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 The purpose of this study was to develop English writing 
ability of Mattayomsuksa I students of at Benchama Rach 
Rungsarit 4th School in Chachoengsao Province through task-based 
learning. The subjects were 23 Mattayomsuksa I students gained 
via simple random sampling. The instruments used for collecting 
data were three lesson plans, a pre-post writing test, two rubric-
scoring forms to evaluate the students’ writing and to carry out their 
self- evaluation and an open-ended evaluation form to analyse their 
reflective diaries. The data were statistically analyzed by mean, 
standard deviation, percentage and t-test for dependent samples.  
 The results of this study indicated that the English writing 
ability of Mattayomsuksa I students through task-based learning 
after the experiment was significantly higher at the .01 level. 
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ประกาศคุณูปการ 

 

 สารนิพนธฉ์บบันี้สาํเรจ็ไดด้ว้ยด ีเพราะผูว้จิยัไดร้บัความกรุณาอย่างยิ่ งจาก อาจารยศิ์รนินา บณุยสงวน 

ที่ ใหค้วามอนุเคราะหร์บัเป็นที่ปรกึษาสารนิพนธ ์ใหค้าํปรกึษา แนะนาํการดาํเนินการในคร ัง้น้ี ตลอดจนแกไ้ข            

ขอ้บกพร่องต่างๆ ทกุข ัน้ตอน ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ฉลยีวศร ีพบูิลชล และอาจารยเ์ตอืนตา เลาศรสุีข ที่กรุณารบั

เป็นกรรมการสอบสารนิพนธแ์ละไดใ้หค้าํปรกึษา แนะนาํเพิ่มเตมิ ทาํใหส้ารนิพนธม์คีวามถกูตอ้งสมบูรณม์ากยิ่ งขึ้น 

ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ ที่ น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยก์ลุทพิย ์โรหติรตันะ ที่กรุณาใหค้าํปรกึษา แนะนาํ ตรวจสอบและแกไ้ข

ปรบัปรุงเครื่องมอืที่ ใชใ้นการวจิยัคร ัง้นี้ ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ภาภรณ ์บญุส่ง ที่กรุณาใหค้าํปรกึษา แนะนาํเกี่ยวกบั

แนวทางการวเิคราะหข์อ้มลู และอาจารยเ์ตอืนใจ เฉลมิกิจ ที่กรุณาใหค้าํปรกึษา ความเอาใจใส่แก่ผูว้จิยัดว้ยดี

ตลอดมา 

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยส์าขาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาควชิาภาษา 

ตะวนัตก คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ ที่ ใหค้วามรูแ้ละคาํแนะนาํที่ดแีก่ผูว้จิยัมาโดยตลอด 

 ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผูอ้าํนวยการปรีชา นํา้แกว้ คณะครู-อาจารย ์และนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎ ิ4 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ที่กรุณาอาํนวยความสะดวกใหค้วามอนุเคราะห ์และใหค้วาม 

ร่วมมอือย่างดยีิ่ งในการวจิยัคร ัง้นี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อวสุิทธ ิคุณแมส่นดั เรอืงรตัน ์ญาตพิี่นอ้งทกุคน ตลอดจนผูม้พีระคุณ        

ทกุท่านที่ ใหก้าํลงัใจ และเป็นที่ปรกึษาในการแกไ้ขปญัหาต่างๆ ดว้ยดตีลอดมา  

 ทา้ยน้ีขอขอบคุณพี่ๆและนอ้งๆ สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศทกุคน ที่ ให ้       

คาํปรกึษา คาํแนะนาํ กาํลงัใจ อนัเป็นแรงผลกัดนัใหผู้ว้จิยัประสบความสาํเร็จในครัง้นี้  

 

         วนัเพญ็  เรอืงรตัน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

บทนํา 

 

ภมูิหลงั 

 การศึกษาภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศนัน้ สิ่ งสาํคญัสิ่ งหนึ่ งคอืการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกฝน

ทกัษะการเขยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ สามารถเขยีนไดอ้ย่างถกูตอ้งและมคีวามรูส้กึเพลดิเพลนิที่ ไดเ้ขยีน เน่ืองจากการ

เขยีนเป็นพื้นฐานสาํคญัในการที่จะดาํรงชวีติอยู่ในโลกปจัจบุนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (ปารฉิตัร สรญาณธนาวุธ. 

2531: 11; อา้งองิจาก Tinker. 1973: 69) นอกจากนี้พวงเพญ็ อนิทรประวตั ิ(รสรนิ วรรธนะภฎั. 2531: 4; อา้งองิ

จาก พวงเพญ็ อนิทรประวตั:ิ 2522) ไดก้ลา่วว่าการเขยีนมคีวามสาํคญัมาก เพราะการเขยีนช่วยใหผู้เ้รยีนจดจาํได ้

นานกว่า การเขยีนเป็นขอ้มลูสาํหรบัอา้งองิไดใ้นโอกาสต่อไป และสิ่ งที่สาํคญัที่ สุดคอื การเขยีนเป็นหลกัฐานที่แสดง

ถงึความสาํเร็จของผูเ้รยีนตลอดจนเป็นเครื่ องมอืที่ ช่วยวดัความกา้วหนา้ได ้นอกจากนี้ ไรมส ์(Raimes, 1983: 3) 

และพติรวลัย ์โกวทิวท ี(2537: 31) ไดร้ะบคุวามสาํคญัของการเขยีนว่า ช่วยเสรมิการเรยีนของผูเ้รยีน เรื่ อง          

โครงสรา้งไวยากรณ ์สาํนวน และคาํศพัท ์ที่ ผูเ้รยีนไดเ้รยีนไปแลว้ใหเ้ขา้ใจและนาํมาใชเ้ขยีนเรื่ องราวต่าง ๆ ตาม   

จดุประสงคข์องตน ทาํใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสฝึกใชภ้าษา ยิ่ งผูเ้รยีนใชค้วามพยายามในการเขยีนมากเท่าใด ผูเ้รยีน                

ก็จะคน้พบเรื่ องใหม่ๆ ที่จะเขยีน ตลอดจนวธิใีนการแสดงออกทางความคดิมากขึ้นเท่านัน้ ดงันัน้จงึถอืว่าการเขยีน

เป็นกระบวนการที่สาํคญั ถา้ผูเ้รยีนมพีื้นฐานการเขยีนในเบื้องตน้ด ีย่อมส่งผลใหเ้ป็นประโยชนอ์ย่างยิ่ งใน

การศึกษาต่อในระดบัสูงมปีระสทิธภิาพยิ่ งขึ้น กระทรวงศึกษาธกิาร ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการเรยีนรู ้

ภาษาต่างประเทศ จงึกาํหนดใหม้กีารจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ตัง้แต่ช ัน้

ประถมศึกษาปีที่ 1 ไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาข ัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช 2544 (2544: 4-20) โดยมุง่หวงัใหผู้เ้รยีนมี

ความคดิสรา้งสรรค ์   ใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน รกัการอ่าน รกัการเขยีน ใชภ้าษาองักฤษตามสถานการณต่์าง ๆ ท ัง้ใน

สถานศึกษา ชมุชน สงัคม และใชภ้าษาองักฤษเป็นเครื่ องมอืในการเรยีนรู ้การประกอบอาชพี ตลอดจนการศึกษา

ต่อในระดบัสูง  

 แมว้่าทกัษะการเขยีนจะมคีวามสาํคญัต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเพยีงใด แต่มสีาเหตหุลายประการที่ เป็น

อปุสรรคทาํใหก้ารขยีนไมป่ระสบผลสาํเรจ็เท่าที่ควร อาทเิช่น ผูเ้รยีนไมส่ามารถเขยีนไดเ้นื่ องจาก ผูส้อนไมใ่ห ้

ความสาํคญัต่อทกัษะการเขยีนอย่างจรงิจงั อกีท ัง้การเขยีนเป็นการรวบรวมความรูแ้ละขอ้มลูหลายดา้น เช่น 

โครงสรา้งไวยากรณ ์การใชค้าํศพัท ์สาํนวน การเรยีบเรยีงความคิด และความคดิสรา้งสรรคใ์นการเขยีน การที่

ผูเ้รยีนม ี   ความรูใ้นสิ่ งเหลา่นี้อย่างจาํกดั ทาํใหก้ารสื่อสารระหว่างผูอ่้านและผูเ้ขยีนมอีปุสรรคและเป็นไปไดย้ากที่

จะสื่อ        ความหมายตรงกนั นอกจากน้ีเวลาในการเขยีนในช ัว่โมงเรยีนนอ้ยมาก ทาํใหผู้เ้รยีนตอ้งเขยีนนอก

เวลาเรยีน อกีท ัง้ 

การตรวจงานของผูส้อนไม่สม ํา่เสมอ  อธปิตัย ์คลี่ สุนทร (2546: ออนไลน)์ กลา่วว่า ปญัหาการสอนเขยีนเกดิจาก   

ผูส้อนขาดเทคนิคและวธิกีารสอนที่ เหมาะสม โรงเรยีนขาดสื่ออปุกรณท์ี่กระตุน้ผูเ้รยีน ใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรยีน 
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นอกจากน้ี เบอรน์ (Byrne. 1991: 4-5) กลา่วว่า การเขยีนเป็นการถ่ายทอดความคดิไปสู่ภาษา ซึ่งเป็นสิ่ งที่ยาก

สาํหรบัผูเ้รยีน เน่ืองจากการเขยีนไมม่ปีฏสิมัพนัธแ์ละผลยอ้นกลบัระหว่างผูอ่้านและผูเ้ขยีน และการเขยีนนัน้     

ตอ้งผ่านการสอนซึ่ งผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูรู้ปแบบ โครงสรา้งภาษาที่ถกูตอ้ง และการเรยีงลาํดบัความคดิใน             

การเรยีน จากปญัหาที่พบจะเหน็ว่าทกัษะการเขยีนมคีวามยุ่งยากซบัซอ้น จงึตอ้งอาศยัวธิกีารเรยีนการสอนที่ เป็น

ระบบ มุง่ใหผู้เ้รยีนฝึกปฏบิตักิารเขยีนจนเกิดทกัษะและมคีวามสามารถในการเขยีน 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่ เกี่ ยวขอ้งกบัการเขยีนพบว่า การสอนเขยีนแบบเนน้งานปฏบิตัเิป็น

วธิสีอนวธิหีนึ่ งที่มุง่ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กปฎบิตักิารเขยีน วลิสสิ ( Willis. 1996: 23-24) กลา่วว่า การจดัการเรยีนรูด้ว้ย

วธิเีนน้งานปฏบิตั ิเป็นการเรยีนรูภ้าษาโดยใชง้านปฏบิตัเิป็นสื่อกลาง ผูเ้รยีนตอ้งเขา้ใจข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน โดย

แต่ละข ัน้ตอนกจิกรรมจะช่วยจูงใจ ทา้ทายผูเ้รยีนใหป้ฏบิตังิานจนบรรลเุป็นชิ้นงาน ขณะปฏบิตังิานผูเ้รยีนไดใ้ช ้

ภาษาอย่างอสิระ และเนน้เรื่องความหมายมากกว่าความถกูตอ้ง งานปฏบิตัน้ีิจะช่วยใหผู้เ้รยีนทาํงานเป็นระบบ รู ้

วธิแีกไ้ขปญัหาที่ เกดิขึ้นในการปฏบิตังิาน ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้และสามารถทาํใหผู้เ้รยีนพดูและเขยีนได ้

สอดคลอ้งกบัสถานการณจ์รงิ สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิมาตรา 24 ซึ่ งระบวุ่า ให ้

สถานศึกษาจดักระบวนการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมซึ่ งผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิฝึกการปฏบิตั ิใหท้าํได ้

คดิเป็น ทาํเป็น และเกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง (พระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต.ิ 2542: 13) นอกจาก

ความสาํคญัดงักลา่วแลว้ วลิลสิ (Willis. 1996: 137) และ ฟรอสท ์(Frost. 2005: Online) ไดก้ลา่วถงึประโยชน์

ของการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัวิ่า เป็นการนาํความรูท้ี่ เรยีนแลว้ มาเพิ่มพนูดว้ยการฝึกใชภ้าษา ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิ

ความม ัน่ใจในการพดูและการเขยีน มฏีสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่นเพิ่มขึ้น ฝึกการแกไ้ขปญัหา มคีวามสนุกสนาน และเกดิ

ความทา้ทายในการปฎบิตังิาน  

 การเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษในโรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎ ิ4 จงัหวดัฉะเชงิเทรา นบัต ัง้แต่เปิด

โรงเรยีนในปีพทุธศกัราช 2537 จนถงึปจัจบุนัพบว่า ไมป่ระสบผลสาํเรจ็เท่าที่ควรกลา่วคอื โดยภาพรวมผลการ

เรยีนอยู่ในเกณฑร์ะดบัคณุภาพปรบัปรุง (โรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎ ิ4. 2546ข, 2547: ไมป่รากฎเลขหนา้) และ

ผลการสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีน (GAT) ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2546 อยู่ในเกณฑป์รบัปรุง ที่

รอ้ยละ 58.33 (สาํนกัทดสอบทางการศึกษา 2547: 1) ดว้ยเช่นกนั ในส่วนของวชิาภาษาองักฤษซึ่งผูว้จิยัรบัผดิชอบ 

พบว่ายงัไมบ่รรลวุตัถปุระสงคเ์ท่าที่ควร โดยเฉพาะทกัษะการเขยีน ผูเ้รยีนส่วนใหญ่มทีศันคตทิี่ ไมด่ต่ีอการเขยีน 

ขาดความสนใจ แมจ้ะเหน็ประโยชนแ์ละความสาํคญัของภาษา แต่ผูเ้รยีนไมส่ามารถเขยีนประโยคภาษาองักฤษที่ด ี

ตลอดจนไมส่ามารถเลอืกใชโ้ครงสรา้งไวยากรณแ์ละ ศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง อกีท ัง้การเรยีบเรยีงลาํดบัความคดิในการ 

เขยีนประโยคสบัสน ทาํใหไ้มส่ามารถเขยีนตามแนวความคดิของตนเองได ้เกดิความทอ้ถอยกบังานเขยีนและคดิว่า

การเขยีนเป็นสิ่ งที่ยาก ประกอบกบัโรงเรยีนเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ ผูส้อนมภีาระงานมาก ทาํใหก้ารจดักิจกรรม     

การเรยีนการสอนไมห่ลากหลาย และวธิสีอนนัน้ครูมบีทบาทมากกว่าผูเ้รยีน   

 จากการศึกษาเรื่ องความสาํคญัและประโยชนข์องการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิผูว้จิยัเลง็เหน็ว่า

การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิเป็นวธิีการหนึ่ งที่สามารถพฒันาการเขยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนช ัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎ ิ4  ดว้ยเหตน้ีุ ผูว้จิยัจงึสนใจที่จะทาํวจิยัเรื่ องวธิีการเรยีนรูแ้บบ
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เนน้งานปฏบิตั ิ(Task–based learning) โดยนาํข ัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัขิองวลิลสิ (Willis. 

1996:            116-130); (Willis, Jane.; & Willis, Dave. 1996:56-58) และเอลลสิ (Ellis. 2003: 244-262) 

มาปรบัใชท้ ัง้นี้            มขี ัน้ตอน 3 ข ัน้ตอน คือ ข ัน้เตรยีมปฏบิตังิาน ข ัน้ระหว่างปฏบิตังิาน และข ัน้หลงั

ปฏบิตังิาน โดยทดลองในระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 เน่ืองจากผูเ้รยีนในวยันี้มคีวามกลา้แสดงออก ชอบลองผดิ

ลองถกู สนุกกบัการทาํกิจกรรม และกระตอืรอืรน้ในการแสวงหาความรูห้รอืสิ่ งใหม่ๆ  เพื่อศึกษาพฒันา

ความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษ และ 

นาํผลการศึกษาในคร ัง้นี้ไปเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนกบัผูเ้รยีนต่อไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 เพื่อศึกษาการพฒันาความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช ้

การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 ผลการวจิยัในคร ัง้นี้ จะทาํใหท้ราบผลการพฒันาความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ โดยใชก้าร

จดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิอนัจะเป็นแนวทางแก่ผูส้อน ผูท้ี่ เกี่ ยวขอ้ง หรอืผูส้นใจเรื่องการจดัการเรยีนรูแ้บบ 

เนน้งานปฏบิตั ิเพื่อนาํไปใชพ้ฒันาความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีนใหม้ปีระสทิธภิาพสูงขึ้น 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 กลุม่ตวัอย่างที่ ใชใ้นการวิจยั 

    กลุม่ตวัอย่างที่ ใชใ้นการวจิยัในคร ัง้นี้ เป็นผูเ้รยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฏ ิ4 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทรา จาํนวน 1 หอ้งเรยีน นกัเรยีน 23 คน ไดม้าจากการสุ่มอย่างงา่ย (Simple random 

sampling)  

 ตวัแปรที่ จะศึกษา 

  ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  การสอนโดยใชก้ารจดัการเรยีนรูเ้นน้งานปฏบิตั ิ(Task–based learning) 

  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ 

 ระยะเวลาในการทดลอง 

  ดาํเนินการศึกษาในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ใชเ้วลาในการทดลองสอน 25 คาบ  

คาบละ 50 นาท ี  

 เน้ือหา 

  เน้ือหาที่ ใชส้อนในคร ัง้นี้ ศึกษาจากหนงัสอืภาษาองักฤษหลกั ระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ตาม           

หลกัสูตรโรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎ ิ4 มงีานปฏบิตั ิ3 งานหลกั ดงัหวัขอ้ต่อไปนี้ 
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แผนที่ จาํนวนคาบ หวัขอ้ หนา้ที่ทางภาษา ชิ้นงาน 

1. 

 

9 Personal information Writing personal information 

(name, age, height, weight, 

address, telephone number etc.) 

My class profile 

2. 

 

8 Daily routine Talking about your daily routine  My daily 

routine 

3. 

 

8 Rooms in the house Describing a room My dream 

bedroom 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 นิยามศพัทข์องการวจิยัในคร ัง้นี้ประกอบดว้ย 

 1. การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฎบิตั ิหมายถงึ การจดัการเรยีนการสอนที่ เนน้ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูภ้าษา

จากการปฎบิตัจิรงิที่สอดคลอ้งกบัสถานการณใ์นชวีติประจาํวนั โดยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้ชภ้าษาของตน เพื่อใหไ้ด ้

ผลงานตามเป้าหมายที่กาํหนดไว ้และไดเ้รยีนรูรู้ปแบบภาษาที่ถกูตอ้งและเหมาะสม โดยมรูีปแบบการจดัการเรยีน

การสอน ประกอบดว้ย 3 ข ัน้ตอน ดงันี้ 

  1.1 ข ัน้เตรยีมปฏบิตังิาน (Pre - task) เป็นข ัน้ตอนที่ เตรยีมผูเ้รยีนในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ การ

แนะนาํเรื่องที่จะเรยีน จดุประสงค ์การเตรยีมคาํศพัทแ์ละสาํนวนใหมท่ี่ ใชใ้นงานปฏบิตัใิหช้ดัเจน จากนัน้ ผูเ้รยีน

ฝึกปฏบิตังิานที่มลีกัษณะที่คลา้ยคลงึกบังานที่ตอ้งปฏบิตัจิรงิ  

  1.2 ข ัน้ระหว่างปฏบิตังิาน (During - task) เป็นข ัน้ตอนที่ ผูเ้รยีนปฏบิตังิานที่ ไดร้บัมอบหมายโดยมี

โอกาสใชภ้าษาระหว่างปฏบิตังิานนัน้ จากนัน้เสนอผลงานใหเ้พื่อนตรวจสอบ เมื่อปรบัแกไ้ขแลว้ มกีารซกัซอ้ม เพื่อ

รายงานผล 

  1.3 ข ัน้หลงัปฏบิตังิาน (Post - task) เป็นข ัน้ตอนที่มุง่เนน้ใหผู้เ้รยีนไดใ้ชภ้าษาใหถ้กูตอ้งตาม                    

รูปแบบและโครงสรา้งของภาษา ประกอบดว้ย 3 ข ัน้ตอน คอื 

   1.3.1 ข ัน้วเิคราะหภ์าษา (Language analysis) ผูเ้รยีนวเิคราะหค์วามถกูตอ้งเหมาะสมของ

การใชค้าํศพัท ์สาํนวน โครงสรา้งทางภาษา ภายใตก้ารดูแลของผูส้อน 

   1.3.2 ข ัน้ฝึกใชภ้าษา (Practice)   

   1.3.3 ข ัน้ตดิตามผล (Follow - up) ผูเ้รยีนแสดงความคดิเหน็ในหอ้งเรยีน รวมท ัง้เขยีนบนัทกึ

ถงึสิ่ งที่ ไดพ้ฒันา ปญัหา อปุสรรคและแนวทางแกไ้ขของการปฏบิตังิาน เพื่อการปฏบิตังิานดขีึ้นในคร ัง้ต่อไป 

 2. ความสามารถดา้นการเขียน หมายถงึ ความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีนไดต้าม        

สถานการณท์ี่กาํหนด โดยเนน้ที่ความสามารถในดา้นความรูเ้กี่ ยวกบั เน้ือหา การเรยีบเรยีงขอ้มลู การใชค้าํศพัท ์

ไวยากรณ ์และกลไกการเขยีน ซึ่งประเมนิจากแบบประเมนิและเกณฑก์ารประเมนิความสามารถดา้นการเขยีน

ภาษาองักฤษ และแบบประเมนิตนเองดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ ที่ ผูว้จิยัจดัสรา้งขึ้น  โดยปรบัจากเกณฑก์ารวดั 
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และประเมนิผลของฮวิจ ์(Hughes. 2000: 91-93) เจคอปส ์และคนอื่นๆ (Weigle. 2002: 118; อา้งองิจาก 

Jacobs, et al. 1981)    

 

สมมตุฐิานของการศึกษาคน้ควา้ 

 การใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัทิาํใหผู้เ้รียนมกีารพฒันาความสามารถดา้นการเขยีน

ภาษาองักฤษเพิ่มขึ้น 

 

 

   

 

 

 



บทที่  2 

เอกสารงานวจิยัที่ เกี่ ยวขอ้ง 

 

 

 ในการวจิยัคร ัง้นี้ ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร ตาํรา รวมท ัง้งานวจิยัที่ เกี่ ยวขอ้ง ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

  1. หลกัสูตรสถานศึกษาข ัน้พื้นฐาน กลุม่สาระภาษาต่างประเทศ ช่วงช ัน้ที่ 3 โรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎ ิ์ 4 

 2. การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ

   2.1 ความหมายของงานปฏบิตั ิ

2.2 การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ

2.3 องคป์ระกอบของการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ

2.4 รูปแบบกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ

2.5 ข ัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ

2.6 ประโยชนใ์นการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ 

3. การเขยีน 

3.1 ความหมายของการเขยีน 

3.2 องคป์ระกอบของการเขยีน 

3.3 การจดักจิกรรมการสอนเขยีน 

3.4 การวดัและประเมนิผลการเขยีน 

3.5 ปญัหาของการเขยีน 

4. งานวจิยัที่ เกี่ ยวขอ้ง 

4.1 งานวจิยัภายในประเทศ 

4.2 งานวจิยัภายนอกประเทศ 
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1. หลกัสูตรสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ช่วงชัน้ที่  3                         

โรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎ ิ4 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 หลกัสูตรสถานศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎ ิ์ 4 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไดก้าํหนดให ้

สาระการเรยีนรูก้ลุม่วชิาภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเรยีนรูท้ี่ เสรมิสรา้งศกัยภาพในการคดิและการทาํงานอย่าง

สรา้งสรรค ์เพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามจดุมุ่งหมายของหลกัสูตร การเรยีน

ภาษาต่างประเทศจะช่วยใหผู้เ้รยีนมวีสิยัทศันก์วา้งไกลและเกดิความม ัน่ใจในการที่จะสื่อสารกบัชาวต่างประเทศ 

รวมท ัง้มเีจตคตทิี่ดต่ีอภาษา และวฒันธรรมต่างประเทศ โดยยงัคงความภาคภมูใิจในภาษาและวฒันธรรมไทย 

 การที่จะทาํใหผู้เ้รยีนเกดิคุณภาพไดต้ามที่คาดหวงัดงักลา่ว หลกัสูตรสถานศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรยีน

เบญจมราชรงัสฤษฎ ิ์ 4 (2546ก: 14-15) ไดก้าํหนดองคค์วามรู ้กระบวนการเรยีนรู ้และคุณธรรม จรยิธรรม          

ค่านิยมที่ ผูเ้รยีนพงึมไีวเ้ป็นกรอบสาํหรบัช่วงช ัน้ที่ 3 (ช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 – ช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3) ดงันี้ 

1. เขา้ใจและใชภ้าษาต่างประเทศ แลกเปลี่ยนนาํเสนอขอ้มลูขา่วสาร สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล  

แสดงความรูส้กึนึกคดิ และความคดิรวบยอด โดยใชน้ํา้เสยีง ท่าทาง ในรูปแบบที่ เหมาะสมกบับคุคลและกาลเทศะ 

2. มทีกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศในการฟงั พดู อ่าน เขยีน ในหวัขอ้เรื่ องเกี่ ยวกบัตนเอง   
ครอบครวั โรงเรยีน สิ่ งแวดลอ้ม อาหาร เครื่ องดื่ม ความสมัพนัธก์บับคุคล เวลาว่าง สวสัดกิาร การซื้อขาย ลม
ฟ้า             อากาศ การศึกษาและอาชพี การเดนิทางท่องเที่ยว การบรกิาร สถานที่ ภาษา วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีภายใน 
วงคาํศพัทป์ระมาณ 2,100-2,250 คาํ 
 3. ใชป้ระโยคผสม (Compound sentence) และประโยคซบัซอ้น(Complex 
sentence) ที่ ใชส้ื่อความหมายตามบรบิทต่าง ๆ ในการสนทนา ท ัง้ที่ เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
 4. อ่าน เขยีน ขอ้ความที่ เป็นความเรยีง และไมเ่ป็นความเรยีง ท ัง้ที่ เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการที่มี
ตวัเชื่ อมขอ้ความ (Discourse markers) 

5. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัวฒันธรรมทางภาษาและชวีติความเป็นอยู่ของเจา้ของภาษาตามบรบิท  
ของขอ้ความที่พบในแต่ละระดบัช ัน้ 

6. มคีวามรู ้ความสามารถ ในการใชภ้าษาต่างประเทศ สบืคน้ขอ้มลูความรูใ้นวชิาอื่นๆ ที่ เรยีนตาม 
ความสนใจและตามระดบัช ัน้ 

7. ฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษท ัง้ในและนอกโรงเรยีน เพื่อแสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเน่ืองจาก 
ความเพลดิเพลนิตลอดจนเป็นพื้นฐานในการทาํงานและการประกอบอาชพี 
 จากหลกัสูตรสถานศึกษาข ัน้พื้นฐาน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ช่วงช ัน้ที่ 3 ของโรงเรยีน

เบญจมราชรงัสฤษฎ ิ์ 4 จะเหน็ไดว้่ามุง่เนน้ผูเ้รยีนใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการใชภ้าษา เพื่อสามารถสื่อสารใน

สถานการณต่์างๆ มกีารเรยีงลาํดบัความคดิ มกีารทาํงานอย่างเป็นระบบ และมเีจตคตทิี่ดต่ีอภาษาองักฤษเพื่อเป็น

พื้นฐานในการทาํงานและการประกอบอาชพี 
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2. การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ 

 2.1 ความหมายของงานปฏบิตั ิ 

 นกัการศึกษาหลายท่านใหค้วามหมายของงานปฏบิตัใินดา้นการจดัการเรยีนการสอนทางภาษา ดงันี้

 รชิารด์ แพลต และเวเบอร ์(Ellis. 2003: 4; อา้งองิจาก Richards, Platt & Weber. 1985); บรนี

(Ellis. 2003: 4; อา้งองิจาก Breen. 1989); นูนนั (Nunan. 1999: 25) และล ี(Ellis. 2003: 4; อา้งองิจาก Lee. 

