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 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
พระหฤทัยคอนแวนต จํานวน 40 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการสอนเขียนแบบเนนงานปฏิบัติจํานวน 7 แผน
แบบทดสอบวดัความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ แบบประเมินและเกณฑการประเมิน
ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคตทิี่มีตอการเรียนการเขยีนภาษาอังกฤษ  
 การวิเคราะหขอมูล ใชคาเฉลี่ยของคะแนน คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนโดยใชสถติิ t-test แบบ Paired Samples t-test 
 ผลการวิจัย สรุปไดดังน้ี 
 1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตมีิความสามารถดานการเขียน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้นกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตมีิเจตคตติอการเรียนการเขยีน
ภาษาอังกฤษดีกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
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The purpose of this study was to investigate the students’ English writing ability 

through Task-based learning. The subjects selected by sample random sampling were 40 
Mattayomsuksa 5 students. The instruments used in this study were seven task-based 
learning lesson plans, a pre-post writing test, rubric-scoring form and the questionnaire on 
students’ attitude towards studying English writing. The data was statistically analyzed by 
mean scores, percentage, standard deviation, and t-test for paired samples. 

 
The results of this study revealed that: 
1. The students’ English writing ability before and after the task-based learning 

experiment was significantly different at the level of .01. 
2. The students’ attitude towards studying English writing before and after the     

task-based learning experiment was significantly different at the level of .01. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
         
         การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบนัเนนการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งน้ีผูเรียน
ตองสามารถสื่อสารไดในทุกทักษะภาษาไมวาจะเปนการฟง การพูด การอานและการเขียน 
สําหรับการฟงและการอานเปนทักษะรับสาร (Receptive Skills) สวนการพูดและการเขียนเปน
ทักษะการสงสาร (Productive Skills) ดังน้ันการพูดจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ผูใชภาษาอังกฤษใช
เพ่ือสื่อความหมาย และถายทอดความคดิไปยังผูอ่ืน ขณะที่ในชวีิตประจําวัน ในการศึกษา
ระดับสูงขึ้น การทํางานหรือแวดวงธรุกิจตางๆ การเขียนนับวามีบทบาทสําคัญมาก ทิพวรรณ ธง
ภักด์ิ (2543: 2) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเขียนไววา การเขียนไมวารูปแบบใดก็ตาม ถือ
เปนกระบวนการทางความคิดที่เกิดขึ้น ซ่ึงมีประโยชนในการฝกใหผูเขียนไดใชเวลาคิดอยางตรึก
ตรองแลวถายทอดขอมูลออกมาเปนตัวอักษร การเขียนจะชวยเสริมแรงทักษะการฟง การพูด 
และการอานใหดีขึ้น สอดคลองกับไรมส (Raimes, 1983: 3) ที่กลาววาการเขียนชวยเสริมการ
เรียนของผูเรยีนในเรื่องโครงสรางไวยากรณ สํานวน และคําศัพท ที่ผูเรียนเรียนไปแลวใหเขาใจ
และนํามาใชในการเขียนเร่ืองราวตางๆตามจุดประสงคของตน นอกจากนั้นนักเรียนยังไดมี
โอกาสฝกใชภาษา ยิ่งผูเรียนมีความพยายามในการเขยีนมากเทาใดผูเรียนก็จะคนพบเรื่องใหมๆ
ที่จะเขียนตลอดจนวิธีการถายทอดความคิดมากขึ้น 
 กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญของทกัษะการเขียนดังกลาวจึง
กําหนดหลักสูตรการเรียนรูภาษาตางประเทศทีเ่นนใหผูเรียนไดมีความรูความสามารถในดาน
กระบวนการเขยีนนอกเหนือจากการพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาดานอ่ืนๆ โดยผูเรียนจะไดรับ
การพัฒนาการเขียนในรูปแบบตางๆ เพ่ือการสื่อสาร การสมัครงาน การประกอบอาชีพ การ
ปฏิบัติงาน การศึกษาตอ การเผยแพรขาวสาร ขอมูล เพ่ือสรางความรวมมือโดยใชกระบวนการ
ถายโอนทางภาษา กระบวนการเชื่อมโยงความรูสาระการเรียนรูอ่ืน กระบวนการคิดวิเคราะห 
และการสังเคราะห (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 19-34) 

อยางไรก็ตามแมวากระทรวงศึกษาธิการจะตระหนักถึงความสําคัญของทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษ และไดมีการพัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตรการเรยีนรูมาโดยตลอด แตปรากฏ
วาการเรียนการสอนเขียนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ดัง
เห็นไดจากผลการประเมินคณุภาพการศึกษา ของสํานักทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงทาํการทดสอบวัดความสามารถในการเขียนบรรยายของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2542 จํานวน 67,700 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมกลุมตัวอยาง 25 
% ของผูเรียนทั้งหมดทั่วประเทศ พบวารอยละ 86.23 อยูในระดับตองปรับปรุง (กรมวิชาการ. 
2543: 23) นอกจากนี้แลวผลการวจัิยถึงเจตคตทิี่นักเรียนมีตอการเขยีนภาษาอังกฤษยังระบุวา



นักเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอการเขียนภาษาอังกฤษ มีความเบื่อหนายและเห็นวาเปนทักษะที่ยาก 
ยังผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนอยูในระดับต่ํา สอดคลองกับคํากลาวของ ศรีภูมิ อัคร
มาส (2546: 17) ที่กลาววาการเขียนเปนทักษะที่ยากทัง้สําหรับครูและนักเรียนตั้งแตระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ซ่ึงทําใหพบปญหาท่ีผูเรียนมักลอกงานเขียนของผูอ่ืน
บอยคร้ัง นอกจากนี้แลวครสูวนใหญก็มักจะละเลยหรือหลีกเลี่ยงการสอนทักษะการเขียนอีกดวย  
 จากการศึกษาการเรียนการสอนเขียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต ผูวิจัยพบวามีปญหาในลักษณะเดียวกันนี้ กลาวคอื นักเรียนรอย
ละ 72.12 มีผลการสอบวชิาภาษาอังกฤษอาน-เขียน อ. 42203 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2549 ต่ํากวา 60 เปอรเซ็นต และนักเรียนรอยละ 24.33 มีผลการสอบต่ํากวา 50 เปอรเซ็นต 
(เอกสารประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายวิชา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต. 2549) 
นอกจากนี้แลวผูเรียนสวนใหญมีเจตคตทิีไ่มดีตอการเขยีน โดยคิดวาเปนการเรียนที่ยากและนา
เบื่ออีกดวย  

ทั้งน้ีสาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดมาจากการท่ีทักษะการเขียนเปนทักษะท่ียากที่สุดสําหรับ
ผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ดังที่ โรเซน (Rosen. 1981; อางอิงจาก 
Hedge. 1988.) กลาววาการเขียนเปนกระบวนการที่ยากท่ีสุด ผูเขียนไมสามารถแสดงสีหนา 
และน้ําเสียงผานทางขอความได การเขียนที่ดีจึงตองมีการเรียบเรียงอยางมีระเบียบ มีการ
พัฒนาความคดิที่ดี มีความถูกตองเท่ียงตรงในการใชภาษาไมคลุมเครือ รูจักการใชเคร่ืองหมาย
ทางไวยากรณที่ซับซอน ตลอดจนตองรูจักเลือกใชศพัท รูปแบบไวยากรณและโครงสราง
ประโยคดวยความระมัดระวงั เพ่ือใหมีลีลาการเขียนที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและผูอานปลายทาง 
ดวยเหตุน้ีผูเรยีนจึงตองไดรับการพัฒนาใหมีความรูหลายดานดวยกัน นอกจากนี้แลวครูผูสอนก็
มักหลีกเลี่ยงการสอนการเขียน เพราะมีปญหาในการตรวจงานเขยีนของนักเรียนซึ่งมีจํานวน
มาก เชนเดียวกับงานวิจัยของเชาวณี คาํเลิศลักษณ (2545: 50) ที่พบวาครูมักจะละเลยหรือให
ความสําคัญกับการสอนเขียนไมมากเทาที่ควร ทั้งน้ีเน่ืองจากครูตองใชเวลาในการตรวจงานนาน
และอาศัยความรูหลายดาน สวนวธิีการสอนเขียนในปจจุบันน้ัน มาเลย (Maley. 2000)กลาววา
ยังคงเนนการสรางประโยคเดี่ยวเพ่ือฝกโครงสรางไวยากรณ เนนการใชตวัอยางบทเขียนมา
กําหนดใหผูเรียนสรางงานเขียนตาม หรือการใชวิธใีหหัวขอเรียงความแลวหวังวาผูเรียนคงจะทาํ
ไดเอง ซ่ึงสอดคลองกับซาชาเรียส (Zacharias. 2004: 25) ที่กลาววา ในการสอนเขียนครูมักจะ
ใหหัวขอเรียงความแลวใหผูเรียนนั่งเขียนงานเองอยางเงียบๆ ผูเรียนจะเขียนเรียงความในหัวขอ
ที่ตนไมอยากเขียน จึงทําใหการเขียนเปนการเรียนที่นาเบื่อ ทั้งๆที่การเขียนมีประโยชนตอ
ผูเรียนอยางมากในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 จากสภาพความเปนจริงและการรายงานการศึกษาวิจัยดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา 
ทักษะการเขียนเปนทักษะทียุ่งยากซับซอน จึงจําเปนตองอาศัยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
เปนระบบ มุงใหผูเรียนฝกปฏิบัติการเขยีนจนเกิดทักษะและมีความสามารถในการเขียน ทั้งน้ี



ควรเปนการจัดการเรียนการสอนที่ชวยใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเขียนภาษาอังกฤษอันจะ
กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาความรูความสามารถทางภาษาของผูเรียนในอนาคตไดอีกดวย 
 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเขียนมีหลายแนวคิดดวยกนั เชน การจัดการ
เรียนรูแบบเนนการเรียบเรยีงไวยากรณและวากยสัมพันธ (The Grammar-Syntax-
Organization Approach) การจัดการเรียนรูแบบเนนรูปแบบอนุเฉท (The Paragraph-Pattern 
Approach) การจัดการเรียนรูแบบอรรถฐาน (The Genre Based Approach) หรือการจัดการ
เรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ (The Task-based Approach) เปนตน จากการที่ผูวจัิยไดศึกษา
แนวคิดตางๆนี้พบวา วธิีการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ เปนวิธีหน่ึงที่นาสนใจและ
สามารถตอบสนองความตองการดังกลาวได 

การจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ (The Task-based Approach) เปนการจัดการ
เรียนรูที่สงเสริมใหเกิดปฎิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกบัผูเรียน มีงานปฏิบัตเิปนสือ่กลางในการ
เรียนรูทางภาษา โดยเปนงานที่มีความหลากหลายและใกลเคยีงกับสถานการณการใชภาษาใน
ชีวติจริง ทําใหผูเรียนมีโอกาสใชความรูทางภาษาที่เรียนมาสื่อสารไดอยางมีความหมาย 
สอดคลองกับ ธอรนเบอรี (Thornbury. 2004) ที่กลาวถงึบทเรียนทีเ่นนงานปฏิบัติไววา เปนวิธทีี่
มีประสิทธิผลในระดับสูง  มีกระบวนการทางภาษาที่ลกึซ้ึง นาสนใจ นักเรียนมีโอกาสสื่อ
ความหมายทีต่องการดวยตัวนักเรียนเอง ซ่ึงคลายกับการเรียนรูภาษาตามวธิีทางธรรมชาติ อีก
ทั้งยังเปนวธิีทีเ่หมาะสมอยางยิ่งกับผูเรียนในระดับกลาง ซ่ึงมีพ้ืนฐานทางไวยากรณเบื้องตน แต
ขาดโอกาสที่จะนําไปใช นอกจากนี้ยังใชไดผลดีกับกลุมผูเรียนที่คละความสามารถ เพราะผูเรียน
จะประสบความสําเร็จไดจากการรวมมือกันภายในกลุม และจากงานวิจัยยังพบวานักเรียนสวน
ใหญชอบทํากิจกรรมที่ไดทดลอง ลงมือทํา ไปทัศนศึกษา สืบคนความรูจากแหลงความรูตางๆ 
นักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนรูที่มีลักษณะหลากหลาย ไดทําหลายๆอยาง นักเรียนชอบที่จะ
พูด แสดงออกและแสดงผลงานของตนเอง (ทิศนา แขมมณี. 2002: 46-47) ซ่ึงสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 มาตรา 24 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ. 2542: 13) ที่วาใหสถานศึกษาดําเนินการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
 จากแนวความคิดน้ีผูวิจัยจึงเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติมีความ
เหมาะสมกับสภาพปญหาการเรียนการสอนเขียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต โดยนักเรียนมีพ้ืนฐานความรูทางภาษาในระดับหน่ึง แตมีโอกาส
นําความรูไปใชในการสื่อสารคอนขางนอย นักเรียนมักไดรับการฝกจากการเขียนทีเ่นนรูปแบบ
ความถูกตองของโครงสรางไวยากรณมากกวาการส่ือความหมายทางภาษา นอกจากนี้นักเรียน
มักจะถูกกําหนดใหเขียนงานที่มีรูปแบบซ้ําๆ ขาดความหลากหลาย ทําใหนักเรียนมีเจตคตทิี่ไม
ดีตอการเขียนและมีผลการเรียนไมเปนทีน่าพอใจ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวาการจัดการ
เรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติน้ี จะชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
ตลอดจนมีเจตคตทิี่ดีตอการเรียนการเขยีนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหรือไม โดยผลของการศึกษา



คนควาในครั้งน้ีจะใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนทักษะการเขียนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ

2. เพ่ือศึกษาเจตคติที่มีตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการ
เรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติกอนและหลังเรยีน 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 การศึกษาคนควาในครั้งน้ีทาํใหทราบความสามารถของนักเรียนในดานการเขียน
ภาษาอังกฤษและเจตคตขิองนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติซ่ึงจะเปน
แนวทางแกครูและผูที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในการพัฒนา
ความสามารถในดานทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพสงูขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อ. 42102 จํานวน 8 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 365 คน ซ่ึงไดรับ
การจัดแบงหองเรียนโดยคละความสามารถ   

กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 โรงเรียน
พระหฤทัยคอนแวนต เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่เรียน
วิชาภาษาอังกฤษ อ. 42102 จํานวน 1 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 40 คน ซ่ึงไดมาโดยใชวธิีการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling)  
 ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแกการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบตั ิ
2. ตัวแปรตาม ไดแก 

 ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ 
 เจตคตติอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ 



 
 

ระยะเวลาในการศึกษาคนควา 
 ดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โดยใชเวลาในการ

ทดลอง 7 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวมเปน 14 ชั่วโมง และใชเวลาในการทดสอบกอนและ
หลังการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ 4 ชัว่โมงรวมเปน 18 ชั่วโมง 

เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
 เน้ือหาที่ใชในการทดลองคร้ังน้ี ผูวจัิยไดใชเน้ือหาตามที่ระบุไวในรายวิชา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ. 42102 มาสรางเปนแผนการสอนการเขียนตามแนวการเรียนรูแบบเนน
งานปฏิบตัิ โดยแผนการสอนที่ใชประกอบดวยหัวขอจํานวน 7 หัวขอ ดังตอไปน้ี 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ (task-based Learning) 
หมายถึง การเรียนรูภาษาจากงานปฏิบัต ิซ่ึงเนนใหผูเรียนไดใชความรูทาง

ภาษาอยางอิสระเพ่ือใหไดงานตามเปาหมายที่กําหนดใหในแตละงาน โดยมีวัตถปุระสงคให
ผูเรียนไดใชภาษาในการสื่อสารอยางมีความหมายและเปนธรรมชาติ การจัดการเรียนการสอน
แบบเนนงานปฏิบัติซ่ึงดัดแปลงมาจากแนวคิดของวลิลิส (Willis. 1996) และเอลลิส (Ellis. 2003) 
น้ีประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1  ขั้นกอนทํางานปฏิบัติ (Pre-task) เปนการเกร่ินนําเก่ียวกบัหัวขอและ
งานเขียน 

ขั้นที่ 2  ขั้นทํางานปฏิบัต ิ (Task cycle) เปนการลงมือทําการเขียน วางแผน 
และรายงานผลการเขียน 

No. Period Topic Function 
1. 1-2 The blind date Describing the person’s physical 

appearances 
2. 3-4 My dream classroom Describing rooms 

3. 5-6 School Rules Expressing rules 

4. 7-8 Teenagers’ Problems Asking and giving advice 

5. 9-10 Memories in school  Writing about past events and stories 

6.  10-11 Buy it!  Talking about advertising  

7. 14-15 Get a job! Giving personal details 



ขั้นที่ 3 ขั้นเนนรูปแบบทางภาษา (Language focus) เปนการวิเคราะหรูปแบบ
ทางภาษารวมกันและเรียนรูเก่ียวกบัโครงสรางทางไวยากรณของภาษาเปาหมายที่ใชทําการ
เขียน 

ขั้นที่ 4 ขั้นฝกภาษา (Language practice) เปนการฝกการใชภาษาโดยเนนที่
รูปแบบและความถูกตองของภาษาเปาหมายที่ใชในการทํากิจกรรมการเขียน 

ขั้นที่ 5 ขั้นใชภาษา (Language production) เปนการฝกเขียนใหคลองแคลว
และถูกตองในสถานการณจําลองหรือสถานการณจริง 

2.  ความสามารถในดานการเขียนภาษาอังกฤษ 
หมายถึง ระดับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารของ

ผูเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏบิัติ โดยทีผู่เรียนสามารถเขียนถายทอดความคิดและ
เน้ือหาไดตามหัวขอที่กําหนด มีการเรียบเรียงขอมูล การใชคําศัพท ไวยากรณ และกลไกการ
เขียน วัดไดจากแบบทดสอบความสามารถดานการเขียน โดยใชเกณฑประเมินงานเขียนที่ผูวิจัย
สรางขึ้นโดยดัดแปลงมาจากแนวความคดิของเจคอบส และคณะ (Jacobs, et al. 1981: 69-105)  

 3.  เจตคติตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ 
หมายถึง ความรูสึกทั้งพึงพอใจและไมพึงพอใจตอการเรียนการเขียน

ภาษาอังกฤษแบบเนนงานปฏิบัติ โดยใชแบบวดัเจตคติตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
1.นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติมีคาเฉล่ียของการทดสอบความสามารถ

ในดานการเขยีนภาษาอังกฤษสูงขึ้นกวากอนเรียน 
2.นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติมีเจตคติตอการเรียนการเขียน

ภาษาอังกฤษสูงกวากอนเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research) มีจุดมุงหมายเพ่ือ

ศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติที่มีตอการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ ในการวจัิยครั้งน้ี เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา ผูวิจัย
ไดศึกษาคนควา เอกสาร ตาํรา บทความรวมทั้งงานวิจัยที่เก่ียวของและนําเสนอตามหัวขอดังน้ี 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรูแบบเนนงานปฏบิัต ิ
1.1 คําจํากัดความของงานปฏิบัติ (Task) 
1.2 องคประกอบของงานปฏิบัต ิ
1.3 รูปแบบของงานปฏิบัต ิ
1.4 กระบวนการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ

2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสอนเขียนภาษาอังกฤษ 
  2.1 ความหมายของการเขียน 
  2.2 องคประกอบของการเขียน 
  2.3 กิจกรรมการเขียน 
  2.4 การจัดกิจกรรมการสอนเขียน 
  2.5 การวัดและประเมินผลการเขียน 

3.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเจตคตติอการเรียนภาษาอังกฤษ 
  3.1 ความหมายของเจตคต ิ
  3.2 แนวการสรางและพัฒนาเจตคตติอการเรียน 
  3.3 บทบาทของเจตคตทิี่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 

4.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
4.1  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ
4.2  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนเขียนภาษาอังกฤษ 
4.3  งานวิจัยที่เก่ียวของกับเจตคติตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ 

 

1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ 
 การเรียนรูแบบเนนงานปฏบิัติ (Task-based learning) เปนการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรูภาษาตามธรรมชาตจิากการทํา
กิจกรรมและไดใชภาษาตามความถนัดและความสามารถและประสบการณในการทํางานของตนเอง 
เริ่มจากการเรียนรูการใชภาษาอยางมีความหมายกอน จากน้ันผูเรียนจะไดวิเคราะหภาษาและเรียนรู
รูปแบบภาษาที่ถูกตองเพ่ือสามารถนําไปใชในการสื่อสารไดดีขึ้น (Willis. 1996b: 52) 



1.1 คําจํากัดความของงานปฏิบัติ (Task) 
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาหลายทานไดใหคําจํากัดความของงานปฏิบัติไวอยาง

หลากหลาย เชน ลอง (Long. 1985); ริชารดส (Richards. 1985); บรีน (Breen. 1987); พราบู 
(Praphu. 1987); และเมอรฟ (Murphy. 1987) ไดเสนอวา งานปฏิบัติเปนชิ้นงานที่เก่ียวของกับ
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ซ่ึงประกอบดวยขอมูลทางภาษาและกิจกรรม สวนนูนัน (Noonan. 2002: 59) 
ไดแสดงความคิดเห็นวา งานปฏิบัตเิปนงานที่เก่ียวของกับความเขาใจและการใชภาษาอยางมี
ปฏิสัมพันธของผูเรียนโดยเนนความหมายมากกวารูปแบบ ในขณะที่วิลลิส (Willis. 1996: 23) เห็น
วา งานปฏิบัตสิัมพันธกับการใชภาษา โดยเนนที่กระบวนการในการปฏิบัติงานมากกวาภาษาทีใ่ชใน
การปฏิบัติงาน 

จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา งานปฏิบัตหิมายถึง งานทางภาษาที่สรางขึ้น
เพ่ือใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติโดยมีภาษาเปนเคร่ืองมือในการทํางาน เนนความหมายในการสื่อสาร
มากกวารูปแบบทางภาษา ดังน้ันแลว เพ่ือใหผูเรียนเกิดความเรยีนรูภาษาที่เนนการสื่อความหมายนี้ 
ผูสอนจึงควรพิจารณาถึงองคประกอบตางๆ ของงานปฏิบัตทิี่จะนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ดวย 

1.2  องคประกอบของงานปฏิบัต ิ
เอสแตร และซานอน (Estaire; & Zanon 1994: 13-16) นูนัน (Nunan. 2002: 10-11) 

และเอลลิส (Ellis. 2003: 21) ไดระบุถึงองคประกอบของงานปฏิบัติทีใ่ชเพ่ือการเรียนการสอนภาษา
ไวสอดคลองกัน 5 ประการคือ เปาหมาย (Goal) ขอมูลปอนเขา (Input) บทบาท (Role) ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Procedures) และผลงาน (Outcomes) นอกจากนี้แลว นูนันยังเห็นวาควรให
ความสําคัญกับการจัดชั้นเรยีน (Setting) และการประเมินผลงาน (Feedback) อีกดวย ทั้งน้ีผูสอนจึง
ควรพิจารณาองคประกอบทั้ง 7 ประการนี้ควบคูไปกับการคิดออกแบบงานปฏิบตัรูิปแบบตางๆ เพ่ือ
สนับสนุนและสรางงานใหผูเรียนในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารไดอยางเปนธรรมชาต ิ

1.3 รูปแบบของงานปฏิบตัิ 
วิลลิส (Willis. 1996: 26-27) ไดเสนอรูปแบบของงานปฏิบัติไว 6 ประเภท ดังน้ี 
1.  การจัดทํารายการ (Listing) คือกิจกรรมที่มีจุดประสงคใหผูเรียนใชความคิดแลวพูดหรือ

อธิบายความนั้น ผานวิธีการหลักคือ การรวบรวมความคิดและการคนหาความจริง 
2.  การเรียงลําดับและการจัดประเภท (Ordering and Sorting) คือกิจกรรมที่ประกอบดวย 

