ตาราง 12 (ตอ)  
 

ระดับความพงึพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ขอที่ ขอความ 

จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน
(คน) 

รอยละ 

คะแนน
เฉลี่ย 
(Χ ) 

18 นักเรียนสามารถปฏิบตัิงานที่ไดรับมอบหมายโดยไมตอง
กังวลเรื่องความถูกผิดหรือครูตําหน ิ

18 51.4
3 

11 31.4
3 

6 17.1
4 

- 0.00 - 0.00 4.34 

19 นักเรียนไดใชความคิดสรางสรรคในการตกแตงชิ้นงาน
และการนําเสนอผลงานของตนเอง/กลุม 

19 54.2
9 

14 40.0
0 

2 5.71 - 0.00 - 0.00 
 

4.49 

20 นักเรียนภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 28 80.00 6 17.14 - 0.00 1 2.86 - 0.00 4.74 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
91 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล                               นางสาวนันทมนัส  คําเอก 
วันเดือนปเกิด                             18 ตุลาคม 2519 
สถานที่เกิด                                ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
สถานที่อยูปจจุบัน                        46 หมู 1 ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน        ครู อันดับ คศ.1  
สถานที่ทํางานปจจุบัน                โรงเรียนสวนผึ้งวทิยา 309 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง       

จังหวัดราชบุรี 70180 
ประวตัิการศึกษา                          
                  พ.ศ. 2538               มัธยมศึกษาตอนปลาย  
                                             จาก โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห จังหวัดราชบุรี 
                  พ.ศ. 2541              อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
                                             จาก มหาวิทยาลัยศลิปากร จังหวัดนครปฐม 
                  พ.ศ. 2545              ประกาศนียบตัรบัณฑติ (วชิาชีพครู) 
                                             จาก สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบงึ จังหวัดราชบุรี 
                  พ.ศ. 2551              ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ) 
                                              จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 
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