2000) ใหค้าํนิยามงานปฏบิตัวิ่า หมายถงึ กจิกรรมหรอืชิ้นงานที่ ผูเ้รยีนตอ้งปฏบิตัดิว้ยความเขา้ใจ มกีารเชื่ อมโยง

ขอ้มลู หรอืมปีฏสิมัพนัธใ์นการใชภ้าษา ซึ่งเนน้การสื่อความหมายมากกว่ารูปแบบทางภาษา นอกจากนี้ เป็นกจิกรรม

ที่มเีป้าหมาย ข ัน้ตอนชดัเจนและต่อเน่ือง ตวัอย่างเช่น การวาดภาพขณะฟงัเทปและฟงัคาํส ัง่แลว้ปฏบิตัติาม 

โดยท ัว่ไปตอ้งการใหผู้ส้อนพจิารณาความสมบูรณข์องชิ้นงาน และมกีารสอนกิจกรรมงานปฎบิตัทิี่หลากหลายซึ่งจะ

ช่วยใหผู้เ้รยีนไดร้บัประโยชนม์ากกว่าการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารเพยีงอย่างเดยีว 

 สกนี (Ellis. 2003: 4; อา้งองิจาก Skehan. 1996a) และวลิลสิ (Willis. 1996: 23) ไดใ้หค้วามหมาย

ของงานปฎบิตัใินทาํนองเดยีวกนัว่า งานปฏบิตัคิอืกจิกรรมที่สมัพนัธก์บัชวีติจรงิซึ่ งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้ชภ้าษาใน

การปฏบิตังิานจนบรรลตุามจดุประสงคท์ี่ต ัง้ไว ้เพื่อใหไ้ดช้ิ้นงานสมบูรณ ์โดยเนน้การสื่อความหมายมากกว่า 

รูปแบบของภาษา พรอ้มท ัง้มกีารประเมนิผลของงานดว้ย 

 เอลลสิ (Ellis. 2003: 9-10) ไดใ้หค้วามหมายของงานปฏบิตั ิจาํนวน 6 ประการ ดงัน้ี 

 1. งานปฏบิตั ิหมายถงึ แผนการทาํงาน ซึ่งเป็นเครื่องมอืกาํหนดการสอน หรอืแผนสาํหรบักาํหนด 

กจิกรรมในรายวชิาที่สอน 

 2. งานปฏบิตัเิกี่ ยวขอ้งกบัการใชภ้าษาที่ เนน้การสื่อความหมาย ซึ่ งงานปฎบิตัติอ้งส่งเสรมิผูเ้รยีนในการ

ใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร โดยวธิกีารปฏบิตัจิรงิ มุ่งเนน้การใชภ้าษาสื่อความหมายในการปฎบิตังิาน 

 3. งานปฏบิตัเิกี่ ยวขอ้งกบักระบวนการใชภ้าษาในสถานการณจ์รงิ โดยกระตุน้หรอืส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนใช ้

ภาษาที่สอดคลอ้งกบัสถานการณจ์รงิในการสื่อสาร เช่น การขอขอ้มลู การถามตอบ และการซกัถามเพื่อใหเ้กดิ

ความเขา้ใจที่ถกูตอ้ง 

 4. งานปฎบิตัเิกี่ ยวขอ้งกบัทกัษะ ฟงั พดู อ่าน เขยีน ซึ่งงานปฏบิตัสิามารถเช่ือมโยงทกัษะท ัง้ 4 เขา้

ดว้ยกนั เช่น ฟงั หรอือ่านขอ้ความแลว้แสดงความเขา้ใจโดยการพูดหรอืการเขยีน  

 5. งานปฏบิตัติอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนใชก้ระบวนการคดิ ความรูค้วามเขา้ใจ เช่น การคดัเลอืก การ

เรยีงลาํดบั การใหเ้หตผุล และการประเมนิผลขอ้มลู เพื่อที่จะทาํใหบ้รรลุตามเป้าหมายที่กาํหนดไว ้

 6. งานปฏบิตัติอ้งมคีวามชดัเจนตามเป้าหมายของงานปฏบิตั ิโดยในแผนการทาํงานนัน้ ตอ้งกาํหนดว่า

ภาษาที่ ไดห้ลงัจากทาํงานปฎบิตัติอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องกจิกรรมและเมื่อผูเ้รยีนปฏบิตังิานเรยีบรอ้ย

แลว้ จะไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกภาษาที่ถกูตอ้งในงานปฎบิตันิ ัน้ 

 จากความหมายของงานปฎบิตัขิา้งตน้ สรุปไดว้่า งานปฎบิตัใินการจดัการเรยีนการสอนทางภาษา  

หมายถงึ กจิกรรมหรอืชิ้นงานที่สรา้งขี้นเพื่อใหผู้เ้รยีนไดป้ฎบิตัจิรงิตามเป้าหมายที่กาํหนดไว ้โดยใชภ้าษาเป็น 
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เครื่ องมอืในการปฏบิตังิาน ผูเ้รยีนตอ้งใชภ้าษาในสถานการณท์ี่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในการปฏบิตังิาน และ

เนน้การสื่อความหมายมากกว่ารูปแบบทางภาษา มขี ัน้ตอนที่ชดัเจนในงานปฏบิตั ิมกีารเชื่ อมโยงทกัษะท ัง้ 4 ทกัษะ

ขณะปฏบิตังิานเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหไ้ดช้ิ้นงานออกมาอย่างสมบูรณม์ากที่ สุด  

 2.2 การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฎบิตั ิ

 ผูเ้ชี่ยวชาญเสนอหลกัการที่ ช่วยใหผู้ส้อนพจิารณาตวัเลอืกและออกแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งาน

ปฏบิตั ิเพื่อกระตุน้และส่งเสรมิผูเ้รยีนปฏบิตังิานใหไ้ดป้ระโยชนสู์งสุด ดงันี้ 

  วลิลสิ (Willis. 1996: 130-131) ไดก้ลา่วถงึการจดัการเรยีนกจิกรรมแบบเนน้งานปฏบิตัสิาํหรบัผูเ้รยีน

อายุนอ้ย (Young learners) ว่า ผูส้อนตอ้งเตรยีมภาษาสาํหรบัผูเ้รยีนอายุนอ้ยเป็นพเิศษและหาวธิช่ีวยใหผู้เ้รยีนมี

โอกาสและความม ัน่ใจในการใชค้าํหรอืวลทีี่ เรยีนดว้ย ดงันัน้ หลกัการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัสิาํหรบั        

ผูเ้รยีนตอ้งครอบคลมุในเรื่ องต่อไปนี้ 

1. ใชภ้าษาเป้าหมายในหอ้งเรยีนเท่าที่ เป็นไปได ้โดยเริ่มตน้จากคาํและวลทีี่ ผูเ้รยีนมจีากประสบการณ ์

เดมิ หรอืสามารถคาดเดาได ้

2. สรา้งกิจกรรมที่มุง่หวงัใหผู้เ้รยีนสามารถปฎบิตังิานไดบ้รรลผุลสาํเรจ็  
3. สรา้งบรรยากาศในหอ้งเรยีนใหเ้ป็นกนัเองและเกดิความร่วมมอืในการทาํงาน เพื่อว่าผูเ้รยีนรูส้กึเป็น 

อสิระในการทาํงานหรอืกลา้ซกัถามเมื่อมปีญัหา  

4. ม ัน่ใจว่าทกุกจิกรรมของงานปฏบิตันิ ัน้ สรา้งความม ัน่ใจแก่ผูเ้รยีนดา้นความสามารถการใชภ้าษา 

ของผูเ้รยีน 

5. ตอ้งยอมรบัว่าการปฏบิตังิานในข ัน้ตอนแรกอาจไมส่มบูรณแ์บบ 

6. ควรใหก้ารเสนอแนะผูเ้รยีนในสิ่งที่ผดิพลาด และส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนฝึกหรอืปฏบิตัซิ ํา้อกีคร ัง้หนึ่ ง  

โดยไมค่วรช่วยแกไ้ขขอ้ผดิพลาดมากเกนิไป 

7. ช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถใชภ้าษาแมไ่ด ้ตลอดจนส่งเสรมิผูเ้รยีนใหใ้ชภ้าษาเป้าหมายในการปฎบิตังิาน 

ใหม้ากที่ สุด 

8. ม ัน่ใจว่าผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจคาํส ัง่ในข ัน้ตอนการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิและตระหนกัว่าผูเ้รียน 

ตอ้งมโีอกาสในการฝึกรูปแบบโครงสรา้งของประโยคที่ถกูตอ้งในข ัน้ตอนทา้ยของงานปฎบิตั ิ

9. ช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจประโยชนข์ององคป์ระกอบในงานปฏบิตัแิละสามารถช่วยใหผู้เ้รยีนยอ้นคดิ 

ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 นอกจากนี้ วลิลสิไดก้ลา่วถงึขอ้ดใีนการจดัการสอนโดยวธิกีารเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฎบิตักิบัผูเ้รยีน 

เพิ่มเตมิว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฎบิตัสิามารถช่วยใหผู้เ้รยีนที่ เรยีนอ่อนไดเ้รยีนซ่อมเสรมิใหเ้ขา้ใจ                            

การใชภ้าษาชดัเจนและเหน็ประโยชนข์องการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัมิากขึ้น เกดิความม ัน่ใจในตนเองเพิ่มขึ้น

และงานปฏบิตัสิามารถช่วยใหบ้รรลผุลสาํเร็จทางดา้นกระบวนการทางความคดิดว้ย 
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 คาเมรอน (Cameron. 2001: 31) เสนอหลกัการในการจดัการเรยีนรูท้ี่ เนน้งานปฏบิตัใินหอ้งเรยีน

สาํหรบัผูเ้รยีนอายุนอ้ย ไวด้งันี้ 

1. งานปฏบิตัคิวรมคีวามชดัเจน เขา้ใจงา่ย และมเีอกภาพสาํหรบัผูเ้รยีนในเรื่ องหวัขอ้กจิกรรม  

หรอืผลงาน  

2. ควรใชภ้าษาที่ เนน้การสื่อความหมายและจดุมุง่หมายสาํหรบัผูเ้รยีน ในงานปฏบิตันิ ัน้ๆ 

3. งานปฏบิตัคิวรมเีป้าหมายการเรยีนภาษาที่ชดัเจน 

4. งานปฏบิตัคิวรมจีดุเริ่มตน้และจดุสิ้นสุด 

5. งานปฎบิตัคิวรส่งเสรมิความสนใจและความกระตอืรอืรน้ของผูเ้รยีน 

 เอลลสิ (Ellis. 2003: 276-278) ไดใ้หห้ลกัการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฎบิตั ิดงันี้ 

 1. ความยากงา่ยของงานปฏบิตัติอ้งเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รยีน 

  2.  ผูส้อนควรต ัง้เป้าหมายหรอืจดุประสงคข์องแต่ละงานปฏบิตัใิหช้ดัเจน 

3.  ผูเ้รยีนจาํเป็นตอ้งตระหนกัถงึความสาํคญัของงานปฏบิตั ิซึ่งผูเ้รยีนตอ้งปฏบิตัิงานอย่างจริงจงัมใิช่ 

ทาํเพยีงเพื่อความสนุกสนานเท่าน ัน้   

4. ผูเ้รยีนสามารถปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบับทบาทกิจรรมในบทเรยีนของงานปฎบิตันิ ัน้ๆ พรอ้มท ัง้แกไ้ข 

ปญัหาการใชภ้าษาที่ เกดิขึ้นไดอ้ย่างราบรื่น โดยทาํงานร่วมกนัเป็นงานคู่หรอืงานกลุม่ 

5. งานปฏบิตัส่ิงเสรมิใหผู้เ้รยีนใชภ้าษาของตนเองในการปฏบิตังิาน และเป็นการสรา้งบรรยากาศใน 

การเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

6. งานปฏบิตัเิบื้องตน้สาํหรบัผูเ้รยีนคอืการใชภ้าษาเพื่อมุง่เนน้การสื่อความหมาย สิ่ งหนึ่ งที่จะทาํให ้

ผูเ้รยีนประสบผลสาํเรจ็ในการใชภ้าษา คอืการจดังานปฏบิตัใิหห้ลากหลาย ซึ่งรวมท ัง้โครงสรา้งของภาษาที่ ใชด้ว้ย 

7. งานปฏบิตัทิี่ดคีวรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูรู้ปแบบภาษาที่ถกูตอ้ง ท ัง้นี้ควรสอดคลอ้งกบั                    

หลกัการในขอ้ 6 

8. งานปฏบิตัทิี่ดคีวรใหผู้เ้รยีนประเมนิผลในการดาํเนินงานและความกา้วหนา้ในการปฏบิตังิาน 

 นอกจากนี้ เอลลสิใหค้วามคดิเหน็เพิ่มเตมิว่า หลกัการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฎบิตัดิงักลา่ว             

ไมส่ามารถครอบคลมุทกุหลกัการ บางหลกัการไมส่ามารถทาํไดก้บัวธิกีารใดวธิกีารหนึ่ ง ดงันัน้ ผูส้อนจงึตอ้งเลอืก

วธิกีารที่ตนเองมคีวามถนดั เขา้ใจ และสามารถทาํใหผู้เ้รยีนสามารถปฏบิตังิานไดม้ปีระสทิธภิาพมากที่ สุด 

 จากหลกัการจดัการเรยีนรูท้ี่ เนน้งานปฏบิตัดิงักลา่ว สรุปไดว้่า การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัทิี่ดี

น ัน้ ตอ้งคาํนึงถงึระดบัช ัน้ของผูเ้รยีน เป้าหมายและข ัน้ตอนการดาํเนินการตอ้งมคีวามชดัเจน ผูเ้รยีนสามารถใช ้

ภาษาที่สอดคลอ้งกบัสถานการณจ์รงิ เนน้การสื่อความหมายมากกว่ารูปแบบทางภาษา มกีารประเมนิผลการ       

ดาํเนินการเพื่อปรบัปรุงและพฒันางานปฏบิตัต่ิอไป ดงันัน้จะเหน็ไดว้่า การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฎบิตัเิป็น

การสรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนมคีวามม ัน่ใจ กลา้ที่จะใชภ้าษาในการปฏบิตังิาน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมี

ความสุข สิ่ งเหลา่น้ีเป็นการสรา้งบรรยากาศการเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  
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     2.3 องคป์ระกอบของการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ            

 แคนดลนิ และเดอรม์อท (Candlin; & Dermot. 1987: 10-12); นูนนั (Nunan. 1989: 10-11); และ

เอลลสิ (Ellis. 2003: 21) ระบอุงคป์ระกอบของงานปฏบิตัทิี่สอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่  

 1. เป้าหมาย (Goal) หมายถงึ การกาํหนดเป้าหมายของงานปฏบิตัทิี่ ผูเ้รยีนสามารถบรรลุจดุมุง่หมาย

ของงานปฏบิตัแิต่ละชิ้นได ้

 2. ขอ้มลูป้อนเขา้ (Input) หมายถงึ ขอ้มลูที่ ไดร้บัจากการพดู หรอืขอ้มลูที่ ไดจ้ากสื่อต่าง ๆ และ

ประสบการณข์องผูเ้รยีนในการปฏบิตังิาน 

 3. บทบาท (Roles) หมายถงึ บทบาทของครูและผูเ้รยีนในการดาํเนินงานปฏบิตัใิหบ้รรลผุลสาํเรจ็ 

           4. ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน (Procedures) หมายถงึ การกาํหนดข ัน้ตอนและวธิกีารปฏบิตังิาน 

           5. ผลงาน (Outcomes) หมายถงึ ผลสาํเรจ็ของผลงานม ี2 ประเดน็ ไดแ้ก่ ดา้นผลผลติ คอืผลงานหรอื

ชิ้นงานที่ปฏบิตับิรรลุเป้าหมายของงานปฏบิตั ิและดา้นกระบวนการ คอื รูปแบบโครงสรา้งภาษาและข ัน้ตอนการ 

ปฎบิตังิานอย่างมรีะบบ 

 นอกจากนี้ แคนดลนิ เดอรม์อท และนูนนั ใหค้วามคดิเหน็เรื่ ององคป์ระกอบว่า ควรใหค้วามสาํคญัของ 

การจดัช ัน้เรยีน (Setting) และการประเมนิผลงานปฏบิตั ิ(Feedback) ซึ่งเป็นการประเมนิผลงานปฏบิตัใินดา้น          

ผูเ้รยีน กระบวนการ และชิ้นงาน  

 จากขอ้มลูขา้งตน้สรุปไดว้่า องคป์ระกอบของงานปฏบิตัปิระกอบไปดว้ย เป้าหมาย ขอ้มลูป้อนเขา้         

บทบาท ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน ผลงาน การจดัช ัน้เรยีน และการประเมนิผลงาน ดงันัน้การออกแบบงานปฎบิตัใิหม้ี

ประสทิธภิาพตอ้งอาศยัองคป์ระกอบดงักลา่ว เพื่อที่จะทา้ทายและดงึดูดความสนใจของผูเ้รยีนในการพฒันาการใช ้

ภาษาของตนเองใหด้ยีิ่ งขึ้น 

2.4 รูปแบบกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ    

  การเรยีนรูภ้าษาจากงานปฏบิตัติอ้งอาศยักจิกรรมที่ ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนบรรลชุิ้นงาน โดยใหผู้เ้รยีนไดฝึ้ก

การใชภ้าษาในสถานการณจ์รงิมากที่ สุดเพื่อใหเ้กดิทกัษะในการปฏบิตั ิ

 วลิลสิ (Willis. 1996: 26-27) ไดเ้สนอรูปแบบกิจกรรมงานปฏบิตั ิจาํนวน 6 รูปแบบ ดงัน้ี 

 1. การจดัทาํรายการ (Listing) คอื รูปแบบกจิกรรมที่มุง่หวงัใหผู้เ้รยีน แสดงความคิดเหน็ของตน โดย

มวีธิกีารที่ เกี่ ยวขอ้งกบัการรวบรวมความคดิและการคน้หาความจรงิ 

 2. การเรยีงลาํดบัและการแยกประเภท (Ordering and sorting) คอื รูปแบบกจิกรรมที่ ผูเ้รยีนฝึกใช ้

ภาษาในการเรยีงลาํดบัขอ้มลูและจดัแยกประเภทตามหวัขอ้ต่าง ๆ ไดถ้กูตอ้ง 

 3. การเปรยีบเทยีบ (Comparing) คือ รูปแบบกจิกรรมที่ ใหผู้เ้รยีนเปรยีบเทยีบขอ้มลูที่มลีกัษณะ

เดยีวกนั แต่แหลง่ที่มาหรอืเน้ือหาต่างกนั เพื่อที่จะรวบรวมส่วนที่ เหมอืนกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั และแยกแยะส่วนที่      

แตกต่างกนัได ้

 4. การแกป้ญัหา (Problem solving) คือ รูปแบบกจิกรรมที่ ใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็และเหตผุล 

พรอ้มท ัง้ทา้ทายใหผู้เ้รยีนพยายามแกไ้ขปญัหาใหบ้รรลุผล 
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 5. การแลกเปลี่ยนประสบการณ ์(Sharing personal experience) คอื รูปแบบกจิกรรมที่ ส่งเสรมิให ้    

ผูเ้รยีนไดใ้ชภ้าษาพูดเกี่ยวกบัตนเอง และแลกเปลี่ยนขอ้มลูกบับคุคลอื่น ผลที่ ไดจ้ากการปฎสิมัพนัธน์ ัน้ใกลเ้คยีง

กบับทสนทนาในชวีติประจาํวนั 

 6. งานที่สรา้งสรรค ์(Creative task) หรอือกีชื่ อหนึ่ งที่ เรยีกกนัท ัว่ไปว่า โครงงาน คอืรูปแบบกจิกรรม 

ที่ ใหผู้เ้รยีนทาํงานเป็นคู่หรอืกลุม่ งานประเภทนี้มขี ัน้ตอนการทาํงานมากกว่าประเภทอื่น และเป็นงานที่ รวม           

กจิกรรมหลายประเภทเขา้ดว้ยกนั ซึ่งบางคร ัง้ผูเ้รยีนอาจตอ้งออกไปทาํกจิกรรมนอกชัน้เรยีน สิ่งที่สาํคญัที่ทาํให ้

งานเสรจ็สมบูรณน์ ัน้ขึ้นอยู่กบัทกัษะการจดัการและการทาํงานร่วมกนั 

 วลิลสิ (Willis. 1996: 127-130) ไดเ้สนอรูปแบบกิจกรรมงานปฏบิตัสิาํหรบัเดก็ อายุนอ้ยกว่า 11 หรอื 

12 ปีว่า ผูเ้รยีนในระดบันี้จะมคีวามวติกกงัวลในการฝึกใชภ้าษานอ้ยกว่าวยัผูใ้หญ่ เน่ืองจากผูเ้รยีนวยัน้ีใชค้วาม      

รูส้กึในการจดัการกบัสิ่ งต่าง ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งอาศยัความเขา้ใจเกี่ยวกบัทกุสิ่ งที่ปฏบิตั ิผูเ้รยีนสามารถจาํและ

ลอกเลยีนแบบไดด้ ีส่วนใหญ่ผูเ้รยีนจะสนุกกบัการเลน่เกม และมกัเรยีนรูภ้าษาโดยทาํกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ เช่น 

ฟงัและทาํกจิกรรม (Listen and do activities) การจดักลุม่และจาํแนก (Classifying) และกจิกรรมปรศินา 

(Puzzles) 

 พคิา คานากี้ และฟาโลดนั (Richards; & Rodgers. 2002: 235; อา้งองิจาก Pica; Kanagy; & 

Falodun. 1993) ไดจ้าํแนกรูปแบบงานปฏบิตั ิดงัน้ี  

 1. งานปฏบิตักิารปะตดิปะต่อขอ้มลู (Jigsaw task) เป็นกจิกรรมที่ ผูเ้รยีนรวบรวมขอ้มลูของแต่ละกลุม่

แลว้นาํมาสรุปเป็นภาพรวมของขอ้มลูหรอืเรื่ องราวที่กาํหนดให ้

 2. งานปฏบิตักิารแลกเปลี่ยนขอ้มลู (Information-gap task) เป็นกจิกรรมที่ ผูเ้รยีนทาํเป็นคู่หรอืกลุม่ 

มกีารพูดแลกเปลี่ยนขอ้มลูซึ่งกนัและกนัเพื่อใหไ้ดง้านปฏบิตัทิี่สมบูรณ ์

 3. งานปฏบิตักิารแกป้ญัหา (Problem-solving task) เป็นกจิกรรมที่ ผูเ้รยีนไดร้บัปญัหาและขอ้มลูที่

กาํหนดให ้และผูเ้รยีนตอ้งพยายามร่วมกนัแกป้ญัหาใหบ้รรลผุลตามประสงค ์

 4. งานปฎบิตักิารตดัสนิใจ (Decision–making task) เป็นกิจกรรมที่ ผูเ้รยีนไดร้บัปญัหา ซึ่ งมทีางเลอืก

ในการแกป้ญัหาหลายวธิ ีผูเ้รยีนตอ้งเลอืกวธิใีดวธิหีนึ่ ง หลงัจากนัน้มกีารอภปิรายเหตผุลการในการแกป้ญัหา      

ร่วมกนั 

 5. งานปฎบิตักิารแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ (Opinion exchange task) เป็นกจิกรรมที่กระตุน้ให ้         

ผูเ้รยีนกระตอืรอืรน้ในการอภปิรายผลและแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ โดยผูเ้รยีนไมจ่าํเป็นตอ้งบรรลุขอ้ตกลง 

ร่วมกนั  

 ปราบู (Ellis. 2003: 213; อา้งองิจาก Prabhu. 1987) ไดเ้สนอรูปแบบกิจกรรมที่ เนน้งานปฏบิตั ิจาํนวน 

3 รูปแบบ ประกอบดว้ย 

 1. กจิกรรมการแลกเปลี่ยนขอ้มลู (Information-gap activity) คอื การแลกเปลี่ยนขอ้มลูจากคนหนึ่ ง

ไปยงัอกีคนหนึ่ ง หรอืจากสถานที่หนึ่ งไปยงัอกีสถานที่หนึ่ ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่สมบูรณ์ 
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 2. กจิกรรมการแลกเปลี่ยนเหตผุล (Reasoning-gap activity) คอื ขอ้มลูใหมท่ี่ ไดจ้ากขอ้มลูไดผ่้าน 

การลงความเหน็ การสรุปความ ใหเ้หตผุล ของผูเ้รยีนมาแลว้   

 3. กจิกรรมแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ (Opinion-gap activity) คอื การระบแุละใชภ้าษาแสดงความ

คดิเหน็ในเรื่ องของตวับคุคล ความรูส้กึ ทศันคตใินการโตต้อบกบัสถานการณท์ี่กาํหนดใหไ้ด ้

 จากรูปแบบกจิกรรมที่ เนน้งานปฏบิตัขิา้งตน้น้ี สรุปไดว้่า กิจกรรมที่ เนน้งานปฏบิตันิ ัน้เป็นกจิกรรมที่มุง่

ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้ชภ้าษาในสถานการณจ์รงิหรอืใกลเ้คยีงกบัชวีติจรงิ ตลอดจนลงมอืปฏบิตังิานดว้ยตนเองและ

สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่นไดด้ ีดงันัน้ ความหลากหลายของรูปแบบกจิกรรมเหลา่น้ี สามารถพฒันาศกัยภาพของ

ผูเ้รยีนท ัง้ทางดา้นการใชภ้าษาและทกัษะกระบวนการทาํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

 2.5 ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัิ 

 การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัเิป็นการเรยีนรูภ้าษาที่ เกดิจากการใชง้านปฏบิตัเิป็นสื่อ สิ่ งที่สาํคญั 

คอื ผูเ้รยีนตอ้งรูเ้ป้าหมายของงานปฏบิตั ิและทาํความเขา้ใจข ัน้ตอนการปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งในแต่ละงาน เพื่อมุง่หวงั

ใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาการใชภ้าษาที่สอดคลอ้งกบัสถานการณจ์รงิในชวีติประจาํวนัได ้มนีกัการศึกษา 2 ท่าน ได ้

เสนอข ัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิดงันี้  

 วลิลสิ (Willis. 1996: 56-58) ไดเ้สนอข ัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิดงันี้ 

1. ข ัน้เตรยีมงานปฏบิตั ิ(Pre-task) ข ัน้ตอนนี้คอื การแนะนาํหวัขอ้และงานปฏบิตั ิโดย 

• ผูส้อนจะช่วยผูเ้รยีนใหเ้ขา้ใจประเดน็สาํคญั และจดุประสงคข์องงานปฏบิตั ิเช่น การระดม 

ความคดิ การใชรู้ปภาพ ฯลฯ  

• ผูส้อนอาจเนน้คาํหรอืวลทีี่จาํเป็นสาํหรบังานปฎบิตั ิแต่ยงัไมค่วรสอนโครงสรา้งไวยากรณใ์หม ่

• ผูเ้รยีนลงมอืปฎบิตัขิ ัน้ตอนนี้ ตวัอย่างกจิกรรมเช่น การคดัเลอืกคาํที่ ไมเ่ขา้กลุม่ออก 

• ผูส้อนควรใหเ้วลาผูเ้รยีนในการคดิเกี่ ยวกบัวธิกีารปฏบิตังิาน 

• ถา้งานปฏบิตัเิกี่ ยวขอ้งกบัขอ้ความ ใหผู้เ้รยีนอ่านขอ้ความเพื่อทาํความเขา้ใจเสยีก่อน 

 2. ข ัน้ระหว่างการปฏบิตังิาน (Task cycle) 

  งานปฏบิตั ิ(Task) 

• ผูเ้รยีนสามารถทาํงานปฏบิตัเิป็นงานคู่ (Pair work) หรอืงานกลุม่ (Group work) พรอ้มท ัง้ให ้            

ผูเ้รยีนไดม้โีอกาสใชภ้าษาเป้าหมายเพื่อแสดงความคดิเหน็ 

• ผูส้อนเดนิรอบๆหอ้งและสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้รยีน พรอ้มท ัง้กระตุน้ผูเ้รยีนใหพ้ยายามใชภ้าษา 

เป้าหมายในการสื่อสาร 

• ผูส้อนช่วยผูเ้รยีน กรณีที่ตอ้งการความช่วยเหลอื เช่น ผูเ้รยีนตอ้งการพดูอะไร แต่จะไมแ่ทรก 

เพื่อแกไ้ขรูปแบบภาษาที่ ไมถ่กูตอ้ง 

• ผูส้อนเนน้การใชภ้าษาที่ เกดิขึ้นกบัเหตกุารณท์ี่ เฉพาะหนา้ และสรา้งความม ัน่ใจกบัผูเ้รยีน 

โดยการทาํงานเป็นกลุม่ 
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  การวางแผน (Planning) 

• การวางแผนเป็นการเตรยีมการสาํหรบัการรายงานผล ซึ่งเป็นข ัน้ตอนต่อไปผูเ้รยีนจะรายงานให ้

เพื่อนท ัง้หอ้งรบัทราบเรื่ องการทาํงานปฏบิตัวิ่าเป็นอย่างไร และไดช้ิ้นงานหรอืผลงานอะไร 

• ผูเ้รยีนเขยีนฉบบัร่างพรอ้มท ัง้ฝึกซอ้มว่าจะตอ้งเขยีนหรอืพดูอะไร 

• ผูส้อนเดนิไปรอบๆหอ้งเรยีน เพื่อแนะนาํผูเ้รยีนทางดา้นภาษา 

• ผูเ้รยีนสามารถถามคาํถามกบัผูส้อนเกี่ยวกบัหวัขอ้นัน้ๆ 

• รายงานเป็นรูปการเขยีน ผูส้อนสามารถส่งเสรมิใหเ้พื่อนผูเ้รยีนแกไ้ข โดยใชพ้จนานุกรมภาษา 

องักฤษได ้

• ในข ัน้การวางแผน เนน้เรื่ องความชดัเจน การเรยีบเรยีงและความถกูตอ้งของขอ้มลู  

  การรายงาน (Report)  

• ผูส้อนสุ่มถามผูเ้รยีนบางคู่หรอืบางกลุม่ โดยใหร้ายงานสรุปแก่เพื่อนท ัง้หอ้ง เพื่อใหท้กุคน 

สามารถเปรยีบเทยีบผลที่ ได ้วธิกีารอาจเป็นรูปแบบการรายงานของผูเ้รยีน 1-2 กลุม่ ใหก้ลุม่อื่นเปิดโอกาสแสดง

ความคดิเหน็และเตมิเตม็ในส่วนต่าง ๆ พรอ้มท ัง้กาํชบัใหผู้เ้รยีนจดบนัทกึในระหว่างที่ เพื่อนรายงานดว้ย 

• ผูส้อนแลกเปลี่ยนความคดิเหน็เรื่ องเน้ือหาที่ ผูเ้รยีนรายงาน บางคร ัง้อาจปรบัภาษาใหมใ่น                

ภายหลงั แต่ไมค่วรแกไ้ขหนา้หอ้งเรยีนขณะที่ ผูเ้รยีนรายงาน  

 3. ข ัน้หลงัการปฎบิตังิาน (Language focus) 

  การวเิคราะหภ์าษา (Analysis)   

• ผูส้อนเตรยีมรูปแบบโครงสรา้งทางภาษาที่ ไมถ่กูตอ้งในงานปฏบิตั ิใหผู้เ้รยีนร่วมกนัวเิคราะห ์

โครงสรา้งทางภาษากบัเพื่อนๆ  

• ผูส้อนคอยใหค้วามช่วยเหลอืขณะที่ ผูเ้รยีนร่วมกนัทาํงาน เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนถามคาํถามได ้

• ผูส้อนทบทวนการวเิคราะหข์องผูเ้รยีนอกีคร ัง้บนกระดาน จากนัน้ใหผู้เ้รยีนคดัลอกลงในสมดุ 

  การฝึกใชภ้าษา (Practice) 

• ผูส้อนใหผู้เ้รยีนทาํกจิกรรมฝึกใชภ้าษา และสรุปโครงสรา้งทางภาษาใหผู้เ้รยีนเขา้ใจชดัเจน ซึ่ง 