4 วิธีการหลักคือ การเรียงลําดับหัวขอ การจัดลําดับตามหลักเกณฑ การจัดประเภท และการแบง
ประเภท 

3.  การเปรียบเทียบ (Comparing) คือกิจกรรมที่เนนการเปรียบเทียบขอมูลประเภทที่มี
ความคลายคลึงกัน แตกตางกันเฉพาะเพียงแหลงที่มาหรือรายละเอียด โดยใชวิธกีารจับคู การหา
ความเหมือน และการหาความแตกตาง 



4.  การแกปญหา (Problem Solving) คือกิจกรรมที่ตองการใหผูเรียนไดแสดงเหตุผล 
ประสบการณ และความสามารถในการแกปญหาตางๆ ที่กําหนดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต 
ประจําวัน ทั้งน้ีวิธีการทีใ่ชจะมีความหลากหลายขึ้นอยูกับสภาพปญหาท่ีนํามาใช 

5.  การแลกเปลีย่นประสบการณ (Sharing personal experiences) คือกิจกรรมที่เปด
โอกาสใหผูเรียนไดพูดถึงตนเองและแลกเปลี่ยนประสบการณที่เกิดขึ้นจริงในชีวติประจําวันกับบุคคล
อ่ืนอยางอิสระ 

6.  งานสรางสรรค (Creative tasks) คือกิจกรรมโครงงาน ซ่ึงผูเรียนสามารถทําไดทั้งงานคู
และงานกลุม โดยอาศัยวิธีการ 5 ประการขางตนรวมกบัการวิจัยนอกชั้นเรียน ทักษะการจัดการ และ
การทํางานรวมกัน 

สรุปไดวา รูปแบบกิจกรรมทั้ง 6 ประการขางตน เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดใช
ภาษาในสภาพที่สมจริงที่ผูเรียนสามารถนําความรูเดิมกับความรูใหมมาปรับใชในแตละสถานการณ
อยางเหมาะสม นอกจากนี้แลวผูเรยีนยังไดฝกทักษะการทํางานรวมกันเพ่ือชวยกนัคิดแกไขปญหา
ตางๆอีกดวย 
 1.4 กระบวนการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ
 การจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติเปนการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชและ
เรียนรูภาษาในสถานการณจริงจากการทํากิจกรรมโดยใชภาษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการทํางาน 
เนนความหมายในการสื่อสาร (Meaning) มากกวารูปแบบภาษา (Form) เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตาม
จุดมุงหมายที่ตั้งไว และปรากฏเปนชิ้นงานหรือผลงานใหเห็น 
 วิลลิส (Willis. 1996: 38-64, 109-115) และเอลลิส (Ellis. 2003: 244-262) ไดกลาวถึง
กระบวนการในการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติไวในลักษณะคลายกันวา กระบวนการเรียนรูแบบเนน
งานปฏิบัติ ประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังน้ี 

1.  ขั้นกอนทํางานปฏิบัติ (Pre-task) เปนขั้นตอนแนะนําผูเรียนเก่ียวกบัหัวขอของการ
เรียนและงานปฏิบัติ โดยปกติแลวจะเปนขั้นตอนที่ใชเวลาสั้นๆ อาจใชเวลา 2-20 นาที ขึ้นอยูกับ
ระดับของผูเรยีน หัวขอเรื่อง และประเภทของกิจกรรมวามีความยากสลับซับซอนมากนอยเพียงใด  
 กระบวนการเตรียมทํางานปฏิบัติน้ี สามารถทําไดดังน้ี 

•   ผูสอนจะชวยผูเรียนใหเขาใจประเด็นสาํคัญ จุดประสงค และขั้นตอนในการทํางาน    
ปฏิบัต ิ

•   ผูสอนอาจเนนคําศัพท วลี หรือสํานวนที่จําเปนในการทํางานปฏิบตั ิ

•   ผูสอนอาจใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษารปูแบบการทํางานปฏิบัติ และไดลงมือ
ทํางานปฏิบัตทิี่มีลักษณะคลายกับงานทีจ่ะตองปฏิบตัจิริง 

•   ผูสอนควรศกึษาวางานปฏิบัติเปนงานเดี่ยว งานคู งานกลุม หรืองานทั้งชั้นเรียน 
และจัดบรรยากาศในชั้นเรยีนใหเหมาะสมกับการทํางานปฏิบัติน้ันๆ 



 2. ขั้นระหวางทํางานปฏิบัต ิ(Task Cycle) เปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนไดลงมือทํางานปฏิบัติ 
โดยใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการทํางานเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จ โดยมุงเนนดานความหมายในการ
สื่อสาร แบงออกเปน 3 ขั้นตอนดังน้ี 
 2.1 การทํางานปฏิบัติ (Task) 
 ผูเรียนลงมือทาํงานปฏิบัติอยางอิสระ ผูสอนมีหนาที่เพียงสังเกตการณและคอย
ชวยเหลือเทาที่จําเปนเทาน้ัน เพ่ือใหผูเรียนฝกแกปญหาดวยตวัเอง 
 2.2 การวางแผนรายงาน (Plan) 
 เปนขั้นตอนทีใ่หผูเรียนวางแผนการรายงานผลการทํางานปฏิบัติ ผูเรยีนสามารถ
เขียนฉบบัรางหรือฝกซอมกอนรายงานจริงเพ่ือใหผูเรียนเกิดความม่ันใจในการรายงาน 
 2.3 การรายงาน (Report) 
 ผูเรียนสามารถรายงานไดโดยการพูด การเขียน หรือการใชแถบบันทึกเสียง จากน้ัน
เปดโอกาสใหผูเรียนอ่ืนๆ แสดงความคิดเห็นและเพิ่มเตมิในสวนตางๆ 
 3. ขั้นเนนรูปแบบทางภาษา (Language focus) หลังจากที่ผูเรียนสามารถใชภาษาได
อยางคลองแคลวเพ่ือสื่อความหมายที่ตองการในขั้นตอนของการทํางานปฏิบตัิแลวน้ัน ผูเรียนจะเขา
สูขั้นเนนรูปแบบทางภาษา ซ่ึงขั้นตอนนี้มีจุดมุงหมายใหผูเรียนไดเรยีนรูความถูกตองตามรูปแบบ
และโครงสรางทางไวยากรณของภาษาเพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางถูกตอง ประกอบดวย 2 
ขั้นตอนคือ 
 3.1 ขั้นวิเคราะหภาษา (Language Analysis) 
 ผูเรียนจะรวมกันวิเคราะหรูปแบบทางภาษาที่ใชในการทํางานปฏิบัต ิและเรียนรูเก่ียวกับ
โครงสรางทางไวยากรณของภาษาเปาหมายที่ใชในการทํางานปฏิบตัิน้ันๆ โดยทีผู่สอนจะทําหนาที่
เปนผูใหคําแนะนําและเสนอแนะรูปแบบและโครงสรางทางไวยากรณที่ถูกตอง กิจกรรมในขั้นตอนนี้
เปนการนําขอผิดพลาดในการใชภาษาของนักเรียนมารวมกันวิเคราะห และแกไขใหถูกตอง โดยมี
ผูสอนเปนผูเพ่ิมเติมในสวนที่ยังบกพรองใหมีความสมบูรณและถูกตอง โดยผูเรียนสามารถทาํการจด
บันทึกสวนทีต่นเองสนใจและเปนประโยชนไวได 
 3.2 ขั้นฝกใชภาษา (Practice) 
 หลังจากที่ผูเรยีนไดเรียนรูรูปแบบและโครงสรางทางภาษาที่ถูกตองแลว นักเรียนจะไดฝก
ทักษะการใชภาษาใหเกิดความคลองแคลวและถูกตองมากขึ้น ผูสอนอาจฝกใหผูเรียนไดใชภาษาได
หลายวธิี เชน ใหผูเรียนไดปรับปรุงชิ้นงานของตนเอง ทํางานปฏิบตัิเดิมแตกําหนดเง่ือนไขการทํา
ใหม หรือใหฝกทํางานปฏิบตัิใหมแตใชรูปแบบและโครงสรางที่ไดวิเคราะหแลว เปนตน 
 เอสแตร และ ซานอน (Estaire; & Zanon. 1994: 20-52) ไดกลาวถึงวธิีการนํา
กระบวนการการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติไปประยุกตใชในชัน้เรียนไว 3 ขัน้ตอน ไดแก ขั้น
เตรียมการ ขัน้ทํางานปฏิบตัิ และขั้นวิเคราะหและประเมินผลหลังปฏิบัติงาน โดยใหความสําคญักับ
ขั้นเตรียมการมากกวาขั้นทาํงานปฏิบัติและขั้นวิเคราะหและประเมินผลหลังทํากิจกรรม ดังน้ี 
 



1. ขั้นเตรียมการ (Planning) ประกอบดวย 7 ขั้นตอนดังน้ี 
 การเลือกหัวเรื่องของงานปฏิบัติ (Determine the theme) ผูสอนควรเลือกหัวเรื่อง

ที่ไมเพียงแคเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชและเรียนรูภาษา แตยังตองเปนหัวเรื่องทีส่ามารถจูงใจและ
เหมาะสมกับความตองการของผูเรียนอีกดวย 

 การวางแผนชิน้งาน (Planning the final task) หลังจากที่เลือกหัวเรื่องไดแลว 
ผูสอนควรวางแผนถึงชิ้นงานอันเปนผลงานของผูเรียนหลังจากไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏบิัติ 
เม่ือผูสอนคิดชิ้นงานไดแลว ผูสอนจะสามารถคดิกิจกรรมตางๆ ที่จะมารองรับใหชิ้นงานดังกลาวเกิด
เปนรูปธรรมขึน้ 

 การตั้งจุดมุงหมายของงานปฏิบัติ (Determine unit objectives) ในขัน้ตอนนี้
ผูสอนจะตั้งจุดมุงหมายของงานปฏิบัติอันเปนผลมาจากการพิจารณาชิ้นงานที่คิดไวในขั้นตอนที่ 2 
ซ่ึงจุดประสงคเหลาน้ีสามารถเพ่ิมเติมไดตลอดการเตรียมการ 

 การระบุเน้ือหา (Specifying content) ในขั้นตอนนี้ผูสอนควรระบุเน้ือหาท่ีจําเปน
ในการทํางานปฏิบัตทิั้งขอมูล คําศัพท และโครงสรางไวยากรณ  

 การวางแผนการดําเนินงาน (Planning the process)  
 การวางแผนการวัดและประเมินผล (Planning evaluation) การประเมินผลจะตอง

ทําอยางตอเน่ืองตลอดการปฏิบัติงาน ทัง้น้ีผูสอนควรตระหนักวาการประเมินผลผูเรียนควรทําทั้ง
แบบเปนทางการและไมเปนทางการ ดังน้ันแลวการประเมินผลการทํางานปฏิบัตคิวรพิจารณา
หลายๆดาน ไมวาจะเปนดานผลงาน การเลือกอุปกรณการทํางาน การแกปญหา หรือการทํางาน
รวมกัน 

2.  ขั้นทํางานปฏิบัติ (Implementation) ในขั้นนี้ผูสอนควรสังเกตการปฏิบัติงานของผูเรียน 
และบันทึกส่ิงตางๆที่เกิดขึน้ในชั้นเรียน 

3  ขั้นวิเคราะหและประเมินผลหลังปฏิบตัิงาน (Posteriori analysis and reflection) 
ผูสอนวิเคราะหและประเมินผลหลังทํางานปฏิบัติ ทั้งน้ีผูสอนควรวางแผนสําหรับงานชิ้นตอไปดวย 

 จากขั้นตอนดังกลาวขางตน สรุปไดวาแนวคิดของการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติเปนการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เน่ืองจากการจัดการเรียนรูแบบน้ีไมเพียงแตชวยใหผูเรียน
สามารถเรียนรูภาษาโดยใชกิจกรรมเปนสื่อการเรียนรูเทาน้ัน แตเปนการตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนโดยตรง ผูเรียนวางแผนการทาํงาน คิดแกปญหาที่เกิดจากการทํางานเอง ฝกการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได ผูสอนมีบทบาทเปนผูเสนอแนะแนวทางการเรียนรูหรือเปนผูใหคําปรึกษาเพ่ิมเติมใน
ดานเน้ือหาเพ่ือใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทางภาษา อีกทั้งยังเปนการสรางแรงจูงใจในการเรียนอีก
ดวย 

 
 
 



2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับการสอนเขียนภาษาอังกฤษ 
2.1 ความหมายของการเขียน 
นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการเขียนไวดังน้ี 

 เฮดจ (Hedge. 2000: 407) ไดอธิบายวา การเขียนเปนการใชภาษาในการสงขอมูลโดยที่
ผูรับเขาใจและสามารถตอบสนองตอสารที่ไดรับได 
พิตรวลัย โกวทิวที (2537: 30-32) ใหความหมายของการเขียนไววา การเขียนเปนการรวบรวม

ความคิด ความรูสึกและความตองการของผูสงสารออกมาเปนภาษาเขียนในลักษณะตางๆกัน 
เพ่ือใหผูรับสารไดเขาใจจุดประสงคของตน 

โรเซน (สรณี วงศเบี้ยสัจจ. 2546: 19 อางอิงจาก Rosen. 1981) กลาววา การเขยีนเปนการ
เรียบเรียงความคิดและขอมูลอยางมีระเบยีบ มีความถกูตองเท่ียงตรงอยางยิ่งในการใชภาษาเพ่ือ
ไมใหเกิดความหมายกํากวมคลุมเครือ ผูเขียนตองรูจักเลือกใชศัพท รูปแบบไวยากรณ และ
โครงสรางประโยคดวยความระมัดระวัง เพ่ือใหมีลีลาการเขียนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผูอาน
ปลายทาง 

เบอรน (Byrne. 1991:1) กลาววา การเขยีนมิไดหมายถึงลายลักษณอักษรหรือการเขียน
เปนประโยคๆ แตหมายถึงความสามารถในการนําความรูสึก นึกคิด มาเรียบเรียงใหเกิดเปนภาษา
เขียนที่ผูเขียนพึงพอใจไดตามจุดประสงคของตน 

สรุปไดวาการเขียนคือการถายทอดความคิด ความรูสึก และประสบการณของผูเขียนออกมา
เปนตวัอักษร คําและประโยค โดยอาศัยความรูทางภาษาในการพิจารณาความเหมาะสม ความ
ถูกตอง และลลีา เพ่ือใหผูรับสารไดรับขอมูลที่ตรงกับจุดประสงคของผูเขียนอยางแทจริง 

2.2 องคประกอบของการเขียน 
การที่ผูเรียนจะพัฒนาทักษะการเขียนซึ่งเปนทักษะที่สลับซับซอนน้ัน จําเปนตองอาศัย

องคประกอบหลายประการดวยกัน นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของการเขยีนไว
ดังน้ี  

แฮริส (Harris.1988: 68-69) กลาววาในการสอนเขียน ครูผูสอนควรตระหนักถึง
องคประกอบ 5 ประการ ไดแก เน้ือหา (Content), รูปแบบ (Form), ไวยากรณ (Grammar), ลีลาใน
การใชภาษา (Style) และกลไกในการใชภาษา (Mechanics) อันไดแก การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน 
การสะกดคํา การใชตวัอักษรเล็กหรือใหญ เปนตน  

ไรมส (Raimes. 1983: 5-6) กลาววาเปนการยากที่จะระบุวาการสอนเขียนควรเปนอยางไร 
แตควรมีองคประกอบในการเขียน 9 ประการคือ จุดประสงคในการเขียน (Purpose), ผูรับสาร 
(Audience), เน้ือหา (Content), การเลือกใชคํา (Word choice), ไวยากรณ (Grammar), การสราง
ประโยค (Syntax), การเรียบเรียงเน้ือหา (Organization), กระบวนการเขียน (Writing process) และ
กลไกทางภาษา (Mechanics)  



โดนัลด (Temple, et al. 1993: 235 ; citing Donald. 1980: 62) ไดกําหนดองคประกอบ
ของงานเขียนที่ดีไววา งานเขียนที่ดีจะตองสามารถสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ขอมูลตอง
มีความถูกตองและนาเชื่อถอื สามารถแสดงความเปนตัวของตัวเองของผูเขียน ทาํใหผูอานอยาก
ติดตาม นอกจากนี้แลวจะตองมีรูปแบบ โครงสราง การลําดับขอความ การใชเลอืกคําที่ถูกตองและ
เหมาะสม สามารถทําใหผูอานเขาใจเรื่องไดเปนอยางดี 
 แนวคิดในการสอนเขียนดังกลาวขางตนสรปุไดวา ผูเขียนที่สามารถสรางงานเขยีนที่ดีน้ัน 
ตองอาศัยองคประกอบของการเขียนหลายประการ ไมวาจะเปนความสามารถในการเลือกเน้ือหาที่
เหมาะสมกับผูอาน การเลือกใชคําศัพท ขอความ โครงสรางทางไวยากรณ กลไกทางภาษา และการ
เรียงลําดับขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงลีลา ความนาเชื่อถือ และความถูกตองทางภาษาที่ทําใหผูอานเกิด
ความเขาใจในงานเขียนนัน้ๆ ตรงตามจุดประสงคของผูเขียนอยางแทจริง 
 2.3 กิจกรรมการเขียน 
 ไวท (สรณี วงศเบี้ยสัจจ. 2546: 22 อางอิงจาก White. 1980) กลาววา การเขียนทีป่ระสบ
ความสําเร็จขึน้กับองคประกอบอ่ืนๆมากกวาความสามารถในการสรางประโยคที่ถกูตองชัดเจนเพียง
เทาน้ัน ผูสอนจึงควรใหความสําคัญกับกิจกรรมที่จะชวยใหผูเรียนสามารถสรางงานสื่อสารแบบเต็ม
รูปได สามารถตอบสนองจุดมุงหมายสูงสุดของผูเรียนภาษาอังกฤษที่ตองเขียนภาษาอังกฤษใน
สาขาอาชีพ สังคมและในชวีติจริง 
 ทั้งน้ีนักการศกึษาหลายทานไดเสนอแนะกิจกรรมการเขียนเพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การเขียนของผูเรียนดังน้ี 
 พิตรวลัย โกวทิวที (2537: 84-113) ไดเสนอแนะกิจกรรมการเขียนไวไดแก กิจกรรมการ
สังเกต, กิจกรรมเสริมคําศัพท, กิจกรรมการสงเสริมการใชโครงสรางทางไวยากรณ และกิจกรรมที่
นาสนใจอ่ืนๆ เขน การกรอกแบบฟอรมตางๆ การเขียนบันทึกสวนตัว การเขียนกลอน เปนตน 
 แบรนชารด และ รูท (Blanchard; & Root. 1998: 1-84) ไดเสนอกิจกรรมการเขียนไว
ไดแกการเขียนเร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัวและเพื่อน, การเขียนเก่ียวกบัชวีิตประจําวัน, การ
เขียนเก่ียวกับการดําเนินชีวติ, การเขียนเกี่ยวกับบุคคลตางๆ, การเขยีนเก่ียวกบัสถานที่ตางๆ, การ
เขียนบรรยาย, การเขียนคําสั่ง และการเขยีนเก่ียวกบัเหตุการณในอดีต  

ดีน (Dean. 1997: 1-62) กลาวถึงกิจกรรมการเขียนไวมากมาย เชน การกรอกแบบฟอรม 
การเขียนขอความสั้นๆ การเขียนไปรษณีย การเขียนประวตัิการศึกษาและการทํางาน การเขียน
จดหมาย การเขียนเรียงความ เปนตน 

สรุปไดวา กิจกรรมการเขียนตองมีความหลากหลายและสามารถกระตุนใหผูเรยีนสามารถ
เขียนบทเขียนที่เปนชิ้นงานสื่อสารซ่ึงมีความเชื่อมโยงเปนเอกภาพและเหมาะกับบริบท โดยทีผู่เรียน
สามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวติประจําวัน ดังน้ันแลว เพ่ือใหบรรลจุุประสงคดังกลาวมานี้ ผูสอน
จึงควรคํานึงถงึกระบวนการที่ใชในการจัดกิจกรรมการเขียนดวย 

 



2.4 การจัดกิจกรรมการสอนเขียน 
ไรมส (สรณี วงศเบี้ยสัจจ. 2546: 46; อางอิงจาก Raimes. 1983) กลาวถึงความสําคัญ

ของกระบวนการสอนการเขียนไววา นักเรียนที่เขยีนและอานไดดีในภาษาที่หน่ึงก็ยังจําเปนตองทํา
กิจกรรมเชิงสรางสรรคใหมๆ ที่ชวยฝกตนใหประมวลความคิดเปนภาษาอังกฤษเสนอตอผูอานที่เปน
เจาของภาษาได ดังน้ันแลวครูควรมีหนาที่สรางสภาพแวดลอมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่อง
การเขียน ไดเห็นแบบอยางงานเขียนที่ดี ไดฝกเขียนบอยๆ และการไดรับการชี้แนะขณะที่เขียน 

สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539: 164) ไดกลาวถึงการสอนทักษะการเขียนวาควรทําหลังจากที่
ผูเรียนไดฝกและเสริมรูปแบบภาษาที่ผูเรยีนคุนเคยจากการฟงและพูดแลว การควบคุมการเขียนควร
ลดนอยลงตามลําดับ ผูเรียนควรฝกการตอบสนองตอขอเสนอแนะของผูสอนดวยตนเองทีละนอย 
นอกจากนี้แลวผูสอนควรเนนงานปฏิบัติเพ่ือการสื่อสารเปนพิเศษ หลงัจากที่ผูเรียนไดฝกเขียนตามที่
ผูสอนชี้แนะแลว ผูเรียนควรมีอิสระในการเขียนงานอยางเต็มที่ สําหรับกระบวนการจัดกิจกรรมการ
สอนทักษะการเขียน สามารถแบงไดออกเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. กิจกรรมกอนการเขียน เปนกิจกรรมที่ใหความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการเขียน เชน การ
สะกดคํา การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน การใชกาล เปนตน 

2. กิจกรรมระหวางการเขียน เปนกิจกรรมที่ครูฝกทักษะการเขียน เชน นําภาพมาให
ผูเรียนเขียนเรื่องจากภาพ เปนตน 

3. กิจกรรมหลังการเขียน ครูอาจใหผูเรียนนําเรื่องราวท่ีเขียนมาอานใหเพ่ือนฟง ตลอดจน
แสดงความคดิเห็นวางานเขียนนั้นตองปรับปรุงแกไขอยางไร 

เฮดจ (Hedge. 1988: 42-49) ไดแบงกระบวนการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการเขียน
ออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 

1. กอนเขียน เปนกิจกรรมที่กระตุนใหผูเขียนมองเห็นจุดมุงหมายและมองเห็นผูอาน 
กลาวคือ สามารถทําใหผูเขยีนไดสัมผัสกับบริบทการเขียนซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งในขั้นตอน
เริ่มแรกของการเขียน น่ันคอื การคดัเลือกเน้ือหาและการวางโครงราง กิจกรรมในขั้นตอนนี้อาจเปน
การเขียนขอความคราวๆ หาขอที่จะเลาในจดหมายถึงครอบครัว เปนตน 

2. การเขียนและการปรับเขยีนใหม เปนขัน้ตอนที่ผูเขียนลงมือเขียนรางฉบับแรก โดยที่
ผูเขียนอาจยอนกลับไปอานทบทวนเคาโครง หรือปรับแกใหมใหเหมาะสม นอกจากน้ีผูเขียนจะตอง
ประเมินสิ่งเขยีนไปแลวในเรื่องตางๆ เชน ความครบถวนของขอมูล การเรียบเรยีงขอมูล รูปแบบ
ทางภาษา เปนตน  

3. การตรวจแกไข เปนกิจกรรมที่มุงตรวจสอบความถูกตองของภาษาเพ่ือใหผูอานเขาใจ
บทเขยีนไดงายที่สุด  