ขึ้นอยู่กบัเนื้อหาที่ ไดว้เิคราะหแ์ลว้                    

 วลิลสิไดใ้หค้วามคดิเหน็เพิ่มเตมิว่า เมื่อผูเ้รยีนทาํงานปฎบิตัแิต่ละคร ัง้เสรจ็สิ้น ผูส้อนอาจเลอืกทาํการ

ตดิตามผล (Follow-up) ดงันี้ 

• ผูเ้รยีนควรฝึกใชภ้าษาที่ เหมอืนหรอืคลา้ยกบังานปฏบิตัทิางดา้นการพูดซํา้อกีคร ัง้หนึ่ ง แต่ 

ควรเปลี่ยนจากคู่เดมิหรอืกลุม่เดมิ 

• ผูเ้รยีนควรยอ้นกลบัไปดูสื่อหรอืบทความของงานปฏบิตั ิและเขยีนคาํ วล ีหรอืโครงสรา้ง 

ที่สาํคญัแลว้จดบนัทกึ 
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• ผูเ้รยีนควรไดอ้ภปิรายถงึความรูส้กึเกี่ ยวกบัการทาํงานปฏบิตัวิ่าเป็นอย่างไรบา้งและอะไรที่ 

ผูเ้รยีนจะนาํไปทาํต่อไป หรอืเขยีนบนัทกึประจาํวนัเพื่อใหผู้ส้อนอ่านทหีลงั 

 เอลลสิ (Ellis. 2003: 244-262) ไดก้ลา่วถงึข ัน้ตอนการเรยีนแบบเนน้งานปฏบิตั ิดงัน้ี 

 1. ข ัน้เตรยีมงานปฏบิตั ิ(Pre-task) เป็นข ัน้ตอนที่มุง่เนน้การเตรยีมผูเ้รยีนใหส้ามารถทาํงานปฎบิตัไิด ้

โดยเป็นแนวทางการปฏบิตัทิี่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีนไดน้ ัน้ ซึ่งตอ้งอาศยัวธิกีาร 4 วธิ ีดงัต่อไปนี้  

1.1 สนบัสนุนผูเ้รยีนใหป้ฏบิตังิานที่มลีกัษณะเหมอืนกบังานปฏบิตั ิ(Task)  

1.2 ใหผู้เ้รยีนสงัเกตรูปแบบของการทาํงานปฏบิตั ิ(Task) 

1.3 กระตุน้ผูเ้รยีนใหท้าํกจิกรรมที่ ไมใ่ช่งานปฏบิตั ิแต่เป็นการส่งเสรมิความพรอ้มที่ปฏบิตังิาน 

ในข ัน้ต่อไป 

1.4 วางแผนอย่างเป็นระบบสาํหรบังานปฏบิตัหิลกั ไดแ้ก่ การวางแผนการปฏบิตังิานสาํหรบัผูเ้รยีน  

การวางแผนที่ชี้แนะรูปแบบภาษา และการวางแผนแบบเนน้เน้ือหา   

 2. ข ัน้ระหว่างการปฏบิตังิาน (During-task หรอืที่วลิลสิใชว้่า Task cycle) มวีธิกีารปฏบิตังิาน 2 วธิใีน

การปฏบิตังิานในข ัน้ตอนนี้ 

  2.1  คุณลกัษณะงานปฏบิตั ิ(Task performance options) คือ คุณลกัษณะต่าง ๆ ของงาน

ปฏบิตัทิี่ ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยผูส้อนสามารถวางแผนการสอนลว่งหนา้

ได ้เช่น ประการแรก การกาํหนดเวลาในการทาํงานปฎบิตั ิถา้ผูส้อนเนน้การใชภ้าษาที่ถกูตอ้ง (Accuracy) ในการ

ปฏบิตังิาน ควรใหผู้เ้รยีนกาํหนดระยะเวลาเอง แต่ถา้ใหผู้เ้รยีนเนน้การใชภ้าษาอย่างด ี(Fluency) ควรกาํหนด

ระยะเวลาใหผู้เ้รยีน เพื่อฝึกใหผู้เ้รยีนเกดิความคลอ่งแคลว่ในการใชภ้าษาโดยไมค่าํนึงเรื่ องความถกูตอ้งนกั 

ประการที่สอง การใหข้อ้มลูบางส่วนกบัผูเ้รยีนในขณะที่ ผูเ้รยีนกาํลงัทาํงานปฏบิตั ิและประการที่สาม คอืการให ้

คาํแนะนาํส่วนของงานปฏบิตัทิี่ ผูเ้รยีนไมค่าดคดิคาํตอบไวซ้ึ่งเป็นการทา้ทายผูเ้รยีน เช่น งานปฏบิตัทิี่ตอ้งการ

ตดัสนิใจ (A decision-making task) เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจและใชภ้าษาในงานปฎบิตัเิพิ่มขึ้น  

  2.2 คุณลกัษณะทางดา้นกระบวนการ (Process options) คอืข ัน้ตอนของการปฏบิตังิานที่

กาํหนดใหผู้เ้รยีนทาํตามงานปฏบิตัทิี่ ไดร้บัมอบหมายใหส้มบูรณ ์

3.  ข ัน้หลงัปฏบิตังิาน (Post-task หรอืที่วลิลสิใชว้่า Language focus) เป็นข ัน้ตอนที่ ผูเ้รยีนรายงาน 

ผลการปฏบิตังิาน พรอ้มท ัง้ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูเ้รยีนเอง ระบสุาเหตขุองปญัหา และวธิกีารแกป้ญัหาใน

การสื่อสาร รวมท ัง้ภาษาที่ ใชใ้นการปฏบิตังิาน หลงัจากนัน้ผูส้อนเลอืกปญัหาทางภาษาที่ซึ่ งผูเ้รยีนใชไ้มถ่กูตอ้งขณะ

ปฏบิตังิานมาวเิคราะหแ์กไ้ขภาษาใหถ้กูตอ้งร่วมกนั และทา้ยสุดใหผู้เ้รยีนไดท้าํงานปฏบิตัซิ ํา้อกีคร ัง้หนึ่ ง เพื่อให

โอกาสผูเ้รยีนไดป้รบัปรุงชิ้นงานของตนเอง และในการปฏบิตังิานซํา้น ัน้ สามารถทาํใหอ้ยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่คลา้ยคลึ

กบังานปฏบิตัเิดมิ แต่สถานการณห์รอืคาํส ัง่แตกต่างไปจากที่ ฝึกปฏบิตัไิด ้หรอืฝึกกจิกรรมใหมแ่ต่ใชรู้ปแบบและ

โครงสรา้งภาษาที่ ไดว้เิคราะหแ์ลว้  

 จากข ัน้ตอนการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิสรุปไดว้่า กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัไิมเ่พยีงแต่

ช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูภ้าษาโดยใชง้านปฏบิตัเิป็นสื่อการเรยีนรูเ้ท่านัน้ แต่เป็นการสนองความตอ้งการของ        



 16

ผูเ้รยีนโดยตรง อกีท ัง้ผูเ้รยีนยงัสามารถวางแผนการทาํงานเป็นข ัน้ตอน แกไ้ขปญัหาที่ เกดิจากการทาํงานไดอ้ย่าง

เป็นระบบ และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าแต่ละข ัน้ตอนของหลกัการเรยีนรูข้า้งตน้น้ี มุง่เนน้

ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตัจิรงิ เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนใชภ้าษาไดอ้ย่างอสิระ โดยผูส้อนนัน้ทาํหนา้ที่ เพยีงคอย

อาํนวยความสะดวกและใหค้าํแนะนาํเท่านัน้ 

 ผูว้จิยัไดจ้ดัการเรยีนรูง้านปฏบิตัติามข ัน้ตอนของวลิลสิ (Willis. 1996: 116-130); (Willis,Jane.; & 

Willis,Dave. 1996:56-58) และเอลลสิ (Ellis. 2003: 244-262) ซึ่ งปรบัข ัน้ตอนใหเ้หมาะสมสาํหรบักลุม่ตวัอย่าง  

ที่ ใชใ้นการวจิยั โดยข ัน้ตอนของการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัมิกีารทาํงาน 3 ข ัน้ตอน ดงันี้ 

 1. ข ัน้เตรยีมปฏบิตังิาน (Pre-task) เป็นข ัน้ตอนที่ เตรยีมผูเ้รยีนในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ การแนะนาํ

เรื่ องที่จะเรยีน จดุประสงคข์องงานปฏบิตั ิการเตรยีมคาํศพัทแ์ละสาํนวนใหมท่ี่ ใชใ้นงานปฏบิตั ิจากนัน้ผูเ้รยีน       

ปฎบิตังิานที่มลีกัษณะที่คลา้ยคลงึกบังานที่ตอ้งปฎบิตัจิรงิ  

 2. ข ัน้ระหว่างปฎบิตังิาน (During-task) เป็นข ัน้ตอนที่ ผูเ้รยีนทาํความเขา้ใจเกี่ ยวกบัวธิกีารปฏบิตังิาน

ของผูเ้รยีนเอง งานที่ ไดร้บัมอบหมายอาจเป็นงานคู่หรอืงานกลุม่ ฝึกใหผู้เ้รยีนสามารถใชภ้าษาองักฤษในการสื่อสาร

กบัเพื่อนในขณะปฏบิตังิาน เมื่อผลติชิ้นงานเรียบรอ้ยแลว้ใหเ้พื่อนในกลุม่ตรวจสอบแกไ้ขผลงานเขยีน รวมท ัง้ให ้

ผูเ้รยีนวางแผน ซกัซอ้มเพื่อรายงานผลการทาํงาน ขณะที่ เพื่อนรายงานผลใหผู้เ้รยีนทกุคนเขยีนขอ้ผดิพลาดของ

การใชภ้าษาของเพื่อน หลงัจากนัน้ผูเ้รยีนแต่ละกลุม่สลบัการตรวจงานเขยีน เพื่อตรวจสอบดูขอ้ผดิพลาดทาง             

โครงสรา้งภาษาซ ํา้อกีคร ัง้หนึ่ ง 

  3. ข ัน้หลงัปฏบิตังิาน (Post-task) เป็นข ัน้ตอนที่มุง่เนน้ใหผู้เ้รยีนไดใ้ชภ้าษาใหถ้กูตอ้งตามรูปแบบและ

โครงสรา้งของภาษา ประกอบดว้ย 3 ข ัน้ตอน คือ 

  3.1 ข ัน้วเิคราะหภ์าษา (Language analysis) ผูเ้รยีนทกุกลุม่ร่วมกนัวเิคราะหรู์ปแบบภาษาที่         

ผดิพลาด แกไ้ขโครงสรา้งทางภาษาที่ ใชใ้นงานปฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง โดยมผูีส้อนเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํ หรอืเตมิเตม็ในส่วน

ที่ยงัมขีอ้บกพร่องอยู่จนผูเ้รยีนเขา้ใจอย่างด ีจากนัน้ใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุม่ชี้แจง ปญัหา อปุสรรค และแกไ้ขปญัหาที่

เกดิขึ้นในระหว่างการทาํงานร่วมกนั 

  3.2 ข ัน้ฝึกใชภ้าษา (Practice) หลงัจากที่ ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูค้าํศพัท ์สาํนวน และโครงสรา้งภาษาที่

วเิคราะหแ์ลว้ ผูเ้รยีนไดฝึ้กรูปแบบโครงสรา้งทางภาษาที่ ใชซ้ ํา้อกีคร ัง้หนึ่ ง ท ัง้น้ีเพื่อใหเ้กิดความคลอ่งแคลว่และ       

ถกูตอ้ง จากนัน้ผูเ้รยีนไดท้าํงานปฏบิตัเิป็นรายบคุคล ซึ่งสถานการณท์ี่ ฝึกปฏบิตัต่ิางไปจากที่ทาํไวใ้นข ัน้ระหว่าง

ปฏบิตังิาน (During-task)  

  3.3  ข ัน้ตดิตามผล (Follow-up) คอื เมื่อผูเ้รยีนปฏบิตังิานจนสิ้นสุดทกุข ัน้ตอนของงานปฏบิตัแิลว้ 

มกีารตดิตามผลของผูเ้รยีน โดยใหผู้เ้รยีนแสดงความคิดเหน็ในหอ้งเรยีน และเขยีนบนัทกึถงึสิ่ งที่ ไดพ้ฒันา 

ตลอดจนปญัหา อปุสรรคและแนวทางแกไ้ข เพื่อการปฏบิตังิานดขีึ้นในคร ัง้ต่อไป 

2.6 ประโยชน์ในการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ

วลิลสิ (Willis. 1996: 137) และ ฟรอสท ์(Frost. 2005: Online) ไดก้ลา่วถงึ ประโยชนข์องการเรยีนรู ้

แบบเนน้งานปฏบิตั ิดงัน้ี 
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1. ผูเ้รยีนมคีวามม ัน่ใจในการพดู และสื่อสารกบัผูอ้ื่นมากขึ้น 

2. ผูเ้รยีนสนุกสนาน มแีรงจูงใจ เกดิความทา้ทายในการปฏบิตังิาน 

3. ผูเ้รยีนสามารถใชภ้าษาสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาต ิพรอ้มท ัง้ฝึกการแกป้ญัหาต่าง ๆ ที่ เกดิขึ้น 

ไดอ้ย่างเหมาะสม 

 4.  ผูเ้รยีนใชป้ระสบการณเ์ดมิมาสู่บทเรยีนใหมแ่ละพบว่า น่าสนใจ และเป็นการเพิ่มพนูความคดิเดมิ    

อกีดว้ย 

5.  ผูเ้รยีนไดใ้ชภ้าษาในการสื่อสารที่สอดคลอ้งกบัสถานการณจ์รงิ 

  จากขอ้มลูขา้งตน้ สรุปประโยชนข์องการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัวิ่า เป็นการเพิ่มพนูความรู ้ความคดิ

เดมิ ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความม ัน่ใจในการใชภ้าษา มปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่นเพิ่มขึ้น ฝึกการแกไ้ขปญัหาที่ เกดิขึ้นไดด้ ีเกิด

ความทา้ทายและมคีวามสนุกสนานในการปฏบิตังิาน  

 

3. การเขียน 

 3.1 ความหมายของการเขียน 

 การเขยีนเป็นกระบวนการที่ตอ้งอาศยัความรู ้และขอ้มลูจากทกัษะอื่นๆ ในการรวบรวมความคิดและ

การลาํดบัเหตกุารณ ์โดยผูเ้ขยีนตอ้งเป็นผูท้ี่มคีวามรูค้วามสามารถ จงึจะถ่ายทอดความคดิของตนไดต้รงกบัความ

ตอ้งการของตนเองมากที่ สุด ดงันัน้ นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการเขยีนหลายท่าน ดงันี้ 

 ไวท ์(White. 1980: 16) กลา่วว่า การเขยีน คือ การเรยีบเรยีงประโยคที่ เชื่ อมโยงกนัอย่างถกูตอ้ง ตาม

กฎเกณฑไ์วยากรณ ์รวมท ัง้ความสมเหตสุมผล เหมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ทาํใหผู้อ่้านรบัรูส้ิ่ งที่ ผูเ้ขยีน

ตอ้งการที่จะสื่อสารได ้ท ัง้นี้ ผูเ้ขยีนตอ้งคาํนึงถงึความกระชบั ชดัเจน และไมค่ลุมเครอื กลา่วคอื การเขยีนตอ้ง

ประกอบไปดว้ย ความถกูตอ้งของรูปแบบภาษา ความเหมาะสมของลลีาภาษา และแก่นของเรื่ องและหวัขอ้เรื่ อง  

 เบอรน์ (Byrne. 1991: 1) กลา่วว่า การเขยีนมไิดห้มายถงึลายลกัษณอ์กัษรหรอืการเขยีนเป็นประโยคๆ 

แต่หมายถงึความสามารถในการนาํความรูส้กึ นึกคิด มาเรยีบเรยีงใหเ้กดิเป็นภาษาเขยีนที่ ผูเ้ขยีนพงึพอใจไดต้รง

ตามวตัถปุระสงคข์องตน 

 พติรวลัย ์โกวทิวท ี(2537: 32) กลา่วว่า การเขยีนคอืการรวบรวมความคดิ ความรูส้กึและความตอ้งการ

ของผูส่้งขา่วออกมาเป็นภาษาเขยีนในลกัษณะต่าง ๆ กนั เพื่อใหผู้ร้บัข่าวไดเ้ขา้ใจจดุประสงคข์องตน 

 ฮารเ์มอร ์(ฮารเ์มอร.์ 2546: 107-108) กลา่วว่า การเขยีนเป็นการเสรมิความรูใ้หม้ ัน่คงยิ่ งขึ้น เป็นการ

พฒันาภาษาของนกัเรยีนผ่านทางกิจกรรมการเขยีน กจิกรรมการเขยีนเป็นวธิทีี่ เหมาะสมกบัวธิกีารเรยีนบางวธิ ี 

 จากความหมายของการเขยีนสรุปไดว้่า ทกัษะการเขยีน หมายถงึ ความสามารถในการนาํความรูท้ี่ ได ้     

รบัถ่ายทอดออกมาเป็นตวัอกัษร โดยอาศยัความถกูตอ้งของรูปแบบภาษา ความเหมาะสมของลลีาภาษา แก่นของ

เรื่ องและหวัขอ้เรื่ อง และการเขยีนที่ดตีอ้งสื่อเป้าหมายของการเขยีนใหช้ดัเจน เพื่อใหผู้อ่้านไดร้บัขอ้มลูที่ถกูตอ้ง

ตามความตอ้งการของผูเ้ขยีนอย่างแทจ้ริง    
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การสื่อสารความคดิ

อย่างชดัเจน 
คลอ่งแคลว่ และม ี
ประสทิธิภาพ

 3.2 องคป์ระกอบของการเขียน 

 ทกัษะการเขยีนเป็นทกัษะที่ซบัซอ้น จาํเป็นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายประการที่สามารถช่วยใหผู้เ้รยีน

เขยีนอย่างชดัเจนและถกูตอ้ง นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายองคป์ระกอบของการเขยีน ดงัน้ี 

ไรมส ์(Raimes. 1983: 5-6) กลา่วถงึองคป์ระกอบของการเขยีนมหีลายประการ และเป็นการยากที่ระบุ

ว่า ควรจะสอนการเขยีนในช ัน้เรยีนอย่างไร แต่พอสรุปไดต้ามภาพประกอบ ดงัต่อไปนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 องคป์ระกอบของการเขยีน 

 

  ที่มา: Raimes. (1983). Teachniques in Teaching Writing: Approaches to Teaching 

Writing in ESL Classes. p.6 

 

ไวยากรณ ์(Grammar) 

- กฎของคาํกรยิา 

- คาํนาํหนา้นาม  

- คาํนาํหนา้สรรพนาม 

        ฯลฯ  

 

การสรา้งประโยค (Snytax) 

- โครงสรา้งประโยค 

- ความต่อเน่ืองของขอ้ความ 

- การเลอืกใชรู้ปแบบภาษา 

            ฯลฯ  

เน้ือหา (Content) 

- ความต่อเน่ือง 

- ความชดัเจน 

- ความเป็นเหตเุป็นผล 

      ฯลฯ  

กระบวนการเขยีน 

(Writing process) 

- รวบรวมความคดิ 

- เขยีนฉบบัร่าง 

- ลงมอืเขยีน 

- ทบทวนงาน ฯลฯ 

กลไกการเขยีน 

(Mechanics) 

- ลายมอื 

- การสะกดคาํ 

- เครื่ องหมายวรรคตอน 

     ฯลฯ 

การเรยีบเรยีงการเขยีน 

(Organization) 

- ย่อหนา้ 

- หวัขอ้และประเดน็ 

- การเชื่ อมขอ้ความและ

ความเป็นเอกภาพขอ้มลู 

        ฯลฯ  

การเลอืกใชค้าํ 

(Word choice) 

- คาํศพัท ์

- สาํนวน 

- รูปแบบคาํถามความ  

  เหมาะสม                 

   ฯลฯ 

ผูร้บัสาร

(Audience) 

-ผูอ่้าน  

จดุมุง่หมาย (Purpose) 

- เหตผุลในการเขยีน  

              ฯลฯ 
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  ฮทีตนั (Heaton. 1988: 135) ไดแ้บง่องคป์ระกอบที่สาํคญัต่อการเขยีนไว ้5 ประการ คอื  

 1. การใชภ้าษา (Language use) คอื ความสามารถในการเขยีนประโยคที่ถกูตอ้งและเหมาะสม 

 2. ทกัษะทางกลไก (Mechanical skills) คอื ความสามารถในการใชข้อ้ตกลงทางภาษาเขยีนไดถู้กตอ้ง 

เช่น การใชเ้ครื่องหมายวรรคตอนและการสะกดคาํ 

 3. วธิเีขยีนเน้ือหา (Treatment of content) คอื ความสามารถในการคิดอย่างสรา้งสรรคแ์ละการ

พฒันาความคดิ 

 4. ทกัษะทางลลีาภาษา (Stylistic skills) คอื ความสามารถในการเขยีนประโยคและย่อหนา้หลายๆ 

แบบ รวมท ัง้ใชภ้าษาไดถ้กูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ 

 5. ทกัษะการเลอืกขอ้ความที่ เหมาะสม (Judgement skills) คอื ความสามารถในการเขยีนขอ้ความให ้

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์โดยคาํนึงถงึผูอ่้านเป็นสาํคญั รวมท ัง้ความสามารถในการเลอืกสรร รวบรวม 

และเรยีงลาํดบัขอ้มลูใหม้คีวามสมัพนัธก์นั 

 จากองคป์ระกอบของการเขยีนขา้งตน้สรุปไดว้่า การที่ ผูเ้รยีนจะมคีวามสามารถทางการเขยีนไดถ้กูตอ้ง

และมปีระสทิธภิาพนัน้ ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลาย ๆ ดา้นมารวมกนั ไมว่่าจะเป็นทางดา้นโครงสรา้งไวยากรณ์ 

การเลอืกใชค้าํ เน้ือหา กระบวนการเขยีน วธิดีาํเนนิการเขยีน การรวบรวมการเขยีน จดุมุง่หมายของการเขยีนและ

ผูอ่้าน ตลอดจนการใชภ้าษาและทกัษะอื่นๆ องคป์ระกอบเหลา่น้ีสามารถทาํใหผู้เ้รยีนสรา้งงานเขยีนออกมาได ้

อย่างชดัเจนและตรงตามวตัถปุระสงคข์องการเขยีนอย่างแทจ้รงิ 

 3.3 การจดักจิกรรมการสอนเขียน 

 การจดักจิกรรมการสอนเขยีนมเีป้าหมายสาํคญัอย่างหนึ่ ง คอื มุง่ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาการเขยีน
อย่างเป็นระบบ มปีระสทิธภิาพ ซึ่งตอ้งอาศยัการวางข ัน้ตอนการสอนที่ เหมาะสม ดงันัน้ นกัการศึกษาไดก้ลา่วถงึ
การจดักิจกรรมการสอนเขยีน ดงัน้ี 
 สุมติรา องัวฒันกลุ (2537: 185) เสนอหลกัการในการจดักิจกรรมการสอนเพื่อการฝึกการเขยีน 
ดงันี้ 
 1. การสอนทกัษะการเขยีนควรทาํหลงัจากที่ ผูเ้รยีนไดฝึ้กและเสรมิรูปแบบภาษาที่ ผูเ้รยีนคุน้เคยจากการ

ฟงัและพูดแลว้ 

 2. การควบคุมการเขยีนควรลดนอ้ยลงตามลาํดบั ผูเ้รยีนควรฝึกการตอบสนองต่อขอ้เสนอแนะของ        
ผูส้อนดว้ยตนเองทลีะนอ้ย 
 3. ควรเนน้กจิกรรมเพื่อการสื่อสารเป็นพเิศษ หลงัจากที่ ผูเ้รยีนไดฝึ้กการเขยีนตามที่ ผูส้อนชี้แนะแลว้   

ผูเ้รยีนควรมอีสิระในการเขยีนอย่างเตม็ที่ 

 ทางดา้นกิจกรรมการสอนเขยีนนัน้ สุภทัรา อกัษรานุเคราะห ์(2532: 113) และสุมติรา องัวฒั
นกลุ (2537: 185-195) ไดแ้บง่กจิกรรมการเขยีนเป็น 3 ประเภทตามลกัษณะการเขยีนไปในทาํนอง
เดยีวกนั คือ 
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 1. การเขยีนแบบควบคุม (Controlled writing) เป็นกจิกรรมที่ ผูส้อนใหเ้น้ือหาและ
รูปแบบภาษาสาํหรบัผูเ้รยีนใชใ้นการเขยีน เช่น ใหเ้ตมิคาํในช่องว่าง การเรยีงประโยคตามลาํดบัเหตกุารณ ์การ
เขยีนขอ้ความเลยีนแบบที่ ใหแ้ละตดิต่อเรื่ อง เป็นตน้ แต่ละกจิกรรมเป็นการเสรมิแรงการใชค้าํศพัท ์หรอื
โครงสรา้งประโยค หรอืเป็นกจิกรรมเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องในการเขยีนอย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน ัน้ ในการ
เขยีนแบบควบคุมน้ี ผูเ้รยีนมโีอกาสไดค้าํตอบที่ถกูตอ้งท ัง้หมด 
 2. การเขยีนแบบชี้แนะ (Guided writing) เป็นกจิกรรมที่พฒันามาจากการเขยีนแบบ
ควบคุม โดย           ผูส้อนอาจใหเ้น้ือหาและรูปแบบภาษาเพยีงบางส่วนสาํหรบัผูเ้รยีนใชใ้นการเขยีน ผูส้อน
อาจใหป้ระโยคเริ่มตน้หรอืประโยคสุดทา้ย ตลอดจนโครงร่าง หรอืขอ้มลูที่จาํเป็นสาํหรบัการเขยีน จากนัน้ผูเ้รยีน
จะมกีารอภปิรายร่วมกนั จดบนัทกึและแลกเปลี่ยนขอ้คน้พบ ดงันัน้ การเขยีนของแต่ละคนไมเ่หมอืนกนั กจิกรรม
การเขยีนแบบชี้แนะอาจใชข้อ้ความจากสื่อ  หรอืกจิกรรมต่าง ๆ มาเป็นตวัชี้แนะได ้
 3. การเขยีนแบบเสร ี(Free writing or free composition) เป็นกจิกรรมที่ ผูเ้รยีน
ตอ้งเรยีนรูข้ ัน้ตอนของการเขยีน ซึ่งช่วยใหผู้เ้รยีนรวบรวมและเรยีบเรยีงความคดิก่อนที่จะไดข้อ้เขยีนที่สมบูรณ ์
อกีท ัง้ตอ้งฝึกให ้     ผูเ้รยีนไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการเขยีนบนัทกึ (Notes) การเขยีนโครงร่าง 
(Outline) และการเขยีนร่าง (Draft) เมื่อผูเ้รยีนมปีระสบการณก์็จะสามารถปรบัปรุงข ัน้ตอนเหลา่น้ีให ้
เหมาะกบัความสามารถและความถนดัของตนเอง 
 การเขยีนแบบเสรีเป็นการฝึกกระบวนการคดิอย่างหนึ่ ง ที่จะทาํใหก้ารเขยีนมคุีณภาพเพราะจะตอ้งมกีาร
เรยีบเรยีงและจดัระบบความคิดดว้ย 
 นอกจากนี้ พติรวลัย ์โกวทิวท ี(2537: 51-78) ไดก้ลา่วถงึ การสอนการเขยีนนัน้ควรมเีทคนิค
สอดแทรกอยู่ในขณะดาํเนินการสอน เพื่อเป็นเครื่องมอืใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจ เพลดิเพลนิ สนุกสนาน ทาํให ้
การเรยีนการสอนมปีระสทิธิภาพยิ่ งขึ้น เทคนิคการสอนการเขยีนเหลา่น้ีไดแ้ก่ 

1. เทคนิคการคดัลอก (Copying) คือ การใหผู้เ้รยีนคดัลอกขอ้มลูเท่าที่จาํเป็น เพราะฉะนัน้
ผูส้อน 

ควรคาํนึงถงึจดุมุง่หมายของการคดัลอก 
2. เทคนิคการเตมิคาํใหส้มบูรณ ์(Completion) คอืผูส้อนควรเลอืกคาํ ขอ้ความหรอืเรื่ องราว

ที่ม ี
ความหมายใหผู้เ้รยีนเตมิ เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้หน็ความสาํคญัของสิ่ งที่ ผูเ้รยีนเตมิลงไป เพื่อใหข้อ้ความสมบูรณ ์

3. เทคนิคการเปลี่ยนคาํใหแ้ตกต่างไปจากเดมิ (Conversion) คอื การเขยีนเน้ือเรื่ องตามแบบ
ฉบบั  

โดยเปลี่ยนคาํหรอืวลบีางอนัใหผ้ดิไปจากเดมิแต่อาศยัเคา้โครงเดมิเป็นส่วนใหญ่  

4. เทคนิคการเขยีนตามกรอบที่กาํหนดให ้(Controlled writing) คอื มุง่ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้ก
ใชค้าํศพัท ์

และโครงสรา้งทางไวยากรณ ์ในรูปแบบต่างๆ ท ัง้นี้ เพื่อใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสฝึกการใชภ้าษาใหม้คีวามแมน่ยาํยิ่ งขึ้น 
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5. เทคนิคการเขยีนเรยีงความแบบชี้แนะ (Guided composition) คอื มกีารใหข้อ้มลู
เลก็นอ้ย เช่น ม ี

การกาํหนดขอ้ความขึ้นตน้ให ้กาํหนดขอ้ความตอนจบให ้กาํหนดหวัขอ้ของเน้ือเรื่ อง โดยสงัเขป ลาํดบัคาํถามของ
เน้ือเรื่ องให ้ในการเขยีนชนิดน้ีผูเ้รยีนจาํเป็นตอ้งปรกึษาร่วมกนัเกี่ ยวกบัคาํศพัท ์รูปประโยค ความคดิ มกีารเขยีน
เรยีงความฉบบัร่างก่อนลงมอืเขยีนจรงิ 

6. เทคนิคการใชภ้าพประกอบการเขยีน (Pictures) คอื การใชรู้ปภาพต่างๆ และพยายามไมใ่ห ้
ผูเ้รยีน 

จาํกดัความคดิอยู่แต่เฉพาะในภาพเท่าน ัน้ เพื่อใหเ้กดิความสนุกสนาน ในการเขยีนผูส้อนควรใหผู้เ้รยีนใส่ความคดิ
สรา้งสรรคป์ระกอบภาพนัน้ๆดว้ย 

7. เทคนิคการเขยีนโดยใชข้อ้มลูจากแผนผงั (Diagrams, tables, graphs and 
charts) คอื การใช ้

ขอ้มลูจากแผนผงั แผนภมู ิตาราง หรอืกราฟ เป็นการเขยีนแบบกรอบบงัคบัอย่างหนึ่ งที่ ใชค้าํศพัท ์และรูป
ประโยคในวงจาํกดั 

8. เทคนิคการพูดปากเปลา่เพื่อเสรมิการเขยีน (Reinforced oral work) คอื ส่งเสรมิให ้
ผูเ้รยีนแสดง 

ความตอ้งการต่างๆ โดยผ่านทกัษะการเขยีนกจิกรรมที่ ใชจ้ะตอ้งเป็นกจิกรรมที่มแีรงกระตุน้ใหผู้เ้รยีนอยากเขยีน 
เช่น การเขยีนคาํส ัง่ใหเ้พื่อนปฎบิตัติาม เขยีนโนต๊ขอ้ความส ัน้ๆหรอืจดหมายส ัน้ๆ  

9. เทคนิคการใชบ้ทสนทนาเพื่อเสรมิการเขยีน (Model dialogue provision) คอื 
ผูส้อนใหต้วัอย่าง 

การเขยีนบทสนทนางา่ยๆ ที่ ใชค้าํศพัทแ์ละโครงสรา้งที่ ไม่ซบัซอ้นมากนกั พรอ้มท ัง้ key words ที่ ผูเ้รยีนจะ
นาํไปฝึกการเขยีน 

10. เทคนิคการเขยีนโดยใชท้กัษะสมัพนัธ ์(All language skill usage) คือ ผูส้อน
จดัหากิจกรรมการ 

เขยีนในรูปลกัษณะที่จะตอ้งใหผู้เ้รยีนไดใ้ชท้กัษะทางภาษาหลายๆ อย่างประกอบกนั เช่น ผูเ้รยีนฝึกพดูสนทนา 
ซึ่งตอ้งอาศยัทกัษะการฟงัเพื่อความเขา้ใจ จากนัน้แสดงความเขา้ใจในการฟงัในรูปของทกัษะการเขยีน แลว้ส่งให ้
เพื่อนอ่านสิ่ งที่ตนไดเ้ขยีน เพื่อใหเ้กดิทาํกจิกรรมที่ เป็นลูกโซ่ 
 จากการจดักจิกรรมการสอนเขยีนและเทคนิคการเขยีนขา้งตน้น้ี สรุปไดว้่า กจิกรรมการสอนเขยีนถอืว่า
เป็นหวัใจสาํคญัของการฝึกเขยีน แต่ละกจิกรรมผูเ้รยีนไดม้โีอกาสฝึกปฏบิตัไิดโ้ดยตรง ลกัษณะของกจิกรรมที่       
หลากหลายนัน้ ย ัว่ยุใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิจากที่ เคยฝึกเป็นรายบคุคล ไดฝึ้กการทาํงานเป็นกลุม่เพื่อ
ร่วมกนัหาทางฝึกฝนการใชภ้าษา อกีท ัง้ผูเ้รยีนไดแ้สดงความสามารถในการใชภ้าษาจากงา่ยไปสู่ยากไดด้ขีึ้น
ตามลาํดบัอกีดว้ย  
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 3.4 การวดัและประเมินผลการเขียน 

 การวดัความรูค้วามสามารถในการเขยีนของผูเ้รยีนเป็นสิ่ งจาํเป็น เน่ืองจากผูเ้รยีนจะไดท้บทวนสิ่ งที่
เรยีนมาแลว้ พรอ้มท ัง้รบัทราบผลสมัฤทธทิางการเรยีนของตนว่าบ์ รรลวุตัถปุระสงคท์ี่กาํหนดไวเ้พยีงใด ดงันัน้
นกัการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอวธิกีารวดัและประเมนิผลทกัษะการเขยีน ดงัต่อไปนี้  
 ฮทีตนั (Heaton. 1988: 26) ไดเ้สนอวธิกีารใหค้ะแนนการประเมนิการเขยีน 2 วธิ ีดงันี้  
 1. วธิใีชค้วามรูส้กึหรอืความเหน็ของผูป้ระเมนิเป็นเกณฑ ์(Impression method) คอื วธิี
ที่ ใชผู้ต้รวจ  
1 คน หรอืมากกว่านัน้ การประเมนิการเขยีนนัน้ ใหค้ะแนนโดยภาพรวม (Holistic) ซึ่ งขึ้นอยู่กบัความรูส้กึ
หรอืความเหน็ของผูส้อน โดยท ัว่ไปส่วนใหญ่จะใชผู้ต้รวจ 3 หรอื 4 คน ใหค้ะแนนงานเขยีนแต่ละส่วน 
ต่อจากนัน้นาํคะแนนที่ ไดท้ ัง้หมดมารวมกนั หรอืนาํคะแนนท ัง้หมดมาหาค่าเฉลี่ย เป็นคะแนนที่ ไดข้องผูเ้รยีน ซึ่ง
การประเมนิหลายๆครัง้จะทาํใหม้คีวามน่าเชื่ อถอื 
 2. วธิใีชก้ารวเิคราะห ์(Analytic method) คอื วธิทีี่ขึ้นอยู่กบัแผนการประเมนิใหค้ะแนน
ของผูป้ระเมนิหรอืคณะของผูป้ระเมนิที่สรา้งขึ้น โดยมกีารแยกคุณลกัษณะต่าง ๆของการเขยีนเป็นหวัขอ้
เพื่อที่จะใหค้ะแนน ท ัง้นี้ผูเ้รยีนสามารถเหน็ผลสมัฤทธทิางการเขยีนที่ ไดร้บัชดัเจนขึ้น์  
 เวเกิล (Weigle. 2002: 108-121) กรมวชิาการ (2546: 252) และกิ่ งแกว้ อารี
รกัษ ์(2546: 90-97) ไดเ้สนอรูปแบบเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลในทาํนองเดยีวกนั ซึ่งสามารถจาํแนก
เป็น 2 ประเภทใหญ่ คอื 
 1. เกณฑก์ารประเมนิแบบภาพรวม (Holistic rating scales) เป็นแนวทางการใหค้ะแนน
แบบภาพรวม โดยนาํองคป์ระกอบสาํคญัที่บง่บอกถงึผลงานที่คาดหวงัมาจดัทาํเป็นรายการ ระบคุาํอธบิายที่
บรรยายลกัษณะของเกณฑใ์นแต่ละรายการเรยีงต่อกนั มรีะดบัคะแนนที่ชดัเจนซึ่งกาํหนดเพยีงคะแนนเดยีวและมี
ความสะดวกในการตรวจใหค้ะแนน 
 ตวัอย่างเกณฑก์ารประเมนิแบบภาพรวมคอื เกณฑก์ารประเมนิการสอบการเขยีนโทเฟิล (TOEFL 

writing test) มรีายละเอยีดของแต่ละระดบั ดงันี้  

 ระดบั 6 คอื มคีวามสามารถในการเขยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เรยีบเรยีงและพฒันาเน้ือหาไดด้ ี          

รายละเอยีดของเนื้อหาเหมาะสมชดัเจนสนบัสนุนประเดน็หลกัและมขีอ้ผดิพลาดการแสดงออกทางความคดิ ใช ้

ภาษาอย่างม ัน่ใจ และมรูีปแบบประโยคหลากหลาย และเลอืกคาํไดเ้หมาะสม  

 ระดบั 5 คอื มคีวามสามารถในการเขยีนบางส่วนมปีระสทิธภิาพ การเรยีบเรยีงเน้ือหาโดยท ัว่ไปด ี            

รายละเอยีดของเนื้อหาสนบัสนุนประเดน็หลกัและมกีารแสดงความคดิเหน็ แสดงใหเ้หน็ถงึความหลายหลายของ

รูปแบบประโยคและลกัษณะของคาํศพัท ์แมว้่าจะมขีอ้ผดิพลาดในบางคร ัง้ 

 ระดบั 4 คอื มคีวามสามารถในการเขยีนเกี่ยวกบัหวัขอ้มากในระดบัหนึ่ ง แต่ยงัไมค่รบถว้น มกีาร 
เรยีบเรยีงเน้ือหาไดร้ะดบัหนึ่ ง มรีายละเอยีดบางส่วน มเีน้ือหาสนบัสนุนประเดน็หลกัและมกีารแสดงความคดิบา้ง 

การใชโ้ครงสรา้งไวยากรณ ์ในประโยคดปีานกลาง ยงัมขีอ้ผดิพลาดอยู่ 
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 ระดบั 3 คอื การเขยีนที่ยงัมขีอ้บกพร่องหรอืจดุอ่อน 1 ขอ้หรอืมากกว่า เช่นการเรยีบเรยีงและการ

พฒันาเน้ือหาไมเ่หมาะสมเพยีงพอ หรอืไมม่รีายละเอยีดที่ดเีพยีงพอที่จะสนบัสนุนใจความรวม มกีารเลอืกใส่คาํ

หรอืรูปแบบคาํไมเ่หมาะสมเหน็ไดช้ดัเจน อกีท ัง้โครงสรา้งประโยคและการใชภ้าษาไมถ่กูตอ้งมาก 

 ระดบั 2  คอื การเขยีนระดบัที่มขีอ้บกพร่องหรอืจดุอ่อน 1 ขอ้หรอืมากกว่า เช่น การเรยีบเรยีง
เน้ือหาที่ ไมเ่ป็นระบบ มรีายละเอยีดนอ้ยไมม่ขีอ้มลูเฉพาะเจาะจง และโครงสรา้งและการใชป้ระโยคผดิพลาดมาก
และผดิซ ํา้ๆ 
 ระดบั 1 คอื การเขยีนที่ เน้ือหามขีอ้ผดิพลาดในการเขยีนที่ รุนแรง การเขยีนไมต่รงประเดน็ ไม่
สามารถสื่อความได ้
 ระดบั 0 คอื งานเขยีนที่ ไดค่้า 0 เน่ืองจากเป็นการเขยีนที่ ไมม่กีารแสดงความรู ้มเีพยีงการคดัลอก
หวัขอ้ หรอืการประกอบตวัอกัษรเขา้ดว้ยกนัเท่านัน้ 
 2. เกณฑก์ารประเมนิแบบแยกส่วน (Analytic rating scales) เป็นแนวทางการให ้
คะแนนแบบ         แยกส่วน กลา่วคอืพจิารณาแนวทางการใหค้ะแนน โดยพจิารณาเป็นประเดน็แต่ละส่วนของ
งานที่ลกัษณะการตอบ 
จาํกดั ซึ่ งแต่ละส่วนจะตอ้งกาํหนดแนวทางการใหค้ะแนนโดยมนิียามคาํศพัทห์รอืคาํอธบิายลกัษณะของงาน            
ในส่วนนัน้ ๆ ในแต่ละระดบัใหช้ดัเจน และการกาํหนดเกณฑส่์วนใหญ่จะไมเ่กนิ 4 ดา้น เกณฑก์ารประเมนิ         
แบบแยกส่วนน้ีงา่ยต่อการประเมนิค่า และมคีวามน่าเชื่ อถอืในการประเมนิ 
 ตวัอย่าง เกณฑก์ารประเมนิแบบแยกส่วน ของเจคอปส ์และคนอื่นๆ (Weigle. 2002: 
118; อา้งองิจาก Jacobs, et al. 1981) ไดก้าํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมนิการเขยีน
ภาษาองักฤษ ดงัต่อไปนี้ 
              คะแนน                                 ระดบั/คาํอธบิายระดบั 
เน้ือหา 
(Content) 

 

 30 – 
27 

ดเียี่ยม – ดมีาก :  แสดงความรูค้วามเขา้ใจ ไดป้ระเดน็สาํคญัสมบูรณ์และไมอ่อกนอกเรื่ อง 

 26 – 
22 

ด ี– ปานกลาง   : แสดงความรูพ้อประมาณ การดาํเนินเรื่ องถกูจาํกดัประเดน็หลกัส่วนใหญ่
สมบูรณ ์แต่ยงัขาดรายละเอยีด 

 21 – 
17  

พอใช ้– อ่อน : แสดงความรูท้ี่จาํกดั เน้ือหานอ้ย การดาํเนินเรื่ องไมด่เีพยีงพอ 

 16 – 
13  

อ่อนมาก : ไมแ่สดงความรูเ้ลย เน้ือหานอ้ย หรอืไมเ่พยีงพอที่จะประเมนิ 

การเรยีบเรยีง (Organization) 
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 20 – 
18  

ดเียี่ยม – ดมีาก :  แสดงความคดิเหน็อย่างคลอ่งและชดัเจน มขีอ้สนบัสนุน ไม่เยิ่นเยอ้       
การเรยีบเรยีงด ีมกีารจดัลาํดบัเหตผุลและความสอดคลอ้งด ี

 17 – 
14 

ด ี– ปานกลาง   : การเขยีนเรยีงความไมต่่อเน่ือง ประเดน็หลกัชดัเจนด ีขอ้มลูมเีหตมุผีล 
แต่นอ้ยไป การเรยีงลาํดบัขอ้ความไมส่มบูรณ ์

 13 – 
10  

พอใช ้– อ่อน : การเขยีนเรยีงความไมต่่อเน่ือง การดาํเนินเรื่ องสบัสน หรอืไมต่่อเน่ืองขาด
ความสมเหตสุมผล 

 9 – 7 อ่อนมาก : ไมส่ามารถสื่อสารได ้ไม่มกีารเรยีบเรยีงความ หรอืไม่สามารถที่จะประเมนิได ้       
เพยีงพอ 

การใชค้าํศพัท ์(Vocabulary) 
 20 – 

18  
ดเียี่ยม – ดมีาก : วงศพัทก์วา้ง มคีวามรู ้ใชค้าํอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามสามารถสูงในการ
ใชรู้ปแบบภาษาที่ เหมาะสม                    

 17 – 
14 

ด ี– ปานกลาง   : ใชว้งศพัทก์วา้งพอ มกีารใชศ้พัท ์สาํนวน การเลอืกคาํผดิในบางคร ัง้       
แต่ความหมายชดัเจน             

 13 – 
10  

พอใช ้– อ่อน : ศพัทม์วีงจาํกดั ใชศ้พัท ์สาํนวน การเลอืกคาํผดิบ่อยๆ ความหมายไม่        
ชดัเจน สบัสน 

 9 – 7 อ่อนมาก : ใชก้ารแปลคาํต่อคาํ รูศ้พัท ์สาํนวน นอ้ยมาก                  
การใชภ้าษา (Language Use) 
 25 – 

22  
ดเียี่ยม – ดมีาก : ใชโ้ครงสรา้งซบัซอ้นอย่างมปีระสทิธภิาพ ผดินอ้ยมากเรื่ องความ         
สอดคลอ้งของการใชป้ระธานและกรยิา กาล จาํนวน การเรยีงคาํตามหนา้ที่ คาํสรรพนาม       
คาํบพุบทและคาํนาํหนา้นาม 

 

 21 – 
18 

ด ี– ปานกลาง   : ใชโ้ครงสรา้งธรรมดาไม่ซบัซอ้นแต่มปีระสทิธภิาพ มปีญัหาเลก็นอ้ยในการ
ใชโ้ครงสรา้งซบัซอ้น มทีี่ผดิหลายแห่งดา้นความสอดคลอ้งทางไวยากรณ ์ตลอดจนการใชก้าล 
จาํนวน การเรยีงคาํตามหนา้ที่ การใชค้าํนาํหนา้นาม คาํสรรพนาม คาํบพุบท การใชว้ลต่ีอเน่ือง 
อนุประโยคและการละคาํ แต่ความหมายส่วนใหญ่ชดัเจน 

 17 – 
11  

พอใช ้– อ่อน : มปีญัหามากเรื่อง ในการสรา้งประโยค ท ัง้ประโยคธรรมดาและซบัซอ้น      
การใชป้ระโยคปฏเิสธ ความสอดคลอ้งของคาํ กาล จาํนวนการเรยีงคาํ ตามหนา้ที่             
คาํนาํหนา้นาม คาํสรรพนาม คาํบพุบท การใชว้ลต่ีอเน่ือง อนุประโยคและการละคาํ ผดิ
บอ่ยคร ัง้ตลอดจนความหมายคลมุเครอื สบัสน 

 10 – 5 อ่อนมาก : แทบจะไมส่ามารถสรา้งประโยคใดๆ ได ้มทีี่ผดิเตม็ไปหมด สื่อความหมายไมไ่ด ้
กลไกการเขยีน (Mechanics) 
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 5 ดเียี่ยม – ดมีาก : แสดงความสามารถในการใชร้ะเบยีบ วธิทีางการเขยีน ผดินอ้ยมากในดา้น
การสะกดคาํ การใชเ้ครื่องหมายวรรคตอน การใชอ้กัษรตวัใหญ่ และการจดัขอ้ความผดินอ้ย
มาก 

 4 ด ี– ปานกลาง   : ผดิบางคร ัง้เรื่ อง/ดา้นการสะกดคาํ การใชเ้ครื่องหมายวรรคตอน การใช ้
อกัษรตวัใหญ่ การจดัขอ้ความ แต่ความหมายยงัชดัเจนไมค่ลมุเครอื         

 3 พอใช ้– อ่อน : ผดิบอ่ยคร ัง้เรื่ อง/ดา้นการสะกดคาํ การใชเ้ครื่องหมายวรรคตอน การใช ้
อกัษรใหญ่ การจดัขอ้ความ ลายมอือ่านไดย้าก ความหมายคลมุเครอื สบัสน 

 2 อ่อนมาก : ไมรู่ร้ะเบยีบวธิกีารเขยีน มแีต่ที่ผดิทางการสะกดคาํ การใชเ้ครื่องหมายวรรคตอน 
การใชอ้กัษรใหญ่ การจดัอนุเฉท ลายมอือ่านไมอ่อก 

 ฮวิจส์ (Hughes. 2000: 91-93) ไดจ้าํแนกเกณฑก์ารประเมนิแบบแยกส่วน 
(Analytic scoring) โดยพจิารณาเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 
ไวยากรณ ์(Grammar) 
 6   การใชไ้วยากรณ ์หรอืการลาํดบัคาํถกูตอ้งเกอืบท ัง้หมด 

5 การใชไ้วยากรณ ์หรอืการลาํดบัคาํถกูตอ้งเป็นส่วนใหญ่ 

4   การใชไ้วยากรณ ์หรอืการลาํดบัคาํ ถกูตอ้งเพยีง 50%  มบีางคร ัง้ที่จะตอ้งอ่านซํา้เพื่อเพิ่มความ             
  เขา้ใจยิ่ งขึ้น     
3 การใชไ้วยากรณ ์หรอืการลาํดบัคาํถกูตอ้งเพยีงบางส่วน ซึ่ งบางคร ัง้ไมเ่ขา้ใจชดัเจนเพยีงพอ 
2 การใชไ้วยากรณ ์หรอืการลาํดบัคาํถกูตอ้งเพยีงเลก็นอ้ย ผูป้ระเมนิตอ้งอาศยัการตคีวามดว้ยตนเอง 

1 การใชไ้วยากรณ ์หรอืการเรยีงลาํดบัไมถ่กูตอ้ง ยากต่อความเขา้ใจ 
การใชค้าํศพัท ์(Vocabulary) 
 6 คาํศพัทแ์ละสาํนวนที่ ใชเ้หมาะสมคลา้ยกบัเป็นผูเ้ขยีนเจา้ของภาษา 
 5 บางคร ัง้คาํศพัทแ์ละสาํนวนที่ ใชไ้มเ่หมาะสม อาศยัคาํศพัทอ์ื่นมาสื่อความหมายแทนได ้
 4 ใชค้าํผดิหรอืไมเ่หมาะสม การสื่อความหมายจาํกดัเลก็นอ้ยเน่ืองจากคาํศพัทไ์ม่เพยีงพอ 

3 คาํศพัทท์ี่ ใชจ้าํกดับางส่วนและการสื่อความหมายคลุมเครอื 
2 คาํศพัทท์ี่ ใชค่้อนขา้งจาํกดัและใชผ้ดิวตัถปุระสงค ์ผูป้ระเมนิตอ้งตคีวามดว้ยตนเอง 
1 คาํศพัทท์ี่ ใชจ้าํกดัมาก ยากต่อความเขา้ใจ 

กลไกการเขยีน (Mechanics) 
 6 ตวัสะกดและ/หรอืเครื่องหมายวรรคตอนถกูตอ้งเกือบท ัง้หมด 
 5 ตวัสะกดและ/หรอืเครื่องหมายวรรคตอนถกูตอ้งเป็นส่วนใหญ่ 

 4 ตวัสะกดและ/หรอืเครื่องหมายวรรคตอนถกูตอ้งเพยีง 50% ตอ้งอ่านซํา้เพื่อเพิ่มความเขา้ใจ 
3 ตวัสะกดและ/หรอืเครื่องหมายวรรคตอนถกูตอ้งเพยีงบางส่วน ซึ่งบางคร ัง้ไม่เขา้ใจชดัเจนเพยีงพอ 
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2 ตวัสะกดและ/หรอืเครื่องหมายวรรคตอนถกูตอ้งเพยีงเลก็นอ้ย ผูต้รวจตอ้งอาศยัการตคีวามดว้ย 
     ตนเอง 

1 ตวัสะกดและ/หรอืเครื่องหมายวรรคตอนไมถ่กูตอ้ง ยากต่อความเขา้ใจ 
ความคลอ่งแคล่ว (Fluency) 
 6 ตวัเลอืกของโครงสรา้งและคาํศพัทไ์มเ่ปลี่ยนแปลงเหมาะสมคลา้ยกบัเป็นผูเ้ขยีนเจา้ของภาษา 
 5 ตวัเลอืกของโครงสรา้งและคาํศพัทบ์างคร ัง้เปลี่ยนแปลง การสื่อสารตดิขดับางส่วน 
 4   การใชไ้วยากรณ ์หรอื คาํศพัทโ์ดยท ัว่ไปไมถ่กูตอ้ง ไมเ่หมาะสม 
 3 การใชไ้วยากรณ ์หรอื คาํศพัทไ์มถ่กูตอ้ง ตดิขดับางส่วน ทาํใหก้ารสื่อสารตดิขดับางคร ัง้ 
 2 การใชไ้วยากรณ ์หรอื คาํศพัทไ์มถ่กูตอ้ง ทาํใหก้ารสื่อสารตดิขดัไมไ่ดใ้จความ 
 1 สื่อสารไมไ่ดเ้นื่ องจากการใชไ้วยากรณ ์หรอื คาํศพัทไ์มถ่กูตอ้ง ทาํใหส้บัสน 
รูปแบบและการเรยีบเรยีง (Form and organization) 
 6  การเรยีบเรยีงด ีซึ่ งสามารถสื่อความหมายเชื่อมโยงเนื้อหาด ีลกัษณะคลา้ยกบัผูเ้ขยีนเจา้ของภาษา 
 5  สื่อต่างๆเรยีบเรยีงไดด้ ีสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาไดด้เีป็นบางคร ัง้ แต่การสื่อสารยงัมขีอ้บกพร่องอยู่ 
 4 การเรยีบเรยีงยงัไมเ่พยีงพอในบางส่วน มกีารตรวจซํา้อกีคร ัง้หนึ่ งเพื่อใหเ้หน็ความคดิชดัเจน 

3 เน้ือหาสามารถเชื่อมโยงเรยีบเรยีงกนัไดเ้ลก็นอ้ย แต่ผูป้ระเมนิสามารถพจิารณาเหตผุลในการ             

 เรยีบเรยีงไดบ้า้ง 

 2 การนาํเสนอความคิดเหน็หลายๆความคดิ ขาดความเชื่อมโยงกนั 
1 การเรยีบเรยีงเนื้อหาการสื่อสารไมต่่อเนื่ อง 

 เวเกิลไดแ้บง่เกณฑก์ารประเมนิแตกต่างจากกรมวชิาการ กระทรวงศึกษาอกีขอ้หนึ่ งคอื เกณฑก์าร
ประเมนิลกัษณะเบื้องตน้ (Primary trait scales) คอื แนวทางการใหค้ะแนนโดยพจิารณาจากความ
เขา้ใจในการเขยีนงานที่ ไดร้บัมอบหมาย เกณฑก์ารประเมนิสรา้งจากงานปฏบิตัดิา้นการเขยีน (Writing 
task) ลกัษณะภาษาเขยีนที่ โนม้นา้วใจ (Rhetorical trait) ที่ระบชุดัเจนใหใ้ชโ้ดยสมัพนัธก์บังาน
ปฎบิตั ิ(Task) เกณฑก์ารประเมนิแบบมาตราส่วนประเมนิค่า (Rating scale) พรอ้มท ัง้มคีาํอธิบาย
อย่างละเอยีด เกณฑก์ารประเมนิน้ีมคุีณค่าเหมาะสาํหรบัใชก้บัผูเ้รยีนภาษาที่สองในระดบัโรงเรยีนที่ ผูป้กครองและ
ผูเ้รยีนไม่มคีวามชาํนาญในภาษานัน้ เพราะเกณฑป์ระเภทนี้จะใชก้บัขอ้มลูที่ละเอยีด และใชเ้วลาในการประเมนิ
งานปฎบิตัมิาก 
 นอกจากนี้ แมคแมน และพาลเมอร ์(Weigle. 2002: 120; อา้งองิจาก Machman; 
& Palmer. 1996.) กลา่วถงึเกณฑก์ารประเมนิระหว่างเกณฑก์ารประเมนิแบบภาพรวมและเกณฑก์าร
ประเมนิแบบแยกส่วนว่า ไมม่แีบบประเมนิไหนดทีี่ สุด ท ัง้นี้ตอ้งขึ้นอยู่กบัสถานการณท์ี่ตอ้งการประเมนิ  
 อน่ึง จากขอ้ความที่กลา่วถงึการวดัและประเมนิผลการเขยีน สรุปไดว้่า เกณฑก์ารประเมนิจาํแนกได ้
เป็น 2 ประเภทหลกั คอื เกณฑก์ารประเมนิแบบภาพรวมและเกณฑก์ารประเมนิแบบแยกส่วน ซึ่ งในการตรวจให ้
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คะแนนนัน้ ไมม่เีกณฑก์ารประเมนิใดดทีี่ สุด เป็นหนา้ที่ของผูส้อนที่จะตอ้งเลอืกเกณฑก์ารประเมนิในการตรวจให ้
คะแนนเหมาะสมกบัวธิกีารสอนของตนมากที่ สุด 
 ในการวจิยัคร ัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชเ้กณฑก์ารประเมนิผลแบบแยกส่วน (Analytic scoring)  โดย
ปรบัจากเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลของฮวิจ ์(Hughes. 2000: 91-93) เจคอปส ์และคนอื่นๆ 
(Weigle. 2002: 118;    อา้งองิจาก Jacobs,  et al. 1981)   
 3.5 ปญัหาของการเขียน 

 ทกัษะการเขยีนเป็นทกัษะที่ซบัซอ้น ปญัหาสาํคญัหลายประการที่ทาํใหก้ารเรยีนการสอนภาษาองักฤษไม่
ประสบความสาํเรจ็ ซึ่งมนีกัการศึกษาไดว้เิคราะหป์ญัหาการเขยีนเกดิจากสาเหต ุดงัน้ี 
 รสรนิ วรรธนะภฎั (2531: บทคดัย่อ) ศึกษาความสามารถทางการเขยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีน
ช ัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ (มธัยมศึกษาปีที่ 1- มธัยมศึกษาปีที่ 3) พบว่านกัเรยีนมคีวามสามารทางการเขยีน
ภาษาองักฤษผ่านเพยีงระดบักลไก และเฉพาะนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 เท่านัน้ที่มคีวามสามารถทางการเขยีน
ผ่านระดบัความรู ้ท ัง้นี้ระดบักลไก หมายถงึ ระดบัที่นกัเรยีนสามารถเขยีนเลยีนแบบคาํ/ประโยค หรอืสะกดคาํให ้
ไดอ้ย่างถกูตอ้ง และระดบัความรู ้หมายถงึ ระดบัที่นกัเรยีนรูจ้กัเสยีงหรอืสญัลกัษณท์ี่ถกูตอ้งของภาษาองักฤษนัน้ 
สามารถสะกดคาํที่ เรยีนมาแลว้โดยเขยีนตามคาํบอกไดอ้ย่างถกูตอ้งสามารถเขยีนประโยคที่ เหมาะสมกบัรูปภาพ

อย่างถกูตอ้งตามโครงสรา้งไวยากรณท์ี่ เคยเรยีนมา และสามารถเขยีนตอบคาํถามในเรื่ องที่ เคยเรยีนมาแลว้ไดใ้น   
ข ัน้น้ีนกัเรยีนตอ้งเขา้ใจขอ้ความที่ เขยีนไดอ้ย่างด ี
 เบอรน์ (Byrne. 1991: 4-5) ไดก้ลา่วถงึปญัหาการเขยีนมอียู่ 3 หวัขอ้ใหญ่ คอื  
 1. ปญัหาทางดา้นจติใจ การเขยีนเป็นสิ่ งจาํเป็นอย่างยิ่ งสาํหรบักจิกรรมที่ตอ้งปฏบิตัคินเดยีว ผูเ้รยีน 
เขยีนดว้ยตนเองปราศจากการปฏสิมัพนัธ ์หรอืผลยอ้นกลบั 
   2. ปญัหาทางดา้นภาษา การเขยีนนัน้ผูเ้ขยีนจาํเป็นตอ้งใชภ้าษาที่มคีวามชดัเจนและถกูตอ้งตาม           

โครงสรา้งไวยากรณ ์แต่ละประโยคมคีวามสมัพนัธเ์ชื่ อมโยงกนั ผูอ่้านสามารถเขา้ใจบทความที่ เขยีนอย่างชดัเจน 