นอกจากนี้แลว เฮดจ ยังไดเนนย้ําถึงบทบาทของผูสอนในการสอนทักษะการเขียนไวดังน้ี  
1. ครูเปนแรงสําคัญในการชวยสรางความตระหนักรูเรือ่งกระบวนการการเขียน โดยควร

อธิบายขั้นตอนตางๆใหชัดเจน ตลอดจนจัดกิจกรรมที่จะนําไปสูความเขาใจในเรื่องน้ี 



2. ครูอาจทําหนาที่สนับสนุนระหวางขั้นตอนแรกๆ ของประบวนการเขียน โดยอาจชวย
นักเรียนประมวลความคิด ซ่ึงสามารถทําไดหลายวิธี เชน การตั้งคําถามเพ่ือกระตุนใหนักเรียนคิด 
การสัมภาษณนักเรียนคนอ่ืนๆ การนําภาพมาใหนักเรียนวิเคราะห หรือใหอานบทความตางๆ เปน
ตน 

3. ครูตองเปนแบบอยางที่ดีในการเขียน ซ่ึงอาจทําไดหลายวธิี เชน การสงเสริมการสราง
นิสัยที่ดีในการอาน การวิเคราะหโครงสรางบทเขียนความสมควร เปนตน 

4. ครูควรสงเสริมใหนักเรียนประมวลความคิด เชน ครูอาจตั้งคําถามชี้แนะ สนับสนุนให
นักเรียนแลกเปลี่ยนงานเขยีนกันอาน และแนะแนวทางการปรับเปลี่ยนใหกันและกัน 

5. ครูควรฝกใหนักเรียนไดเขียนงานเขียนที่เปนงานสือ่สารเต็มรูปแบบ มิใชทําแบบฝกหัด
ระดับประโยคที่เนนความถกูตองทางไวยากรณ  

สรุปไดวา ในการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการเขียน ผูสอนจะตองเตรียมผูเรียนกอนการ
เขียน ใหผูเรียนมีความรูทางภาษาที่จะใชในการเขียนงาน เชน คําศพัท ไวยากรณ กลไกทางภาษา 
จากน้ันครูตองเปนผูใหความชวยเหลือ ชีแ้นะ และเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนได
แสดงผลงานของตนเอง และกระตุนใหนักเรียนปรับปรงุแกไขงานเขยีนของตนใหดีขึ้น                                    

2.5 การวัดและประเมินผลการเขียน 
เฮดจ (Hedge. 1988: 212) กลาววาการวดัและการประเมินผลการเขยีนถือตามธรรม

เนียมวาเปนพันธกิจของครูผูสอน และมักเปนภารกิจอันหนักหนวงที่ผูสอนตองแบกรับไว ซ่ึงตองทํา
กันภายใตขอจํากัดในเรื่องเวลา สงผลใหครูสวนใหญเกิดความไมพึงพอใจในผลการสอน อยางไรก็
ตาม เฮดจ กลาววา การตรวจใหคะแนนจะยังประโยชนสูงสุดในการสงเสริมใหผูเรยีนสามารถพัฒนา
ทักษะการเขียนไดก็ตอเม่ือผูเรียนไดรับขอชี้แนะสนองกลับอันจะนําทางใหตนสามารถเขียนใหมและ
ตรวจแกผลงานตัวเองได 

นักการศึกษาหลายทานจึงไดเสนอแนะแนวทางในการวัดและประเมินผลการเขียนไวดังน้ี 
บราวน (Brown. 2000: 356-358) ไดแบงเกณฑในการประเมินงานเขียนไว 6 ประเภท 

ไดแก 
1.   เน้ือหา (Content) มีการเชื่อมโยงดานและพัฒนาความคิด 
2.   การเรียบเรยีงเน้ือหา (Organization) พิจารณาจากคํานํา การลําดับความคิดอยางมี

เหตุมีผล การสรุป และเนื้อหามีความยาวเหมาะสม 
3.   การใชภาษาในการสื่อสาร (Discourse) พิจารณาจากหัวเรื่อง ความกลมกลืนในแตละ

ยอหนา การโยงขอมูล และการใชคํา 
4.   การใชโครงสรางประโยคที่ถูกตองตามหลักไวยากรณ (Syntax) 
5.   คําศัพท (Vocabulary) 
6.   กลไกทางภาษา (Mechanics) พิจารณาจากการสะกดคํา การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน 

ความเปนระเบียบเรียบรอยในงานเขียน 



 เฮดจ (Hedge. 1988: 213) กลาววาในการประเมินงานเขียน ควรพิจารณาจาก
องคประกอบของงานเขียนที่ดี แลวนํามาเปนหลักเกณฑการตรวจใหคะแนน ดังแสดงในแผนภูมิน้ี 
 

ผูเขียนที่ดีมีทกัษะอะไรบาง เกณฑการตรวจใหคะแนน 
การแตง 

1. มีเน้ือหาสาระ 
2. ตระหนักถึงผูอาน 
3. มีลําดับความคิด 

การรอยเรียง 
4. เรียงลําดับเน้ือหาชัดเจนและ

สมเหตุสมผล 
5. ควบคุมการเขยีนตัวอักษรได 
6. ใชขนบถูกตอง 
7. ใชไวยากรณถูกตอง 
8. พัฒนาโครงสรางประโยค 
9. เชื่อมโยงความคิดดวยวิธตีางๆ 
10. ใชคําศัพทหลากหลาย 

 
           เน้ือหา 
           ความยาว 
           ลีลาการเขียน 
           การเรียบเรียง 
 
 
 
 
            ลายมือ 
            ความแมนยํา 
 
 
            ความซับซอน 
 
            ความหลากหลาย 

ภาพประกอบ 1 หลักเกณฑการตรวจใหคะแนน 
 ที่มา: เฮดจ.  (2546).  กิจกรรมการสอนเขียน.  แปลโดย สรณี วงศเบี้ยสัจจ.  หนา 213. 
  
 นอกจากนี้ เฮดจ ไดเสนอเกณฑการใหคะแนนงานเขียนไว ดังน้ี 
 1. การเรียบเรยีงเน้ือหา  
 2. การเลือกใชโครงสรางไวยากรณและคาํศัพท  
 3. ความซับซอนของโครงสรางประโยค  
 4. ความถูกตองทางไวยากรณ  
 5. ความคลองแคลวทางภาษา   
 เจคอบส และคณะ (Jacobs; et al. 1981: 69-105) ไดเสนอแนวทางในการตรวจและให
คะแนนงานเขยีนไว ดังน้ี 

1. การใหคะแนนเฉพาะดาน เชนดูความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารของผูเขียน
วาเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม 

2. การใหคะแนนภาพรวม ผูตรวจอานใหคะแนนในภาพรวม ใชเวลาในการตรวจไมมาก 
คะแนนจะสะทอนความเปนจริงของผูตรวจที่รูสึกตองานนั้นๆ  



 3.  การใหคะแนนแบบวเิคราะห เปนการใหคะแนนการใชภาษาในแตละดาน มีความ
นาเชื่อถือมากกวาการใหคะแนนแบบภาพรวม แตใชเวลาในการตรวจคอนขางมากเพราะตอง
พิจารณาตามหัวขอตางๆ 
 ทั้งน้ี เจคอบส ไดเสนอเกณฑการวัดระดับความสามารถในการเขียนไว 4 ระดับ ดังน้ี 
 ระดับที่ 4 ดีมากถึงดีเยี่ยม (Very good to excellent) 
 ระดับที่ 3 ปานกลางถึงดี (Average to good) 
 ระดับที่ 2 ออนถึงพอใช (Poor to fair) 
 ระดับที่ 1 ออนมาก (Very poor) 
 สวนเกณฑการประเมินงานเขียนไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนในภาพรวมไว 5 ดาน คือ 

1. เน้ือหา  
2. การเรียบเรียง  
3. คําศัพท  
4. การใชภาษา  
5. กลไกทางภาษา  
นอกจากนี้แลว จาคอบส ยงัไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนงานเขียนแบบวเิคราะห ซ่ึงมี

ชื่อวา ESL Composition Profile ไวดังแสดงในตาราง 1 
 

ตาราง 1 เกณฑการใหคะแนนงานเขียนแบบ ESL Composition Profile  

ดาน คะแนน ระดับความสามารถ เกณฑ 
เน้ือหา 
 
 
 
 
 
 
 

30-27 
 
26-22 
 
 
21-17 
16-13 
 

ดีเยี่ยมถึงดีมาก 
 
ดีถึงปานกลาง 
 
 
พอใชถึงออน 
ออนมาก 

มีความรูในเรือ่งที่เขียนเปนอยางดี เน้ือหามีความ
สอดคลองกับหัวขอที่กําหนด และขยายความได 
มีความรูในเรือ่งที่เขียนพอประมาณ ขอมูลอยูใน
วงจํากัด เน้ือหาสวนใหญสมัพันธกับหัวขอเรื่องแตขาด
รายละเอียด 
แสดงความรูจํากัด เน้ือหานอย การดําเนินเรื่องไมดีพอ 
ไมแสดงความรูในเรื่องที่เขียนเลย หรือไมเพียงพอที่จะ
ประเมิน 

การ
เรียบ
เรียง 
 

20-18 
 
 
17-14 
 

ดีเยี่ยมถึงดีมาก 
 
 
ดีถึงปานกลาง 
 

แสดงความคดิเห็นไดอยางชัดเจน  มีขอมูลมาสนับสนุน 
กระชับไมเยิ่นเยอ เรียบเรียงเน้ือหาไดอยางดี มีการ
จัดลําดับเหตผุลและความสอดคลองไดดี  
การแสดงความคิดเห็นไมคอยชัดเจน มีขอความ
สนับสนุนบางแตยังนอยไป การเรียงลําดับขั้นตอนยังไม
สมบูรณ มีความตอเน่ืองและสอดคลองกันพอประมาณ 

 



ตาราง 1 (ตอ) 

ดาน คะแนน ระดับความสามารถ เกณฑ 
 
 
 
 
คําศัพท 
 
 
 
 
 
 
การใช
ภาษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลไก 
ทาง 
ภาษา 
 
 

13-10 
 
9-7 
 
20-18 
 
17-14 
13-10 
 
9-7 
 
25-22 
 
 
 
21-18 
 
 
17-11 
 
 
10-5 
 
5 
 
 
4 
 
 
 

พอใชถึงออน 
 
ออนมาก 
 
ดีเยี่ยมถึงดีมาก 
 
ดีถึงปานกลาง 
พอใชถึงออน 
 
ออนมาก 
 
ดีเยี่ยมถึงดีมาก 
 
 
 
ดีถึงปานกลาง 
 
 
พอใชถึงออน 
 
 
ออนมาก 
 
ดีเยี่ยมถึงดีมาก 
 
 
ดีถึงปานกลาง 
 
 
 

การแสดงความคิดเห็นไมชัดเจน การเรียบเรียงเน้ือหา
ไมราบร่ืน ไมตอเน่ืองกัน 
ไมมีการเรียบเรียงเน้ือหาหรือไมเพียงพอตอการ
ประเมิน 
สามารถใชศพัท  สํานวนไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความรอบรูในรูปแบบของคาํ 
ใชศัพท สํานวนผิดบางบางครั้งแตยังสื่อความหมายได 
ใชศัพทในวงจํากัด ใชศัพทและสํานวนผิดบอย 
ความหมายคลุมเครือ 
มีความรูเรื่องศัพท สํานวนนอยมากหรือไมเพียงพอตอ
การประเมิน 
ใชโครงสรางซับซอนอยางมีประสิทธิภาพ พบขอผิด
นอยมากในเรื่องความสอดคลองระหวางประธานและ
กริยา กาล จํานวน การเรียงคําตามหนาที่ คํานําหนา
นาม คําสรรพนาม คําบุพบท 
ใชโครงสรางงายๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีปญหา
เล็กนอยในการใชโครงสรางที่ซับซอน แตความหมาย
สวนใหญยังชดัเจน 
มีปญหามากในเร่ืองโครงสรางประโยคทั้งโครงสราง
ประโยคซับซอนและธรรมดา มีขอผิดพลาดบอยคร้ัง 
ความหมายคลุมเครือ สับสน 
ไมสามารถสรางประโยคได มีขอผิดพลาดมากมาย 
สื่อสารไมไดหรือไมเพียงพอตอการประเมิน 
มีความรูในเรือ่งรูปแบบการใชภาษา พบขอผิดพลาด
นอยมากในเรื่องการสะกดคํา การใชเคร่ืองหมายตางๆ 
การใชตวัอักษรตวัใหญ และการยอหนา 
พบขอผิดพลาดในการเองการสะกดคํา การใช
เคร่ืองหมายตางๆ การใชตวัอักษรตวัใหญ และการยอ
หนา แตยังสื่อความหมายได 
 
 

 



ตาราง 1 (ตอ) 

ดาน คะแนน ระดับความสามารถ เกณฑ 
 3 

 
 
2 

พอใชถึงออน 
 
 
ออนมาก 

ผิดบอยในเรื่องการสะกดคํา การใชเคร่ืองหมายตางๆ 
การใชตวัอักษรตวัใหญ และการยอหนา ลายมืออานได
ยาก ความหมายคลุมเครือ สับสน 
ไมมีความรูในเรื่องรูปแบบการใชภาษา ลายมืออานไม
ออก หรือไมเพียงพอตอการประเมิน 

ที่มา: Jacobs; et al.  (1981).  Testing ESL Composition. p. 30. 
  
นอกจากเกณฑการใหคะแนนงานเขียนแบบวเิคราะหของจาคอบสแลว เอกรินทร สี่

มหาศาล (2546: 428-429) ก็ไดกําหนดรายละเอียดในการประเมินคณุภาพงานเขียนไวดวยเชนกัน 
โดยแบงคุณภาพงานเขียนออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
 กรอบความคดิและการวางโครงเรื่อง 
 ระดับ 5 วางโครงเรื่องสอดคลองกับเรื่องที่กําหนดให แสดงความคิดเห็นและขอมูล

สนับสนุนไดอยางชัดเจน  
 ระดับ 4 วางโครงเรื่องสอดคลองกับเรื่องที่กําหนดให แสดงความคิดเห็นและขอมูล

สนับสนุนไดแตยังไมชัดเจน 
 ระดับ 3 วางโครงเรื่องไมคอยตรงกับเรื่องที่กําหนดให แสดงความคิดเห็นและขอมูล

สนับสนุนไมคอยสอดคลองกับเรื่อง 
 ระดับ 2 วางโครงเรื่องไมสอดคลองกับเรื่องที่กําหนดให แสดงความคิดเห็นและ

ขอมูลสนับสนุนไมสอดคลองกับเรื่อง 
 ระดับ 1 วางโครงเรื่องไมสอดคลองกับเรื่องที่กําหนดให ไมมีการแสดงความเห็นและ

ขาดขอมูล 
 การลําดับเน้ือเรื่องและการนําเสนอเรื่องราว 
 ระดับ 5 มีการเรียบเรยีงเน้ือเรื่องเปนขั้นตอนอยางดีมาก 
 ระดับ 4 มีการเรียบเรยีงเน้ือเรื่องเปนขั้นตอนอยางดี 
 ระดับ 3  มีการเรียบเรยีงเน้ือเรื่องไมเปนไปตามขัน้ตอนบางครัง้ 
 ระดับ 2 มีการเรียบเรยีงเน้ือเรื่องไมเปนไปตามขัน้ตอนบอยมาก 
 ระดับ 1 ขาดการเรียบเรียงเน้ือหาใหเปนไปตามขั้นตอน 
 การใชคําศัพท 
 ระดับ 5 เขียนประโยคโดยใชศัพทและสํานวนไดอยางดีมาก 
 ระดับ 4 เขียนประโยคโดยใชศัพทและสํานวนไดอยางดี 
 ระดับ 3 เขียนประโยคโดยมีปญหาในการใชศัพทและสํานวนบาง 



 ระดับ 2 เขียนประโยคโดยมีปญหาในการใชศัพทและสํานวนบอย 
 ระดับ 1 ไมสามารถเขยีนประโยคหรือใชศัพท สํานวนใดๆได 
 สําหรับการเลอืกวิธีการวัดและประเมินงานเขียนที่ไดกลาวมาแลวขางตนน้ัน เฮดจ 
(Hedge. 1988: 217) ไดเสนอแนะวาไมมีแบบประเมินใดดีที่สุด ตองขึ้นอยูกับสถานการณที่ทาํการ
ประเมิน ทั้งน้ีผูสอนจะตองมีหนาที่เลือกเกณฑประเมินในการตรวจใหคะแนนตลอดจนทําการ
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับนักเรียนและวิธีการสอนของตนเอง 
 อน่ึง ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดเลือกแบบประเมินงานเขียนโดยดัดแปลงจากเกณฑของ    
เจคอบส และคณะ (Jacobs; et al. 1981: 69-105) เน่ืองจากครอบคลุมองคประกอบตางๆ ของงาน
เขียน มีความเที่ยงตรงในการใหคะแนน ซ่ึงจะทําใหผูเรียนทราบขอบกพรองในงานของตน และ
สามารถนําไปแกไขและพัฒนาความสามารถในการเขียนของตนเองไดตอไป 
 อยางไรก็ตามการที่จะทําใหผูเรียนแกไขขอผิดพลาดของตนเองและสามารถพัฒนางาน
เขียนของตนใหดีขึ้นไดน้ันวธิีการตรวจแกงานเขียนใหนักเรียนจึงมีความสําคัญมาก นักการศึกษา
หลายทานไดเสนอวธิีการตรวจแกงานเขียนไวดังน้ี 
  เฮดจ (Hedge. 1988: 218) ไดกลาวถึงวิธกีารตรวจแกงานเขียนที่พบบอยไวดังน้ี 

- กาขอผิดในงานของนักเรียนแลวเขียนสิ่งที่ถูกตองหรือเหมาะสมกวาลงแทนที ่
- ระบุขอผิดดวยการขีดเสนใตคําหรือขอความแลวใหนักเรียนแกดวยตนเอง 
- เขียนไวริมหนาวาบรรทัดน้ีมีขอผิด แตใหนักเรียนหาที่ผิดเอง 
- กาขอผิดแลวใชสัญลักษณสือ่วาเปนขอผดิพลาดแบบใด ดังตอไปน้ี 

 
สัญลักษณ ความหมาย 
WF wrong form 
WW wrong word 
T wrong tense 
^ something is missing 
SP wrong spelling 
WO wrong word order 
P wrong punctuation 
V wrong verb form 
// new paragraph needed 
Ø not necessary 
U You don’t need a new sentence. Join up the ideas 
? I don’t understand what you are trying to say. 

 
  



 ฮารเมอร (Harmer. 2004: 110-112) ไดเสนอวิธีการตรวจแกงานเขียนไวหลายวิธี ดังน้ี 
 - การตรวจแกเฉพาะจุด (Selective Correction) เปนการตรวจแกงานเฉพาะหัวขอที่
ตองการ เชน การใชคํากริยาใหถูกตองตามกาล การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน การเรียงลําดับคํา การ
เรียบเรียง เปนตน  
 - การใชเกณฑการใหคะแนน (Using Marking Scales) เปนการใหคะแนนงานเขยีนโดย
แยกตามองคประกอบการเขียน เชน ไวยากรณ คําศัพท เน้ือหา เปนตน การใหคะแนนในลักษณะนี้
จะชวยใหนักเรียนรูขอผิดพลาดของตนเองวาควรจะพฒันาดานใดเปนพิเศษ 
 -การใชสัญลกัษณในการตรวจงาน (Using correction symbols) เปนการใชสัญลกัษณใน
การตรวจเพื่อใหนักเรียนวิเคราะหขอผิดพลาดและแกไขดวยตนเอง ครูอาจใชสัญลักษณทีค่ิดขึน้มา
เองหรืออาจคิดรวมกับนักเรียนก็ได 
 -การปรับแกงานเขียนใหม (Reformulation) เปนการแสดงใหนักเรียนเห็นถึงวิธีการเขียน
ที่ถูกตอง โดยครูใหตวัอยางทั้งประโยคที่เขียนถูกและเขียนผิด นักเรียนจะเรียนรูการเขียนที่ถูกตอง
โดยการเปรียบเทียบประโยคทั้งสอง  
 -การแนะใหนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมจากพจนานุกรมหรือตําราไวยากรณ (Referring 
students to a dictionary or a grammar book) ผูสอนจะชี้จุดผิดพลาดใหนักเรียน จากน้ันให
นักเรียนไปหาขอมูลเพ่ิมเตมิจากพจนานุกรมหรือตําราไวยากรณเอง วิธีการน้ีมีขอดีคือ เปนการ
กระตุนใหนักเรียนฝกหาขอมูลอยางมีจุดมุงหมาย นักเรียนจะเรียนรูขณะที่แกไขขอผิดพลาดของ
ตนเอง 
 -การแนะนํานักเรียนโดยตรง (Ask me) ผูสอนอาจเรียกนักเรียนมาหาเปนรายบคุคลเพ่ือ
แนะนําสิ่งที่นักเรียนควรแกไข เพ่ือใหนักเรียนเห็นปญหาอยางชัดเจน 
 -การจัดเรียนซอมเสริม (Remedial teaching) เม่ือพบวานักเรียนสวนใหญมีขอผิดพลาด
ในงานเขียนคลายๆ กัน ผูสอนอาจจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมในสวนนั้นๆได 
 อน่ึงในการที่จะเลือกวาวิธีการตรวจงานวธิีใดเหมาะสมนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัยดวยกัน 
เชน ความคาดหวังของนักเรียนที่มีตอการตรวจใหคะแนน จากประสบการณการเรียนที่ผานมา 
ขอผดิพลาดที่นักเรียนเขียนสรางความลําบากในการเขาใจมากนอยพียงใด บุคลิดภาพของนักเรียน
แตละคน ภาระงานที่ครูตองตรวจ ระดับอายุของนักเรียนและความสามารถที่จะมองหาขอผิดหรือ
เขาใจรหัสการตรวจงานที่ครูใช ระดับพัฒนาการของทักษะการเขียนของนักเรียนและความตองการ
กําลังใจจากครู หรือเปาหมายของงานเขียนแตละชิ้น เปนตน (Hedge. 1988: 218) 
 อยางไรก็ตามเฮดจไดเนนย้ําวาส่ิงที่สําคญัที่สุดที่จะทําใหกระบวนการตรวจงานเขยีน
ประสบความสําเร็จคือ ครูทุกคนจะตองใชวธิีการและเกณฑการตรวจงานเขียนเหมือนกันอยาง
สมํ่าเสมอตอเน่ืองทั้งสถาบัน  
 
 