 3. ปญัหาทางดา้นความคดิ การเขยีนนัน้ตอ้งเรยีนรูโ้ดยผ่านกระบวนการเรยีน ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรู ้
เรื่ องรูปแบบของภาษาเขยีนและเรยีนรูโ้ครงสรา้งภาษาที่ ใชน้อ้ยมากในการพูด แต่มคีวามสาํคญัอย่างยิ่ งสาํหรบัการ    
สื่อสารในการเขยีนที่มปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ ผูเ้รยีนตอ้งเรยีนรูก้ารเรยีบเรยีงความคิด เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจในสิ่ งที่
เขยีนไดถ้กูตอ้ง 
 กลา่วโดยสรุป คอื เบอรน์ ไดก้ลา่วถงึปญัหาของการเขยีนเพิ่มเตมิว่า ไมเ่พยีงแต่ผลกระทบทางดา้น         

จติใจเท่านัน้ แต่อาจรวมถงึปญัหาในเรื่ องเน้ือหาที่สื่อสารดว้ย 

 มนตรา พพิฒันศ์รสีวสัดิ์ (2536: 85-87) ไดศึ้กษาขอ้บกพร่องการเขยีนภาษาองักฤษของ
นกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านกัเรยีนมขีอ้บกพร่องดา้นการใชโ้ครงสรา้งไวยากรณม์ากที่ สุด รองลงมา 
ไดแ้ก่ ขอ้      บกพร่องดา้นการใชเ้ครื่องหมายวรรคตอน การเลอืกใชค้าํ และสาํนวน ความเขา้ใจในการสื่อ
ความหมาย และการเรยีบเรยีงคาํในประโยค 
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 พติรวลัย ์โกวทิวท ี(2537: 31) กลา่วว่า การเขยีนเป็นทกัษะทางภาษาที่ยาก และซบัซอ้นมากกว่า
ทกัษะอื่นๆ เพราะตอ้งอาศยัความรูแ้ละขอ้มลูจากทกัษะ ฟงั พดู และอ่าน  ความสามารถในการรวบรวมความคดิ 
การลาํดบัเหตกุารณ ์และถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาเขยีนที่ตรงกบัความตอ้งการของตน 
 อธปิตัย ์คลี่ สุนทร (2546: ออนไลน)์ กลา่วว่า สาเหตทุี่ เดก็ไทยส่วนใหญ่เรยีนภาษาองักฤษเป็น
เวลานานแต่พดูไมไ่ด ้ถงึพดูไดก้็ไมค่ลอ่ง และไมค่่อยกลา้เขยีนภาษาองักฤษ วชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาเชงิทกัษะ 
ครูตอ้งมทีกัษะในการใชภ้าษาเป็นพเิศษ เน่ืองจากการเขยีนภาษาองักฤษจะมวีธิกีารเรยีบเรยีงขอ้ความต่างจากการ
เขยีนภาษาไทย 
 สรุปปญัหาการเขยีนขา้งตน้ไดว้่า เกดิจากการขาดความรูแ้ละประสบการณใ์นดา้นทกัษะการเขยีน ไมว่่า
จะเป็นโครงสรา้งไวยากรณท์ี่ถกูตอ้ง ความสามารถในการเรยีบเรยีงความคดิ ลาํดบัเหตกุารณ์ การถ่ายทอดออกมา
เป็นภาษาเขยีนที่ตรงกบัความตอ้งการของตน รวมท ัง้วธิีการสอนการเขยีนของครู สาํหรบัปญัหาในการเขยีนของ
ผูเ้รยีนนัน้ สามารถที่จะแกไ้ขปรบัปรุงได ้หากผูเ้รยีนไดร้บัการฝึกการเขยีนอย่างถกูวธิ ีพรอ้มตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ซึ่ งจะนาํไปสู่การเกดิทกัษะในการปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
 

4. งานวจิยัที่ เกี่ยวขอ้ง 

 4.1 งานวจิยัภายในประเทศ 

 งานวจิยัเกี่ยวกบัทกัษะการเขียน ไดม้ผูีศึ้กษาเรยีงตามลาํดบั ดงัน้ี 

  ทพิยวรรณ ธงภกัด ี(2543) ไดศึ้กษาการพฒันาทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนช ัน้

ประถมศึกษาปีที่ 6 ดว้ยวธิกีารสอนเพื่อการสื่อสารที่ เนน้การประเมนิผลโดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน กลุม่ตวัอย่างที่ ใชใ้น

การทดลอง เป็นนกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีนร่วมราษฎรว์ทิยานุกูล จงัหวดัชยัภมู ิจาํนวน 20 คน                

เครื่ องมอืที่ ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย แผนการสอน แบบทดสอบ แบบบนัทกึการประเมนิผล แบบบนัทกึการ

สะทอ้นผลงาน และแบบสาํรวจความคดิเหน็เกี่ ยวกบัการประเมนิและสะทอ้นผลงาน พรอ้มท ัง้การดาํเนินการวจิยั

ใชรู้ปแบบ The one–shot case study ผลการดาํเนินการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

 1. นกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ เรยีนดว้ยวธิกีารสอนดงักลา่ว รอ้ยละ 80 มผีลสมัฤทธทิางการ์  

เขยีนตํา่กว่าเกณฑท์ี่กาํหนดไว ้คือ รอ้ยละ 80 

 2. การแสดงความคดิเหน็เกี่ ยวกบัการประเมนิผลการเขยีนพบว่า การที่นกัเรยีนทราบระดบัความ 

สามารถในการเขยีนภาษาองักฤษของตนเองช่วยใหน้กัเรยีนพฒันาทกัษะการเขยีนดขีึ้น และการแสดงความคิดเหน็ 

การสะทอ้นผลงานของนกัเรยีนพบว่า เป็นสิ่ งที่ด ีเพราะจะทาํใหผู้เ้รยีนทราบขอ้ด ีขอ้บกพร่องของงานเขยีนซึ่งจะ

ช่วยพฒันาการเขยีนของนกัเรยีนใหด้ขีึ้น 

 ประนอม ไชยวชิติ (2544) ไดศึ้กษาการพฒันาทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษดว้ยกจิกรรมโครงงานภาษา 

กลุม่ตวัอย่างที่ ใชใ้นการทดลอง คอื นกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีนพมิายวทิยา จงัหวดันครราชสมีา 

จาํนวน 20 คน เครื่ องมอืที่ ใชใ้นการทดลองประกอบดว้ย รูปแบบการสอนเพื่อการสื่อสาร แบบสงัเกตพฤตกิรรมใช ้

กลวธิกีารเขยีนโครงงานภาษา และแบบประเมนิตนเองเรื่ องการใชก้ระบวนการในการฝึกทกัษะการเขยีน ผล
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การศึกษาคน้ควา้ปรากฏว่า ความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษเพิ่มมากขึ้น นอกจากนัน้ การปฏบิตักิิจกรรม           

โครงงานภาษามส่ีวนกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมพีฤตกิรรมการทาํงานเป็นกลุม่ ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัเพิ่มมากขึ้น    

      สมพศิ พลูเจรญิ (2547) ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถทางการเขยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนช ัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยใชโ้ครงงาน กลุม่ตวัอย่างที่ ใชใ้นการทดลองเป็นนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรยีน          

บา้นชวีทิยา จาํนวน 20 คน ระยะเวลาในการทดลองจาํนวน 16 คาบๆ ละ 50 นาท ีเครื่ องมอืที่ ใชใ้นการวจิยั คือ

แผนการดาํเนินกจิกรรมโครงงาน แบบประเมนิการทาํงานร่วมกนั  แบบประเมนิผลงานดา้นการเขยีน และแบบ

บนัทกึการเรยีนรู ้ผลการวจิยัพบว่า ความสามารถทางการเขยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีนอยู่ในระดบัด ีและผูเ้รยีนมี

ความพงึพอใจในการเรยีนการสอนโดยใชโ้ครงงาน 

 สุดาจติ สุ่มมาตย ์(2547) ไดศึ้กษาการประเมนิผลตามสภาพจรงิในทกัษะการอ่านและการเขยีนวชิา

ภาษาองักฤษของนกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 : กรณีศึกษาโรงเรยีนบา้นนาแพง จงัหวดัรอ้ยเอด็ กลุม่ตวัอย่างที่

ใชใ้นการทดลอง มจีาํนวน 30 คน การวจิยัใชข้ ัน้ตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร และใชห้ลกัการวจิยัเชงิ

ปฏบิตักิาร ตามแนวคดิของ เคมมสิ และแมคแทคการด์ (Kemmis & McTaggart) ผลการวจิยัพบว่า 

 1. กจิกรรมการเรียนและการประเมนิตามสภาพจรงิที่จดัขึ้นส่งผลใหเ้กดิการพฒันาการแก่ผูเ้รยีน และ 

กระบวนการการเรยีนรูเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

 2. ผลการประเมนิกระบวนการเรยีนรู ้ทางดา้นความรู ้กระบวนการเรยีนรู ้และคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์

พบว่านกัเรยีนส่วนใหญ่ทาํใบงานไดถ้กูตอ้งตามเกณฑ ์การปฎบิตังิานอยู่ในระดบัดมีาก และสามารถพฒันาตนเอง

ใหม้พีฤตกิรรมต่าง ๆ ตามระยะการประเมนิมากขึ้นจนครบทกุรายการ 

 3. ผลการประเมนิการเรยีนรูพ้บว่า นกัเรยีนผา่นเกณฑก์ารประเมนิที่กาํหนด นกัเรยีนทกุคนทาํโครงงานอยู่ 

ในระดบัด ี

 จากงานวจิยัที่ เกี่ยวขอ้งกบัทกัษะการเขยีนสรุปไดว้่า การใชก้จิกรรมที่ ใหผู้เ้รยีนมปีฎสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น ม ี  

ข ัน้ตอนการเขยีนที่ เป็นระบบ ตลอดจนผูเ้รยีนไดแ้สดงความคดิเหน็ในการสะทอ้นผลงาน ทาํใหท้ราบขอ้ด ีขอ้      

บกพร่องของงานเขยีนของตน สามารถช่วยหผู้เ้รยีนพฒันาการเขยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

           งานวจิยัที่ เกี่ ยวกบักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัิไดม้ีผูศึ้กษาเรยีงตามลาํดบั ดงัน้ี 

 สมปอง บญุสมศร ี(2541) ไดศึ้กษาการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธทิางการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของ           ์

นกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนโดยใชก้จิกรรมที่มุง่งานปฏบิตักิบัการสอนตามคู่มอืครู กลุม่         

ตวัอย่างที่ ใชใ้นการทดลอง คือ นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นชาํมลูนาก จงัหวดัชยัภมู ิจาํนวน 41 คน 2 หอ้งเรยีน ไดแ้ก่

กลุม่ตวัอย่างและกลุม่ควบคุม ระยะเวลาที่ ใช ้จาํนวน 4 สปัดาห ์เครื่ องมอืที่ ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย แผนการ

สอนโดยใชก้จิกรรมที่มุง่งานปฏบิตั ิแผนการสอนตามคู่มอืครู และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีน ์

ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรยีนที่ ไดร้บัการสอนโดยใชก้จิกรรมมุง่งานปฏบิตัมิผีลสมัฤทธทิางการเรยีนสูงกว่านกัเรยีนที่์

ไดร้บัการสอนตามคู่มอืครู ซึ่งแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่ ระดบั .05   

 สุวรรณี ศิรพิทิกัษช์ยั (2542) ไดศึ้กษาการจดัการเรยีนการสอนภาษาดว้ยวธิกีารเรยีนรูแ้บบเนน้งาน

ปฏบิตั ิเพื่อพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ กลุม่ตวัอย่างที่ ใชใ้นการทดลองคอื นกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษา



 30

ปีที่ 4 โรงเรยีนบา้นทุ่งนาวทิยา จงัหวดัอทุยัธานี จาํนวน 30 คน ระยะเวลา 12 คาบๆ ละ 50 นาท ีเครื่ องมอืที่ ใช ้

ในการทดลองคอื แบบประเมนิตนเองของผูเ้รยีน แบบสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีน แบบบนัทกึรูปแบบภาษาที่         

นกัเรยีนใชข้องครูผูส้อน โดยผลการศึกษาพบว่านกัเรยีนเรยีนดว้ยวธิกีารเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิมพีฒันาการ

ดา้นความสามารถในการใชภ้าษาทางการพดูและการเขยีนเพิ่มมากขึ้น และรูปแบบภาษาที่ ใชส้ื่อสารมคีวามถกูตอ้ง

เพิ่มมากขึ้น 

 อรนุช พวงสุก (2544) ไดศึ้กษาการใชก้ระบวนการเขยีนแบบเนน้งานปฏบิตัเิพื่อพฒันาความถกูตอ้งทาง

ไวยากรณ ์กลุม่ตวัอย่างที่ ใชใ้นการทดลองคือ นกัศึกษามหาวทิยาลยัแห่งหนึ่ งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื  จาํนวน 

20 คน ใชว้ชิาภาษาองักฤษพื้นฐาน เครื่ องมอืที่ ใชใ้นการทดลองคอื แผนการสอนจาํนวน 3 แผน ผลการคน้ควา้

พบว่า ผลการใชก้ระบวนการเขยีนแบบเนน้งานปฏบิตัเิพื่อพฒันาความถกูตอ้งทางไวยากรณข์องนกัศึกษาช่วยลด

การใชไ้วยากรณท์ี่ผดิลง และสามารถส่งเสรมิใหน้กัศึกษามทีศันคตทิี่ดต่ีอการเรยีนไวยากรณ ์

 ทนิกร พริ้งโพธิ ์ (2545) ไดศึ้กษาวธิกีารเรยีนการเขยีนของผูเ้รยีน โดยใชก้จิกรรมการเขยีนแบบเนน้งาน

ปฏบิตั ิกลุม่ตวัอย่างเป็นผูเ้รยีนช ัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 10 คน โดยใชว้ธิกีารสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง         

รูปแบบการสอนนัน้ เป็นกจิกรรมการเขยีนแบบควบคุม จาํนวน 2 รูปแบบ คอื การเขยีนงานปฏบิตัแิบบรูปแบบ

เหมอืนกนั (Parallel writing task) และการเขยีนงานปฏบิตัแิบบพรรณนา (Descriptive writing task)            

เครื่ องมอืที่ ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบฟอรม์การสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้รยีน แบบประเมนิวธิกีารเขยีน

ของผูเ้รยีน ผลการวจิยัพบว่า ในการทาํงานปฏบิตัโิดยใชรู้ปแบบเหมอืนกนั ผูเ้รยีนใชว้ธิกีารเรยีน (Learning  

strategies) 9 ประการ ในขณะที่ ในการทาํงานปฏบิตัโิดยใชแ้บบพรรณนา ผูเ้รยีนใชว้ธิกีารเรยีน 7 ประการ 

วธิกีารเรยีนที่พบมากที่ สุด คอื การทาํงานตามลาํพงั การทาํงานร่วมกนักบัเพื่อน และขอความช่วยเหลอืจากผูส้อน        

ผูเ้รยีนมคีวามเชื่อม ัน่เพิ่มมากขึ้น และพฒันาวธิกีารตรวจแกด้ว้ยตนเองในตอนทา้ยของการทดลอง ส่วนวธิกีาร

เขยีน (Writing strategies) ที่ ผูเ้รยีนใชม้ากที่ สุดในการทดลอง คอื การแปลตรงตวั (Literal translation) การ

ใชค้าํซ ํา้ (Repetition) และการถ่ายโอนภาษา (Language transfer) ตามลาํดบั 

 มกิะ ธนะศานตส์ะนี (Tanasarnsanee. 2002: 165-168) ไดศึ้กษาเกี่ยวกบัการใชว้ธิกีารสอนแบบ           

นาํเสนอ ฝึกฝน และใชภ้าษา (Presentation, Pratice and Production) และการใชว้ธิีการสอนแบบเนน้งาน

ปฏบิตั ิ(Task-based learning) ในการสอนภาษาญี่ปุ่ น โดยกลุม่ตวัอย่างที่ทดลองใชค้อื นกัศึกษามหาวทิยาลยั   

อสัสมัชญั วชิาสนทนาภาษาญี่ปุ่ นระดบัก่อนระดบักลาง (Pre-intermediate) จาํนวน 2 หอ้งเรยีนๆ ละ 25 คน 

ระยะเวลา 8 สปัดาห ์โดยใชเ้น้ือหาเดยีวกนั การเก็บรวบรวมขอ้มลูใชว้ธิกีาร 3 ประการ ประการแรก               

การสมัภาษณผู์ส้อนชาวญี่ปุ่ นจาํนวน 7 คนที่ ไดร้บัเชญิใหส้งัเกตการสอนในช ัน้เรยีนเป็นจาํนวน 6 คร ัง้ ประการที่

สอง คอื การตอบแบบสอบถามของผูส้อนชาวญี่ปุ่ นและนกัศึกษา และประการที่สาม คือ แบบแสดงความคดิเหน็

ของนกัศึกษาในช ัว่โมงสุดทา้ยของการทดลอง ผลการศึกษาพบว่า วธิกีารสอนแบบเนน้งานปฏบิตัทิาํใหผู้เ้รยีนเกดิ

ความตระหนกัในการใชภ้าษาเพิ่มมากขึ้น และผูเ้รยีนมส่ีวนช่วยในการทาํกจิกรรมเพิ่มมากขึ้นกว่าการสอนแบบ  

นาํเสนอ ฝึกฝน และใชภ้าษา 
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 ลดัดาวลัย ์อารมัพร (2547) ไดศึ้กษาการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัเิพื่อพฒันาความสามารถดา้น

การพดูภาษาองักฤษของนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จาํนวน 40 คน แบง่เป็น 2 กลุม่  

กลุม่ทดลองจาํนวน 20 คน และกลุม่ควบคุมจาํนวน 20 คน  โดยกลุม่ทดลองเรยีนรูโ้ดยการเรยีนแบบเนน้งาน

ปฏบิตั ิและกลุม่ควบคุมเรยีนรูโ้ดยการจดัการเรยีนรูแ้บบวธิปีกต ิเครื่ องมอืที่ ใชใ้นการทดลองคอื แบบทดสอบ 

แบบประเมนิตนเอง และแบบสงัเกตพฤตกิรรมดา้นการพูดภาษาองักฤษ ผลการวจิยัพบว่า ความสามารถดา้นการ

พูดภาษาองักฤษของนกัเรยีนกลุม่ทดลองสูงกว่ากลุม่ควบคุมอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่ ระดบั .05 

 จากงานวจิยัที่ เกี่ยวกบักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัสิรุปไดว้่า ผูเ้รียนที่ เรยีนดว้ยวธิกีารเรยีนรู ้

แบบเนน้งานปฏบิตันิ ัน้เกิดความตระหนกัในการใชภ้าษา มคีวามม ัน่ใจในการใชภ้าษาเพิ่มขึ้นเน่ืองจากผูเ้รยีนได ้

ปฏบิตังิานจรงิสอดคลอ้งกบัสถานการณใ์นชวีติประจาํวนั รูปแบบภาษาที่ ใชม้คีวามถกูตอ้ง และผูเ้รยีนมส่ีวนร่วม

ในการทาํกจิกรรมเพิ่มมากขึ้นดว้ย  
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 4.2 งานวจิยัภายนอกประเทศ 

 งานวจิยัเกี่ ยวกบัทกัษะการเขยีน มเีรื่ องที่ น่าสนใจเรยีงตามลาํดบั ดงันี้ 

 อะบดีนี (Abidin. 1997: 12-19) ไดศึ้กษาเกี่ ยวกบั การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัใินรูปโครงงาน 

ซึ่งโครงงานนัน้เป็นส่วนหนึ่ งของการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิโดยมุง่ใหค้วามสาํคญักบัความร่วมมอืของผูเ้รยีน 

การศึกษาวจิยัคร ัง้นี้ ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัเซนส ์(Universiti Sains) ในประเทศมาเลเซยี โดยใชผู้เ้รยีนจาํนวน 6 

หอ้ง หอ้งละประมาณ 24 คน ซึ่ งแต่ละหอ้งแบ่งออกเป็น 5 กลุม่ๆ ละ 4-5 คน ระยะเวลาทดลอง จาํนวน 14 

สปัดาห ์โดย 10 สปัดาห ์ใหท้าํโครงงานใหส้มบูรณ ์ในแต่ละสปัดาห ์เรยีนภาษาองักฤษในหอ้งเรยีน 4 ช ัว่โมง และ 

1 ช ัว่โมง สาํหรบัทาํกจิกรรมโครงงาน ผูเ้รยีนมกัใชน้อกเวลาเรยีนปฏบิตังิาน ผลการศึกษาพบว่า การปฎบิตัิ

โครงงานสามารถทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามสนุกสนาน ตื่นเตน้ และทา้ทายผูเ้รยีนเป็นอย่างมาก เป็นการตอบสนองความ

ตอ้งการของผูเ้รียน เป็นการเรยีนรูโ้ดยใชส้ถานการณจ์รงิที่สามารถสื่อสารไดใ้นชวีติจรงิ  ทางดา้นครูผูส้อนนัน้ 

หลายคนไมพ่อใจกบัการประเมนิผลการสอนเนื่ องจากแตกต่างไปจากวธิกีารประเมนิผลแบบเดมิและผูส้อนไม่

สามารถควบคมุสถานการณท์างการเรยีนภาษาได ้

  คารเ์ลส (Carless. 2002: 389-396) ไดศึ้กษา การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตักิบัผูเ้รยีนอายุนอ้ย 

(Young learners) ระดบัประถมศึกษาในฮ่องกง โดยศึกษาพฤตกิรรมการเรยีนของผูเ้รยีน และมรีายการศึกษา 4 

ประการ ดงันี้ การส่งเสยีงดงัและความไมม่รีะเบยีบวนิยั (Noise/indiscipline) การใชภ้าษาแม่ (Mother tongue) 

การมส่ีวนร่วมของผูเ้รยีนในงานปฎบิตั ิ(Pupil involvement) และบทบาทกจิกรรมการวาดภาพระบายส ีกลุม่      

ตวัอย่างที่ ศึกษาคร ัง้นี้ เป็นผูเ้รยีนระดบัประถมศึกษาในฮ่องกง อายุ 6-7 ปี จาํนวน 3 หอ้งเรยีน แต่ละหอ้งเรยีนม ี           

ผูเ้รยีนเฉลี่ย 36 คน มผูีส้อนจาํนวน 3 คน มปีระสบการณก์ารสอนไม่นอ้ยกว่า 2 ปี เครื่ องมอืที่ ใชใ้นการวจิยั คอื

แผนการสอน จาํนวน 15 แผน ดว้ยวธิกีารสงัเกต การสมัภาษณ ์ผลการศึกษาพบว่า 

 1. การส่งเสยีงดงัและความไมม่รีะเบยีบวนิยั เกดิจาก ผูเ้รยีนไมเ่ขา้ใจคาํส ัง่ว่าตอ้งทาํอะไร งานปฏบิตันิ ัน้ 

งา่ยหรอืยากเกนิไปทาํใหใ้ชร้ะยะเวลาทาํงานปฏบิตันิอ้ย และลกัษณะของงานปฎบิตัทิี่ทาํใหผู้เ้รยีนส่งเสยีงดงั 

 2. การใชภ้าษาแมพ่บว่า เกดิจาก ความซบัซอ้นทางภาษาที่สองและงานปฏบิตัทิี่ เสร ีไมก่าํหนดการทาํงาน 

ปฏบิตั ิท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัผูส้อนในการออกแบบกจิกรรมและปฎสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีน 

 3. ความร่วมมอืของผูเ้รยีนในการใชภ้าษา พบวา่ การจดัผูเ้รยีนปฏบิตังิานเป็นกลุม่ๆละ 5-6 คน นัน้ จะ 

มกีารใชภ้าษาในการทาํงานมาก แต่ยงัม ี1-2 คนในกลุม่ที่ ไมค่่อยใหค้วามร่วมมอื ท ัง้นี้ควรมกีารเปลี่ยนเวยีนบทบาท

ผูน้าํกลุม่บา้ง 

4. การวาดภาพระบายส ีผลการศึกษาพบว่า ไมป่ระสบความสาํเร็จเนื่ องจากผูเ้รยีนไมไ่ดใ้ชภ้าษาในการ 

ปฎบิตังิาน ทาํใหเ้กดิการโตแ้ยง้ว่าในความเป็นจรงิ ผูเ้รยีนไดป้ระโยชนจ์ากการวาดภาพมากนอ้ยแค่ไหน 

 เมอรฟี์ (Murphy. 2003: 352-360)  ไดศึ้กษาการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฎบิตัใินการปฎสิมัพนัธ์

ระหว่างงานปฏบิตัแิละผูเ้รยีน โดยมวีตัถปุระสงค ์2 ประการ คอื ประการแรก เพื่อศึกษาว่าลกัษณะของงานปฎบิตัิ

และวธิกีารในการทาํงานปฏบิตั ิสามารถทาํใหผู้เ้รยีนใชภ้าษาไดอ้ย่างถกูตอ้งตามโครงสรา้งทางภาษา มคีวาม      

คลอ่งแคลว่ และมกีารใชป้ระโยคที่ซบัซอ้นไดห้รอืไม ่และประการที่สอง เพื่อศึกษาถงึความแตกต่างของผูเ้รยีนมผีล
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ต่อการปฏสิมัพนัธก์บังานปฏบิตั ิและผลสาํเรจ็ของชิ้นงานหรอืไม ่โดยกลุม่ตวัอย่างคอื ผูเ้รยีนจากประเทศต่างๆ 

จาํนวน 8 คน ซึ่ งกาํลงัศึกษา ณ ประเทศองักฤษ และเรยีนวชิาภาษาองักฤษท ัว่ไป ระดบักลาง เครื่ องมอืที่ ใช ้คอื 

แบบเรยีน Cutting Edge (Intermediate) โดยสรา้งกจิกรรมแบบเนน้งานปฏบิตั ิ3 กจิกรรม แต่ละกจิกรรมวดั

ความสามารถ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความถกูตอ้งตามโครงสรา้งทางภาษา ความคลอ่งแคลว่ และการใชป้ระโยคที่ซบัซอ้น 

ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ลกัษณะของงานปฏบิตัแิละวธิกีารในการปฎบิตังิานไมส่่งผลใหผู้เ้รยีนประสบผลสาํเร็จท ัง้ 3 ดา้น 

 2. ความแตกต่างของผูเ้รยีนมผีลต่อการปฏสิมัพนัธก์บัการงานปฏบิตั ิซึ่งผูเ้รยีนมวีธิกีารในการปฏบิตังิาน 

แตกต่างกนั ดงันัน้ การสรา้งงานปฏบิตัผูิส้อนควรคาํนึงถงึความแตกต่างของผูเ้รยีน 

   จากงานวจิยัภายในและภายนอกประเทศ สรุปไดว้่า การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัเิป็นวธิกีารหนึ่ ง

ที่พฒันาความสามารถการเรยีนรูภ้าษาองักฤษของผูเ้รยีน โดยมุง่เนน้ใหผู้เ้รยีนปฏบิตังิานจรงิสอดคลอ้งกบั

สถานการณใ์นชวีติประจาํวนั ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะการทาํงาน มคีวามม ัน่ใจในการใชภ้าษา 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่ เกี่ ยวขอ้ง ในการทาํวจิยัคร ัง้น้ี ผูว้จิยัไดน้าํหลกัการจดัการเรยีนรูแ้บบ

เนน้งานปฎบิตั ิตามวธิีการของวลิลสิ (Willis. 1996: 116-130); (Willis, Jane.; & Willis, Dave. 1996: 56-58) 

และเอลลสิ (Ellis. 2003: 244-262) มาปรบัใช ้มขี ัน้ตอนดาํเนินการ 3 ข ัน้ตอน ไดแ้ก่ ข ัน้เตรยีมปฏบิตังิาน         

(Pre-task) ข ัน้ระหว่างปฏบิตังิาน (During-task) และข ัน้หลงัปฏบิตังิาน (Post-task)  
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บทที่  3 

วธิดีาํเนินการวจิยั 

 

 การวจิยัคร ัง้นี้ เป็นการศึกษาพฒันาการความสามารถทางดา้นการเขยีน โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบ

เนน้งานปฏบิตั ิโดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. การกาํหนดประชากรและการสุ่มกลุม่ตวัอย่าง 

2. การสรา้งเครื่องมอืที่ ใชใ้นการวจิยั 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

4. การจดักระทาํและวเิคราะหข์อ้มลู 

  

การกาํหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 

 ประชากร 

  ประชากรที่ ใชใ้นการวจิยัในคร ัง้น้ีเป็นนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎ ิ4  

อาํเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 จาํนวน 2 หอ้งเรยีน นกัเรยีน 50 คน 

 การสุม่กลุม่ตวัอย่าง 

  กลุม่ตวัอย่าง เป็นนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ซึ่ งไดม้าจากการ

สุ่มอย่างงา่ย (Simple random sampling) ผูว้จิยัดาํเนินการสุ่มหอ้งเรยีนโดยวธิกีารจบัสลากมา 1 หอ้งเรยีน 

จาํนวนนกัเรยีน 23 คน 

 ระยะเวลาในการทดลอง 

  ทดลองในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 โดยใชช้ ัว่โมงวชิาภาษาองักฤษหลกั (อ 31101) จาํนวน 

3 คาบ และใชค้าบพเิศษ 1 คาบ รวม 4 คาบต่อสปัดาห ์จาํนวน 25 คาบ คาบละ 50 นาท ี

 

การสรา้งเครื่ องมือที่ ใชใ้นการวิจยั 

 เครื่ องมอืที่ ใชใ้นการวจิยัคร ัง้นี้ ประกอบดว้ย  

1. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ

2. แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลอง 

3. แบบประเมนิและเกณฑก์ารประเมนิความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ 

4. แบบประเมนิตนเองดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ 

5. แบบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฏบิตั ิ
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 1. แผนการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ

  ดาํเนินการตามข ัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 

1.1 ศึกษาหลกัสูตร จดุประสงคก์ารเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษหลกั (อ 31101) ระดบัช ัน้มธัยมศึกษา 
ปีที่ 1 โรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎ ิ4 อาํเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

1.2 ศึกษาคน้ควา้ เอกสาร งานวจิยัและทฤษฎทีี่ เกี่ ยวขอ้งกบัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฎบิตัแิละการ 
สอนการเขยีน 

  1.3 ศึกษากจิกรรมการเขยีนภาษาองักฤษในระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 จากหนงัสอื Green Light 

ซึ่งเป็นหนงัสอืที่ โรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎ ิ4 ใชเ้ป็นตาํราหลกั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเลอืกประเภทของงาน

เขยีน ที่ ใชใ้นการวจิยั คือ 

แผนที่ จาํนวนคาบ หวัขอ้ หนา้ที่ทางภาษา ชิ้นงาน 

1. 