3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
 3.1 ความหมายของเจตคติ 
 กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับเจตคติที่มีตอการเรียนเปนอยางยิ่ง เพราะเม่ือ
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน ครูผูสอน โรงเรียนและเพื่อนๆ ก็ทําใหนักเรียนเกิดความเอาใจใส
ตอการเรียน เขาใจบทเรียน ซ่ึงสงผลใหนักเรียนมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น 
 นักจิตวิทยาหลายทานไดใหความหมายของเจตคติไว เชน 
 เพราพรรณ เปลี่ยนภู (2540: 87-88) กลาววาเจตคติเปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่ง
ตางๆ อันเปนผลมาจากการเรียนรูและจากประสบการณ ความรูสึกดังกลาวจะเปนตัวกระตุนให
บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือแนวโนมที่จะตอบสนองตอสิ่งเราน้ันๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อาจ
เปนไปในทางสนับสนุนหรือคัดคานก็ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการอบรมใหผูเรียนไดรูระเบียบวธิี
ของสังคม โดยที่เจตคติน้ีจะแสดงออกใหเห็นอยางเดนชัดเม่ือสิ่งเราน้ันเปนสิ่งเราทางสังคม 
 ศักด์ิ สุนทรเสณี (2531: 2) ไดใหความหมายของเจตคติไววา เจตคติคือความ
สลับซับซอนของความรูสึก ความอยาก ความกลัว ความเช่ือม่ัน ความลําเอียง หรือการมีอคติของ
บุคคลในการที่จะสรางความพรอมที่จะกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งตามประสบการณที่บคุคลไดรับมา  
 เกลียตแมน (Glietman. 1992: 309) อธิบายวาเจตคตคิือสภาพความพรอมที่จะแสดงออก
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอาจเปนการยอมรับหรือตอตานตอสภาพการณบางอยางของบุคคลหรอืสิ่ง
ใดสิ่งหน่ึง  
 อนาสตาซี (Anastasi. 1986: 541) กลาววา เจตคติหมายถึง ทาทีหรือความโนมเอียงของ
บุคคลที่มีตอสิง่ใดสิ่งหน่ึง ซ่ึงประกอบดวยความรูสึก ความคิดและพฤติกรรม  
 สรุปไดวา เจตคตเิปนการแสดงออกทางความรูสึกของบุคคลตอสถานการณหน่ึงๆ ใน
ทางบวกหรือทางลบ ซ่ึงสงผลใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเพ่ือตอบสนองความรูสึกเหลาน้ัน
ดังน้ันแลวการปลูกฝงเจตคติจึงมีอิทธิพลตอการแสดงออกของคนในลักษณะตางๆ กัน 
 3.2 แนวการสรางและพัฒนาเจตคตติอการเรียน 
 เจตคติมีความสําคัญมากในการเรียนการสอน ดังน้ันผูสอนจึงควรปลูกฝงเจตคติที่ดีใหแก
นักเรียน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรูสึกรักเรียนและเห็นประโยชนของการเรียน กมลรัตน หลาสุวงษ 
(2528: 38) และ ทิศนา แขมมณี (2002: 46) กลาววาการสรางและเปลี่ยนแปลงเจตคติดานการเรียน
เพ่ือใหเกิดเจตคตทิี่ดีตอการเรียนนั้นสามารถทําไดโดยการจัดส่ิงแวดลอมหรือประสบการณใหผูเรียน
เกิดความพอใจและความสนุกสนาน รวมถึงการชี้แนะแนวทางปฏิบตัติอการเรียนใหถูกตองและ
เหมาะสมเชน ครูผูสอนควรมีความเปนกัลยามิตรตอผูเรียน เน่ืองจากนักเรียนสวนใหญชอบเรยีนกับ
ครูที่ใจดี เขาใจนักเรียน ไมดุดา ไมลงโทษ แตตกัเตือนดวยการพูดดีๆ ยอมรบันักเรียน มีความ
ยุติธรรม ไมเปรียบเทยีบนกัเรียน  นอกจากนี้แลวนักเรียนยังตองการทํากิจกรรมที่ไดทดลอง ลงมือ
ทํา ไปทัศนศกึษา สืบคนความรูจากแหลงความรูตางๆ นักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนรูที่มีลักษณะ
หลากหลาย ไดทําหลายๆอยาง นักเรียนชอบที่จะพูด แสดงออก แสดงผลงาน เปนตน  



 การสรางเสริมเจตคตเิปนสิง่ที่ควรเปนไปดวยความสมัครใจมิใชการบังคับ ดังน้ันในการ
เรียนการสอน ครูผูสอนจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการเสริมสรางเจตคตทิี่ดีตอการเรียนใหแก
ผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรักในการเรียนและสามารถพัฒนาตนเองไดในที่สุด 
 3.3 บทบาทของเจตคติทีมี่ตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
 การเรียนรูภาษาตางประเทศใหประสบความสําเร็จน้ัน ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ
ดวยกัน ทั้งน้ีเจตคตทิี่ดีเปนสวนหนึ่งที่มีบทบาทสําคญัตอการเรียนรูของผูเรียน นักการศึกษาหลาย
ทานไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธระหวางเจตคติกับการเรียนภาษาตางประเทศไว ดังเชน 
 ซาวิยอง (Savingnon. 1972: 24) กลาววาเจตคตเิปนแรงขับภายในของแตละบคุคลท่ีทํา
ใหผูเรียนเกิดความพยายามและเกิดกําลงัใจในการเรียนรูภาษาตางประเทศ ผูเรียนที่มีความสามารถ
ทางภาษาสูง มีแนวโนมที่มีเจตคตทิี่ดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ เห็นความสําคัญและประโยชน
ของการเรียนภาษา ทําใหผูเรียนเต็มใจทีจ่ะเรียน 
 ชอมสก้ี ((Krashen. 1992: 1-11; citing Chomsky. 1965) กลาววาเจตคติ แรงจูงใจ และ
ความวติกกังวลไมมีผลตอการรับรูภาษาโดยตรง แตสิง่เหลาน้ีจะเปนอุปสรรคทําใหผูเรียนไม 
สามารถเขาใจขอมูลปอนได เชื่อวาถาผูเรียนเกิดความวิตกกังวลหรอืขาดความเชือ่ม่ันในตนเอง คน 
ๆ น้ันอาจเขาใจขอมูลปอนได แตอาจไมเขาถึงขึ้นรูภาษา 
 การดเนอร (Gardner. 1981: 25) กลาววาอาจมีความสัมพันธในทางออมระหวางเจตคติ
กับความสําเรจ็ในการเรียนภาษา คือ เจตคตทิี่ดีจะชวยใหผูเรียนเรียนภาษาไดสําเร็จ และ
ความสําเร็จในการเรียนนี้จะชวยสงผลกลับไปสูเจตคติดวย  
 ออลเลอร และคณะ (Oller; et al. 1977) อธิบายความสัมพันธระหวางเจตคติกับการเรียน
ภาษาตางประเทศไววา เปนความสัมพันธลักษณะสองทศิทาง และอาจเปนความสมัพันธที่
เปลี่ยนแปลงได ไมคงที่แนนอน ขึ้นอยูกับบุคคล สิ่งแวดลอม และกิจกรรมที่ใชในการเรียนการสอน 
 สรุปไดวา เจตคติมีความสมัพันธกับการเรียนภาษาตางประเทศ เน่ืองจากเปนตัวกระตุน
และชี้นําใหผูเรียนเห็นประโยชนและเกิดความสนใจเรยีนภาษา ซ่ึงเจตคตทิี่ดีจะสงผลใหผูเรียนเรียน
ภาษาไดสําเรจ็ 
 

4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 4.1 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ
 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมมุงงานปฏิบัตใินการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีดังน้ี 
 งานวิจัยในตางประเทศ 
 โคลแมน (Coleman. 1987: 121-145) ไดสรางแบบเรยีนประกอบการสอนโดยใชกิจกรรม
มุงปฏิบัติงานเพื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตใชกับผูเรียนระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียพบวา สามารถใชงานปฏบิตัิกับชั้นเรียนขนาดใหญไดประสบ



ผลสําเร็จ ผูเรียนสามารถพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูภายในหองเรียนไดดีขึ้น มีความรับผิดชอบตอ
การปฏิบัติงาน มีความกระตือรือรนตอการเรียนที่ใชกิจกรรมมุงปฏิบัติงานที่สรางขึ้นซึ่งเปนวธิีการ
เรียนรูเพ่ือการสื่อสารสามารถพัฒนาทักษะการใชภาษาดานอ่ืนๆได 
 พราบู (Prabhu. 1979: 136-139) ไดจัดโครงการสอนโดยใชหลักสูตรการสอนที่เนนงาน
ปฏิบัติ โดยสอนใหนักเรียนทางตอนใตของอินเดียอายุ 12-15 ป เคยเรียนภาษาอังกฤษมา 3 ป โดย
ในทกุบทเรียนจะมีกิจกรรมเนนงานปฏิบัติ 1 กิจกรรม เชนการอานแผนที่ การตีความจากขอมูลใน
ตาราง การฟงหรืออานเร่ืองแลวเติมคํา การสรุปเร่ือง การแกปญหา เปนตน ในระยะเริ่มตนมีผูเรียน
สามารถทํากิจกรรมไดจํานวนนอยแตในระยะหลังดีขึ้น การประเมินผลโดยการทดสอบเปนที่นา
พอใจจึงดําเนินโครงการในปตอๆมา 
 โฟโตส และเอลลิส (Fotos; & Ellis. 1991: 605-625) ไดทําการศึกษาการจัดกิจกรรมแบบ
เนนงานปฏิบตัิเพ่ือฝกการใชไวยากรณ พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเก่ียวกับ
การใชกฎไวยากรณสามารถใชภาษาไดมากขึ้น และมีผลการเรียนดีกวาการเรียนไวยากรณจากการ
ที่ครูเปนผูสอนเอง 
 เมอรฟ (Murphy. 2003: 352-360) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติในการ
ปฏิสัมพันธระหวางกิจกรรมกับผูเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาวาลักษณะของกิจกรรมและ
วิธีการในการทํากิจกรรมสามารถทําใหผูเรียนใชภาษาไดอยางถูกตองตามโครงสรางทางภาษา มี
ความคลองแคลว และมีการใชประโยคทีซั่บซอนไดหรือไม และเพื่อศึกษาถึงความแตกตางของ
ผูเรียนมีผลตอปฏิสัมพันธกับกิจกรรม และผลสําเร็จของชิ้นงานหรือไม ทั้งน้ีผูวิจัยใชผูเรียน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ จํานวน 8 คนที่กําลังศึกษาวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปใน
ประเทศอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา ลักษณะของกิจกรรมและวธิีการในการทํากิจกรรมไมสงผลให
ผูเรียนประสบความสําเร็จทัง้ 3 ดานไมวาจะเปนดานการใชภาษาไดอยางถูกตองตามโครงสรางทาง
ภาษา ความคลองแคลวในการใชภาษา และการใชประโยคที่ซับซอน สวนความแตกตางของผูเรยีน
มีผลตอการปฏิสัมพันธกับการทํากิจกรรม โดยผูเรียนมีวิธีการทํากิจกรรมแตกตางกัน 
 
 งานวิจัยในประเทศ 
 กุสุมา โชคบาํรุง (2530: 43-46) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของการเสริมการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษหลักชั้นมัธยมศึกษาปที่1โดยมุงงานปฏิบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร 
พบวานักเรียนกลุมทดลองที่เรียนโดยการเสริมกิจกรรมที่มุงงานปฏิบัติมีผลสัมฤทธิ์ในการเรยีนสูง
กวาและมีเจตคติตอการเรียนและเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนกลุม
ควบคุม 

ชินณเพ็ญ รัตนวงศ (2534: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการสอนโดยใชงานปฏิบตัิเปนฐานใน
การเรียนรู ทีมี่ตอความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จํานวน 98 คน พบวาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ



เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนที่ไดรับการเรียนแบบใชงานปฏิบัตเิปนฐานในการเรียนรู สูงกวานักเรียน
ที่ไดรัยการเรียนการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นอกจากนี้แลวยังพบวา
นักเรียนกลุมทดลองสวนใหญชอบกิจกรรมการสอนที่ใชงานปฏิบัติ นักเรียนไดฝกทักษะการฟง พูด 
อาน และเขียน อีกทั้งไดประสบการณจาการปฏิบัติงานดวยตนเองจนเกิดความเขาใจ มีความ
สนุกสนาน และสามารถจําบทเรียนไดดียิ่งขึ้น มีการพัฒนาทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืนและรูจักการ
วางแผนงานใหเปนลําดับขัน้ตอน 
 กชกร ธิปตดี (2536: บทคัดยอ) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี ที่
เรียนโดยเนนงานปฏิบัติทีเ่ปนภาระงานกับกิจกรรมที่เปนหัวเรื่อง พบวานักศึกษาที่เรียนโดยเนนงาน
ปฏิบัตทิี่เปนภาระงานมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และนักศกึษาที่เรียนโดยเนนงานปฏิบัติทีเ่ปนหัวเรือ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
 กัลยชลากรณ มหาพัฒนไทย (2548. บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ โดยกลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ เขตธนบุรี จํานวน 35 คน 
พบวา ระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนกลุมตัวอยางหลังการ
เรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติสงูอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และเจตคตติอการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังการเรียนรูแบบเนนปฏิบตัิมีคาเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของพบวา การเรียนรูแบบเนนงานปฏบิัติเปนวธิหีน่ึงที่
สามารถชวยใหผูเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น และยังชวยใหผูเรียนมีเจต
คติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษอีกดวย 

4.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนเขียนภาษาอังกฤษ 
งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนเขียนภาษาอังกฤษที่นาสนใจมีดังน้ี 
งานวิจัยในตางประเทศ 
คอส และมาสโลวสกี (Kos; & Maslowski. 2001: 567-584) ไดทําการวิจัยเรื่องสิ่งสําคัญ

ในงานเขียนของผูเรียนเกรดสองจํานวน 15 คน และสมัภาษณผูเรียนหลังจากครูจัดกิจกรรมการ
เขยีน ผูเรียนชื่นชอบ และใหความสําคัญกับงานเขียนที่ใชจินตนาการและความคดิสรางสรรคมาก
ที่สุด นอกจากน้ียังไดพัฒนาทักษะการเขยีนมากขึ้น 

ลูอ้ี (Louie. 1994: 86-90) ไดทําการวิจัยเรื่องการปรับปรุงการเขียนเรียงความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่เขตซานฟานซิสโก ที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาทีส่อง 
พบวา การที่ใหผูเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจแกไขงานและแสดงความคดิเห็นตองานเขียน นําขอมูล
ยอนกลับมาปรับปรุงงาน ชวยใหผูเรียนเกิดความเชื่อม่ันในตนเองและมีแรงจูงใจมากขึ้น ผลการ
ทดสอบกอนและหลังการทดลอง พบวาความสามารถดานการเขียนของผูเรียนพัฒนาขึ้น 



งานวิจัยในประเทศ 
สมพร อินทะกนก (2548: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ดวยประบวนการสอนของเฮวินส 
พบวานักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเปนรอยละ 84.96 ซ่ึงไมนอยกวาเกณฑ
ความรอบรูทีกํ่าหนด คือรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม และจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑความรอบรูที่
กําหนดดังกลาว คิดเปนรอยละ 96.66 ซ่ึงไมนอยกวาเกณฑของจํานวนนักเรียนทีกํ่าหนดไวรอยละ 
70 ของนักเรียนทั้งหมด 

ฉันทนา หงสวนัสรัญญา (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลการใชกิจกรรมการเขียน
เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
เซนตโยเซฟ บางนา พบวาความสามารถทางการเขียนของผูเรียนหลงัการทดลองโดยใชกิจกรรม
การเขียนที่หลากหลาย เพ่ิมขึ้นจากกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
ความสามารถดานการเขียนที่ผูเรียนประเมินตนเองอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.43 และ
ความสามารถดานการเขียนที่ผูวิจัยประเมินผูเรียน อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยที่ 3.71 

จากการศึกษางานวิจัยเหลาน้ี สรุปไดวา การใชกิจกรรมการเขียนทีห่ลากหลาย การเปด
โอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และเพ่ิม
แรงจูงใจในการเรียนของผูเรยีนไดอีกดวย 
  4.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับเจตคติตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ 
 ผลงานวิจัยทัง้ในตางประเทศและในประเทศทีเ่ก่ียวกบัเจตคตติอการเรียนภาษาอังกฤษที่
นาสนใจที่ดังน้ี  
 งานวิจัยในตางประเทศ 
 แคเธอรีน มอรโรว ราเมจ (Ramage. 1987: 855) ไดทําการวิจัยถึงปจจัยทางดาน
แรงจูงใจ และเจตคตทิี่เปนตัวทํานายความตอเน่ืองในการเรียนภาษาตางประเทศของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในประเทศสหรฐัอเมริกา พบวา เจตคติและแรงจูงใจเปนปจจัยสําคัญทีมี่ผลตอการเรียน
และไมเรียนภาษาตางประเทศของนักเรียน 
 กัสตรา และกิลเบิรต (Katstra; & Gilbert. 1987) ไดทําการศึกษาผลการประเมินผลใน
กลุมเพ่ือนที่มีเจตคตติอการเขียนและความคลองในการเขียนของนักเรียนเกรด 9 พบวา นักเรียนใน
กลุมที่ใหเพ่ือนประเมินผลงานนั้น มีเจตคติในทางบวกตอการเขียนอังกฤษสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ทวีพร สุขแสง (2546: บทคดัยอ) ไดทําการวิจัยการใชจินตภาพเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการเขียนภาษาอังกฤษและเจตคตขิองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนศีลรวี จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 31 คน พบวา ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชการจินตภาพอยูใน
ระดับดี และผูเรียนมีเจตคตติอการเรียนสงูขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 



 สรุปไดวา เจตคติมีอิทธิพลตอการเรียนภาษาตางประเทศ และเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษานั้นจะเกิดขึ้นจากวิธกีารสอนที่อาศัยกิจกรรมตางๆ ตามความสามารถและความตองการของ
ผูเรียน 

ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดนํากระบวนการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตติามแนวคิด
ของวิลลสิ (Willis. 1996), เอลลิส (Ellis. 2003: 244-262) และเอสแตรและซานอน (Estaire; & 
Zanon. 1994) มาปรับใช ซ่ึงมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นกอนทํางานปฏิบัติ 
(Pre-task) ขั้นระหวางทํากิจกรรม (Task cycle) ขั้นเนนรูปแบบทางภาษา (Language Focus) ขั้น
ฝกภาษา (Language Practice) และขั้นใชภาษา (Language Production) โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ
ศึกษาระดับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเนน
งานปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและเจตคตติอการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏบิัติ (Task-based Learning) ที่มีตอ

ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนภาษา อังกฤษและเจตคตทิี่มีตอการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ 

ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินการเปนขั้นตอนตามหวัขอตอไปน้ี 
1.   การกําหนดประชากร และกลุมตวัอยาง 
2.   การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.   การเก็บรวบรวมขอมูล 
4.   การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพระ
หฤทัยคอนแวนต เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่ลงทะเบยีน
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ อ. 42102 จํานวน 8 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 365 คน ซ่ึงจัดแบงหองเรียนโดย
คละความสามารถ   
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพระ
หฤทัยคอนแวนต เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ อ. 42102 จํานวน 1 หอง รวมทั้งสิ้น 40 คน ซ่ึงไดมาโดยใชวิธีการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling)  

ระยะเวลาในการศึกษาคนควา 
ดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โดยใชเวลาในการทดลอง 7 

สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวมเปน 14 ชั่วโมง และใชเวลาในการทดสอบกอนและหลัง 4 ชั่วโมง 
รวมเปน 18 ชัว่โมง 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 

1.   แผนการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏบิัต ิ



2.   แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง 
3.   แบบประเมินและเกณฑการประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ 
4.   แบบวัดเจตคติตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ 
1. แผนการจัดการเรียนรู 
ดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต พุทธศักราช 2550 กลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชวงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4-6) 
1.2 ศึกษาคําอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรูที่คาดหวังของวิชาภาษาอังกฤษหลัก อ. 

42102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนการเรียนรู 
1.3 ศึกษาคนควา เอกสาร งานวิจัยและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบเนน

งานปฏิบัติและการสอนเขียนภาษาอังกฤษ  
1.4 ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่จะนํามาจัดการเรียนรู โดยพิจารณาจากหนังสือ 

เอกสารและสือ่ที่พบในชวีิตประจําวัน โดยใหมีระดับความยากงายของคําศพัทและโครงสรางทาง
ภาษาในระดบัเดียวกบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แลวนํามาจัดทําโครงรางแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 
7 เรื่อง คือ  

 
 

No. Period Topic Function Grammar  Vocabulary Writing Activities 

1. 1-2 The blind 
date 

Describing the 
person’s physical 
appearances 

Present Simple tense 
Verb to be & Verb to 
have 
Adjectives 

Height, build, 
age, 
complexion, 
hair, face, 
eyes, nose, 
distinguishing 
features, 
overall 
appearance 

Group Work 
Situation: Your friend is a 
single girl. You want your 
friend to meet a boy so you 
arrange her blind date.   
In your group, write an E-mail 
to describe that boy’s 
appearance in order that your 
friend can find him. 

2. 3-4 My dream 
room 

Describing 
rooms 

There is/ There are 
Passives to state 
location  
Preposition of place 

Preposition of 
place 
Furniture 
 

Group Work 
Situation: The school director 
has a plan to build new room 
for high-school students. She 
wants the students to design 
it by themselves. 
In your group, draw a plan of 
the room and write a 
description. 
Vote for the best room. 



 
1.5 ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตติามแนวคิดของวิลลสิ (Willis. 

1996); เอลลสิ (Ellis. 2003: 244-262); และเอสแตรและซานอน (Estaire; & Zanon. 1994) ซ่ึงปรับ
ขั้นตอนใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยแบงออกเปน 5 ขั้นตอนดังน้ี 

No. Period Topic Function Grammar  Vocabulary Writing Activities 

3. 5-6 School 
Rules 

Expressing rules Modal verbs of 
obligation 

Punishments 
Offences 

Group work 
Situation: You  have to think 
about the rules of how to use 
the dream room. 

4. 7-8 Teenagers’ 
Problems 

Asking and 
giving advice 

If-clause type 2 
Modal verb “should” 

Teenage 
problems 

Individual Work 
You have to write a letter 
expressing your problem and 
put it in the box then take 
one letter from the box and 
write the advice to the 
problem you got. 

5. 9-10 Memories 
in school  

Writing about 
past events and 
stories 

Overview of the past 
tenses: Past  Simple, 
Past Continuous, Past 
perfect 

Connectors: 
when, while, 
as, after, 
before, as 
soon as, first, 
second, then, 
next, at that 
moment, a 
few minutes 
later etc 

Individual work 
You are going to finish M. 5 
next month. All of you decide 
to hold a farewell party in 
your class. One of your 
friends suggests that 
everybody should think of the 
most memorable story that 
happened in the class or the 
school and write it down in 
the paper. And all the writing 
works will be used to 
decorate our party’s room 

6.  10-11 Buy it!  Talking about 
advertising  

Adjective 
Comparative 
structures 

Advertising Group Work 
Situation: You are working as 
a creative for an advertising 
company. Write a script of an 
advertisement on television 

7. 14-15 Get a job! Giving personal 
details 

Present Simple tense 
to talk about personal 
detail 
Present Perfect tense 
to talk about one’s 
experience 

Occupations, 
Programs of 
study, hobby 
and interest 

Individual Work 
Situation: Supposing that you 
have just graduated and are 
trying to find a job. Write the 
application letter in response 
to your job. 