 

9  Personal information  Writing personal information    

 (name, age, height, weight,  

 address, telephone number etc.) 

 My class profile 

2. 

 

8  Daily routine  Talking about your daily routine  My daily routine 

3. 

 

8  Rooms in the house  Describing a room  My dream    

 bedroom 

 

  1.4 ผูว้จิยัสรา้งแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฎบิตัติามข ัน้ตอนของวลิลสิ (Willis. 1996: 

116-130); (Willis, Jane.; & Willis, Dave. 1996:56-58) และเอลลสิ (Ellis. 2003: 244-262) ซึ่งปรบัข ัน้ตอนให ้

เหมาะสมสาํหรบักลุม่ตวัอย่างที่ ใชใ้นการวจิยั โดยข ัน้ตอนของการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัมิกีารทาํงาน 3 ข ัน้ตอน 

ดงันี้ 

   1.4.1 ข ัน้เตรยีมปฏบิตังิาน (Pre-task) เป็นข ัน้ตอนที่ เตรยีมผูเ้รยีนในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ 

การแนะนาํเรื่ องที่จะเรยีน จดุประสงคข์องงานปฏบิตั ิการเตรยีมคาํศพัทแ์ละสาํนวนใหมท่ี่ ใชใ้นงานปฏบิตั ิจากนัน้ 

ผูเ้รยีนปฎบิตังิานที่มลีกัษณะที่คลา้ยคลงึกบังานที่ตอ้งปฎบิตัจิรงิ  

   1.4.2 ข ัน้ระหว่างปฎบิตังิาน (During-task) เป็นข ัน้ตอนที่ ผูเ้รยีนทาํความเขา้ใจเกี่ ยวกบัวธิกีาร

ปฏบิตังิานของผูเ้รยีนเอง งานที่ ไดร้บัมอบหมายอาจเป็นงานคู่หรอืงานกลุม่ ฝึกใหผู้เ้รยีนสามารถใชภ้าษาองักฤษใน

การสื่อสารกบัเพื่อนในขณะปฏบิตังิาน เมื่อผลติชิ้นงานเรยีบรอ้ยแลว้ใหเ้พื่อนในกลุม่ตรวจสอบแกไ้ขผลงานเขยีน 

รวมท ัง้ใหผู้เ้รยีนวางแผน ซกัซอ้มเพื่อรายงานผลการทาํงาน ขณะที่ เพื่อนรายงานผลใหผู้เ้รยีนทกุคนเขยีนขอ้        

ผดิพลาดของการใชภ้าษาของเพื่อน หลงัจากนัน้ผูเ้รยีนแต่ละกลุม่สลบัการตรวจงานเขยีน เพื่อตรวจสอบดูขอ้          

ผดิพลาดทางโครงสรา้งภาษาซํา้อกีคร ัง้หนึ่ ง 
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   1.4.3 ข ัน้หลงัปฏบิตังิาน (Post-task) เป็นข ัน้ตอนที่มุง่เนน้ใหผู้เ้รยีนไดใ้ชภ้าษาใหถ้กูตอ้งตาม

รูปแบบและโครงสรา้งของภาษา ประกอบดว้ย 3 ข ัน้ตอน คอื 

    1.4.3.1  ข ัน้วเิคราะหภ์าษา (Language analysis) ผูเ้รยีนทกุกลุม่ร่วมกนัวเิคราะห ์        

รูปแบบภาษาที่ผดิพลาด แกไ้ขโครงสรา้งทางภาษาที่ ใชใ้นงานปฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง โดยมผูีส้อนเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํ หรอื

เตมิเตม็ในส่วนที่ยงัมขีอ้บกพร่องอยู่จนผูเ้รยีนเขา้ใจอย่างด ีจากนัน้ใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุม่ชี้แจง ปญัหา อปุสรรค 

และแกไ้ขปญัหาที่ เกดิขึ้นในระหว่างการทาํงานร่วมกนั 

    1.4.3.2 ข ัน้ฝึกใชภ้าษา (Practice) หลงัจากที่ ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูค้าํศพัท ์สาํนวน และ          

โครงสรา้งภาษาที่วเิคราะหแ์ลว้ ผูเ้รยีนไดฝึ้กรูปแบบโครงสรา้งทางภาษาที่ ใชซ้ ํา้อกีคร ัง้หนึ่ ง  ท ัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิความ

คลอ่งแคลว่และถกูตอ้ง จากนัน้ผูเ้รยีนไดท้าํงานปฏบิตัเิป็นรายบุคคล ซึ่งสถานการณท์ี่ ฝึกปฏบิตัต่ิางไปจากที่ทาํไว ้

ในข ัน้ระหว่างปฏบิตังิาน (During-task)  

    1.4.3.3  ข ัน้ตดิตามผล (Follow-up) คอื เมื่อผูเ้รยีนปฏบิตังิานจนสิ้นสุดทกุข ัน้ตอนของ

งานปฏบิตัแิลว้ มกีารตดิตามผลของผูเ้รยีน โดยใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ในหอ้งเรยีน และเขยีนบนัทกึถงึสิ่ งที่

ไดพ้ฒันา ตลอดจนปญัหา อปุสรรคและแนวทางแกไ้ข เพื่อการปฏบิตังิานดขีึ้นในคร ัง้ต่อไป 

  1.5 นาํแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่สรา้งขึ้นเสนออาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ ์ตรวจดูความถกูตอ้ง            

เหมาะสม และนาํมาแกไ้ขปรบัปรุง  

  1.6 นาํแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่สรา้งขึ้นใหผู้เ้ชี่ยวชาญ ตรวจดูความเหมาะสมอกีคร ัง้ และนาํมา         

ปรบัปรุงแกไ้ข จากนัน้นาํไปทดลองกบัผูเ้รยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ เป็นกลุม่ตวัอย่าง 

 2. แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการเขียนของผูเ้รยีนกอ่นและหลงัการทดลอง  

 ดาํเนินการตามข ัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 

  2.1 ศึกษารูปแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการเขยีนของผูเ้รยีนจาก แนวทางการทดสอบทาง 

ภาษาในการจดัสาระการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ของกรมวชิาการ (2546: 251) และ การวดัผล

และประเมนิผลทางภาษาของกิ่ งแกว้ อารรีกัษ ์(2546: 90-97) 

  2.2 สรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษซึ่งคลอบคลมุเน้ือหา และหนา้ที่

ของภาษาที่ ใชใ้นบทเรยีน โดยมรูีปแบบการทดสอบจาํนวน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ใหผู้เ้รยีนจบักลุม่คาํศพัท/์วลใีห ้

ตรงกบัหวัขอ้ที่กาํหนดให ้และตอนที่ 2 เขยีนเลา่เรื่ องของตนเอง โดยมคีวามยาวไมต่ํา่กว่า 50 คาํ   

  2.3 นาํแบบทดสอบที่สรา้งขึ้นเสนออาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ ์ตรวจดูความถกูตอ้งเหมาะสม และ

นาํมาแกไ้ขปรบัปรุง  

        2.4 นาํแบบทดสอบที่สรา้งขึ้นใหผู้เ้ชี่ยวชาญ ตรวจดูความเหมาะสมอกีคร ัง้ และนาํมาปรบัปรุง    

แกไ้ข จากนัน้นาํไปทดสอบก่อนและหลงัการทดลองกบัผูเ้รยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ เป็นกลุม่ตวัอย่าง 

 3. แบบประเมินและเกณฑก์ารประเมินความสามารถดา้นการเขียนภาษาองักฤษ 

   ดาํเนินการตามข ัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
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  3.1 สรา้งแบบประเมนิความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิแบบ          

แยกส่วน (Analytic scoring) ซึ่ งปรบัจากเกณฑก์ารวดัความสามารถดา้นการเขยีนของฮวิจ ์(Hughes. 2000: 

91-93)เจคอปส ์และคนอื่นๆ (Weigle. 2002: 116 ; อา้งองิจาก Jacobs et al. 1987) พรอ้มท ัง้กาํหนด

องคป์ระกอบ ของเกณฑก์ารประเมนิ ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงันี้ 

   1. เน้ือหา (Content)    คะแนนเตม็ 10 คะแนน      

 2. การใชค้าํศพัท ์(Vocabulary)   คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

   3. การเรยีบเรยีง (Organization)   คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

    4. โครงสรา้งไวยากรณ ์(Grammar)   คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

 5. กลไกการเขยีน (Mechanics)    คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

                                                                     รวม     50 คะแนน 

  จากนัน้ นาํคะแนนที่ ผูเ้รยีนทาํไดม้าปรบัจากคะแนนเตม็ 50 ใหเ้หลอื 5 คะแนน และนาํไปแปรผล

กบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนงานเขยีนภาษาองักฤษของบญุชม ศรสีะอาด (2545: 103) ดงันี้ 

   ค่าเฉลี่ยต ัง้แต่ 4.51-5.00 หมายถงึ มคีวามสามารถอยู่ในเกณฑม์ากที่ สุด 

   ค่าเฉลี่ยต ัง้แต่ 3.51-4.50 หมายถงึ มคีวามสามารถอยู่ในเกณฑม์าก 

   ค่าเฉลี่ยต ัง้แต่ 2.51-3.50 หมายถงึ มคีวามสามารถอยู่ในเกณฑป์านกลาง 

   ค่าเฉลี่ยต ัง้แต่ 1.51-2.50 หมายถงึ มคีวามสามารถอยู่ในเกณฑน์อ้ย 

   ค่าเฉลี่ยต ัง้แต่ 1.00-1.50 หมายถงึ มคีวามสามารถอยู่ในเกณฑน์อ้ยที่ สุด 

  3.2 นาํเกณฑก์ารประเมนิที่สรา้งขึ้นเสนออาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ ์ตรวจความถกูตอ้ง            

เหมาะสม และนาํมาแกไ้ขปรบัปรุง  

3.3 นาํเกณฑก์ารประเมนิที่สรา้งขึ้นใหผู้เ้ชี่ยวชาญ ตรวจดูความเหมาะสมอกีคร ัง้ และนาํมา 

ปรบัปรุงแกไ้ข 

  3.4 นาํเกณฑก์ารประเมนิที่ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้นาํไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีนที่ ไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่าง จาํนวน 

15 คน ผูป้ระเมนิคอื ผูว้จิยัและผูส้อนภาษาองักฤษที่มปีระสบการณก์ารสอนที่ ใกลเ้คียงกบัผูว้จิยั 1 ท่าน 

ประเมนิผลตามเกณฑก์ารประเมนิซึ่ งระบใุนขอ้ 3.3 

  3.5 นาํขอ้มลูมาหาค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (พวงรตัน ์ทวรีตัน.์ 2543: 144-145)  

เพื่อหาค่าความสอดคลอ้งในการประเมนิผลระหว่างผูว้จิยัและผูส้อนภาษาองักฤษของโรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎ ิ4 

ที่มปีระสบการณก์ารสอนที่ ใกลเ้คยีงกบัผูว้จิยัก่อนจดัไปประเมนิ โดยพจิารณาจากค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธต์าม 

เกณฑ ์ดงันี้ 

   ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธม์ค่ีา .8 ขึ้นไป ถอืว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสูงหรอืสูงมาก  

   ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธม์ค่ีาอยู่ระหว่าง .61-.80 ถอืว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งสูง  

   ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธม์ค่ีาอยู่ระหว่าง .41-.60 ถอืว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง  

   ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธม์ค่ีาอยู่ระหว่าง .21-.40 ถอืว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งตํา่ 
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   ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธม์ค่ีาตํา่กว่า .20 ถอืว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํา่ 

  3.6 ผูว้จิยัและและผูส้อนภาษาองักฤษดงักลา่วไดป้ระชมุร่วมกนั เพื่อใหว้ธิกีารประเมนิผลมคีวาม            

สอดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกนั  

  3.7 ผูว้จิยันาํเกณฑก์ารประเมนิความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษไปใช ้ดงันี้ 

                  3.7.1 ประเมนิการทดสอบวดัความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีนก่อนและหลงั

การทดลองร่วมกบัผูส้อนภาษาองักฤษที่มปีระสบการณก์ารสอนที่ ใกลเ้คยีงกบัผูว้จิยั 1 ท่าน 

      3.7.2 ประเมนิชิ้นงานการเขยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีนโดยผูว้จิยัเป็นผูป้ระเมนิ เพื่อดูการ

พฒันาความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีนแต่ละคน และนาํผลการประเมนิชิ้นงานแจง้ใหผู้เ้รยีน

ทราบ 

 4. แบบประเมินตนเองดา้นการเขียนภาษาองักฤษ  

  ดาํเนินการสรา้งตามข ัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 

      4.1 สรา้งแบบประเมนิตนเองดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ โดยใชป้ระเดน็การประเมนิในลกัษณะ

เดยีวกบัการประเมนิความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ คอืนาํองคป์ระกอบของเกณฑก์ารประเมนิท ัง้ 5 ดา้น 

คอื เน้ือหา การใชค้าํศพัท ์การเรยีบเรยีง โครงสรา้งไวยากรณ ์และกลไกการเขยีน มากาํหนดระดบัการประเมนิ

ตนเองดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ โดยใหค้ะแนนแต่ละองคป์ระกอบเป็นมาตราส่วนประเมนิค่า 5 ระดบั ตาม

รูปแบบของ    ลเิกริต์ (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 183; อา้งองิจาก Likert) ดงัน้ี 

   ระดบั 5 หมายความว่า มคีวามสามารถมากที่ สุด  

   ระดบั 4 หมายความว่า มคีวามสามารถมาก 

   ระดบั 3 หมายความว่า มคีวามสามารถปานกลาง 

   ระดบั 2 หมายความว่า มคีวามสามารถนอ้ย  

   ระดบั 1 หมายความว่า มคีวามสามารถนอ้ยที่ สุด 

  เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบประเมนิตนเองดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ (บญุชม    

ศรสีะอาด. 2545: 103) มเีกณฑพ์จิารณา ดงัแสดงต่อไปนี้ 

   ค่าเฉลี่ยต ัง้แต่ 4.51-5.00 หมายถงึ มคีวามสามารถอยู่ในเกณฑม์ากที่ สุด   

   ค่าเฉลี่ยต ัง้แต่ 3.51-4.50 หมายถงึ มคีวามสามารถอยู่ในเกณฑม์าก 

   ค่าเฉลี่ยต ัง้แต่ 2.51-3.50 หมายถงึ มคีวามสามารถอยู่ในเกณฑป์านกลาง   

   ค่าเฉลี่ยต ัง้แต่ 1.51-2.50 หมายถงึ มคีวามสามารถอยู่ในเกณฑน์อ้ย 

   ค่าเฉลี่ยต ัง้แต่ 1.00-1.50 หมายถงึ มคีวามสามารถอยู่ในเกณฑน์อ้ยที่ สุด 

   4.2  นาํแบบการประเมนิที่สรา้งขึ้นเสนออาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ ์ตรวจดูความถกูตอ้ง            

เหมาะสม และนาํมาแกไ้ขปรบัปรุง  

  4.3 นาํแบบการประเมนิที่สรา้งขึ้นใหผู้เ้ชี่ยวชาญ ตรวจดูความเหมาะสมอกีคร ัง้ และนาํมาปรบัปรุง

แกไ้ข 
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  4.4 ผูเ้รยีนตอบแบบประเมนิตนเอง เมื่อเสรจ็สิ้นการทาํงานปฏบิตัแิต่ละชิ้นงาน 

 5. แบบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฎบิตั ิ 

  แบบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฏบิตั ิเป็นการประเมนิการพฒันาตนเองของผูเ้รยีน ซึ่งไดด้าํเนินการ 

ตามข ัน้ตอน ดงันี้ 

  5.1 ศึกษาเอกสารของเบลเรนกา้ แชปแมน และสวาทซ ์(เบเรนกา้; แชปแมน; และ สวาทซ.์ 2544:  

17-18)  ซึ่งมุ่งหวงัใหผู้เ้รยีนไดต้ระหนกัถงึการใชภ้าษาและกระบวนการทาํงานปฎบิตั ิและสามารถนาํไปปรบัปรุง

และประยุกตเ์พื่อทาํงานปฏบิตัดิขีึ้นในคร ัง้ต่อไป 

  5.2 สรา้งแบบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฏบิตัทิี่มลีกัษณะเป็นแบบปลายเปิด ใหผู้เ้รยีนแสดงความ

คดิเหน็จาํนวน 5 ขอ้ 

  5.3 นาํแบบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฏบิตัทิี่สรา้งขึ้นเสนออาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ ์ตรวจดูความ       

ถกูตอ้งเหมาะสม และนาํมาแกไ้ขปรบัปรุง  

  5.4 นาํแบบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฏบิตัทิี่สรา้งขึ้นใหผู้เ้ชี่ยวชาญ ตรวจดูความเหมาะสมอกีคร ัง้ และ

นาํมาปรบัปรุงแกไ้ข 

  5.5 ใหผู้เ้รยีนเขยีนแบบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฏบิตั ิหลงัจากที่ ผูเ้รยีนเสรจ็สิ้นกจิกรรมงานปฎบิตัิ

แต่ละแผนการจดัการเรยีนรู ้

  5.6 รวบรวมขอ้มลูจากแบบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฏบิตัทิกุแบบบนัทกึ และสรุปผลเป็นความเรยีง 

 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 การวจิยัคร ัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experiment research) โดยใชแ้ผนการทดลองแบบ One 

group pre-test post-test design (พวงรตัน ์ทวรีตัน.์ 2543: 60-61) ซึ่งมแีบบแผนการทดลอง ดงัน้ี  

ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 

 

 

 กลุม่                สอบก่อนการทดลอง ทดลอง               สอบหลงัการทดลอง 

 

 E    T
1
   X  T

2
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ความหมายของสญัลกัษณ ์

 T
1
 หมายถงึ  การสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) 

 T
2
 หมายถงึ  การสอบหลงัการทดลอง (Post-test) 

 E หมายถงึ  กลุม่ทดลอง 

 X  หมายถงึ  การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ 

 

วธิดีาํเนินการทดลอง 

1. คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างดว้ยวธิกีารสุ่มอย่างงา่ย จาํนวน 1 หอ้งเรยีน    

2. ทดสอบความสามารถดา้นการเขยีนของผูเ้รยีน ก่อนการทดลอง โดยใชแ้บบทดสอบวดัความ 

สามารถดา้นการเขยีนที่ ผูว้จิยัสรา้งขึ้นโดยใหผู้เ้รยีนดาํเนินการตามวธิกีารที่กาํหนด แบบทดสอบประกอบดว้ย

จาํนวน 2 ตอน 

 3.  ผูว้จิยัประเมนิความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนเป็นรายบคุคล โดยใชแ้บบ 

ประเมนิและเกณฑก์ารประเมนิความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ 

4. ผูเ้รยีนทาํแบบประเมนิตนเองดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ และแบบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฏบิตั ิ 

หลงัจากดาํเนินการตามแผนการจดัการเรยีนรูแ้ต่ละแผนเรยีบรอ้ยแลว้ 

   5.  ทดสอบความสามารถดา้นการเขยีนของผูเ้รยีน หลงัการทดลอง โดยใชแ้บบทดสอบวดัความ 

สามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษชดุเดมิที่ ใชท้ดสอบก่อนการทดลอง 

6.  รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู เพื่อหาค่าทางสถติ ิโดยใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํเรจ็รูป 

7.  สรุปและอภปิรายผลการทดลอง 

 

การจดักระทาํและวเิคราะหข์อ้มูล 

1. ตรวจสอบความสมบูรณข์องขอ้มลู 
2. หาค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธแ์บบเพยีรสนัจากแบบประเมนิและเกณฑก์ารประเมนิความสามารถ 

ดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ  เพื่อหาค่าความสอดคลอ้งในการประเมนิผลงานระหว่างผูว้จิยัและผูส้อนภาษาองักฤษ

ที่มปีระสบการณก์ารสอนที่ ใกลเ้คยีงกบัผูว้จิยั 1 ท่าน 

3. หาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ จาก 

แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัการทดลอง แบบประเมนิและเกณฑก์าร

ประเมนิความสามารถดา้นการเขยีน และแบบประเมนิตนเองดา้นการเขยีน 

 4.  นาํขอ้มลูแบบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฎบิตั ิรวบรวมผลและสรุปเป็นความเรยีง  

  5.  เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลอง โดยใช ้t-test แบบ 

Dependent samples 
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สถติทิี่ ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล 

1. สถติทิี่ ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 

     ค่าสหสมัประสทิธแิบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation) (พวงรตัน ์ทวรีตัน.์  

2543: 144-145) 

2. สถติพิื้นฐาน     

2.1 ค่าเฉลี่ย (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 73-76) 

2.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 79-80) 

  2.3 ค่ารอ้ยละ     

 3.   สถติทิี่ ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ใชส้ถติ ิt-test แบบ Dependent samples (ลว้น สายยศ; 

และองัคณา สายยศ. 2538: 100-105) 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะหข์อ้มูล 

 

 การวจิยัในคร ัง้นี้ เป็นการศึกษาการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการ

เขยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎ ิ4 จงัหวดัฉะเชงิเทรา จาํนวน 23 

คน โดยใชเ้วลาในการทดลองจาํนวน 25 คาบ คาบละ 50 นาท ีผลการวเิคราะหข์อ้มลู ตามลาํดบัของการ

ดาํเนินการวจิยั เป็นดงันี้ 

 1. การวเิคราะหค์วามสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ

ก่อนและหลงัการทดลอง 

 2. ผลการวเิคราะหก์ารประเมนิตนเองดา้นการเขยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีน 

 3. ผลการวเิคราะหก์ารประเมนิชิ้นงานการเขยีนภาษาองักฤษ 

 4. ผลการวเิคราะหแ์บบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฏบิตั ิ

 

สญัลกัษณ์ที่ ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล 

 N  แทน จาํนวนผูเ้รยีนกลุม่ตวัอย่าง 

 X  แทน คะแนนเฉลี่ย 

 S  แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 df  แทน ค่าความเป็นอสิระ (Degree of Freedom) 

 t  แทน ค่าสถติทิี่ ใชใ้นการแจกแจงของท ี(t-test) 

           sig  แทน    ค่านยัสาํคญัทางสถติ ิ

 *  แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ ระดบั .01 

 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูที่ ใชใ้นการดาํเนินการวจิยั นาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาํบรรยาย 

 1. การวิเคราะหค์วามสามารถดา้นการเขียนภาษาองักฤษโดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ

ก่อนและหลงัการทดลอง 

  ผูว้จิยัไดว้ดัความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัการทดลองของผูเ้รยีน โดยใช ้

แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ และนาํผลที่ ไดม้าแปรผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรมประมวลผล

สาํเรจ็รูป โดยใชส้ถติ ิt-test แบบ Dependent samples ทดสอบนยัสาํคญัทางสถติ ิผลการเปรียบเทยีบ

ความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ ปรากฏในตาราง 2 ดงัต่อไปนี้                     
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ตาราง 2 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษโดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบ 

    เนน้งานปฏบิตั ิก่อนและหลงัการทดลอง 

 

ความสามารถดา้นการเขียน

ภาษาองักฤษ กอ่นและหลงัการทดลอง 
N 

คะแนน

เตม็ 
X S t df 

Sig 

(2-tailed) 

ก่อนการทดลอง 23 50  3.95   6.58 
 

8.997 

 

22 

 

0.00 

หลงัการทดลอง 23 50 22.60 11.68  
 

 
 

                     * มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ ระดบั .01 

  

 จากตาราง 2 พบว่า ความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษโดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ

ก่อนและหลงัการทดลองของผูเ้รยีน มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่ ระดบั .01 โดยหลงัการทดลอง 

ความสามารถทางดา้นการเขยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีนสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งมคีะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง 

3.95 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.58) และคะแนนเฉลี่ยหลงัการทดลอง 22.60 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.68) 

 

 2. ผลการวิเคราะหก์ารประเมินตนเองดา้นการเขียนภาษาองักฤษ 

 การประเมนิตนเองดา้นการเขยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีนดาํเนนิการภายหลงัจบการเรยีนแต่ละแผนการ

เรยีนรู ้ รวม 3 คร ัง้ โดยแบบประเมนิมอีงคป์ระกอบการเขยีนครอบคลมุ 5 ดา้น คือ ดา้นเน้ือหา การใชค้าํศพัท ์

การเรยีบเรยีง โครงสรา้งทางไวยากรณ ์และกลไกการเขยีน ท ัง้นี้การใหค้ะแนนแต่ละองคป์ระกอบ เป็นแบบมาตรา

ส่วนประเมนิค่า จาํนวน 5 ระดบั ตามรูปแบบของลเิกริต์ (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 183 อา้งองิ

จาก Likert) มกีารกาํหนดเกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนน 5 ระดบั และผลการวเิคราะหก์ารประเมนิตนเองดา้นการ

เขยีนภาษาองักฤษ ปรากฏในตาราง 3 ดงัน้ี 

   ระดบั 5 หมายความว่า มคีวามสามารถ มากที่ สุด  

   ระดบั 4 หมายความว่า มคีวามสามารถ มาก 

   ระดบั 3 หมายความว่า มคีวามสามารถ ปานกลาง 

   ระดบั 2 หมายความว่า มคีวามสามารถ นอ้ย 

   ระดบั 1 หมายความว่า มคีวามสามารถ นอ้ยที่ สุด 

 ความหมายค่าเฉลี่ยของแบบประเมนิตนเองดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ (บญุชม  ศรสีะอาด 2545: 103) 

มเีกณฑพ์จิารณา ดงัแสดงต่อไปนี้  

   ค่าเฉลี่ยต ัง้แต่ 4.51-5.00 หมายถงึ มคีวามสามารถอยู่ในเกณฑ ์มากที่ สุด 

   ค่าเฉลี่ยต ัง้แต่ 3.51-4.50 หมายถงึ มคีวามสามารถอยู่ในเกณฑ ์มาก  
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   ค่าเฉลี่ยต ัง้แต่ 2.51-3.50 หมายถงึ มคีวามสามารถอยู่ในเกณฑ ์ปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ยต ัง้แต่ 1.51-2.50 หมายถงึ มคีวามสามารถอยู่ในเกณฑ ์นอ้ย      

   ค่าเฉลี่ยต ัง้แต่ 1.00-1.50 หมายถงึ มคีวามสามารถอยู่ในเกณฑ ์นอ้ยที่ สุด 

 

   ผลการประเมนิตนเองดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ จาํนวนการประเมนิ 3 คร ัง้ ปรากฏในตาราง 

ดงัต่อไปนี้ 

ตาราง 3 ผลการวเิคราะหก์ารประเมนิตนเองดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ 

 

  จาํนวนการประเมิน คะแนน 

การเขียนภาษาองักฤษ คะ คร ัง้ที่  1 คร ัง้ที่  2 คร ัง้ที่  3 เฉลี่ยรวม 

 แนน 

เตม็ 

X S X S X S แต่ละ

ประเด็น 

1. เขยีนเน้ือเรื่ องโดยมรีายละเอยีดครบถว้นชดัเจน 5.00 2.96 .64 3.35 .57 3.61 .72 3.30 

2. ใชค้าํศพัทแ์ละสะกดคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง   5.00 3.09 .42 3.26 .62 3.70 .76 3.35 

3. เรยีบเรยีงขอ้ความโดยจดัลาํดบัเหตผุล ได ้

   สอดคลอ้งกนั 

 

5.00 

 

3.04 

 

.71 

 

3.22 

 

.67 

 

3.30 

 

.88 

 

3.19 

4. เขยีนโครงสรา้งประโยคและการใชไ้วยากรณไ์ด ้

   ถกูตอ้ง 

 

5.00 

 

2.83 

 

.58 

 

3.17 

 

.89 

 

3.43 

 

.90 

 

3.14 

5. ใชเ้ครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ ไดถ้กูตอ้ง 5.00 3.26 1.01 3.61 1.08 3.74 .86 3.54 

6. เขยีนชื่อเฉพาะดว้ยอกัษรใหญ่ทกุคาํและ 

   ขึ้นตน้ประโยคดว้ยอกัษรใหญ่ทกุประโยค 

 

5.00 

 

3.26 

 

.81 

 

3.70 

 

.93 

 

3.91 

 

.79 

 

3.62 

คะแนนเฉลี่ยรวม 5 ดา้น 5.00 3.10 .67 3.39 .74 3.61 .76  

ระดบัความสามารถ  ปานกลาง ปานกลาง มาก 

 

 จากตาราง 3 พบว่า ในสองคร ัง้แรก ความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีน อยู่ระดบั

ความสามารถปานกลาง โดยคร ัง้ที่ 1 อยู่ระดบัความสามารถปานกลาง มคีะแนนเฉลี่ย 3.10 และคร ัง้ที่ 2 อยู่ระดบั

ความสามารถปานกลาง มคีะแนนเฉลี่ย 3.39 ส่วนคร ัง้ที่ 3 อยู่ในระดบัความสามารถมาก มคีะแนนเฉลี่ย 3.61 

เมื่อพจิารณาองคป์ระกอบในการเขยีนภาษาองักฤษเป็นรายขอ้ พบว่า ประเดน็ที่ ไดค้ะแนนเฉลี่ยสูงสุดคอื การเขยีน

ชื่อเฉพาะดว้ยอกัษรใหญ่ทกุคาํและขึ้นตน้ประโยคดว้ยอกัษรใหญ่ทกุประโยค มคีะแนนรวมเฉลี่ย 3.62  ลาํดบัที่

สองคือ การใชเ้ครื่องหมายวรรคตอนต่างๆไดถ้กูตอ้ง มคีะแนนรวมเฉลี่ย 3.54  ลาํดบัที่สามคอื การใชค้าํศพัทแ์ละ

สะกดคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง มคีะแนนรวมเฉลี่ย 3.35 ลาํดบัที่สี่ คือ การเขยีนเน้ือเรื่ องโดยมรีายละเอยีดครบถว้น         
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ชดัเจน มคีะแนนรวมเฉลี่ย 3.30 ส่วนการเรยีบเรยีงขอ้ความโดยจดัลาํดบัเหตผุล ไดส้อดคลอ้งกนั มคีะแนนรวม

เฉลี่ย 3.19  การเขยีนโครงสรา้งประโยคและการใชไ้วยากรณไ์ดถ้กูตอ้ง มคีะแนนรวมเฉลี่ยตํา่สุด คือ 3.14   

  3. ผลการวิเคราะหก์ารประเมินช้ินงานการเขียนภาษาองักฤษ 

 ผูว้จิยัประเมนิชิ้นงานเขยีนภาษาองักฤษเป็นรายบคุคล โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิแบบแยกส่วน 

(Analytic scoring) ซึ่งปรบัจากเกณฑก์ารวดัความสามารถดา้นการเขยีนของฮวิจ ์(Hughes. 2000: 91-93)          

เจคอปส ์และคนอื่นๆ (Weigle. 2002: 116; อา้งองิจาก Jacobs et al. 1987) พรอ้มท ัง้กาํหนดองคป์ระกอบของ

เกณฑก์ารประเมนิ ประกอบดว้ย 5 ดา้น โดยใหส้ดัส่วนคะแนน ดา้นละ 10 คะแนน ดงันี้ 

1. เน้ือหา (Content)    คะแนนเตม็ 10 คะแนน      

2. การใชค้าํศพัท ์(Vocabulary)  คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

3. การเรยีบเรยีง (Organization)  คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

4. โครงสรา้งไวยากรณ ์(Grammar)  คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

5. กลไกการเขยีน (Mechanics)   คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

                                                     รวม      50 คะแนน 

 จากนัน้ นาํคะแนนที่ ผูเ้รยีนทาํไดม้าปรบัจากคะแนนเตม็ 50 คะแนน ใหเ้หลอื 5 คะแนน และนาํไป     

แปรผลกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนงานเขยีนภาษาองักฤษของบญุชม ศรสีะอาด (2545: 103) ดงัน้ี 

  ค่าเฉลี่ยต ัง้แต่ 4.51-5.00 หมายถงึ มคีวามสามารถอยู่ในเกณฑ ์มากที่ สุด 

  ค่าเฉลี่ยต ัง้แต่ 3.51-4.50 หมายถงึ มคีวามสามารถอยู่ในเกณฑ ์มาก    

  ค่าเฉลี่ยต ัง้แต่ 2.51-3.50 หมายถงึ มคีวามสามารถอยู่ในเกณฑ ์ปานกลาง   

  ค่าเฉลี่ยต ัง้แต่ 1.51-2.50 หมายถงึ มคีวามสามารถอยู่ในเกณฑ ์นอ้ย 

  ค่าเฉลี่ยต ัง้แต่ 1.00-1.50 หมายถงึ มคีวามสามารถอยู่ในเกณฑ ์นอ้ยที่ สุด 

 

 ผลการประเมนิชิ้นงานการเขยีนภาษาองักฤษ รวม 3 คร ัง้ ปรากฏในตาราง ดงัต่อไปนี้  

ตาราง 4 ผลการวเิคราะหก์ารประเมนิชิ้นงานการเขยีนภาษาองักฤษ 
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  จาํนวนการประเมิน คะแนน 

การเขียนภาษาองักฤษ คะแนน คร ัง้ที่  1 คร ัง้ที่  2 คร ัง้ที่  3 เฉลี่ยรวม 

 เตม็ X S X S X S แต่ละ 

ประเด็น 

1. ดา้นเน้ือหา 5.00 1.80 .57 4.04 .75 4.56 .57 3.46 

2. การใชค้าํศพัท ์ 5.00 2.17 .88 3.65 .77 4.00 .60 3.27 

3. การเรยีบเรยีง 5.00 1.91 .65 3.97 .73 4.45 .56 3.44 

4. โครงสรา้งทางไวยากรณ ์ 5.00 2.04 .91 3.52 .85 3.93 .81 3.16 

5. กลไกการเขยีน 5.00 2.06 .90 3.67 .80 4.08 .65 3.27 

คะแนนเฉลี่ยรวม 5 ดา้น 5.00 2.00 .68 3.77 .75 4.20 .58 3.32 

ระดบัความสามารถ  นอ้ย มาก มาก  

 

 จากตาราง 4 โดยภาพรวมการประเมนิชิ้นงานการเขยีนภาษาองักฤษ รวม 3 คร ัง้ พบว่า ผูเ้รยีนมี

ความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษเพิ่มขึ้น กลา่วคอืในคร ัง้ที่ 1 อยู่ในระดบัความสามารถ นอ้ย มคีะแนน

เฉลี่ย 2.00 จากคะแนนเตม็ 5.00 คร ัง้ที่ 2 และ 3 อยู่ในระดบัความสามารถมาก มคีะแนนเฉลี่ย 3.77 และ 4.20 

ตามลาํดบั เมื่อพจิารณารายองคป์ระกอบ พบวา่ ประเดน็ที่มคีะแนนเฉลี่ยสูงสุดคอื ดา้นเน้ือหา มคีะแนนรวมเฉลี่ย 

3.46 รองลงมาคอื การเรยีบเรยีง มคีะแนนรวมเฉลี่ย 3.44 การใชค้าํศพัทแ์ละกลไกการเขยีน มคีะแนนรวมเฉลี่ย

เท่ากนัคอื 3.27 และการใชโ้ครงสรา้งทางไวยากรณ์ มคีะแนนรวมเฉลี่ย 3.16 ตามลาํดบั 

 

 4. ผลการวิเคราะหแ์บบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฏบิตั ิ

 ผูเ้รยีนเขยีนตอบแบบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฏบิตั ิซึ่งมลีกัษณะเป็นแบบปลายเปิด หลงัจากเรยีนจบ            

แต่ละแผนการเรยีนรู ้แบบบนัทกึดงักลา่วยดึแนวทางของเบลเรนกา้ แชปแมน และสวาทซ ์(เบลเรนกา้; แชปแมน; 

สวาทซ.์ 2544: 17-18) โดยสรุปความคดิเหน็ของผูเ้รยีนได ้ดงัต่อไปนี้ 

  4.1 ผูเ้รียนสามารถพฒันาการเขียนภาษาองักฤษโดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ 

   ผูเ้รยีนแสดงความคดิเหน็เรื่ องการพฒันาการเขยีนภาษาองักฤษ โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบเนน้งาน 

ปฏบิตั ิจาํนวน 3 คร ัง้ ปรากฏผล ดงันี้  

   คร ัง้ที่ 1 ผูเ้รยีนบนัทกึว่าสามารถพฒันาการเขยีนภาษาองักฤษจากการเรยีนรูแ้บบเนน้งาน

ปฏบิตัอิยู่ในระดบัความสามารถปานกลาง มคีะแนนสูงสุดที่รอ้ยละ 65.22 ระดบัรองลงมาคอื ความสามารถมากที่

คะแนนรอ้ยละ 34.78 

   คร ัง้ที่ 2 ผูเ้รยีนบนัทกึว่าสามารถพฒันาการเขยีนภาษาองักฤษจากการเรยีนรูแ้บบเนน้งาน

ปฏบิตัอิยู่ในระดบัความสามารถปานกลาง มคีะแนนสูงสุดที่รอ้ยละ 56.52 ระดบัรองลงมาคอื ความสามารถมากที่

คะแนนรอ้ยละ 43.48 
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   คร ัง้ที่ 3 ผูเ้รยีนบนัทกึว่าสามารถพฒันาการเขยีนภาษาองักฤษจากการเรยีนรูแ้บบเนน้งาน

ปฏบิตัอิยู่ในระดบัความสามารถมาก มคีะแนนสูงสุดที่รอ้ยละ 60.87 ระดบัรองลงมาคอื ความสามารถปานกลางที่

คะแนนรอ้ยละ 34.78 และความสามารถมากที่ สุดที่คะแนนรอ้ยละ 4.35  

   นอกจากนี้ ผูเ้รยีนใหเ้หตผุลในแบบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฏบิตัขิองตนเองแต่ละระดบัว่า เมื่อ

บนัทกึว่าอยู่ในระดบัความสามารถปานกลางน ัน้ ผูเ้รยีนยงัมคีวามไมเ่ขา้ใจเนื้อหา โครงสรา้งทางไวยากรณ ์

ตลอดจนคาํศพัทท์ี่ ใชเ้ขยีน ทาํใหเ้ขยีนไดไ้มถ่กูตอ้งเท่าที่ควร และเนื้อหาบางเรื่ องผูเ้รยีนไมม่คีวามรูเ้ดมิทาํใหไ้ม่

เขา้ใจ ในส่วนของการบนัทกึว่ามรีะดบัความสามารถมาก ผูเ้รยีนสามารถสะกดคาํศพัทแ์ละทราบความหมาย

คาํศพัทเ์พิ่มมากขึ้น สามารถเขยีนประโยคไดม้ากขึ้นกว่าเดมิ อกีท ัง้มคีวามเขา้ใจเนื้อเรื่ องและโครงสรา้งที่ เรยีน

สามารถฝึกใชภ้าษาดว้ยงานที่ปฏบิตั ิทาํใหส้ามารถเขยีนไดถ้กูตอ้งเพิ่มขึ้น   

   โดยสรุป จากขอ้มลูแบบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฏบิตั ิพบว่า ผูเ้รยีนพฒันาความสามารถดา้นการ

เขยีนภาษาองักฤษเพิ่มขึ้น ท ัง้นี้หลงัจากเรยีนจบแผนการเรยีนรูค้ร ัง้ที่ 1 และ 2 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถดา้นการ

เขยีนระดบัปานกลาง ส่วนในคร ัง้ที่ 3 มคีวามสามารถระดบัมาก  

4.2 สิ่ งที่ ผูเ้รยีนและกลุม่ทาํไดด้ีในการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ 

   ผูเ้รยีนแสดงความคดิเหน็สิ่ งที่ ผูเ้รยีนและกลุม่ทาํไดด้ใีนการจดัการเรยีนรูง้านปฏบิตั ิจาํนวน 3  

คร ัง้ ปรากฏผล ดงันี้  

   คร ัง้ที่ 1 ผูเ้รยีนบนัทกึว่ามคีวามร่วมมอืในการทาํงานในกลุม่ดว้ยคะแนนสูงสุดที่รอ้ยละ 60.87 

รองลงมาคอื ตัง้ใจทาํงานและเขยีนชิ้นงานที่ ไดร้บัมอบหมายไดด้ทีี่คะแนนรอ้ยละ 39.13 

   คร ัง้ที่ 2 ผูเ้รยีนบนัทกึว่ามคีวามร่วมมอืในการทาํงานในกลุม่ และต ัง้ใจทาํงาน เขยีนชิ้นงานที่

ไดร้บัมอบหมายไดด้ ีที่คะแนนสูงสุดเท่ากนัรอ้ยละ 39.13 และรายงานผลไดด้ทีี่คะแนนรอ้ยละ 8.70  

   คร ัง้ที่ 3 ผูเ้รยีนบนัทกึว่ามคีวามร่วมมอืในการทาํงานในกลุม่ดว้ยคะแนนสูงสุดที่รอ้ยละ 56.52 

รองลงมาคอื มคีวามตัง้ใจทาํงานและเขยีนชิ้นงานที่ ไดร้บัมอบหมายไดด้ ีที่คะแนนรอ้ยละ 30.44 และสามารถเขา้ใจ        

คาํศพัทแ์ละเขยีนประโยคไดม้ากขึ้น ที่คะแนนรอ้ยละ 13.04        

   โดยสรุป สิ่ งที่ ผูเ้รยีนและกลุม่ทาํไดด้รีวม 3 แผนการเรยีนรู ้พบว่า ผูเ้รยีนและกลุม่ใหค้วาม

ร่วมมอืกนัทาํงานในกลุม่ไดด้ ีมคีะแนนสูงสุด รองลงมาคอื ผูเ้รยีนมคีวามตัง้ใจทาํงานและเขยีนชิ้นงานที่ ไดร้บั    

มอบหมายไดด้ ีและผูเ้รยีนสามารถเขา้ใจคาํศพํทแ์ละเขยีนประโยคไดเ้พิ่มขึ้น 

  4.3 ถา้ผูเ้รยีนไดร้บัมอบหมายใหท้าํงานแบบเดิมซํา้อกีคร ัง้ ผูเ้รยีนจะทาํอะไรที่ต่างไปจากเดิมบา้ง 

   ผูเ้รยีนแสดงความคดิเหน็เรื่ องนี้ จาํนวน 3 คร ัง้ ดงัน้ี  

   คร ัง้ที่ 1 ผูเ้รยีนระบวุ่าตอ้งการที่จะต ัง้ใจทาํงาน เขยีนประโยคใหด้ขีึ้น มขีอ้ผดิพลาดนอ้ย

กว่าเดมิ ที่คะแนนสูงสุดรอ้ยละ 65.22 รองลงมา คือ ตอ้งการผลงานที่ปฏบิตัมิคีวามหลากหลายของกจิกรรมที่

คะแนนรอ้ยละ 21.74 พยายามใชก้ลไกการเขยีนและปรบัปรุงการใชโ้ครงสรา้งไวยากรณใ์หด้ขีึ้น ที่คะแนนรอ้ยละ 

8.69 และมคีวามประณีตของชิ้นงานเพิ่มขึ้น ที่คะแนนรอ้ยละ 4.35  
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   คร ัง้ที่ 2 ผูเ้รยีนระบวุ่าตอ้งการต ัง้ใจที่จะทาํงานและเขยีนประโยคใหด้ขีึ้น มขีอ้ผดิพลาดนอ้ย

กว่าเดมิ ที่คะแนนสูงสุดรอ้ยละ คอื 52.17 รองลงมา ไดแ้ก่ ตอ้งการความประณีตของชิ้นงานเพิ่มขึ้นที่คะแนนรอ้ย

ละ 17.39 การใชก้ลไกการเขยีนและปรบัปรุงดา้นโครงสรา้งทางไวยากรณใ์หด้ขีึ้น ที่คะแนนรอ้ยละ 8.70 อกีท ัง้

พยายามที่จะหาคาํศพัทแ์ละแปลความหมายดว้ยตนเองที่คะแนนรอ้ยละ 8.70  

   คร ัง้ที่ 3 ผูเ้รยีนระบวุ่าตอ้งการต ัง้ใจที่จะทาํงานและเขยีนประโยคใหด้ขีึ้น มขีอ้ผดิพลาดนอ้ย

กว่าเดมิ ที่คะแนนสูงสุดรอ้ยละ 65.21 รองลงมา การใชก้ลไกการเขยีนใหเ้พิ่มขึ้น และปรบัปรุงดา้นโครงสรา้งทาง

ไวยากรณใ์หด้ขีึ้น ที่คะแนนรอ้ยละ 13.04 มคีวามประณีตของชิ้นงานเพิ่มขึ้นที่คะแนนรอ้ยละ 8.70 ส่วนความ

ตอ้งการเขยีนคาํศพัทเ์พิ่มมากขึ้นกว่าเดมิที่คะแนนรอ้ยละ 4.35  

   โดยสรุป ผูเ้รยีนแสดงความคิดเหน็รวม 3 คร ัง้ พบว่า ลาํดบัหนึ่ ง คอื ผูเ้รยีนตอ้งการต ัง้ใจ

ทาํงานและเขยีนประโยคใหด้ขีึ้น มขีอ้ผดิพลาดนอ้ยกว่าเดมิ  ลาํดบัสอง คอื ตอ้งการความประณีตของชิ้นงาน

เพิ่มขึ้น ลาํดบัสาม คือ ตอ้งการมกีลไกการเขยีนที่ดขีึ้นและปรบัปรุงการใชโ้ครงสรา้งทางไวยากรณ ์ลาํดบัสี่ คือ 

ความหลากหลายของกจิกรรม และ พยายามหาความหมายคาํศพัทด์ว้ยตนเอง   

  4.4 สว่นที่ ผูเ้รยีนยงัตอ้งการความช่วยเหลอืในการปรบัปรุงงานใหด้ข้ึีน  

   ผูเ้รยีนแสดงความคดิเหน็เรื่ องความตอ้งการในการปรบัปรุงความสามารถในการใชภ้าษา 

องักฤษของตนเอง ดงันี้ 

   คร ัง้ที่ 1 ผูเ้รยีนระบวุ่าตอ้งการความช่วยเหลอืในการปรบัปรุงการเขยีนประโยคและกลไก 

การเขยีนใหม้ขีอ้ผดิพลาดนอ้ยลง มคีะแนนสูงสุดที่รอ้ยละ 52.17 ลาํดบัรองลงมาคอื ดา้นสะกดคาํและความหมาย

ของคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง ที่คะแนนรอ้ยละ 21.70 ความตัง้ใจในการเรยีนและความรบัผดิชอบต่องานที่ทาํ ที่คะแนน

รอ้ยละ 13.04 และความร่วมมอืกนัทาํงานของเพื่อนในกลุม่ ที่คะแนนรอ้ยละ 4.35 

   คร ัง้ที่ 2 ผูเ้รยีนระบวุ่าตอ้งการความช่วยเหลอืในการปรบัปรุงดา้นสะกดคาํและความหมายของ

คาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง ที่คะแนนรอ้ยละ 34.78 ลาํดบัรองลงมา การเขยีนประโยคและการใชก้ลไกการเขยีน ใหม้ขีอ้       

ผดิพลาดนอ้ยลง ที่คะแนนรอ้ยละ 26.09 รองลงมาคอื ดา้นความตัง้ใจในการเรยีนและความรบัผดิชอบในการ

ทาํงาน ที่คะแนนรอ้ยละ 13.04 ความร่วมมอืกนัทาํงานของเพื่อนในกลุม่ ที่คะแนนรอ้ยละ 8.70 และการใช ้

ภาษาองักฤษสื่อสารในกลุม่ ที่คะแนนรอ้ยละ 4.35 

   คร ัง้ที่ 3 ผูเ้รยีนระบวุ่าตอ้งการความช่วยเหลอืในการปรบัปรุงการเขยีนประโยคและการใชก้ลไก 

การเขยีนใหม้ขีอ้ผดิพลาดนอ้ยลง มคีะแนนสูงสุดที่รอ้ยละ 30.43 ลาํดบัรองลงมาคอื ดา้นสะกดคาํและความหมาย

ของคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง ที่คะแนนรอ้ยละ 26.08 ความตัง้ใจในการเรยีนและความรบัผดิชอบต่องานที่ทาํ ที่คะแนน

รอ้ยละ 13.04 ความร่วมมอืกนัทาํงานของเพื่อนในกลุม่ ที่คะแนนรอ้ยละ 8.70 รองลงมาคอื ความประณีตของ        

ชิ้นงาน ที่คะแนนรอ้ยละ 8.70 และการอ่าน การเขยีนประโยคใหด้ขีึ้น ที่คะแนนรอ้ยละ 4.35 

   โดยสรุป รวมการแสดงความคดิเหน็ จาํนวน 3 คร ัง้ พบว่า ผูเ้รยีนตอ้งการความช่วยเหลอืใน 

การปรบัปรุงงานใหด้ขีึ้น เป็นลาํดบัแรก คอื การเขยีนประโยคและกลไกการเขยีนใหม้ขีอ้ผดิพลาดนอ้ยลง ลาํดบั

สอง คอื ดา้นสะกดคาํและความหมายของคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง ลาํดบัสาม คอื ความตัง้ใจในการเรยีนและ 
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ความรบัผดิชอบต่องานที่ทาํ ลาํดบัสี่ คอื ความร่วมมอืกนัทาํงานของเพื่อนในกลุม่ รองลงมาคอื การใช ้

ภาษาองักฤษสื่อสารในกลุม่ใหด้ขีึ้น และเนน้ความประณีตของชิ้นงานเพิ่มขึ้น 

  4.5 ขอ้บนัทกึเพิ่มเตมิ ผูเ้รยีนแสดงความคดิเหน็ไมม่ากนกั สรุปไดด้งัน้ี คอื ผูเ้รยีนตอ้งการให ้           

ผูส้อนใชภ้าษาไทยในหอ้งเรยีน รวมท ัง้อธบิายความหมายของคาํศพัทใ์หผู้เ้รยีนเขา้ใจเป็นภาษาไทย และตอ้งการ

ฝึกเรื่ องการแต่งประโยคใหม้ากขึ้น เน่ืองจากในระดบัประถมศึกษามโีอกาสแต่งประโยคนอ้ยคร ัง้ นอกจากนี้          

ผูเ้รยีนเพิ่มเตมิว่า จะต ัง้ใจในการเรยีนมากขึ้น ตลอดจนตอ้งการใหเ้พื่อนในหอ้งเรยีนต ัง้ใจและจรงิจงัในการ

ปฏบิตังิานมากกว่าเดมิเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
 การวจิยัในคร ัง้นี้ มคีวามมุง่หมายเพื่อศึกษาการพฒันาความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ ของ       
นกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎ ิ4 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้
งานปฏบิตั ิผูว้จิยั สรุปผล อภปิรายผลและมขีอ้เสนอแนะดงัรายละเอยีดปรากฏ ดงัต่อไปนี้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพื่อศึกษาการพฒันาความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช ้
การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฎบิตั ิ 
 
สมมตุฐิานของการวิจยั 
 การใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิทาํใหผู้เ้รยีนมกีารพฒันาความสามารถดา้นการเขยีน
ภาษาองักฤษเพิ่มขึ้น 
. 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 

กลุม่ตวัอย่าง 
  กลุม่ตวัอย่างที่ ใชใ้นการทดลองคร ัง้น้ี เป็นผูเ้รยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎ ิ4  

จาํนวน 1 หอ้งเรียน จาํนวน 23 คน ซึ่งไดม้าจากการสุ่มอย่างงา่ย (Simple random sampling) 
1. ระยะเวลาในการทดลอง 
  ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ใชเ้วลาในการทดลอง 25 คาบ คาบละ 50 นาท ี 
 3. เครื่ องมือที่ ใชใ้นการวจิยั  
  ผูว้จิยัสรา้งเครื่องมอืที่ ใชใ้นการทดลอง คร ัง้นี้ ไดแ้ก่ 
    3.1 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิผูว้จิยัศึกษาจากหนงัสอืภาษาองักฤษหลกั ของ
ระดบั 

ช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลกัสูตรโรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎ ิ4 
  3.2 แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ โดยรูปแบบครอบคลมุเน้ือหาและ  
หนา้ที่ของภาษาที่ ใชใ้นบทเรยีน จาํนวน 2 ตอน คอื ตอนที่ 1 ใหผู้เ้รยีนทาํงานปฏบิตัโิดยจบักลุม่คาํศพัท/์วล ีให ้
ตรงกบัหวัขอ้ที่กาํหนดให ้และตอนที่ 2 ใหผู้เ้รยีนเขยีนเลา่เรื่องของตนเองและเขยีนบรรยายไมต่ํา่กว่า 50 คาํ          
แบบทดสอบนี้ ใชท้ดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
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  3.3  แบบประเมนิและเกณฑก์ารประเมนิความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ ผูว้จิยัสรา้ง
แบบประเมนิและใชเ้กณฑก์ารประเมนิแบบแยกส่วน (Analytic scoring) องคป์ระกอบของเกณฑ์
ครอบคลุมเน้ือหา    5 ดา้น คอื ดา้นเน้ือหา ดา้นคาํศพัท ์การเรยีบเรยีง โครงสรา้งทางไวยากรณ ์และกลไกการ
เขยีน จากนัน้นาํเกณฑไ์ปทดลองเพื่อหาค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธแ์บบเพยีรสนั โดยผูป้ระเมนิประกอบดว้ย  
ผูว้จิยัและ ผูส้อนภาษาองักฤษที่มปีระสบการณใ์กลเ้คยีงกบัผูว้จิยั 1 ท่าน มกีารประชมุร่วมกนั เพื่อใหก้าร
ประเมนิเป็นไปในแนวทางเดยีวกนัและผลการทดลอง พบว่า ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธท์ี่ ไดม้ค่ีา 0.78 ถอืว่ามี
ความสมัพนัธก์นัอยู่ในระดบั             ค่อนขา้งสูง  
   จากนัน้ ผูว้จิยัจงึนาํแบบประเมนิและเกณฑก์ารประเมนิไปใชท้ดสอบวดัความสามารถดา้นการเขยีน
ภาษาองักฤษของผูเ้รยีน ก่อนและหลงัการทดลอง และประเมนิชิ้นงานเขยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีนจาํนวน  3 
คร ัง้ 

  3.4  แบบประเมนิตนเองดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ เป็นแบบมาตราส่วนประเมนิค่า จาํนวน 5 
ระดบั  

โดยผูเ้รยีนเป็นผูป้ระเมนิตามแบบประเมนิตนเอง หลงัจากจบแต่ละแผนการจดัการเรยีนรู ้จาํนวน 3 คร ัง้ 
  3.5  แบบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฏบิตั ิมลีกัษณะเป็นแบบปลายเปิด ใหผู้เ้รยีนแสดงความ
คดิเหน็ จาํนวน 5 ขอ้ ผูเ้รยีนเป็นผูป้ระเมนิตนเอง หลงัจากจบแต่ละแผนการจดัการเรยีนรู ้
 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงัต่อไปนี้ 
  4.1 คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่าง 
  4.2 ก่อนการทดลองไดท้ดสอบวดัความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีน โดยใช ้
แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ  
  4.3 ดาํเนินการทดลองตามแผนการจดัการเรยีนรู ้จาํนวน 3 แผน สปัดาหล์ะ 4 คาบ คาบละ 50 
นาท ี 
  4.4  หลงัจากจบแผนการจดัการเรยีนรูแ้ต่ละแผนการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนทาํแบบประเมนิตนเองดา้น
การเขยีนภาษาองักฤษ และแบบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฏบิตั ิ
  4.5  หลงัเสร็จสิ้นการทดลอง ผูเ้รยีนทาํแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ 
ซึ่งเป็นแบบทดสอบชดุเดยีวกนักบัการทดสอบก่อนการทดลอง  
 
การวเิคราะหข์อ้มูล 
 1. หาค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นัจากแบบประเมนิและเกณฑก์ารประเมนิความสามารถ
ดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ  
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 2. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการพฒันาความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัการทดลอง 
โดยใช ้ t-test แบบ Dependent samples 
 3. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถดา้นการเขยีน
ภาษาองักฤษ จากการประเมนิชิ้นงานการเขยีนภาษาองักฤษ และแบบประเมนิตนเองดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ 
โดยใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํเรจ็รูป 
 4. วเิคราะหห์าค่ารอ้ยละ จากแบบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฏบิตั ิ  
สรุปผลการวจิยั 
 จากการศึกษาผลการวเิคราะหข์อ้มลู ในการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิเพื่อพฒันาความสามารถ
ดา้นการเขยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า การวเิคราะหค์วามสามารถดา้นการเขยีน
ภาษาองักฤษ โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัเิพิ่มสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่ 
ระดบั .01  
 