1.5.1 ขั้นกอนการทํางานปฏิบัติ (Pre-task) เปนขั้นตอนที่เตรียมผูเรียนในการทํา
การเขียนไดแก การแนะนําหัวขอ วิธีการทํากิจกรรม วัตถุประสงคของกิจกรรม การตรียมคําศัพท
และสํานวนใหมที่ใชในการทาํการเขียน 

1.5.2 ขั้นทํางานปฏบิัติ (Task cycle) เปนขั้นตอนที่ผูเรียนลงมือเขียนงาน ซ่ึงอาจ
เปนงานเด่ียว งานคู หรืองานกลุม เพ่ือฝกใหผูเรียนสามารถเขียนภาษาอังกฤษเพือ่สื่อสารกับผูอ่ืน 
โดยผูสอนจะทาํหนาที่สังเกตการณอยูหางๆ และใหความชวยเหลือเทาที่จําเปนเทาน้ัน เม่ือผูเรียน
ผลิตงานเขียนเรียบรอยแลว ผูเรียนตองวางแผนเพ่ือเตรียมตัวนําเสนองานเขียนนั้นๆ อาจเปนการ
รายงานหนาชั้นเรียนหรือการจัดแสดงผลงานบนบอรด ในขณะนําเสนอ ผูเรียนอ่ืนอาจแสดงความ
คิดเห็นตองานเขียนนั้นๆได 

1.5.3 ขั้นเนนรูปแบบทางภาษา (Language focus) เปนขั้นตอนที่ใหผูเรียน
รวมกันวิเคราะหรูปแบบการใชภาษาที่ผดิพลาด แกไขขอผิดพลาดนั้นๆ โดยมีครูผูสอนเปนผูแนะนํา
และเติมเต็มในสวนที่มีขอบกพรองจนผูเรียนเขาใจเปนอยางดี ทั้งน้ีผูเรียนสามารถจดบันทึกส่ิงทีต่น
สนใจหรือเห็นวามีประโยชนลงในสมุดสวนตัวได 

1.5.4 ขั้นฝกภาษา (Language Practice) เปนขั้นตอนที่ผูสอนจัดกิจกรรมเพ่ือให
ผูเรียนไดทําเปนรายบุคคล เพ่ือใหผูเรียนไดฝกใชภาษาไดอยางถูกตองตามหลกัไวยากรณ 

1.5.5 ขั้นใชภาษา (Language Production) เปนขั้นตอนที่ผูสอนจัดกิจกรรมการ
เขียนเพ่ือใหผูเรียนไดทํา ซ่ึงเปนงานที่แตกตางจากงานที่ทําในขั้นทํางานปฏิบัติ (Task cycle) ทัง้น้ี
เพ่ือใหผูเรียนไดเขียนภาษาอังกฤษอยางคลองแคลวและถูกตอง 

1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูทีส่รางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบดูความถูกตองและเหมาะสม และนํามาแกไขปรับปรุง 

1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูทีใ่หผูเชี่ยวชาญตรวจและปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับ
กลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต  

2.  แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลงัการ
ทดลอง 

ดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต พุทธศักราช 2550 กลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชวงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4-6) คําอธิบายรายวิชาและผล
การเรียนรูที่คาดหวังของวิชาภาษาอังกฤษ อ.42102 โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เก่ียวของกับทกัษะ
การเขียน 

 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษซึ่งครอบคลุมเน้ือหา 
และหนาที่ของภาษาที่ใชในบทเรียน โดยเปนแบบวัดจํานวน 3 ขอ ที่ใหผูเรียนเขยีนเรียงความที่มี
ความยาวไมต่าํกวา 80 คํา ใชเวลา 90 นาที  



 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนพินธและผูเชีย่วชาญ ตรวจดู
ความถูกตองและเหมาะสม  จากน้ันนําไปปรับปรุงแกไข 

 นําแบบทดสอบที่แกไขปรบัปรุงแลวไปทดสอบกอนและหลังการทดลองกับกลุม
ตัวอยาง ซ่ึงเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต  

2.   แบบประเมินและเกณฑการประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ 
ดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 ศึกษาตําราเก่ียวกับการวัดและประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ 

และเกณฑการวัดความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ ของเจคอบส และคณะ (Jacobs; et al. 
1981: 69-105) 

 สรางแบบประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชเกณฑการ
ประเมินงานเขียนภาษาอังกฤษตามแนวของเจคอบส และคณะ ซ่ึงมีองคประกอบดังน้ี 

• เน้ือหา  6 คะแนน 

• การเรียบเรียง 4 คะแนน 

• คําศัพท  4 คะแนน 

• การใชภาษา 4 คะแนน 

• กลไกทางภาษา 2   คะแนน 
จากน้ันนําคะแนนที่ผูเรียนทําไดไปปรับใชกับเกณฑการวัดความสามารถดานการเขียน

ภาษาอังกฤษของจาคอบส และคณะ ดังน้ี 
ระดับที่ 4 ดีมาก  ไดคะแนน  16-20  คะแนน 
ระดับที่ 3 ดี  ไดคะแนน  13-15  คะแนน 
ระดับที่ 2 พอใช ไดคะแนน  10-12  คะแนน 
ระดับที่ 1 ออน ไดคะแนน  0-9  คะแนน 
 นําเกณฑการประเมินที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและผูเชี่ยวชาญ 

ตรวจความถกูตองและเหมาะสม จากน้ันนําไปปรับปรงุแกไข 
 นําแบบประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษไปใช ดังน้ี 

 ประเมินแบบทดสอบวัดความสามารถในดานการเขียนภาษาอังกฤษกอน
และหลังการทดลองโดยผูวิจัยเปนผูประเมิน 

  ประเมินชิ้นงานการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนโดยผูวิจัยเปนผูประเมิน 
และแจงผลการประเมินชิ้นงานใหผูเรียนทราบ 
 
 
 
 



3.   แบบวัดเจตคติตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ 
ดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 ศึกษาตํารา เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับเจตคติ และศึกษาวิธีการสราง

แบบสอบถามวัดเจตคติของ ผศ. ศักด์ิ สนุทรเสณี (2531: 102-105) และ ลวน สายยศและอังคณา 
สายยศ (2540: 248) 

 สรางแบบวัดเจตคตติอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษจํานวน 21 ขอโดยใชมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการลเิคอรท (Likert)  

ตัวเลือก 5 ระดับไดแก 
ขอความทางบวก ขอความทางลบ 

เห็นดวยอยางยิ่ง 5 คะแนน เห็นดวยอยางยิ่ง 1 คะแนน 

เห็นดวย 4 คะแนน เห็นดวย 2 คะแนน 

ไมแนใจ 3 คะแนน ไมแนใจ 3 คะแนน 

ไมเห็นดวย 2 คะแนน ไมเห็นดวย 4 คะแนน 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 คะแนน ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 5 คะแนน 
 ในการพิจารณาวากลุมตวัอยางมีเจตคตติอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษอยูในระดับใด 
จะพิจารณาจากคาเฉลี่ยจากขอความทั้งหมด โดยกําหนดเกณฑการแปรความหมายคะแนนเฉลี่ย
ดังน้ี 
 คะแนน 4.1-5.0 หมายถึง มีเจตคติดีมากท่ีสุด 
 คะแนน 3.1-4.0 หมายถึง มีเจตคติดีมาก 
 คะแนน 2.1-3.0 หมายถึง มีเจตคติปานกลาง 
 คะแนน 1.1-2.0 หมายถึง มีเจตคติไมคอยดี 
 คะแนน 0.0-1.0 หมายถึง มีเจตคติไมดี 

 นําแบบวัดเจตคตทิี่สรางขึน้เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและผูเชี่ยวชาญ ตรวจ
ความถูกตองและเหมาะสม จากน้ันนําไปปรับปรุงแกไข 

 นําแบบวัดทีป่รับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมทดลอง 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research) โดยใชแผนการ
ทดลองแบบ one group pre-test post-test design ซ่ึงมีแบบแผนการทดลองที่แสดงไวในตาราง 2 
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 

กลุม สอบกอนการทดลอง ทดลอง สอบหลังการทดลอง 
E T1 X T2 

ความหมายสัญลักษณ 



T1 หมายถึง การทดสอบกอนการทดลอง (Pre-test) 
T2 หมายถึง การทดสอบหลงัการทดลอง (Post-test) 
E หมายถึง กลุมทดลอง 
X หมายถึง การจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ

วิธีดําเนินการทดลอง 
1.   คัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงายมา 1 หองจาก 8 หองเรียน 
2.   นําแบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษใหกลุมตัวอยางตอบ

กอนการทดลอง 
3.   นําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษใหกลุมตัวอยางสอบกอน

การทดลอง (Pre-test) 
4.   ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนใหกับกลุมตวัอยาง โดยใชแผนการ

จัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ จํานวน 7 แผน ใชเวลาในการสอนจํานวน 14 ชั่วโมง ในระหวาง
การทดลองผูวิจัยประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนโดยใชเกณฑการวัด
และประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ 

5.   ทดสอบความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังการทดลอง 
โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษชุดเดิมที่ใชในการทดสอบกอนการ
ทดลอง 

6.   สอบถามเจตคตติอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง หลังการทดลอง 
โดยใชแบบวดัเจตคตติอการเรียนการเขยีนภาษาอังกฤษชุดเดิมทีใ่ชกอนการทดลอง 

7.   รวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพ่ือหาคาทางสถิติ โดยใชโปรแกรมประมวลผลสําเรจ็รูป 
8.   สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

 

การจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
1.   ศึกษาระดับความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางโดยหา

คาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนและคารอยละ 
2.   เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถดานการเขียน

ภาษาอังกฤษที่ไดจากการทดสอบกอนและหลังการทดลอง โดยใช t-test แบบ paired samples      
t-test 

3.   เปรียบเทียบเจตคตติอการเรียนการเขยีนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง โดย
ใช t-test แบบ paired samples t-test  
 
 
 



สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1.   สถิติเชิงพรรณนา 

  คาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนน  
คารอยละ 

2.   สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน  
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนโดย

ใชสถติิ t-test แบบ paired samples t-test 
   เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยทีไ่ดจากแบบวัดเจตคติตอการเรียน

การเขียนภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลงัเรียนโดยใชสถิติ t-test แบบ paired samples t-test 
 

 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏบิัติ (Task-based Learning) ที่มีตอ

ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต จํานวน 1 หองเรียน ซ่ึงมีนักเรียนรวม 40 คน มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติที่มีตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิโดยใชเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 18 คาบ  

ผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับของการดําเนินการวิจัย เปนดังน้ี 
1. ความสามารถดานการเขยีนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังไดรับการเรียนรู

แบบเนนงานปฏิบัต ิ
2. เจตคติที่มีตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษของนกัเรียนกอนและหลังไดรับการ

เรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 N แทน จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 X แทน คาเฉลี่ยของคะแนนกลุมตวัอยาง 
 S.D. แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 df แทน คาความเปนอิสระ (Degree of freedom) 
 t แทน คาสถิตทิี่ใชในการแจกแจงของที (t-test) 
 P แทน คาความนาจะเปนของ t 
 * แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
1. ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลงัไดรับการ

เรียนรูแบบเนนงานปฏิบตัิ 
 ผูวิจัยวัดความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังไดรับการ
เรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัย
สรางขึ้น จากน้ันนําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ยและแปรผลคาคะแนนเฉลี่ยตามที่กําหนดเกณฑไว ผล
ปรากฏดังตาราง 3 ดังน้ี 
 
 



 
ตาราง 3  การเปรียบเทยีบระดับความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลัง

ไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ
 

กลุมตัวอยาง N คะแนนเต็ม X S.D. 
ระดับความสามารถดาน   
การเขียนภาษาอังกฤษ 

กอนการทดลอง 40 20 10.79 3.87 พอใช 

หลังการทดลอง 40 20 14.39 3.65 ดี 

 
จากตาราง 3 พบวาความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังไดรับการ

เรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติอยูในระดับสูงกวากอนไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏบิัติ โดยระดับ
ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติคอื 
ระดับพอใช ไดเพ่ิมขึ้นเปนระดับดี หลังไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ

  
หลังจากไดนําคะแนนความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมาเรียงลําดับ

จากสูงสุดถึงต่ําสุด แลวเปรยีบเทียบกับเกณฑการแปรความหมายคะแนนเฉลี่ยความสามารถดาน
การเขียนภาษาอังกฤษ และหาคารอยละตามระดับความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ ผล
ปรากฏดังตาราง 4 ดังน้ี 
 
ตาราง 4  ระดับความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังไดรับการเรียนรู

แบบเนนงานปฏิบัต ิ
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
ระดับความสามารถดาน    
การเขียนภาษาอังกฤษ จํานวน

นักเรียน 
รอยละ 

จํานวน
นักเรียน 

รอยละ 

ดีมาก 5 12.5 19 47.5 

ดี 10 25 8 20 

พอใช 10 25 12 30 

ออน 15 37.5 1 2.5 

รวม 40 100 40 100 

 



 จากตาราง 4 พบวากอนการทดลองนักเรียนสวนใหญ (รอยละ 37.5) มีระดับ
ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษอยูในระดับออน แตหลังการทดลองนักเรียนสวนใหญ 
(รอยละ 47.5) มีระดับความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษอยูในระดับดีมาก 

 นอกจากนี้ผูวิจัยไดนําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียน
ภาษาอังกฤษกอนและหลังไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตขิองนักเรียนมาแปรผลขอมูลดวย
โปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูป SPSS for Windows โดยใชสถติิ t-test แบบ Paired Sample เพ่ือ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนกอนและหลังไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏบิัติ ผลปรากฏดังตาราง 5 ดังน้ี 
 
ตาราง 5  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบความสามารถดานการเขียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ
 

ความสามารถดานการ
เขียนภาษาอังกฤษ 

N คะแนนเต็ม X S.D. t df P 

กอนการทดลอง 40 20 10.79 3.87 

หลังการทดลอง 40 20 14.39 3.65 
8.991 39 0.000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

จากการหาคาทางสถิตใินตารางขางตน คะแนนจากการทดสอบความสามารถดานการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละบุคคลกอนและหลังไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติสามารถ
แสดงเปนแผนภูมิไดดังภาพประกอบ 2 น้ี 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลีย่จากการทดสอบความสามารถดานการเขียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ
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 จากตาราง 5 และภาพประกอบ 2 พบวานักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติมี
คาเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองคือ 10.79 และหลังการทดลองคือ 14.39 
แสดงวา การจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตชิวยใหนักเรียนกลุมตัวอยางมีความสามารถดานการ
เขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 อน่ึงจะสังเกตเห็นวา นักเรียนหมายเลข 5 มีคะแนนเฉลี่ยจากผลการประเมิน
ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษต่ําลง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากนักเรียนผูน้ีมีปญหาดานสุขภาพ
และตองขาดเรียนหลายครั้ง ทําใหนักเรียนไมสามารถเรียนไดอยางตอเน่ืองตามกระบวนการจัดการ
เรียนรูที่ผูวิจัยจัดขึ้น สงผลใหนักเรียนไมสามารถพัฒนาความสามารถที่มีอยูใหพัฒนาขึ้นได 
 

2. เจตคติที่มีตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลงัไดรับ
การเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ

ผูวิจัยไดวัดเจตคตทิี่มีตอการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังไดรับการเรียนรู
แบบเนนงานปฏิบัติ โดยใชแบบวัดเจตคติตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปน
ขอความจํานวน 21 ขอ จากน้ันนําคาคะแนนจากการประเมินเจตคติที่ไดมาหาคาเฉลี่ยและแปรผล
คาคะแนนเฉลีย่ตามที่กําหนดเกณฑไว ผลปรากฏดังตาราง 5 ดังน้ี 
 
ตาราง 6  เปรียบเทียบระดับเจตคตติอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลัง

ไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ
 

กลุมตัวอยาง N คะแนนเต็ม X S.D. 
ระดับเจตคตติอการเรียน     
การเขียนภาษาอังกฤษ 

กอนการทดลอง 40 5 3.89 0.38 มีเจตคติดีมากท่ีสุด 

หลังการทดลอง 40 5 4.15 0.34 มีเจตคติดีมาก 

 
 จากตาราง 6 พบวาระดับเจตคตติอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง
ไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติอยูในระดับสูงกวากอนไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิโดย
ระดับเจตคตติอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนไดรับการเรียนรูแบบเนนงาน
ปฏิบัตคิือ ระดับดีมาก ไดเพ่ิมขึ้นเปนระดับดีมากที่สุด หลังไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ



 หลังจากนําคะแนนเจตคตติอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมาเรียงลําดับ
จากสูงสุดถึงต่ําสุด แลวเปรียบเทียบกับเกณฑการแปรความหมายคะแนนเฉลี่ยเจตคตติอการเรียน
การเขียนภาษาอังกฤษ ผลปรากฏดังตาราง 7  
 
ตาราง 7 ระดับเจตคตติอการเรียนการเขยีนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังไดรับการเรียนรู

แบบเนนงานปฏิบัต ิ
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
ระดับเจตคตติอการเรียน           
การเขียนภาษาอังกฤษ จํานวน

นักเรียน 
รอยละ 

จํานวน
นักเรียน 

รอยละ 

มีเจตคติดีมากท่ีสุด 13 32.5 24 60 

มีเจตคติดีมาก 27 67.5 16 40 

มีเจตคติปานกลาง 0 0 0 0 

มีเจตคติไมคอยดี 0 0 0 0 

มีเจตคติไมดี 0 0 0 0 

รวม 40 100 40 100 

  
 จากตาราง 7 พบวากอนการทดลองนักเรียนสวนใหญมีเจตคตติอการเรียนการเขียน
ภาษาอังกฤษอยูในระดับดีมาก แตหลังการทดลองนักเรียนสวนใหญมีเจตคตติอการเรียนการเขยีน
ภาษาอังกฤษอยูในระดับดีมากที่สุด นอกจากน้ีแลวจํานวนนักเรียนที่มีระดับเจตคติดีมากที่สดุได
เพ่ิมขึ้นจากกอนการทดลองคือรอยละ 32.5 เปนรอยละ 60 หลังการทดลอง 

 
นอกจากนี้ผูวิจัยไดนําคะแนนที่ไดจากแบบวัดเจตคตติอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ

กอนและหลังไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตขิองนักเรียนมาแปรผลขอมูลดวยโปรแกรม
ประมวลผลสําเร็จรูป โดยใชสถิติ t-test แบบ Paired Sample เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบเจตคติตอ
การเรียนการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ ผล
ปรากฏดังตาราง 8 ดังน้ี 
 
 
 
 
 



ตาราง 8  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบวัดเจตคติตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนกอนและหลังไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ

 

เจตคตติอการเรียนการ
เขียนภาษาอังกฤษ 

N คะแนนเต็ม X S.D. t df P 

กอนการทดลอง 40 5 3.89 0.38 
หลังการทดลอง 40 5 4.15 0.34 

5.560 39 0.000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

จากการหาคาทางสถิตใินตารางขางตน ระดับเจตคติตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนแตละบุคคลกอนและหลังไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติสามารถแสดงเปนแผนภูมิ
ไดดังภาพประกอบ 3 น้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3 แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลีย่จากแบบวัดเจตคตติอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนกอนและหลังไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ
 
 จากตาราง 8 และภาพประกอบ 3 พบวานักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติมี
คะแนนเจตคติตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองคือ 3.89 และหลังการทดลองคือ 4.15 แสดงวาการจัดการเรียนรูแบบ
เนนงานปฏิบตัิชวยใหนักเรียนกลุมตวัอยางมีระดับเจตคติตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษดีขึน้ 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง เรื่องผลการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ (Task-
based Learning) ที่มีตอความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ
1.   เพ่ือศึกษาเจตคตทิี่มีตอการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบเนน

งานปฏิบัติกอนและหลังเรียน 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
1.  นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติมีคาเฉลี่ยของการทดสอบความสามารถ

ในดานการเขยีนภาษาอังกฤษสูงขึ้นกวากอนเรียน 
2.   นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติมีเจตคติตอการเรียนการเขียน

ภาษาอังกฤษสูงกวากอนเรียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพระ
หฤทัยคอนแวนต เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่ลงทะเบยีน
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ อ. 42102 จํานวน 8 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 365 คน ซ่ึงจัดแบงหองเรียนโดย
คละความสามารถ   
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพระ
หฤทัยคอนแวนต เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ อ. 42102 จํานวน 1 หอง รวมทั้งสิ้น 40 คน ซ่ึงไดมาโดยใชวิธีการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling)  
 
 



 
ระยะเวลาในการศึกษาคนควา 
ดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โดยใชเวลาในการทดลอง 7 

สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวมเปน 14 ชั่วโมง และใชเวลาในการทดสอบกอนและหลังการทดลอง
จํานวน 4 ชั่วโมง รวมเปน 18 ชั่วโมง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1.   แผนการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏบิัติจํานวน 7 แผน 
2.   แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง ซ่ึง

ครอบคลุมเน้ือหา และหนาที่ของภาษาทีใ่ชในบทเรียน โดยเปนแบบวัดจํานวน 3 ขอ ที่ใหผูเรียน
เขียนเรียงความที่มีความยาวไมต่ํากวา 80 คํา ใชเวลา 90 นาที  

3.   แบบประเมินและเกณฑการประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ ซ่ึง
ผูวิจัยดัดแปลงมากจากเกณฑการวัดความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของเจคอบส และ
คณะ (Jacobs, et al. 1981: 69-105))  ซ่ึงมีองคประกอบ 5 ประการไดแก เน้ือหา การเรียบเรียง 
คําศัพท การใชภาษา และกลไกทางภาษา สําหรับเกณฑการวัดความสามารถดานการเขียน
ภาษาอังกฤษมีทั้งสิ้น 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 4 ดีมาก   ไดคะแนน  16-20  คะแนน 
 ระดับที่ 3 ดี  ไดคะแนน  13-15  คะแนน 
 ระดับที่ 2 พอใช  ไดคะแนน  10-12  คะแนน 
 ระดับที่ 1 ออน  ไดคะแนน 0-9  คะแนน 
4.   แบบวัดเจตคติตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการของลเิคอรท (Likert) จํานวน 21 ขอ  
วิธีดําเนินการทดลอง 
1.   คัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงายมา 1 หองจาก 8 หองเรียน 
2.   นําแบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษใหกลุมตัวอยางตอบ

กอนการทดลอง 
3.   นําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษใหกลุมตัวอยางสอบกอน

การทดลอง (Pre-test) 
4.   ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนใหกับกลุมตวัอยาง โดยใชแผนการ

จัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ จํานวน 7 แผน ใชเวลาในการสอนจํานวน 14 ชั่วโมง ในระหวาง
การทดลองผูวิจัยประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนโดยใชเกณฑการวัด
และประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ 



5.   ทดสอบความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังการทดลอง 
โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษชุดเดิมที่ใชในการทดสอบกอนการ
ทดลอง 

6.   สอบถามเจตคตติอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง หลังการทดลอง 
โดยใชแบบวดัเจตคตติอการเรียนการเขยีนภาษาอังกฤษชุดเดิมทีใ่ชกอนการทดลอง 

7.   รวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพ่ือหาคาทางสถิติ โดยใชโปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูป 
SPSS for Windows 

8.   สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
 การจัดกระทาํขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

1.   ศึกษาระดับความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางโดยหา
คาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนและคารอยละ 

2.   เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถดานการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ไดจากการทดสอบกอนและหลังการทดลอง โดยใช t-test แบบ paired samples     
t-test 

3.   เปรียบเทียบเจตคตติอการเรียนการเขยีนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง โดย
ใช t-test แบบ paired samples t-test  
 

สรุปผลการวิจัย 
1.  นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติมีความสามารถในดานการเขียน

ภาษาอังกฤษสูงขึ้นกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
2.   นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติมีเจตคติตอการเรียนการเขียน

ภาษาอังกฤษดีกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลองเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ 
(Task-based Learning) ที่มีตอความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ซ่ึงสามารถนําผลการ
ทดลองมาอภิปรายไดดังตอไปน้ี 
 1. นักเรียนที่ไดรับการสอนเขียนโดยวิธีการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบตัิมีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษสงูขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทั้งน้ีการประเมินผลกอนการทดลองนักเรียนมีระดับความสามารถดานการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ระดับพอใช โดยไดคะแนนเฉลี่ย 10.79 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในขณะ
ที่หลังการทดลองนักเรียนมีระดับความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นที่ระดับดี คือได



คะแนนเฉลี่ย 14.39 คะแนน ซ่ึงผลการวจัิยดังกลาวน้ีเปนไปตามสมมุติฐานทีต่ั้งไว ทั้งน้ีเปนผลอัน
เน่ืองมาจาก 

 การจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ (Task-based Learning) เปนการจัดการเรียนรู
ที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชและเรียนรูภาษาในสถานการณจริงจากการทํากิจกรรมตางๆ ที่เนน
ความหมายในการสื่อสาร (Meaning) มากกวารูปแบบทางภาษา (Form) เพ่ือใหผูเรียนผลติงาน
เขียนไดตามจดุมุงหมายที่ตั้งไว กระบวนการเรียนรูแบบเนนงานปฏบิัติทีใ่ชในงานวิจัยน้ี
ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังตอไปน้ี 

-ขั้นกอนทํางานปฏิบัติ (Pre-task)  เปนการใหความรูทางภาษาเทาทีจํ่าเปนผานทาง
กิจกรรมที่ผูวจัิยไดจัดเตรียมไวอยางหลากหลาย เชน การเลนเกมจับคูคําศัพท การจัดหมวดหมู
คําศัพท การดูภาพแลวตอบคําถาม การอานขอความจากหนังสือพิมพ การแสดงความคิดเห็นหรือ
อภิปรายรวมกัน ซ่ึงเปนขั้นตอนที่ชวยใหผูเรียนมีความพรอมในดานเน้ือหาและคําศัพท เพ่ือใชใน
การทํากิจกรรมการเขียนในขั้นตอไป ทั้งน้ีจากการสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมของนักเรียน
พบวา ในขั้นกอนทํางานปฏิบัติน้ีซ่ึงเปนขั้นที่นักเรียนไดเริ่มเรียนรูภาษา  นักเรียนยังไมสามารถใช
ภาษาไดอยางคลองแคลว ขาดความมั่นใจในการตอบคําถาม ซ่ึงทําใหผูวิจัยใชเวลาในขั้นตอนนี้เกิน
จากที่กําหนดไวในแผนการสอน แตในการเรียนครั้งตอๆ มา ผูวิจัยไดปรับใหมีกิจกรรมเด่ียวนอยลง 
เนนงานปฏิบตัิคูหรือกลุม ทําใหนักเรียนรูสึกม่ันใจในการทํางาน กลาตอบคําถามและแสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น  ทําใหบรรยากาศการเรยีนเปนกันเองและไมเครียด ผูวิจัยจึงสามารถควบคุมเวลาให
เปนไปตามแผนไดดีขึ้น สอดคลองกับคํากลาวของนนัูน (Nunan. 2002: 28-29) ที่วาการจัดการ
เรียนการสอนที่กําหนดใหผูเรียนทํางานเปนกลุม ทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ชวยทําใหผูเรียนมีความม่ันใจ ไมเครียดและไมรูสึกเบื่อ  

-ขั้นทํางานปฏิบัติ (Task cycle) เปนขั้นตอนที่ผูเรียนลงมือทํากิจกรรมการเขียนซึ่งอาจ
เปนงานเด่ียว งานคู หรืองานกลุม ทั้งน้ีผูวิจัยไดจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลายและใกลเคียงกับ
สถานการณในชีวติประจําวนัของผูเรียนมากที่สุด ซ่ึงเปนสิ่งที่ผูเรียนสนใจ เชน การเขียนบรรยาย
ลักษณะรูปรางของคน การเขียนบรรยายสถานที่ การเขียนเลาเรื่องราว การเขียนโฆษณาสินคา การ
เขียนแสดงคําแนะนํา และการเขียนจดหมายสมัครงาน เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือฝกใหผูเรยีนสามารถเขยีน
ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารกับผูอ่ืน โดยเนนที่ความหมายของการสื่อสารมากกวาความถูกตองตาม
รูปแบบและโครงสรางทางไวยากรณของภาษา ผูสอนจะทําหนาที่สงัเกตการณอยูหางๆ และใหความ
ชวยเหลือเทาที่จําเปนเทาน้ัน ซ่ึงทําใหนักเรียนมีความพยายามใชความรูความสามารถเทาที่มีอยูคิด
แกปญหาทางภาษาเพ่ือใหประสบความสําเร็จในการเขียนงานโดยไมตองพะวงกบัความถูกตองทาง
ภาษามากนัก เม่ือผูเรียนผลิตงานเขยีนเรียบรอยแลว ผูเรียนจะตองวางแผนเพ่ือเตรียมตวันําเสนอ
งานเขียนนั้นๆ อาจเปนการรายงานหนาชั้นเรียนหรือการจัดแสดงผลงานบนบอรด จากการสังเกต
ผูวิจัยพบวาในขณะทํากิจกรรม นักเรียนมีความสนุกสนาน ไมเครียด และผลิตชิน้งานไดอยางสบาย
ใจ สอดคลองกับงานวิจัยของทิศนา แขมมณี (2002: 46-47)ที่ระบุวานักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนรู
ที่มีลักษณะหลากหลาย ไดทําหลายๆอยาง นักเรียนชอบที่จะพูด แสดงออกและแสดงผลงานของ



ตนเอง นอกจากนี้ผูวิจัยยังสังเกตเห็นวาเม่ือเปนงานกลุมนักเรียนจะมีความสนใจมาก รูจักแบง
หนาที่กันทํางานตามความสามารถของแตละคนเพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงทันเวลาที่กําหนด และเม่ือ
ตองนําเสนอชิ้นงานของกลุมตน ผูวิจัยยังพบวานักเรียนแตละกลุมมีความคิดริเริ่มสรางสรรคดี และ
พยายามผลิตชิ้นงานที่สวยงามเพ่ือใหประทับใจเพื่อนกลุมอ่ืนๆ ซ่ึงเห็นไดชัดเจนวากิจกรรมการ
เขียนในการวจัิยน้ีมีความเหมาะสมอยางยิ่งกับสภาพของผูเรียนซึ่งเปนชั้นเรยีนขนาดใหญและคละ
ความสามารถ สอดคลองกับ ธอรนเบอรี (Thornbury. 2004) ที่กลาววาการจัดการเรียนรูแบบเนน
งานปฏิบัติน้ีใชไดผลดีกับกลุมผูเรียนที่คละความสามารถ เพราะผูเรยีนจะประสบความสําเร็จไดจาก
การรวมมือกันภายในกลุม  

หลังจากนั้นนักเรียนจะสงงานเขียนของตนเองเพื่อใหผูวิจัยทําการตรวจความถูกตอง 
ผูวิจัยพบวางานเขียนของนกัเรียนมีขอผิดพลาดคอนขางมาก ไมวาจะเปนโครงสรางทางภาษาที่
นักเรียนใชในการเขียนงานยังสื่อความหมายไดไมชัดเจนนัก การเรียบเรียงเน้ือหาไมราบร่ืน มีการ
ใชคําศัพทและสํานวนในวงจํากัดและผิดบอย มีขอผิดพลาดในการใชโครงสรางทางภาษาเปนจํานวน
มาก มีความสับสนในการใชตัวอักษรตวัเลก็ ตัวใหญ ทั้งน้ีเพ่ือไมใหนักเรียนรูสึกวางานเขียนของ
ตนเองมีขอผิดพลาดมาก อันจะเปนตัดทอนกําลังใจและเพิ่มความกดดันใหกับนักเรียน ผูวิจัยจึง
ไมไดแกไขงานเขียนของนกัเรียนทันที แตไดชี้แนะขอผิดพลาดไวให โดยการขีดเสนใตไวเทาน้ัน 
เพ่ือจะนํานักเรียนเขาสูกระบวนการเรียนรูขั้นตอไป 

-ขั้นเนนรูปแบบทางภาษา (Language focus) นักเรียนจะไดเรียนรูโครงสรางทาง
ไวยากรณที่ถกูตอง โดยมีครูผูสอนเปนผูใหคําแนะนําและอธิบายจนผูเรียนเขาใจเปนอยางดี โดยที่
ผูเรียนสามารถจดบันทึกส่ิงที่ตนสนใจหรอืเห็นวามีประโยชนลงในสมุดสวนตวัได  

-ขั้นฝกใชภาษา (Language practice) ในขั้นน้ีจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกใชภาษาจาก
โครงสรางที่ไดเรียนรูไป ผานทางแบบฝกหัดไวยากรณที่มีความหลากหลายและมีภาพประกอบ
สวยงาม เชน การเติมคําในชองวาง การแตงประโยคจากภาพที่กําหนด การเรียงลําดับแถบประโยค 
เปนตน ทําใหนักเรียนเห็นขอผิดพลาดของตนเองเมื่อไดงานเขียนคนื และสามารถแกไขขอผิดพลาด
น้ันๆ ไดสําเร็จอันเปนการสรางแรงจูงใจใหนักเรียนมีความพยายามในการทํากิจกรรมการเขียน
ตอๆมา เพ่ือใหไดผลงานที่ดี 

-ขั้นสุดทายคอื ขั้นใชภาษา (Language Production) นักเรียนยังมีโอกาสไดใชภาษาเพ่ือ
ผลิตงานเขียนชิ้นใหมที่ใกลเคียงกับชิ้นทีท่าํในขั้นทํางานปฏิบัติ เพ่ือฝกใหนักเรียนเขียน
ภาษาอังกฤษอยางคลองแคลวและถูกตอง เชน ใหนักเรียนเขียนเลาเร่ืองราวตนเองสงไปยังคอลัมน
ในหนังสือพิมพ การเขียนปายแสดงกฎขอหามของโรงเรียน เปนตน ซ่ึงนักเรียนสามารถนําไปใชได
จริงในชีวิตประจําวัน ตามทีไ่วท (White. 1980) ไดเนนย้ําใหผูสอนใหความสําคัญกับกิจกรรมที่ชวย
ใหผูเรียนสามารถสรางงานเขียนเพ่ือการสื่อสารไดอยางเต็มรูป และสามารถสนองจุดมุงหมายของ
ผูเรียนที่ตองเขียนภาษาอังกฤษในสาขาอาชีพ สังคมและในชวีติจริง  

กระบวนการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติทัง้ 5 ขั้นตอนนี้ เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกเขียน
ภาษาอังกฤษในสถานการณจริงผานทางกิจกรรมการเขียนที่หลากหลาย สงผลใหนักเรียนสามารถ



ผลิตงานเขียนที่ดี สังเกตไดจากผลการประเมินงานเขียนของนักเรียนทั้ง 7 ชิ้นในระหวางการทดลอง
นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยถึง 16.12 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซ่ึงถือวาอยูในระดับดีมาก และเม่ือ
เปรียบเทียบระดับความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองจึงพบวา 
นักเรียนมีการพัฒนาสูงขึ้น  

1.2   เน้ือหาที่ใชในการทดลอง เปนเนื้อหาที่ใกลเคียงกับตวัผูเรียน และเหมาะสมกับวยั
และความสนใจของผูเรียนซึ่งอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เชน การนัดบอด (The blind date) การ
เนรมิตหองในฝน (My dream room) การสมัครงาน (Job Application) การตั้งกฎโรงเรียน (School 
rules) การใหคําแนะนําในการแกปญหาวยัรุน (Teenage problem) การเขียนโฆษณาสินคา (Buy it) 
และการเขยีนเลาเรื่องราวในความทรงจํา (Memories) ซ่ึงทั้งหมดนี้เปนเรื่องที่นักเรียนชื่นชอบ และมี
ความคุนเคยเปนอยางดี ทําใหงายตอการเขาใจบรบิทในการทํากิจกรรมและสามารถที่จะดําเนิน
กิจกรรมการเขียนนั้นๆ ไดดวยความสนใจ ดังเชนในแผนการเรียนรูที่ 1 “The blind date” ที่ให
นักเรียนตัดรูปผูชายจากนิตยสารมา 5-6 คน แลวเลือก 1 คนมาเปนคูนัดใหเพ่ือน นักเรียนจะเขียน
บรรยายลักษณะคูนัดคนน้ันใหเพ่ือนอาน แลวใหเพ่ือนทายวาผูชายคนนั้นเปนใคร ซ่ึงนอกจากจะทํา
ใหนักเรียนสามารถบรรยายลักษณะของผูคนไดตรงจามจุดประสงคการเรียนรูแลว ยังสงเสริมให
นักเรียนเกิดจินตนาการและสนุกกับการเรียนไดอีกดวย หรือในแผนการเรียนรูที่ 2 “Teenage 
problem” ที่นักเรียนทุกคนเขียนเลาปญหาของตนเองแลวนํามาใสกลองรวมกัน จากนั้นใหนักเรียน
แตละคนจับปญหาของเพ่ือนขึ้นมาแลวเขยีนใหคําแนะนํา ซ่ึงผูวิจัยสังเกตเห็นวานักเรียนมีความ
ตื่นเตนอยากรูวาเพ่ือนคนใดจะไดปญหาของตนเอง และเนื่องจากเปนปญหาทั่วไปของเด็กวัยรุนที่มี
ลักษณะใกลเคียงกัน จึงงายแกการคิดแกปญหาและใหคําแนะนํา ซ่ึงนอกจากนักเรียนจะไดฝกใช
ภาษาตามจุดประสงคการเรียนรูแลว นักเรียนยังไดฝกคิดวิเคราะหปญหาของผูอ่ืนและเสนอแนะแนว
ทางแกไขอยางมีเหตุมีผล  ทั้งน้ีจะเห็นไดวาเน้ือหาตางๆท่ีกลาวมานี้มีความใกลเคยีงกับชีวติจริงของ
ผูเรียน ชวยสรางความสัมพันธและบรรยากาศในชั้นเรียนที่ดีตอกัน ซ่ึงผูวิจัยสังเกตเห็นวานักเรียนมี
ความสนใจ สนุกและไมรูสกึเครียดในระหวางการทํากิจกรรม ประกอบกับความคดิเห็นของนักเรียน
ซ่ึงไดจากแบบวัดเจตคติพบวา นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 80) รูสึกสนุกกับการทาํกิจกรรมที่คุณครู
ใหในชั่วโมงการเขียนภาษาอังกฤษ สงผลใหนักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถดานการเขียน
ภาษาอังกฤษใหดีขึ้นได ดังคํากลาวของซาวิยอง (Savingnon. 1972) การดเนอร (Gardner. 1981) 
กมลรัตน หลาสุวงษ (2538) และทิศนา แขมมณี (2002) ที่วาความพอใจและความสนุกสนานของ
ผูเรียนจะทําใหนักเรียนเกิดความรักในการเรียนและสามารถพัฒนาตนเองได 

1.3  บรรยากาศการทํางานรวมกันของนักเรียน เม่ือนักเรียนทํากิจกรรม บรรยากาศการ
ทํางานรวมกันเปนไปดวยดี ผูวิจัยสังเกตเห็นวานักเรียนรูสึกชอบการทํากิจกรรมกลุม โดยมีการ
ชวยเหลือกันทํางาน รูจักแบงหนาที่กันตามความถนัด มีการยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน 
และมีความตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จสมบูรณ ทั้งน้ีจากแบบวัดเจตคตยิังพบวานักเรียน
รอยละ 75 ชอบการเรียนการเขียนเพราะมีโอกาสรวมทํากิจกรรมกับเพ่ือน และมีนักเรียนถึงรอยละ 
80 ที่เห็นดวยวากิจกรรมกลุมไมทําใหผูเรียนมีพัฒนาการทางความรูภาษาอังกฤษชาลง สอดคลอง



กับคํากลาวของเฮดจ (Hedge. 2000: 28) ที่วา การใหผูเรียนทํางานรวมกันมีขอดีคือ เปนการระดม
สมอง ทําใหไดความคิดหลากหลาย เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูรวมกัน ผูที่เรียนเกงจะได
ชวยเหลือเพ่ือนที่ออนกวา ทําใหเกิดบรรยากาศในการเรียนที่ดี ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาเพ่ือการสื่อสารในดานตางๆ  

2.  นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติมีเจตคตติอการเรียนการเขียน
ภาษาอังกฤษดีกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 โดยการประเมินผลกอนการ
ทดลองนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเจตคตติอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษอยูที่ 3.89 จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน ในขณะที่หลังการทดลองนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเจตคตติอการเรียนการเขียน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้นอยูที่ 4.15 ซ่ึงผลการวิจัยดังกลาวน้ีเปนไปตามสมมุติฐานทีต่ัง้ไว ทั้งน้ีเปนผลอัน
เน่ืองมาจาก 

2.1  กระบวนการจดัการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติเปนการจัดการเรียนรูที่สงเสรมิใหเกิด 
ปฎิสัมพันธกันระหวางผูเรยีนกับผูเรียน มีกิจกรรมเปนสื่อกลางในการเรียนรูทางภาษา นักเรียนได
ลงมือทํากิจกรรมที่มีความหลากหลายและใกลเคียงกบัสถานการณการใชภาษาในชีวติจริง ไดพบ
เห็นภาษาที่ใชจริงในชีวติประจําวันในระดับที่นักเรียนสามารถเขาใจได ซ่ึงกระบวนการเรียนรู
ทั้งหมดนี้สงผลใหการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษโดยวิธีน้ีเปนที่ชืน่ชอบของนักเรียน ดังจะเห็นได
จากผลการประเมินเจตคติทีมี่ตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษจากแบบวัดเจตคติที่ผูวิจัยทําขึ้น 
และพบวากอนการทดลอง มีนักเรียนรอยละ 30 ที่ไมอยากเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ ในขณะที่
หลังการทดลองมีนักเรียนเพียงรอยละ 5 ที่ไมอยากเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ เชนเดียวกบัใน
งานวิจัยหลายชิ้นที่ระบวุานักเรียนสวนใหญชอบกิจกรรมการเรียนรูทีมี่ลักษณะหลากหลาย ไดทํา
หลายๆอยาง ไดทดลอง ลงมือทํา ไปทัศนศึกษา สืบคนความรูจากแหลงความรูตางๆ นักเรียนชอบ
แสดงออกและนําเสนอผลงานของตนเองดวยความภาคภูมิใจ (ทิศนา แขมมณี. 2002: 46-47)  
 2.2 ความสําเร็จในชิ้นงาน และผลคะแนนทีไ่ดรับจากการประเมินชิ้นงานของผูวิจัยเปน
ตัวบงชี้ใหนักเรียนรูถึงพัฒนาการความสามารถในดานการเขียนภาษาอังกฤษของตนเอง อันเปน
การเสริมแรงใหนักเรียนมีเจตคตทิี่ดีตอการเรียนการเขยีนภาษาอังกฤษ ทั้งน้ีเม่ือนักเรียนประสบ
ความสําเร็จในการทํากิจกรรมและไดเห็นคุณคาของการเขียนภาษาอังกฤษจากการที่ไดฝกเขียน
ภาษาอังกฤษในสถานการณจริง ทําใหนักเรียนรูสึกชอบการเขียนและอยากจะเรียนรูเพ่ิมเติม จาก
ผลการประเมินเจตคตติอการเรียนการเขยีนภาษาอังกฤษหลังการทดลองพบวานักเรียนสวนใหญ 
(รอยละ 92.5) อยากมีโอกาสที่จะเรียนการเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มเตมิอีก และมีนักเรียนถึงรอยละ 
97.5 ที่รูสึกภาคภูมิใจในงานเขียนภาษาอังกฤษของตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของซาวิยอง 
(Savingnon. 1972); ชอมสก้ี (Chomsky. 1965); การดเนอร (Gardner. 1981); และออลเลอร และ
คณะ (Oller; et al. 1977) ที่วาเจตคติกับความสําเร็จในการเรียนภาษามีความสมัพันธกันใน
ทางออม กลาวคือ เจตคติทีดี่จะชวยใหผูเรียนเรียนภาษาไดสําเร็จ และความสําเรจ็ในการเรียนนี้จะ
ชวยสงผลกลบัไปสูเจตคตดิวย โดยผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาสูง จะมีแนวโนมที่มีเจตคติตอ
การเรียนภาษาสูงขึ้นดวย 



ขอจํากัดในการทําวิจัย 
 1. ผูเรียนมีเวลาในการปฏบิัติงานไมตอเน่ือง เน่ืองจากตองเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียน เชน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันพอ และกิจกรรมวันขึ้นปใหม ทําใหการจัดการเรียนรูไม
ตอเน่ืองเทาทีค่วร  
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนที่มีความสามารถดานภาษาตางกันมาก 
ทําใหบางบทเรียนไมสงเสริมใหนักเรียนที่เกงมากเกิดความอยากเรยีนรูเทาที่ควร อยางไรก็ตาม
ผูวิจัยไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวน้ีในระหวางการทดลองและไดเตรียมกิจกรรมเสริม เชน การให
นักเรียนกลุมเกงฝกเขียนเรียงความที่มีความยาวไมต่ํากวา 500 คํา ในหัวขอทีใ่กลเคียงกับหัวขอใน
แตละบทเรยีนตามแผนการสอนที่ใชในการวิจัย แตอยางไรก็ตามผูวจัิยไมสามารถดําเนินการสอน
เฉพาะกลุมไดเน่ืองจากมีขอจํากัดทางดานเวลา 

 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในดานการเรียนการสอน 
 1.1  ทักษะการเขียนเปนทักษะทีย่ากและซับซอน ดังน้ันการพัฒนาความสามารถของ
ผูเรียนดานการเขียนภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติจึงควรคํานึงถึงเวลาใน
การเรียนใหเหมาะสมกับแตละกิจกรรม ไมควรรีบเรงเกินไปอันจะเปนการเพ่ิมภาระงานใหกับ
นักเรียน เชนแผนการเรียนรู 1 แผนอาจใชเวลาประมาณ 3-4 คาบเรยีน เปนตน 
 1.2  การจัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรูแบบเนนงานปฏบิัติพบวา นักเรียนชอบทํางาน
กลุม ชอบชวยเหลือ ปรึกษาหารือกันระหวางการทํางาน รวมทั้งชอบการแขงขันกันนําเสนอผลงาน
ของตนเอง ดังน้ันการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบตัิควรคํานึงถึงการมีสวนรวมในการทํางาน
ภายในกลุม โดยควรจัดกลุมนักเรียนใหมีลักษณะคละความสามารถกัน เพ่ือใหโอกาสนักเรียนได
เรียนรูและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 1.3 กิจกรรมในการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตคิวรเปนกิจกรรมที่มีความ
หลากหลาย ชดัเจน ทาทายผูเรียน และคาํนึงถึงความยากงายของเนื้อหาใหมีความเหมาะสมกับ
ความแตกตางทางความสามารถของผูเรียนแตละบุคคล ทั้งน้ีผูสอนอาจจะสรางกิจกรรมเสริม
เพ่ิมเติมใหแกนักเรียนกลุมเกง เพ่ือที่วานักเรียนกลุมน้ีจะไดไมเกิดความรูสึกเบื่อหนาย และสามารถ
พัฒนาความสามารถที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึน้ไปอีก 
 1.4 ในการตรวจงานเขียนเพ่ือใหนักเรียนเขาใจไดตรงประเด็นและสามารถไปศึกษา
คนควาเพ่ิมเตมิได ผูสอนควรอธิบายสัญลกัษณที่ใชในการตรวจงานเขียนใหนักเรียนเขาใจอยางชัด
แจง เพ่ือใหนักเรียนเห็นขอผิดพลาด และสามารถใชความรูที่ไดเรียนมาแกไขขอผิดพลาดนั้นๆ ของ
ตนเองไดอยางถูกตอง เพ่ือผูเรียนจะไดพัฒนาความสามารถไดอยางเต็มที ่
 
 



 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 ควรมีการวิจัยเพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ
ระหวางการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติกับการจัดการเรียนรูในรูปแบบอ่ืนๆ เชน การจัดการ
เรียนรูแบบเนนกระบวนการ (Process Approach) การจัดการเรียนรูแบบเนนการเรียบเรียง
ไวยากรณและวากยสัมพันธ (The Grammar-Syntax-Organization Approach) การจัดการเรียนรู
แบบเนนรูปแบบอนุเฉท (The Paragraph-Pattern Approach) การจัดการเรียนรูแบบอรรถฐาน 
(The Genre Based Approach) เพ่ือเปนแหลงขอมูลในการศึกษาคนควา และนําไปใชประโยชน
ตอไป 
 2.2 ควรใชเวลาในการทําการทดลองเพิ่มขึ้น เพราะทักษะการเขียนเปนทกัษะที่ยาก 
และตองใชเวลาเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
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ปพ. ๕/๒ 

-คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ อ. 42102 
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต 
-ผลการเรียนรูที่คาดหวัง วชิาภาษาอังกฤษ 
อ. 42102 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต 
-ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 



 
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต 

คําอธิบายรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรู      ภาษาตางประเทศ  

รหัสวิชา   อ42102      รายวิชา     ภาษาอังกฤษ      ภาคเรียนที่  2       ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่  5 

จํานวน     คาบ / สัปดาห          จํานวน    2.0    หนวยกิต 

              สาระการเรยีนรูพ้ืนฐาน              สาระการเรียนรูเพ่ิม 

 
ฝกฟง  พูด  อาน  เขียน  วิเคราะห  และพิจารณาเก่ียวกับทักษะตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

การฟง ฟงบทสนทนา  เร่ืองเลา  ขอความตาง ๆ    คําช้ีแจง  คําบรรยาย  คําแนะนํา  ความคิดเห็น  
ขอมูล  ขอความ  ขาวสาร  บทความ  สารคดี  บันเทิงคดี  ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส  
และเขาใจนํ้าเสียงของผูพูดเก่ียวกับชีวิตประจําวัน  โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะหและตีความ 

การพูด พูดส่ือความเก่ียวกับชีวิตประจําวัน  แสดงความคิดเห็น  ความตองการ  การใหขอมูล  อธิบาย  
บรรยาย  เปรียบเทียบ  แสดงความรูสึก  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองราว  
เหตุการณท้ังในปจจุบัน  อดีต  อนาคต  การเสนอบริการ  การเจรจาตอรอง  การวางแผนใน
การเรียน  การนําเสนอขอมูล  เร่ืองราว  รายงานเก่ียวกับประสบการณ  รวมท้ังเหตุการณ
หรือเร่ืองท่ัวๆ ไป  ตลอดจนความคิดรวบยอดเก่ียวกับเหตุการณตาง ๆ กิจกรรม  สินคา  หรือ
บริการในทองถิ่น  นําเสนอบทกวี  บทละครส้ัน  พูดแสดงความคิดเห็นตอวัฒนธรรม  
ประเพณี  ความเช่ือ  ความเปนอยูของเจาของภาษา  ประโยชนและคุณคาการใช
ภาษาตางประเทศ  ในการแสวงหาความรูและการเขาสูสังคม  และการประกอบอาชีพ  โดยใช
กระบวนการฝกปฏิบัติทางภาษา  กระบวนการส่ือความ   กระบวนการเรียนรูรวมกัน  และ
กระบวนการคิด  วิเคราะห  และกระบวนการแกปญหา 

การอาน อานออกเสียงบทอาน  ขอความ  บทสนทนา  ขาวสาร  บทความ  สารคดี  บันเทิงคดี  ส่ือ
ส่ิงพิมพ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส  บทกวี  บทละครส้ัน  ความแตกตางระหวางภาษาตางประเทศ  
กับภาษาไทยในเรื่องสํานวน  ประโยค  รวมท้ังความเห็นและความตางระหวางวัฒนธรรมเจา
ขอภาษากับของไทยท่ีมีอิทธิพลตอการใชภาษา  โดยใชกระบวนการส่ือความ  กระบวนการ
คิดวิเคราะห    กระบวนการตีความและถายโอนทางภาษา  กระบวนการเช่ือมโยงความรูกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ 

การเขียน เขียนขอความส้ัน ๆ  เขียนบรรยาย  เขียนเรียงความและยอความ   เลาเร่ือง  แสดงความ
คิดเห็นรวบยอด  เขียนอธิบาย  บรรยาย  เปรียบเทียบ  การใชภาษาแสดงความรูสึกเก่ียวกับ
เหตุการณท้ังในอดีต  ปจจบุัน  อนาคต  พรอมท้ังใหเหตุผล  เขียนเสนอบริการแกผูอื่นโดยใช
ส่ือเทคโนโลยี  การเขียนในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือการส่ือสาร  การสมัครงาน  การประกอบอาชีพ  
การปฏิบัติงาน  การศึกษาตอ  การเผยแพรขาวสาร  ขอมูล  การประชาสัมพันธ  การแขงขัน  
เพ่ือสรางความรวมมือโดยใชกระบวนการถายโอนทางภาษา   กระบวนการเช่ือมโยงความรู
กับสาระการเรียนรูอื่น ๆ  กระบวนการคิดวิเคราะห  การสังเคราะห 

 เพ่ือใหผูเรียนเห็นประโยชนและคุณคาของการเรียนรูภาษาตางประเทศ  มีเจตคติท่ีดีตอภาษาและ
วัฒนธรรมตางประเทศ  โดยใชภาษาในการสื่อความหมายในสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีมารยาทถูกตอง  ตาม
กาลเทศะและบุคคล  ใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูวิชาอื่น ๆ และประยุกตใชภาษาเพื่อการทํางาน  การ



ประกอบอาชีพ  และชีวิตประจําวันในการพัฒนาบุคลิกภาพของการเปนผูนํา  มีความคิดสรางสรรค    ทันตอการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมโลก 

ปพ. ๕/๓ 
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
กลุมสาระการเรียนรู     ภาษาตางประเทศ 

รหัสวิชา   อ42102         รายวิชา   ภาษาอังกฤษ     ภาคเรียนท่ี  2         ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี  5 
จํานวน      คาบ / สัปดาห          จํานวน    2.0    หนวยกติ 

    สาระการเรียนรูพื้นฐาน            สาระการเรียนรูเพิ่ม 
 

ที่ สาระ ที่ ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 
1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 1 เขาใจน้ําเสียง  ความรูสึกของผูพูดคําแนะนํา  และคําบรรยายที่ยากมากข้ึน  และใช

สารสนเทศไดอยางถูกตอง 
  2 อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อานได

อยางมั่นใจ 
  3 เขาใจ  ตีความ  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับส่ือที่ไมใชความเรียง ในรูปแบบตาง ๆ ที่

ซับซอนข้ึนไดอยางสรางสรรค 
  4 วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทความ  สารคดีที่ซับซอนข้ึน  จากส่ือส่ิงพิมพ

อยางมีวิจารณญาณ 
  5 ใชภาษาเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและสามารถดําเนินการส่ือสารตอเนื่องและ

เหมาะสมโดยใชเทคโนโลยีที่มอียูไดอยางถูกตอง 
  6 ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็นและเสนอบริการแกผูอื่นโดยใชส่ือเทคโนโลยีไดอยางมี

วิจารณญาณ 
  7 ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล  อธิบายบรรยาย  เปรยีบเทยีบ  แลกเปลี่ยนความรูเก่ียวกับ

เรื่องราว  หรือประเด็นปญหาตาง ๆ ตลอดจนเหตุการณปจจุบันในชมุชนและสังคมไดอยาง
สรางสรรค 

  8 ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเก่ียวกับเหตุการณทั้งในอดีต  ปจจุบันและอนาคต  
พรอมทั้งใหเหตุผลโดยใชประโยชนจากส่ือการเรียนทางภาษาไดอยางถูกตอง 

  9 นําเสนอขอมูล เรือ่งราว  รายงานที่เก่ียวกับประสบการณและเรือ่งทัว่ไปไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 

  10 นําเสนอความคิดรวบยอดเกีย่วกับเหตุการณตาง ๆ และบริการในทองถิ่นของตนดวย
วิธีการท่ีหลากหลายไดอยางมีวิจารณญาณ 

  11 นําเสนอความคิดเห็นที่ดีตอเหตุการณตาง ๆ กิจกรรม  สินคา  หรือบริการไดอยาง
สรางสรรคและมปีระสิทธภิาพ  

  12 นําเสนอบทกวีหรือบทละครส้ัน (skit)  โดยใชโครงตามแนวคิดของเจาของภาษาไดอยาง
สรางสรรค 

2 ภาษาและวัฒนธรรม 13 ใชภาษาและทาทางในการส่ือสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคล  กาลเทศะและวัฒนะธรรมของ
เจาของภาษาไดอยางมีเหตุผล 

  14 แสดงความคิดเห็นตอวัฒนธรรม  ประเพณี  ความเชื่อและความเปนอยูของเจาของภาษาได
อยางมีวิจารณญาณ 



โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

กลุมสาระการเรียนรู     ภาษาตางประเทศ 
รหัสวิชา   อ42102      รายวิชา   ภาษาอังกฤษ     ภาคเรียนที่  2         ชั้นมัธยมศึกษาป

ที่  5 
จํานวน   2   คาบ / สัปดาห          จํานวน    2.0    หนวยกิต 

    สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน            สาระการเรียนรูเพ่ิม 

 
ท่ี สาระ ท่ี ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
2 ภาษาและ

วัฒนธรรม 
15 เขาใจความแตกตางระหวางภาษาตางประเทศกับภาษาไทยในเร่ืองสํานวน  ประโยคได

อยางมีวิจารณญาณ 
  16 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทยท่ีมี

อิทธิพลตอการใชภาษาไดอยางมีวิจารณญาณ 
  17 เห็นประโยคของการรูภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรู  การเขาสูสังคมไดอยางมี

วิจารณญาณ 
  18 เห็นคุณคาและจดักิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมไดอยางสรางสรรค 
  19 ตระหนักในคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมท่ีเรียนและนําความรู  ความเขาใจเก่ียวกับภาษา

และวัฒนธรรมมาประยุกตในการพัฒนาตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม 
20 สังเคราะหเน้ือหาสาระภาษาตางประเทศท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ อยางมี

วิจารณญาณ 
3 ภาษากับ

ความสัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น 

21 สังเคราะหเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ เปนภาษาตางประเทศ  ได
อยางถูกตองเหมาะสม 

4 ภาษากับ
ความสัมพันธกับ
ชุมชนและโลก 

23 ใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตาง ๆ ภายในสถานศึกษาและชุมชนดวยวิธีการและ
รูปแบบท่ีหลากหลาย 

  24 ใชภาษาตางประเทศส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ กับบุคคลภายในสถานศึกษาไดอยางม่ันใจ 
  25 ใชภาษาตางประเทศ  เพ่ือการสื่อสารในการทํางาน  สมัครงานและประกอบอาชีพไดอยาง

ถูกตอง 
  26 ใชภาษาตางประเทศในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข  โดยรูจักควบคุมตนเอง  

รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  แสดงความคิดเห็นของตนอยางมีเหตุผล 
  27 ใชภาษาตางประเทศเฉพาะดานเพ่ือการสื่อสาร  การจัดการดานการเรียน  การศึกษาตอได

อยางมีวิจารณญาณ 
  28 ใชภาษาตางประเทศเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล  ขาวสารของชุมชน ทองถิ่นและ

ประเทศชาติไดอยางสรางสรรค 
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Unit 1: The blind date     
 Name…………………………… 
Worksheet 1      
 Class…………..No………….. 
Exercise 1: you will see a picture of Paula’s family which she sent to her friend. On the back of it, 
she wrote a brief note to describe the members of her family. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identify the persons in the picture by matching the number below with the list of the persons in 
Paula’s family.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 Number 

Father  

Mother  

Elder brother  

Sister-in-law  

Younger sister  

Cousin  

Paula  

 

This picture was taken the day I went picnicking with my family. 
My father, 62, almost bald, is on the far left. My mother, 60, is the old 
lady wearing glasses. She has short and wavy hair. She has a rather 
plump figure. My elder brother, a man of average height with a 
moustache is standing next to his wife the young woman who has

 

 



 
 
Exercise 2: Find the words used to describe the members of Paula’s family and group them to the 
right column below. 

Height build age complexion hair face eyes 
Distinguishing 

features 
        

 



Group the vocabulary in the box below to the right topic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tall   slim  young  straight   oval  wrinkles 
bald  curly  middle-aged of medium height plump  skinny 
short  stout  in his early teens dark  frizzy  a bent back 
freckles square  fair  a bit overweight slender  old  
tanned  wavy  round  a scar   a mole  a beard 
a birthmark of average height well-built in her mid twenties fat pale 

Vocabulary for describing people 

Build 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Height 
1. 
2. 
3. 
4. 

Distinguishing 
features 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Face 
1. 
2. 
3. 

Hair 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

Complexion 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

Age 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 



Unit 1: The blind date     
 Name…………………………… 
Worksheet 2      
 Class…………..No………….. 

Exercise 1 Edit the following sentences 
1. I have a big eye and a oval face. 

..................................................................................................................................................... 
2. He is an average built and dark complexion. 

..................................................................................................................................................... 
3. She is rather slender figure with a curly hair. 

..................................................................................................................................................... 
4. My sister’s hair are long and straight. 

..................................................................................................................................................... 
5. My uncle has a well built. 

..................................................................................................................................................... 
6. He has of average height and build. 

..................................................................................................................................................... 
7. My mother is a attractive woman who is a slender figure. 

..................................................................................................................................................... 
8. ............................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 
Exercise 2 Fill in the blanks with the words given. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My mother is an attractive woman. She is 
(1.)………………………………and build. 
Although she is twenty years older than I am., 
she looks a lot 
(2.)………………………………………. Many 
people think she looks like a sister than a 
mother. The only sign of her age is her hair. 
When she was younger, her hair was 
(3)……………………… and 
(4) N

 
1. straight 
2. good-
looking 
3. of 
average 
height  
4. rich 
5. 

i kl



 









Unit 2: My dream room    
 Name…………………………… 
Worksheet 1      
 Class…………..No………… 

The director has a plan to build a new multi-purpose room for high-school students to 
use in their free time. She wants the students to design the room by themselves. She 
holds a competition to find the best room in student’s dream. 
Draw a plan of your new room and arrange the furniture and other items in it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Write a description of your room. 

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

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

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

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

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

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

 



............................................................................................................  
Unit 2: My dream room    
 Name…………………………… 
Worksheet 2      
 Class…………..No………… 

The following sentences go together to form a complete paragraph but they are in the 
wrong order. Put them in the right order. 
 
No. Sentences 

 
a. In the back there is a large private yard where there is a huge mango tree and many 
flowers beds. 

 
b. On the outside, the house looks like most in that area. It is surrounded by a low wall 
with a fancy iron fence on the top of it. 

 c. Here guests are greeted and entertained. 

 d. My house is an old but comfortable building in a suburb of Bangkok. 

 e. I had my room painted a rich blue with white trim curtains and a bedspread to match. 

 f. Inside the house, in the front is a large sitting room with fancy furniture. 

 
g. There are other houses in the neighborhood that are more expensive, bigger and 
even prettier but I have fond memories of my home and always feel homesick whenever 
I am far from home. 

 h. In front there are many tall bushes that have bright flowers on them most of the year. 

 i. Upstairs are three bedrooms, one of which I had all to myself most of last year. 

 
j. In the back there is a large kitchen. On one side there is a large dinner area and on 
the opposite side is my comfortable study room. 

 
k. Under the mango tree there are a table and chairs where we can sit and have a cold 
drink in the late afternoon. 

 



 
 
 

















Unit 5: Memories in School                   Name…………………………… 
Worksheet 1      Class…………..No………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

One day, while I was taking a taxi to MBK, the taxi driver and I chatted a lot. 
He seemed like a really fun guy. He told me most passengers liked to choose the 
newer taxis but he owned an older taxi it meant he often had to drive for a long 
time before getting a passenger. However, he said he understood that everyone has 
the right to choose the best thing for themselves. 

As we arrived at MBK, I realized I had forgotten my wallet at home! I was 
embarrassed to tell the driver but when I did, to my surprise, he said it was okay. 
This surprised me a lot because he was just a taxi driver trying to earn a living but 
he had a good heart and helped me. My mistake taught me that there are still some 
good people around.  Lastly, I hope I can help him some day. 

1. Who was/were involved in the story? 

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

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

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

2. What happened? 

4. Where did the story happen? 

5. How did the story end? 

3. When did the story happen? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Unit 5: Memories in School                   Name…………………………… 
Worksheet 2      Class…………..No………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Asking myself 

What happened? 

When did it 
happen? Where did the 

story happen? 

How did you 
feel about the 
story? 
 How did the 

story end? 

Who was 
involved in the 
story? 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

--แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนกอนและหลังการทดลอง 
-แบบประเมินและเกณฑการประเมินความสามารถดานการเขียน
ภาษาอังกฤษ 
-แบบวัดเจตคติตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ





2. Situation: You are an editor of NJ magazine. Many people write a letter to ask for your advice. Read 
these letters. Choose only ONE letter. In the space provided, give him/ her some advice. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The letter number  

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

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

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

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

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

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

I’m 16 years old, 
and this is my first 
letter to you. I want to 
study abroad, and   I’m 
going to apply for a 
scholarship. 

Right now, I’m 
preparing myself for a 
test, but my problem is 
speaking with native 
speakers. 

As I was speaking 
to my native speaking 
teacher in the school, 

I’m stressed out about 
the admission Test. Most 
students take special 
classes to prepare 
themselves for O-Net and 
A-Net exams. I can see 
the pressure in their 
faces. I prefer to spend 
my vacations with my 
family and friends ever 
though in the back of my 
mind I know I should be 
studying. If you were in 
my situation, what would 
you do? 

I’m worried about 
my closest friend 
in our group. She 
has just started 
hanging out with 
the girl who I 
know is bad one. 
If She knew 
about the bad 
girl’s behavior, 
she‘d stop hanging 
out with her and 
be my best friend 
again. I don’t 
want this bad girl 
around my friend 
and don’t want to 
lose my friend. 
Please help me. 

1. 2. 
3. 

 



3. You are interested in attending a student exchange programme. You, then, have to write 
a paragraph (at least 80 words) telling about yourself to the university. Your paragraph must 
be about: 

 Your personal detail. What is your name?, How old are you?, Where are you 
studying?, What are you studying? 
 Your interest or activities. What do you in your free time?, What activity have you 
ever done in school? 
 Your plan: What would you do to present Thailand, if you could be an exchange 
student?   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Good Luck 
 

 
 

Miss Suphatha Rachayon 
 



แบบประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ 
การประเมินครั้งที่ .................. วันที่....................เดือน.......................................พ.ศ. ................... 
เรื่อง.............................................................................................................................................. 

คําชี้แจง ประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนหลังจากทํากิจกรรมเสร็จแลว 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ชื่อ-สกุล 
เนื้อหา 

 
6 

การเรียบ
เรียง 

4 

คําศัพท 
 
4 

การใช
ภาษา 

4 

กลไกทาง
ภาษา 

2 

 
รวม 

 
20 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       



เกณฑการประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลงัการทดลอง 
 
 กําหนดเกณฑการประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษไว 5 ดาน คือ 

1. เน้ือหา 6  คะแนน 
2. การเรียบเรียง 4  คะแนน 
3. คําศัพท 4  คะแนน 
4. การใชภาษา  4  คะแนน 
5. กลไกทางภาษา 2 คะแนน       

รวม 20  คะแนน  
  
 ระดับความสามารถในแตละดาน แบงเปน 4 ระดับ ไดแก 
  คะแนน   หมายถึง 
 ระดับที่ 4 16-20 ดีมาก (Very good) 
 ระดับที่ 3 13-15 ดี (Good) 
 ระดับที่ 2 10-12 พอใช (Fair) 
 ระดับที่ 1 0-9 ออน (Poor) 

    
 ดัดแปลงจากเกณฑของ เจคอบส และคณะ (Jacobs, et al. 1981: 69-105) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑการประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลงัการทดลอง 
องคประกอบ คะแนน ระดับความสามารถ เกณฑ 

6-5 ดีมาก 
มีความรูในเรือ่งที่เขียนเปนอยางดี เน้ือหา
มีความสอดคลองกับหัวขอที่กําหนด และ
ขยายความได 

4-3 ดี 
มีความรูในเรือ่งที่เขียนพอประมาณ ขอมูล
อยูในวงจํากัด เน้ือหาสวนใหญสัมพันธกับ
หัวขอเรื่องแตขาดรายละเอียด 

2-1 พอใช 
การแสดงความคิดเห็นไมชัดเจน การ
เรียบเรียงเน้ือหาไมราบร่ืน ไมตอเน่ืองกัน 

เน้ือหา 

0 ออน 
ไมมีการเรียบเรียงเน้ือหาหรือไมเพียงพอ
ตอการประเมิน 

4 ดีมาก 

แสดงความคดิเห็นไดอยางชัดเจน  มี
ขอมูลมาสนับสนุน กระชับไมเยิ่นเยอ 
เรียบเรียงเน้ือหาไดอยางดี มีการจัดลําดับ
เหตุผลและความสอดคลองไดดี 

3 ดี 

การแสดงความคิดเห็นไมคอยชัดเจน มี
ขอความสนับสนุนบางแตยงันอยไป การ
เรียงลําดับขั้นตอนยังไมสมบูรณ มีความ
ตอเน่ืองและสอดคลองกันพอประมาณ 

2 พอใช 
การแสดงความคิดเห็นไมชัดเจน การ
เรียบ เรียงเน้ือหาไมราบร่ืน ไมตอเน่ืองกัน 

การเรียบเรียง 

1-0 ออน 
ไมมีการเรียบเรียงเน้ือหาหรือไมเพียงพอ
ตอการประเมิน 

4 ดีมาก 
สามารถใชศพัท  สํานวนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความรอบรูในรูปแบบของ
คํา 

3 ดี 
ใชศัพท สํานวนผิดบางบางครั้งแตยังสื่อ
ความหมายได 

2 พอใช 
ใชศัพทในวงจํากัด ใชศัพทและสํานวนผิด
บอย ความหมายคลุมเครือ 

คําศัพท 

1-0 ออน 
มีความรูเรื่องศัพท สํานวนนอยมาก
หรือไมเพียงพอตอการประเมิน 



 
องคประกอบ คะแนน ระดับความสามารถ เกณฑ 

4 ดีมาก 

ใชโครงสรางซับซอนอยางมีประสิทธิภาพ 
พบขอผิดนอยมากในเรื่องความสอดคลอง
ระหวางประธานและกริยา กาล จํานวน 
การเรียงคําตามหนาที่ คํานําหนานาม คํา
สรรพนาม คําบุพบท 

3 ดี 

ใชโครงสรางงายๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มีปญหาเล็กนอยในการใชโครงสรางที่
ซับซอน แตความหมายสวนใหญยัง
ชัดเจน 

2 พอใช 

มีปญหามากในเร่ืองโครงสรางประโยคทั้ง
โครงสรางซับซอนและธรรมดา มี
ขอผิดพลาดบอยคร้ัง ความหมาย
คลุมเครือ สับสน 

การใชภาษา 

1-0 ออน 
ไมสามารถสรางประโยคได มีขอผิด
มากมาย สื่อสารไมไดหรือไมเพียงพอตอ
การประเมิน 

2 ดีมาก 

มีความรูในเรือ่งรูปแบบการใชภาษา พบที่
ผิดพลาดนอยมากในเรื่องการสะกดคํา 
การใชเคร่ืองหมายตางๆ การใชตวัอักษร
ตัวใหญ และการยอหนา 

1.5 ดี 

พบที่ผิดพลาดบางในเรื่องการสะกดคํา 
การใชเคร่ืองหมายตางๆ การใชตวัอักษร
ตัวใหญ และการยอหนา แตยังสื่อ
ความหมายได 

1 พอใช 

ผิดบอยในเรื่องการสะกดคํา การใช
เคร่ืองหมายตางๆ การใชตวัอักษรตวัใหญ 
และการยอหนา ลายมืออานไดยาก 
ความหมายคลุมเครือ สับสน 

กลไกทางภาษา 

0.5-0 ออน 
ไมมีความรูในเรื่องรูปแบบการใชภาษา 
ลายมืออานไมออก หรือไมเพียงพอตอ
การประเมิน 



แบบวัดเจตคติตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ 
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ (Task-based) 

 
คําช้ีแจง 

1. แบบวัดน้ีตองการถามความคิดเห็น ความรูสึกของผูเรียนตลอดจนการเห็นประโยชนและ
คุณคาทั้งในดานดีและดานไมดีที่มีตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใหผูเรียนไดอานขอความ
แตละขอแลวใหเลือกคําตอบตามความคดิเห็นและความรูสึกที่แทจริงของผูเรียนทีมี่ตอการเรียนการ
เขียนภาษาอังกฤษ คําตอบของผูเรียนจะไมมีถูกหรือผิด และไมมีผลตอการพิจารณาคะแนน
สอบของผูเรียนแตประการใด ทั้งน้ีคําตอบทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาเปนความลับ โดยนํา
ผลรวมไปใชในการวิจัยทางวิชาการเทาน้ัน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ฉะนั้นขอใหผูเรียนตอบดวยความสบายใจ แสดงความคิดเห็นอยางเสรี  
 2. วิธีตอบแบบวัด กรุณาขดีเคร่ืองหมาย  ลงในชองทางขวามือทีต่รงกับความคิด 
ความรูสึกของผูเรียนมากทีสุ่ด เพียงขอละ 1 ชองเทาน้ัน ซ่ึงในขอหน่ึงๆ จะมีคําตอบใหเลือก 5 
ระดับ 
 

 
 

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 
 
 

 
 

5 เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคดิ ความรูสึกทีมี่ตอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของผูเรียนมากที่สุด 

4 เห็นดวย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคดิ ความรูสึกทีมี่ตอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของผูเรียนมาก 

3 ไมแนใจ หมายถึง ขอความนั้นบางคร้ังก็ตรง บางครั้งก็ไมตรงกับความคดิ 
ความรูสึกที่มีตอการเรียนวชิาภาษาอังกฤษของผูเรียน 

2 ไมเห็นดวย หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความคิด ความรูสึกที่มีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษของผูเรียนมาก 

1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความคิด ความรูสึกที่มีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษของผูเรียนมากที่สุด 



ขอความ เห็นดวย
อยางยิง่ 

เห็น
ดวย 

ไมแนใจ 
 

ไมเห็นดวย 
 

ไมเห็นดวย
อยางยิง่ 

1. ในชั่วโมงการเขียนภาษาอังกฤษขาพเจามีความสนใจและตั้งใจ
เรียนเปนอยางดี 

     

2. ขาพเจารูสึกสนุกกับการทํากิจกรรมที่ครูใหในชั่วโมงการเขียน
ภาษาอังกฤษ 

     

3. ขาพเจารูสึกเครียดเม่ือตองเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ      

4. กิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษชวยสงเสริมใหขาพเจาแสดงออก
ทางภาษาไดอยางเต็มที่ 

     

5. กิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษชวยเสริมสรางความรวมมือใน
การศึกษาหาขอมูลเพื่อใหงานเขียนที่ไดรับมอบหมายสําเร็จลุลวง 

     

6. หากเลือกไดขาพเจาจะไมเลือกเรียนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ      

7. การเรียนการเขียนภาษาอังกฤษไมจําเปนสําหรับขาพเจา      

8. การเรียนการเขียนภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจามีความสนใจ
ภาษาอังกฤษรอบตัวมากข้ึน 

     

9.การเรียนการเขียนภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ยากและนาเบ่ือสําหรับ
ขาพเจา 

     

10.ขาพเจาสามารถบรรลุเปาหมายทางการศึกษาในปจจุบันไดโดย
ไมจําเปนตองเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ 

     

11. ขาพเจาชื่นชมบุคคลที่สามารถเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นไดอยางถูกตอง และขาพเจาจะพยายาม
ทําใหได 

     

12. การเขียนภาษาอังกฤษมีคุณคาตองานธุรกิจ การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา 

     

13. เม่ือเทียบกับทักษะทางดานภาษาอื่นๆ ขาพเจาชอบวิชาการ
เขียนภาษาอังกฤษมากกวา 

     

14. ขาพเจาชอบเรียนการเขียนภาษาอังกฤษเพราะในชั่วโมง
วิชาการเขียนภาษาอังกฤษ ขาพเจาไดมีโอกาสรวมทํากิจกรรมกับ
เพื่อนๆ 

     

15. ขาพเจาอยากมีโอกาสที่จะเรียนการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม
อีก 

     

16. ขาพเจาชอบใหมีการฝกเขียนภาษาอังกฤษมากๆ      

17. ขาพเจาไมชอบวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเพราะมีกฎเกณฑ
มากและยุงยาก 

     

18. ขาพเจาไมชอบกิจกรรมกลุมเพราะมีความยุงยากและทําให
ขาพเจาพัฒนาความรูทางภาษาอังกฤษไดชา 

     

19. ขาพเจารูสึกสบายใจในชั่วโมงการเขียนภาษาอังกฤษ      

20. ขาพเจาภูมิใจในงานเขียนภาษาอังกฤษ      

21. การเขียนภาษาอังกฤษไดทําใหขาพเจามีความภูมิใจในตัวเอง      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-ผลคะแนนประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนกอนและหลังการทดลอง 
-ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถดานการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังไดรับการเรียนรูแบบเนน
งานปฏิบัต ิ

-ผลคะแนนประเมินเจตคตติอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนกอนและหลังการทดลอง 
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเจตคตติอการเรียนการเขยีน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังไดรับการเรียนรูแบบเนน
งานปฏิบัต ิ

-ผลคะแนนชิน้งานเขียนของนักเรียนระหวางการทดลอง 



ตารางแสดงคะแนนความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการทดลอง 
นักเรียนเลขท่ี คะแนนกอนการทดลอง คะแนนหลังการทดลอง 

1 10 17 
2 9 11.5 
3 13 18 
4 8 16 
5 2 1 
6 17 18 
7 15 17 
8 10.5 11 
9 16 17 

10 5.5 17 
11 13 14 
12 7.5 12 
13 11 18 
14 20 20 
15 7.5 12 
16 10 17 
17 10 13 
18 8 13 
19 12 15 
20 15 18 
21 13 17 
22 16 16 
23 14 18 
24 13 18 
25 9 11 
26 6 10 
27 14 17 
28 9 11 
29 11 14 
30 7 14 
31 8 13 
32 7 10 
33 14 17 
34 6 10 
35 10 15 
36 9.5 12 
37 16.5 19 
38 10.5 11 
39 4.5 11 
40 13.5 16 

คะแนนเฉล่ีย 10.79 14.39 



ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลงั
ไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ

 
 

Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

คะแนนหลังการทดลอง 14.388 40 3.6523 .5775 
คะแนนกอนการทดลอง 10.788 40 3.8678 .6116 

 
Paired Samples Correlations 

 

  N Correlation Sig. 

คะแนนหลังการทดลอง และ คะแนนกอนการทดลอง 40 .775 .000 
 

 
Paired Samples Test 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Paired Differences 

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

99% Confidence 
Interval of the 

Difference  
  
        Lower Upper 

t 
  
  

df 
  
  

Sig. (2-tailed) 
  
  

คะแนนหลังการ
ทดลอง และ คะแนน
กอนการทดลอง 

3.6000 2.5324 .4004 2.5158 4.6842 8.991 39 .000 



ตารางแสดงรอยละของคะแนนเจตคติตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการทดลอง 
นักเรียนเลขท่ี คะแนนกอนการทดลอง คะแนนหลังการทดลอง 

1 3.29 3.52 
2 3.05 3.38 
3 3.67 4.29 

4 4.52 4.52 
5 3.95 3.62 
6 4.52 4.19 

7 4.24 4.57 
8 3.86 4 
9 4.38 4.48 

10 4.19 4.43 
11 3.43 4.48 
12 4 4.19 

13 3.76 4.57 
14 3.76 4.62 
15 3.29 3.67 

16 3.81 3.95 
17 3.9 3.95 
18 3.43 3.67 

19 3.43 4.19 
20 4.52 4.52 
21 4.05 4.48 

22 4.29 4.43 
23 3.76 4.52 
24 3.95 4.57 

25 4.14 4.19 
26 3.9 4.1 
27 3.62 3.95 

28 4.19 4.19 
29 3.62 3.81 
30 3.9 4.14 

31 3.81 3.95 
32 3.67 3.86 
33 4.43 4.71 

34 3.52 3.95 
35 3.81 3.9 
36 4.38 4.19 

37 3.76 4.24 
38 3.76 3.9 
39 3.52 3.86 

40 4.43 4.43 

คะแนนเฉล่ีย  3.89 4.15 



ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเจตคตติอการเรียนการเขยีนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลัง
ไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิ

 
Paired Samples Statistics 

 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

คะแนนหลังการทดลอง 4.15 40 .337 .053 
คะแนนกอนการทดลอง 3.89 40 .376 .059 

 

Paired Samples Correlations 
 

  N Correlation Sig. 

คะแนนหลังการทดลอง และ คะแนนกอนการทดลอง 40 .643 .000 
 
 
 

Paired Samples Test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paired Differences 
99% Confidence 
Interval of the 

Difference 
  
  

Mean 
  

Std. 
Deviation 

  

Std. 
Error 
Mean 

  Lower Upper 

t 
  
  

df 
  
  

Sig. (2-tailed) 
  
  

คะแนนหลังการทดลอง และ 
คะแนนกอนการทดลอง 

.267 .303 .048 .137 .397 5.560 39 .000 



ตารางเปรียบเทียบระดับเจตคติตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง 
ระดับเจตคติตอการเรียนการเขียน

ภาษาอังกฤษ 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
ขอความ 

X S.D. X S.D. 

1. ในช่ัวโมงการเขียนภาษาอังกฤษขาพเจามีความสนใจและตั้งใจเรียนเปนอยางดี 3.78 0.48 4.18 0.55 

2. ขาพเจารูสึกสนุกกับการทํากิจกรรมท่ีครูใหในช่ัวโมงการเขียนภาษาอังกฤษ 3.78 0.62 4.08 0.76 

3. ขาพเจารูสึกเครียดเมื่อตองเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ 3.33 1.05 3.98 0.80 

4. กิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษชวยสงเสริมใหขาพเจาแสดงออกทางภาษาได
อยางเต็มท่ี 

3.70 0.82 4.05 0.75 

5. กิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษชวยเสริมสรางความรวมมือในการศึกษาหา
ขอมูลเพ่ือใหงานเขียนท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จลุลวง 

3.93 0.66 4.05 0.60 

6. หากเลือกไดขาพเจาจะไมเลือกเรียนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ 3.78 1.07 4.08 0.83 

7. การเรียนการเขียนภาษาอังกฤษไมจําเปนสําหรับขาพเจา 4.55 0.60 4.63 0.59 

8. การเรียนการเขียนภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจามีความสนใจภาษาอังกฤษ
รอบตัวมากขึ้น 

4.18 0.68 4.30 0.65 

9.การเรียนการเขียนภาษาอังกฤษเปนวิชาท่ียากและนาเบื่อสําหรับขาพเจา 3.60 0.81 3.80 0.52 

10.ขาพเจาสามารถบรรลุเปาหมายทางการศึกษาในปจจุบันไดโดยไมจําเปนตอง
เรียนการเขียนภาษาอังกฤษ 

4.00 0.88 4.15 0.66 

11. ขาพเจาช่ืนชมบุคคลท่ีสามารถเขียนภาษาอังกฤษเพื่อติดตอส่ือสารกับบุคคล
อื่นไดอยางถูกตอง และขาพเจาจะพยายามทําใหได 

4.60 0.60 4.63 0.54 

12. การเขียนภาษาอังกฤษมีคุณคาตองานธุรกิจ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษา 

4.70 0.56 4.73 0.55 

13. เม่ือเทียบกับทักษะทางดานภาษาอื่นๆ ขาพเจาชอบวิชาการเขียน
ภาษาอังกฤษมากกวา 

3.28 0.85 3.63 0.59 

14. ขาพเจาชอบเรียนการเขียนภาษาอังกฤษเพราะในชั่วโมงวิชาการเขียน
ภาษาอังกฤษ ขาพเจาไดมีโอกาสรวมทํากิจกรรมกับเพ่ือนๆ 

3.70 0.72 3.88 0.61 

15. ขาพเจาอยากมีโอกาสท่ีจะเรียนการเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอีก 4.25 0.67 4.30 0.61 

16. ขาพเจาชอบใหมีการฝกเขียนภาษาอังกฤษมากๆ 3.70 0.76 3.95 0.64 

17. ขาพเจาไมชอบวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเพราะมีกฎเกณฑมากและยุงยาก 3.35 0.92 3.68 0.76 

18. ขาพเจาไมชอบกิจกรรมกลุมเพราะมีความยุงยากและทําใหขาพเจาพัฒนา
ความรูทางภาษาอังกฤษไดชา 

3.90 0.81 4.08 0.69 

19. ขาพเจารูสึกสบายใจในชั่วโมงการเขียนภาษาอังกฤษ 3.75 0.74 4.30 0.61 

20. ขาพเจาภูมิใจในงานเขียนภาษาอังกฤษ 3.63 0.77 4.33 0.66 

21. การเขียนภาษาอังกฤษไดทําใหขาพเจามีความภูมิใจในตัวเอง 4.20 0.72 4.50 0.72 



ตารางแสดงรอยละของนักเรียนที่ตอบแบบวัดเจตคตติอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษกอนการทดลอง 

ขอความ เห็นดวย
อยางยิง่ 

เห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิง่ 

1. ในชั่วโมงการเขียนภาษาอังกฤษขาพเจามีความสนใจและต้ังใจ
เรียนเปนอยางดี 

2.5 72.5 25 0 0 

2. ขาพเจารูสึกสนุกกับการทํากิจกรรมทีค่รูใหในชัว่โมงการเขียน
ภาษาอังกฤษ 

10 57.5 32.5 0 0 

3. ขาพเจารูสึกเครียดเมื่อตองเรยีนการเขียนภาษาอังกฤษ 5 15 35 32.5 12.5 
4. กิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษชวยสงเสริมใหขาพเจาแสดงออก
ทางภาษาไดอยางเต็มที ่

17.5 4. 37.5 5 0 

5. กิจกรรมในการเรยีนภาษาอังกฤษชวยเสริมสรางความรวมมือใน
การศึกษาหาขอมูลเพ่ือใหงานเขียนทีไ่ดรับมอบหมายสําเร็จลุลวง 

15 65 17.5 2.5 0 

6. หากเลือกไดขาพเจาจะไมเลือกเรียนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ 2.5 12.5 17.5 40 27.5 
7. การเรียนการเขียนภาษาอังกฤษไมจําเปนสําหรบัขาพเจา 0 0 5 35 60 
8. การเรียนการเขียนภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจามีความสนใจ
ภาษาอังกฤษรอบตัวมากข้ึน 

32.5 52.5 15 0 0 

9.การเรียนการเขียนภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ยากและนาเบ่ือสําหรับ
ขาพเจา 

0 12.5 22.5 57.5 7.5 

10.ขาพเจาสามารถบรรลุเปาหมายทางการศึกษาในปจจุบันไดโดยไม
จําเปนตองเรียนการเขียนภาษาองักฤษ 

0 7.5 15 47.5 30 

11. ขาพเจาช่ืนชมบุคคลที่สามารถเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นไดอยางถูกตอง และขาพเจาจะพยายามทํา
ใหได 

65 30 5 0 0 

12. การเขียนภาษาอังกฤษมีคุณคาตองานธุรกิจ การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และการศกึษา 

75 20 5 0 0 

13. เมื่อเทยีบกับทักษะทางดานภาษาอื่นๆ ขาพเจาชอบวิชาการเขียน
ภาษาอังกฤษมากกวา 

2.5 42.5 37.5 15 2.5 

14. ขาพเจาชอบเรียนการเขียนภาษาอังกฤษเพราะในชั่วโมงวิชาการ
เขียนภาษาอังกฤษ ขาพเจาไดมีโอกาสรวมทํากิจกรรมกับเพ่ือนๆ 

12.5 47.5 37.5 2.5 0 

15. ขาพเจาอยากมีโอกาสที่จะเรยีนการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมอีก 37.5 50 12.5 0 0 
16. ขาพเจาชอบใหมีการฝกเขียนภาษาอังกฤษมากๆ 15 42.5 40 2.5 0 
17. ขาพเจาไมชอบวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเพราะมีกฎเกณฑมาก
และยุงยาก 

0 20 35 35 10 

18. ขาพเจาไมชอบกิจกรรมกลุมเพราะมีความยุงยากและทําให
ขาพเจาพัฒนาความรูทางภาษาอังกฤษไดชา 

0 2.5 30 42.5 25 

19. ขาพเจารูสึกสบายใจในช่ัวโมงการเขียนภาษาอังกฤษ 0 2.5 35 47.5 15 
20. ขาพเจาภูมิใจในงานเขยีนภาษาอังกฤษ 10 50 32.5 7.5 0 
21. การเขียนภาษาอังกฤษไดทําใหขาพเจามีความภูมิใจในตัวเอง 37.5 45 17.5 0 0 



ตารางแสดงรอยละของนักเรียนที่ตอบแบบวัดเจตคตติอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษหลังการทดลอง 

ขอความ เห็นดวย
อยางยิง่ 

เห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิง่ 

1. ในชั่วโมงการเขียนภาษาอังกฤษขาพเจามีความสนใจและต้ังใจ
เรียนเปนอยางดี 

25 67.5 7.5 0 0 

2. ขาพเจารูสึกสนุกกับการทํากิจกรรมทีค่รูใหในชัว่โมงการเขียน
ภาษาอังกฤษ 

30 50 17.5 2.5 0 

3. ขาพเจารูสึกเครียดเมื่อตองเรยีนการเขียนภาษาอังกฤษ 0 2.5 25 45 27.5 
4. กิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษชวยสงเสริมใหขาพเจาแสดงออก
ทางภาษาไดอยางเต็มที ่

27.5 52.5 17.5 2.5 0 

5. กิจกรรมในการเรยีนภาษาอังกฤษชวยเสริมสรางความรวมมือใน
การศึกษาหาขอมูลเพ่ือใหงานเขียนทีไ่ดรับมอบหมายสําเร็จลุลวง 

20 65 15 0 0 

6. หากเลือกไดขาพเจาจะไมเลือกเรียนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ 0 5 15 47.5 32.5 
7. การเรียนการเขียนภาษาอังกฤษไมจําเปนสําหรบัขาพเจา 0 0 5 27.5 67.5 
8. การเรียนการเขียนภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจามีความสนใจ
ภาษาอังกฤษรอบตัวมากข้ึน 

40 50 10 0 0 

9.การเรียนการเขียนภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ยากและนาเบ่ือสําหรับ
ขาพเจา 

0 0 25 70 5 

10.ขาพเจาสามารถบรรลุเปาหมายทางการศึกษาในปจจุบันไดโดยไม
จําเปนตองเรียนการเขียนภาษาองักฤษ 

0 0 15 55 30 

11. ขาพเจาช่ืนชมบุคคลที่สามารถเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นไดอยางถูกตอง และขาพเจาจะพยายามทํา
ใหได 

65 32.5 2.5 0 0 

12. การเขียนภาษาอังกฤษมีคุณคาตองานธุรกิจ การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และการศกึษา 

77.5 17.5 5 0 0 

13. เมื่อเทยีบกับทักษะทางดานภาษาอื่นๆ ขาพเจาชอบวิชาการเขียน
ภาษาอังกฤษมากกวา 

2.5 60 35 2.5 0 

14. ขาพเจาชอบเรียนการเขียนภาษาอังกฤษเพราะในชั่วโมงวิชาการ
เขียนภาษาอังกฤษ ขาพเจาไดมีโอกาสรวมทํากิจกรรมกับเพ่ือนๆ 

12.5 62.5 25 0 0 

15. ขาพเจาอยากมีโอกาสที่จะเรยีนการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมอีก 37.5 55 7.5 0 0 
16. ขาพเจาชอบใหมีการฝกเขียนภาษาอังกฤษมากๆ 17.5 60 22.5 0 0 
17. ขาพเจาไมชอบวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเพราะมีกฎเกณฑมาก
และยุงยาก 

0 7.5 27.5 55 10 

18. ขาพเจาไมชอบกิจกรรมกลุมเพราะมีความยุงยากและทําให
ขาพเจาพัฒนาความรูทางภาษาอังกฤษไดชา 

0 0 20 52.5 27.5 

19. ขาพเจารูสึกสบายใจในช่ัวโมงการเขียนภาษาอังกฤษ 0 0 7.5 55 37.5 
20. ขาพเจาภูมิใจในงานเขยีนภาษาอังกฤษ 40 55 2.5 2.5 0 
21. การเขียนภาษาอังกฤษไดทําใหขาพเจามีความภูมิใจในตัวเอง 60 32.5 5 2.5 0 



ผลคะแนนชิ้นงานเขียนของนักเรียนระหวางการทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

no task1 task2 task3 task4 task5 task6 task7 รวม คะแนนเฉลี่ย 
1 13.5 15 17.5 19 18 14 16 113 16.14 
2 16 17 14.5 20 18 14 16.5 116 16.57 
3 13.5 14.5 17.5 20 18 17 17 117.5 16.79 
4 20 19 18.5 20 15 19 18.5 130 18.57 
5 20 0 0 0 0 0 0 20 2.86 
6 18 17.5 10 20 19 12 16 112.5 16.07 
7 16.5 15.5 18 20 17 18 17.5 122.5 17.50 
8 13.5 0 17.5 19 18 19.5 15 102.5 14.64 
9 15 14.5 16.5 19 17 17 16.5 115.5 16.50 

10 18 15.5 10 20 19 15 16 113.5 16.21 
11 16 14.5 14.5 20 14 20 16.5 115.5 16.50 
12 13.5 14.5 17.5 19 14 14 15 107.5 15.36 
13 16.5 14.5 18 20 19.5 18 18 124.5 17.79 
14 20 17 18.5 20 20 18 19 132.5 18.93 
15 18 0 10 20 10 12 13.5 83.5 11.93 
16 16.5 18 18 20 18.5 19.5 18 128.5 18.36 
17 20 0 18.5 20 13.5 20 17 109 15.57 
18 15 12 16.5 18 14 18 15.5 109 15.57 
19 19 16.5 15 19 18 20 18 125.5 17.93 
20 15 15.5 16.5 18 18 17 16 116 16.57 
21 15 17.5 16.5 18 15.5 18 17 117.5 16.79 
22 18 18.5 10 20 18.5 14 14 113 16.14 
23 19 19 15 19 20 12 17 121 17.29 
24 15 18.5 16.5 18 20 18 18 124 17.71 
25 16.5 15 18 20 15.5 12 16 113 16.14 
26 18 14.5 14 19 15 15 16 111.5 15.93 
27 18 16 14 20 19.5 19.5 18 125 17.86 
28 16 13 14.5 20 12 16 15 106.5 15.21 
29 19 19 15 19 19.5 17 18 126.5 18.07 
30 16 13 14.5 20 17 17 16 113.5 16.21 
31 19 0 15 19 0 16.5 13.5 83 11.86 
32 18 17.5 14 19 16 14 16 114.5 16.36 
33 18 18.5 14 19 19 16 17 121.5 17.36 
34 18 14 10 20 13 15 15 105 15.00 
35 19 17 15 19 16 14 17 117 16.71 
36 13.5 17.5 17.5 19 13 12 15 107.5 15.36 
37 20 19.5 18.5 20 20 20 19 137 19.57 
38 16 18.5 14.5 20 13 14 16 112 16.00 
39 16.5 13 18 20 12 18 16 113.5 16.21 
40 18 14.5 16 19 16 16 16.5 116 16.57 

เฉลี่ย 17 14 15 19 16 16 16 113 16.12 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
-ตัวอยางผลงานนักเรียน 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ ชื่อสกุล นางสาวสุภัทรา ราชายนต 
วันเดือนปเกิด 9 มีนาคม 2525 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน 30/26 หมูบานคลองเตยนิเวศน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 

10110 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครู 
สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต 
   94 ถ. สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2543 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   จากโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษา ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2547 อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาภาษาสเปน 
   จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  
 พ.ศ. 2551 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 
   จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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