อภปิรายผล  

จากผลการวจิยั การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการเขยีนภาษา 
องักฤษของนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิพบว่า ความสามารถดา้นการ
เขยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่ ระดบั .01 ท ัง้นี้ 
การประเมนิผลก่อนการทดลองมคีะแนนเฉลี่ย 3.95 จากคะแนนเตม็ 50 คะแนน ในขณะที่การประเมนิผล
หลงัการทดลองมค่ีาเฉลี่ย 22.60 โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่ งผลการวจิยัดงักลา่วสอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานที่ต ัง้ไว ้และเป็นไปในแนวทางเดยีวกบั งานวจิยัของอะบดีนิ (Abidin. 1997: 19) สมปอง 
บญุสมศร ี(2541: 70)       สุวรรณี  ศิรพิทิกัษช์ยั (2542: 63) อรนุช พวงสุก (2544: 53) มิ
กะ ธนะศานตส์ะนี (2545: 168) และลดัดาวลัย ์อารมัพร (2547: 50) ซึ่ งท ัง้หมดศึกษาเรื่ องการ
จดัการเรยีนการสอนดว้ยวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิเพื่อพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ 
และพบว่าผูเ้รยีนมคีวามสามารถดา้นการใชภ้าษา และรูปแบบ  โครงสรา้งทางภาษาที่ ใชม้คีวามถกูตอ้งเพิ่มขึ้น 
ตลอดจนผูเ้รยีนรูส้กึสนุก ตื่นเตน้ และทา้ทายในขณะที่ทาํงานปฏบิตัิ การฝึกปฏบิตัิและทาํชิ้นงานดว้ยตนเองนัน้ 
เป็นการเรยีนรูท้ี่ ใชส้ถานการณจ์รงิและสามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นชวีติจรงิได ้ 
 ผลการวจิยัคร ัง้นี้ ชี้ใหเ้หน็ว่าผูเ้รยีนพฒันาความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ ท ัง้นี้สรุปประเดน็ที่
ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการ ไดด้งันี้ 
 1. กระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ(Task-based Learning) เป็น
กจิกรรมที่ ส่งเสรมิให ้       ผูเ้รยีนไดป้ฎบิตัจิรงิ โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นสื่อในขณะปฏบิตังิาน มขี ัน้ตอนการ
ทาํงานที่ชดัเจน ฝึกใหผู้เ้รยีนมกีารวางแผนการทาํงานอย่างเป็นระบบ การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัิ
ประกอบดว้ยการปฏบิตังิาน 3 ข ัน้ตอน   ดงัน้ี ข ัน้แรกคอื ข ัน้เตรยีมปฏบิตังิาน (Pre - task) เป็นข ัน้ตอน
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ที่ ผูเ้รยีนเรยีนรูค้าํศพัทแ์ละสาํนวนใหมท่ี่ ใชใ้นงานปฏบิตั ิพรอ้มท ัง้ไดม้โีอกาสปฏบิตังิานที่มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบั
งานที่ตอ้งปฏบิตัจิรงิ ข ัน้ที่สองคอื ข ัน้ระหว่าง         ปฎบิตังิาน (During – task) เป็นข ัน้ซึ่ งผูเ้รยีน
ทาํงานที่ ไดร้บัมอบหมายเป็นงานคู่หรอืงานกลุม่ร่วมกบัเพื่อนๆ ไดแ้ก่ การวางแผนการปฏบิตังิาน โดยใช ้
ภาษาองักฤษสื่อสารในขณะปฏบิตังิาน และรายงานผลงานปฏบิตั ิข ัน้ที่สาม ข ัน้หลงัการปฎบิตังิาน (Post – 
task) เป็นข ัน้ตอนที่ ผูเ้รยีนวเิคราะหภ์าษา ปรบัปรุงแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง และนาํรูปแบบและโครงสรา้งของภาษาไปใช ้
ในการปฎบิตังิานของตนเอง ทาํใหผู้เ้รยีนรบัรูแ้ละตระหนกัถงึสิ่ งที่ ไดเ้รยีนรู ้และรบัทราบปญัหาอปุสรรคของการ
ปฏบิตังิาน เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานในคร ัง้ต่อไปใหด้ขีึ้น โดยเขยีนแสดงความคิดเหน็ในแบบบนัทกึการเรียนรูง้าน
ปฏบิตั ิหลงัจบแต่ละแผนการเรียนรู ้
 ผลการวจิยัตามกระบวนการดงักลา่ว พบว่า ผูเ้รยีนมคีวามสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษเพิ่มสูงขึ้น 
ดงัผลจากแบบประเมนิตนเองดา้นการเขยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีน ท ัง้ 3 คร ัง้  มกีารพฒันาตนเองเพิ่มขึ้น 
ตามลาํดบัของทกุองคป์ระกอบ ไมว่่าจะเป็นดา้นการเขยีนเนื้อเรื่ อง  ดา้นการเขยีนคาํศพัทแ์ละการสะกดคาํศพัท ์ 
ดา้นการเรยีบเรยีงขอ้ความโดยจดัลาํดบัเหตผุล  ดา้นการเขยีนโครงสรา้งประโยคและการใชไ้วยากรณ ์การใช ้
เครื่ องหมายวรรคตอน และดา้นการเขยีนชื่อเฉพาะดว้ยอกัษรใหญ่ทกุคาํและขึ้นตน้ประโยคดว้ยอกัษรใหญ่ทกุ
ประโยค นอกจากนี้จากการประเมนิผลงานเขยีนของผูส้อน พบว่าสอดคลอ้งกบัการประเมนิตนเองของผูเ้รยีน
เช่นกนั โดยในระยะแรกผูเ้รยีนยงัมคีวามไมเ่ขา้ใจดา้นรูปแบบทางภาษาและกระบวนการทาํงานดว้ยวธิกีารจดัการ
เรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิทาํใหใ้ชร้ะยะเวลาในกระบวนการเรยีนรูน้านพอสมควร แต่เมื่อผูเ้รยีนประดษิฐผ์ลงาน
เรยีบรอ้ยแลว้                 ผูเ้รยีนเกิดความเชื่อม ัน่ ตัง้ใจแกไ้ขปญัหาที่ เกดิขึ้น ผูว้จิยัซึ่งเป็นผูส้อนสามารถ
สงัเกตไดจ้ากพฤตกิรรมของผูเ้รยีนในขณะปฏบิตังิาน นอกจากนี้จากการศึกษาผลการประเมนิความสามารถดา้น
การเขยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีน พบว่ามกีารพฒันาเพิ่มขึ้นตามลาํดบั จากการประเมนิชิ้นงาน ผูว้จิยัพบว่าผูเ้รยีน
มกีารพฒันาความสามารถทางดา้นการเขยีนภาษาองักฤษเพิ่มขึ้น โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิของบรูคส ์และกรนัดี้ 
(Brookes; & Grundy. 1998: 15-19) ว่า การเขยีนตอ้งอาศยักระบวนการที่ เป็นระบบ 
ผูเ้รยีนสามารถวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของการเขยีนได ้มส่ีวนร่วมอภปิรายในหอ้งเรยีน แลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบั
เพื่อน มกีารประเมนิตนเองและรบัการประเมนิจากเพื่อน       ตลอดจนรบัฟงัขอ้มลูป้อนกลบั ทาํใหผู้เ้รยีน
สามารถผลติชิ้นงานไดต้ามวตัถปุระสงค ์
 2. กจิกรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้การปฏบิตัิ ลกัษณะกจิกรรมที่ ใหผู้เ้รยีนทาํงานปฏบิตันิ ัน้ มี
ความหลากหลาย สอดคลอ้งกบัสถานการณใ์นชวีติประจาํวนัของผูเ้รยีน ตลอดจนเป็นสิ่ งที่ ผูเ้รยีนสนใจ และเหน็
ประโยชนข์องการทาํงานปฏบิตั ิในการจดัการเรยีนการสอนผูส้อนใชก้จิกรรมต่างๆ อาทเิช่น เตมิคาํลงในช่องว่าง  
เขยีนบรรยายรูปภาพ จบัคู่รูปภาพกบัประโยค เกมส ์วาดรูป ตกแต่งหอ้ง ฯลฯ ผูส้อนจดักจิกรรมหลากหลาย โดย
มุง่หวงัเพื่อทา้ทายผูเ้รยีนใหใ้ชภ้าษาในการปฎบิตังิานตามจดุประสงคท์ี่กาํหนดไว ้ในระหว่างผูเ้รยีนทาํงานปฎบิตั ิ  
ผูว้จิยัสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้รยีน พบว่า ผูเ้รยีนมคีวามสนใจ สนุกสนาน กระตอืรอืรน้ในการปฎบิตังิานแต่ละชิ้นงาน
เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ผูเ้รยีนมคีวามคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์สามารถประดษิฐผ์ลงานของตนไดห้ลากหลาย มคีวาม
สวยงาม เพื่อใหเ้ป็นที่ประทบัใจของเพื่อนๆและผูส้อน นบัว่าความหลากหลายของกิจกรรม มสี่วนสาํคญัที่ส่งผลให ้
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ผูเ้รยีนมคีวามสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษเพิ่มสูงขึ้น สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของอะบดีนิ (Abidin. 
1997: 12-19) ซึ่งศึกษาการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัใินรูปโครงงาน ท ัง้นี้ โครงงานถอืเป็นส่วนหนึ่ ง
ของการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฎบิตั ิพบว่า การปฏบิตัโิครงงานสามารถทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามสนุกสนาน ตื่นเตน้ และ
ทา้ทายผูเ้รยีนเป็นอย่างมาก เป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน ประกอบกบัเป็นการเรยีนรูโ้ดยใช ้
สถานการณจ์รงิที่สามารถสื่อสารไดใ้นชวีติจรงิ และไดส้อดคลอ้งกบัแนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน ตาม
หลกัสูตรการศึกษาข ัน้พื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธกิาร (2546: 2) ซึ่งใหค้วามหมายของกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนว่าเป็นกจิกรรมที่จดัอย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ยรูปแบบกระบวนการ วธิกีารที่หลากหลาย ใหผู้เ้รยีนไดร้บั
ประสบการณจ์ากการ           ปฎบิตัจิรงิ มคีวามหมายและมคุีณค่าต่อการพฒันาผูเ้รยีน 
 3. เน้ือหาและสื่อการเรยีนรู ้ในการวจิยัคร ัง้นี้ ผูว้จิยัซึ่งเป็นผูส้อนไดใ้ชเ้น้ือหาวชิาและสื่อที่สมจรงิ ซึ่ ง
อยู่ในความสนใจของผูเ้รยีน จากการสงัเกตการทาํงานปฏบิตั ิผูส้อนพบว่า ผูเ้รยีนมคีวามสุข สนุกสนานกบัการ
เรยีน ท ัง้นี้ เพราะสื่อที่ ใชใ้นการทาํงานปฎบิตั ิไดร้บัความสนใจจากผูเ้รยีนมาก เน่ืองจากผูเ้รยีนในช่วงวยัน้ีชอบสื่อที่
มสีสีนัสวยงาม ประกอบกบัเนื้อหาในแต่ละแผนการเรยีนรู ้สอดคลอ้งกบัสถานการณใ์นชวีติประจาํวนั ช่วยเอื้อให ้
ผูเ้รยีนทราบความหมายของคาํศพัทแ์ละเขา้ใจบทความไดง้า่ยขึ้น อกีท ัง้ผูส้อนไดเ้รยีงลาํดบัเนื้อหาจากงา่ยไปยาก 
เพื่อใหท้า้ทายผูเ้รยีน เกดิแรงจูงใจในการเรยีนรูไ้ดด้ยีิ่ งและมคีวามม ัน่ใจในการใชภ้าษา เช่น การใหผู้เ้รยีนเขยีน
เรื่ อง    เกี่ยวกบันกัรอ้งหรอืดาราที่ชื่นชอบหรอืการเขยีนบรรยายหอ้งนัง่เลน่ ที่ ผูเ้รยีนมจีนิตนาการตกแต่งดว้ย
ตนเองเป็นตน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของโกเวอร ์ฟิลปิส ์และวอลเตอรส์ (Gower; Phillips; & 
Walters. 1995: 70) ไดร้ะบวุ่า สื่อที่ ใชใ้นการสอนภาษาควรมคีวามหลากหลาย และที่สาํคญัสาํหรบัการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน คอืการใช ้        สื่อจรงิ (Authentic materials) เน่ืองจากเป็นสื่อที่มอียู่จรงิ 
สามารถดงึดูดความสนใจ จูงใจผูเ้รยีน ส่งเสรมิให ้       ผูเ้รยีนเกิดความม ัน่ใจ เขา้ใจในความหมายไดถ้กูตอ้ง 
อกีท ัง้สกีน (Eillis. 2003: 4; อา้งองิจาก Skehan. 1996a) และวลิลสิ (Willis. 1996: 
23) ไดร้ะบเุช่นเดยีวกนัว่า งานปฏบิตัคิวรเป็นกิจกรรมที่สมัพนัธก์บัชวีติจรงิ มกีาร       ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้ช ้
ภาษาภาษาองักฤษในการปฏบิตังิาน โดยเนน้การสื่อความหมายมากกว่ารูปแบบของภาษา  
ดาํเนินข ัน้ตอนตามจดุประสงคท์ี่ต ัง้ไว ้เพื่อใหไ้ดช้ิ้นงานที่สมบูรณ ์  
 4. บรรยายกาศการทาํงานรว่มกนัของผูเ้รยีน เมื่อผูเ้รยีนทาํงานปฎบิตั ิบรรยากาศของการทาํงาน
ร่วมกนัเป็นไปดว้ยด ีจากขอ้มลูในแบบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฏบิตั ิผูเ้รยีนระบวุ่า สิ่ งที่ตนเองและกลุม่ทาํไดด้ใีน
การทาํงานปฏบิตั ิไดแ้ก่ การร่วมมอืกนัทาํงาน กลา่วคอื ผูเ้รยีนในกลุม่มกีารเรยีนรูร่้วมกนั โดยมกีารระดมสมอง 
เกดิความคดิรเิริ่มสรา้งสรรคใ์นการทาํงาน การนาํเสนอความคดิเพื่อสามารถจูงใจใหเ้พื่อนคลอ้ยตาม สามารถเป็น
ผูฟ้งัที่ด ีมกีารยอมรบัความคดิเหน็ของเพื่อนในกลุม่ มคีวามสามคัคี มกีารแบ่งหนา้ที่ ในการทาํงาน มคีวาม
รบัผดิชอบร่วมกนั และตัง้ใจทาํชิ้นงานที่ ไดร้บัมอบหมายใหด้ขีึ้น ท ัง้นี้ในแบบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฏบิตั ิจาํนวน 
3 คร ัง้ พบว่า ผูเ้รยีนมคีวามตอ้งการความช่วยเหลอืในการปรบัปรุงดา้นความร่วมมอืการทาํงานของเพื่อนในกลุม่ 
อยู่ในระดบัตํา่และตํา่สุด (รอ้ยละ 4.35 และ 8.70 ตามลาํดบั) แสดงใหเ้หน็วา่ผูเ้รยีนไมม่ปีญัหาในการ
ทาํงานร่วมกนัแต่          อย่างใด   นอกจากนี้จากการสงัเกตของผูส้อนพบว่า บรรยากาศในการทาํงานร่วมกนั
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ของผูเ้รยีน ท ัง้งานคู่และงานกลุม่ ผูเ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ สนุกสนาน สามคัคี มกีารแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ 
ตัง้ใจทาํงานที่ ไดร้บั            มอบหมายใหส้มบูรณ ์ช่วยกนัวเิคราะหข์อ้บกพร่องของการใชภ้าษา และลด
ขอ้ผดิพลาดของโครงสรา้งทางภาษาใหน้อ้ยลง  
 การแสดงความคดิเหน็ของผูเ้รียนที่ปรากฎในแบบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฏบิตัสิอดคลอ้งกบัของผูส้อน 
ที่ว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัทิาํใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูร่้วมกนั มนีํา้ใจ ช่วยเหลอืกนัและกนั และเกิด
ความภาคภมูใิจในผลงานที่ทาํร่วมกนั พรอ้มท ัง้เป็นไปตามแนวทางเดยีวกบัผลงานวจิยัของประนอม ไชยวชิติ 
(2544) และสมพศิ พลูเจรญิ (2547) ซึ่งศึกษา การพฒันาทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษโดยใชโ้ครงงาน 
พบว่า          โครงงานมส่ีวนกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมพีฤตกิรรมการทาํงานเป็นกลุม่ ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัเพิ่มขึ้น 
ทาํใหค้วามสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีนเพิ่มขึ้น และผลงานวจิยัของทนิกร พริ้งโพธิ (2545: 
57) ซึ่ งศึกษาวจิยัวธิกีารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดยใชก้จิกรรมการเขยีนแบบเนน้งานปฏบิตั ิพบว่า วธิกีารเรยีนรูจ้าก
เพื่อน เป็นวธิกีารเรยีนรูท้ี่จะสามารถพฒันาการเขยีนภาษาองักฤษของตนไดด้ ีและเฮดจ (Hedge. 2546: 
28) ไดก้ลา่วถงึ ขอ้ดขีองการใหผู้เ้รยีนไดท้าํงานเขยีนร่วมกนัว่า เป็นการระดมสมอง ทาํใหไ้ดค้วามคดิ
หลากหลาย รวมท ัง้เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนรูจ้ดุแขง็ของกนัและกนั เอื้อใหผู้ท้ี่ เรยีนเก่งไดช่้วยเหลอืเพื่อนที่
ดอ้ยกว่า ทาํใหเ้กดิบรรยากาศการเรยีนที่ด ี 
 5. การสะทอ้นผลการปฏบิตัิงานของผูเ้รยีน เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความคดิเหน็เกี่ ยวกบั

งานปฏบิตั ิจากการรวบรวมขอ้มลูของผูเ้รยีนที่ ไดแ้สดงความคิดเหน็ในแบบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฏบิตั ิพบว่า       

ผูเ้รยีนสามารถยอ้นคดิไตร่ตรอง ตลอดจนวเิคราะหข์อ้บกพร่องต่างๆของตนเองเพิ่มขึ้น ท ัง้ดา้นรูปแบบโครงสรา้ง

ทางภาษา เช่น การเขยีนประโยค การใชก้ลไกการเขยีน การสะกดคาํและการใชค้าํศพัท ์มุง่หวงัใหม้ขีอ้ผดิพลาด

นอ้ยลง และดา้นกระบวนการทาํงานปฎบิตั ิเช่น มคีวามร่วมมอืในการทาํงานปฏบิตั ิความตัง้ใจและรบัผดิชอบต่อ

งานที่ปฏบิตั ิความประณีตของชิ้นงาน  

 การที่ เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนตรวจสอบแกไ้ขผลงานเขยีน และสงัเกตการใชภ้าษาผดิพลาดของเพื่อนขณะ

นาํเสนอผลงาน ซึ่งเป็นการสะทอ้นผลงานปฏบิตัขิองผูเ้รยีนแนวทางหนึ่ ง ช่วยส่งเสรมิความรอบคอบในการทาํงาน 

รูจ้กัยอ้นคดิไตร่ตรองและวเิคราะหห์าขอ้ผดิพลาดจากตนเองไดด้ยีิ่ งขึ้น เปรยีบเสมอืนเป็นกระจกเงาสะทอ้นให ้          

คดิถงึผลงานของตนเองดว้ย เช่น การใช ้possessive pronouns ในการเขยีนบรรยายประวตัส่ิวนตวั ผูเ้รียนจะ

เกดิความระมดัระวงัมากขึ้นในการทาํงานคร ัง้ต่อไป หลงัจากพบขอ้ผดิพลาดว่าควรใช ้“her” กบัคาํนามเอกพจน ์

เพศหญงิ ไมใ่ช ้“his” เป็นตน้ จากขอ้มลูที่พบในแบบบนัทกึการเรยีนรูง้านปฏบิตัจิะเหน็ไดว้่า ผูเ้รยีนเกิดความ

ตระหนกัที่จะทาํผลงานใหด้ขีึ้น มคีวามมุง่ม ัน่ที่จะพฒันาปรบัปรุงการเขยีนภาษาองักฤษของตน ผลจากการสะทอ้น

ตนเองของผูเ้รยีน ในการวจิยัคร ัง้นี้ ก่อใหเ้กดิความคดิแบบวพิากยว์จิารณ ์สรา้งนิสยัความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

ความรอบคอบในการทาํงาน มุง่ม ัน่ใหผ้ลงานออกมาสมบูรณท์ี่ สุด รวมท ัง้คะแนนหลงัการทดลองเพิ่มสูงขึ้นเช่นกนั 

สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของทพิยวรรณ ธงภกัด ี(2543: 83) และสุดาจติ สุ่มมาตย ์(2547: 211) ซึ่งพบว่า การ

สะทอ้นผลการปฏบิตังิานอย่างต่อเน่ืองทาํใหผู้เ้รยีนทราบขอ้ดแีละขอ้บกพร่องของตนเองสามารถนาํขอ้มลูไปใชใ้น

การปรบัปรุงพฒันาตนเองอย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนเกิดแรงจูงใจผูเ้รยีนเกิดความกระตอืรอืรน้ในการเรยีน
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ดว้ย และเป็นไปในแนวทางเดยีวกบัหลกัการใชบ้นัทกึการเรยีนรู ้(Logs) ของเบลเรนกา้ แชปแมน และสวาทซ ์      

(เบเรนกา้; แชปแมน; และ สวาทซ.์ 2544: 17-18) ระบวุ่า การบนัทกึเกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ไดเ้รยีนไปแลว้ จะช่วยใหผู้เ้รยีน

ไดเ้ชื่ อมโยง ตรวจสอบ ความคดิต่างๆ ที่ซบัซอ้นในการเรยีน ตลอดจนสามารถไตร่ตรองพจิารณานาํสิ่ งที่ เรยีนไป

ประยุกตไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 จากขอ้มลูขา้งตน้สรุปไดว้่า การที่ ผูเ้รยีนสามารถพฒันาดา้นการเขยีนภาษาองักฤษสูงขึ้นไดน้ ัน้ มปีระเดน็

ที่ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการ คอื กระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิกจิกรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบ

เนน้งานปฏบิตั ิเน้ือหาและสื่อการเรยีนรู ้บรรยากาศการทาํงานร่วมกนัของผูเ้รยีน และการสะทอ้นผลการปฏบิตังิาน

ของผูเ้รยีน 

 

ขอ้จาํกดัในการวิจยั 

 ผูเ้รยีนมเีวลาในการปฎบิตังิานไมต่่อเน่ืองกนั เน่ืองจากตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน และไม่
สามารถเรยีนเน้ือหาจบภายในเวลาที่กาํหนดไวใ้นแผนการเรยีนรู ้ทาํใหต้อ้งทบทวนความรูเ้ดมิในข ัน้ตอนต่างๆ        
อยู่เสมอ นอกจากนี้ ผูเ้รยีนมกัจะลมือปุกรณท์ี่ ใชป้ฏบิตังิาน ทาํใหเ้ป็นอปุสรรคในการทาํกจิกรรม         
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ผลการวจิยัคร ัง้นี้ พบว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิทาํใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาดา้นการเขยีน

ภาษาองักฤษสูงขึ้น  ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะที่จะเป็นประโยชนก์บัผูส้อน หรอืผูส้นใจ สามารถนาํการจดัการเรยีนรู ้

แบบเนน้งานปฏบิตัไิปใชไ้ด ้ดงัต่อไปนี้ 

1. ขอ้เสนอแนะท ัว่ไป 
  1.1 ผูส้อนควรตระหนกัถงึพื้นความรูเ้ดมิของผูเ้รยีนในการพฒันาการเขยีนภาษาองักฤษโดยการ

จดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิท ัง้นี้ เพราะทกัษะการเขยีน เป็นทกัษะข ัน้สูงที่แสดงใหเ้หน็ถงึความรูเ้ดมิเรื่ อง

คาํศพัทแ์ละสาํนวน การเลอืกใชค้าํที่ เหมาะสม โครงสรา้งทางไวยากรณ์ การเรยีบเรยีงความคดิและคาํเชื่ อมที่ทาํให ้

เกคิวามต่อเน่ืองสมัพนัธก์นัเป็นตน้ การสอนจงึควรคาํนงึถงึความเหมาะสมกบัระดบัความรูข้องผูเ้รยีนดว้ย เพื่อให ้

ผูเ้รยีนปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อป้องกนัปญัหาที่จะเกดิขึ้นจากการเขยีน ดงัที่ เบอรน์ (1991: 4-5) ระบุ

ปญัหาเกี่ ยวกบัการเขยีน ม ี3 หวัขอ้ คอื ปญัหาทางดา้นจติใจ ดา้นโครงสรา้งทางภาษา และดา้นการเรยีบ

เรยีงความคดิ 

  1.2  ทกัษะการเขยีนเป็นทกัษะที่ยากและซบัซอ้น ดงันัน้การพฒันาความสามารถของผูเ้รยีนดา้นการ

เขยีนภาษาองักฤษ โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัจิงึควรคาํนึงถงึเวลาในการเรยีนใหเ้หมาะสมกบั    

แต่ละงานปฏบิตั ิเช่น  แผนการจดัการเรยีนรู ้1 แผน อาจใชเ้วลาประมาณ 8 คาบเรยีน เป็นตน้ 

  1.3  ในข ัน้วเิคราะหภ์าษาและข ัน้ฝึกใชภ้าษา ซึ่งเป็นข ัน้ตอนการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัขิ ัน้หลงั

การปฏบิตังิาน (Post-task) นัน้ ผูส้อนควรสรุปโครงสรา้งทางภาษาใหช้ดัเจน พรอ้มท ัง้ใหผู้เ้รยีนฝึกรูปแบบภาษา

โดยใชแ้บบฝึกหดัมากในระดบัหนึ่ ง รวมท ัง้มกีารสอนซอ่มเสรมิสาํหรบัผูเ้รยีนที่ยงัไมเ่ขา้ใจในโครงสรา้งทาง
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ภาษาองักฤษและคาํศพัทเ์พื่อใหผู้เ้รยีนเขา้ใจรูปแบบทางภาษาพรอ้มเพื่อน และสามารถทาํงานปฏบิตัดิว้ยตนเอง

อย่าง     ถกูตอ้ง  

  1.4  กจิกรรมในการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิควรเป็นกจิกรรมที่มคีวามหลากหลาย ชดัเจน 

ทา้ทายผูเ้รยีน และคาํนึงถงึระดบัความยากงา่ยของเนื้อหา อกีท ัง้เนื้อหาอยู่ในความสนใจของผูเ้รยีนเกี่ ยวขอ้งใน

สถานการณจ์รงิ หรอืใกลเ้คียงกบัชวีติจรงิมากที่ สุด เพื่อก่อใหเ้กดิแรงจูงใจแก่ผูเ้รยีนในการใชภ้าษาองักฤษขณะ

ปฏบิตังิานและนาํไปใชป้ระโยชนใ์นชวีติประจาํวนัได ้   

  1.5 ในข ัน้ตดิตามผล ผูเ้รยีนไดแ้สดงความคดิเหน็เกี่ ยวกบัขอ้บกพร่องต่างๆ ลงในแบบบนัทกึการ

เรยีนรูง้านปฏบิตั ิผูส้อนควรนาํขอ้บกพร่องดงักลา่วมาปรบัปรุงในการจดัการเรยีนการสอนคร ัง้ต่อไปทกุคร ัง้ เพื่อให ้

เกดิประโยชนใ์นการเรยีนรูรู้ปแบบภาษาและการทาํงานปฏบิตัขิองผูเ้รยีนมากที่ สุด 

  1.6 ผูส้อนควรใหก้าํลงัใจกบัผูเ้รยีน จากการที่ ผูเ้รยีนแสดงความคดิเหน็ในแบบบนัทกึการเรยีนรู ้

งานปฏบิตั ิพบว่า ผูเ้รยีนสามารถวเิคราะห ์ปญัหา อปุสรรค ของตนไดอ้ย่างหลากหลาย อาทเิช่น ผูเ้รยีนมคีวาม  

มุง่ม ัน่ที่จะต ัง้ใจทาํงานเขยีนภาษาองักฤษ โดยใชก้ลไกการเขยีน โครงสรา้งประโยค และคาํศพัทใ์หถ้กูตอ้งเพิ่มขึ้น 

มคีวามร่วมมอืกนัทาํงานในกลุม่ และเนน้ความประณีตของชิ้นงาน จากการแสดงความคดิเหน็ดงักลา่ว ผูส้อน

ตระหนกัไดว่้า ผูเ้รยีนอาจทอ้ถอย ไมต่อ้งการประดษิฐช์ิ้นงาน เน่ืองจากตนเองมขีอ้บกพร่องและผดิพลาดหลาย

ดา้น ดงันัน้ ผูส้อนควรใหก้าํลงัใจกบัผูเ้รยีน ซึ่งนบัว่าเป็นสิ่ งสาํคญัสิ่ งหนึ่ ง เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิความม ัน่ใจในตนเอง              

ตัง้ใจที่จะพฒันาขอ้บกพร่องของตนเองอยู่เสมอ 

 
 2. ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการทาํวจิยัคร ัง้ต่อไป 
  2.1 ควรมกีารศึกษาวจิยัเกี่ ยวกบัการพฒันาความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีน 

โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิในระดบัช ัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย เน่ืองจากผูเ้รยีนในระดบัช ัน้            

ดงักลา่ว มคีวามรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาพอสมควร อกีท ัง้เป็นวยัที่มคีวามคดิพจิารณาเหตผุลต่างๆ รูจ้กั

เสนอและยอมรบัฟงัความคิดเหน็ไดด้ ี 

  2.2  ควรมกีารศึกษาวจิยัเกี่ ยวกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิดา้นความสามารถ

ภาษาองักฤษในทกัษะอื่นๆ      

  2.3 ควรมกีารศึกษาวจิยัเกี่ ยวกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิเนน้ทกัษะการพดู ซึ่ ง
สมัพนัธก์บัชวีติจรงิ โดยเฉพาะการฝึกทกัษะการพูดภาษาองักฤษ ในสถานการณจ์รงิ เช่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา
ส่งเสรมิโครงการ 1 ผลติภณัฑ ์1 ตาํบล (One Tambol One Product) ดงันัน้ ควรมงีานวจิยั
เรื่ องการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตัดิา้นทกัษะการพดูที่ ใชใ้นการคา้ขาย ผลติภณัฑส์นิคา้ OTOP กบัชาว
ต่างประเทศ เพื่อจะไดน้าํผลงานวจิยัไปใชใ้หเ้ป็นประโยชนโ์ดยตรงแก่คนในภมูภิาคต่อไป 
  2.4 ควรมกีารรวบรวมกจิกรรมที่ เหมาะสม สาํหรบัการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิท ัง้กจิกรรม

ที่ทาํเป็นงานรายบคุคล งานคู่ หรอืงานกลุม่ เพื่อเป็นแหลง่ขอ้มลูในการศึกษาคน้ควา้ และนาํไปใชป้ระโยชนส์าํหรบั

ผูส้อนภาษาองักฤษ 
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  2.5 ควรมกีารศึกษาทศันคตขิองนกัเรยีนที่ เรยีนดว้ยวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิกบัการ

เรยีนการสอนตามคู่มอืครู: ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์ความร่วมมอืในการทาํงานร่วมกนั  
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ตารางแสดงคะแนน การทดสอบวดัความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งาน 
     ปฏบิตั ิก่อนและหลงัการทดลอง 
คนที่ คะแนนกอ่นการทดลอง คะแนนหลงัการทดลอง ผลต่าง ผลต่าง

2 
 ผูว้จิยั 

(50) 
ผูส้อน

ภาษาองักฤ

ษ (50) 

รวมคะแนน

เฉลี่ย 
(50) 

ผูว้จิยั 
(50) 

ผูส้อน

ภาษาองักฤ

ษ (50)

รวมคะแนน

เฉลี่ย 
(50) 

(D) (D)2 

1 27 33 30 50 46      48 18 324.00
2 0 2 1 6 3    4.50     3.50 

12.25
3 3 6    4.50 19 23      21    16.50 

272.25
4 0 2 1 222 28      25 24 576.00
5 0 2 1 9 27 8  7  49.00
6 4 6 5 35 32   33.50   28.50 

812.25
7 3 6    4.50 27 38   32.50 28 784.00
8 0 2 1 21 13      17 16 256.00
9 0 2 1 6 13    9.50     8.50 

72.25
10 0 2 1 25 25      25 24 576.00
11 0 2 1 27 21      24 23 529.00
12 5 2 5 34 31   32.50    27.50 

756.25
13 5 10    3.50 18 14      16   12.50 

156.25
14 14 19   16.50 22 25      

23.50 
7 

49.00
15 2 2 2 39 33      36      34 

1156.0
0

16 0 2 1 22 17      
19.50 

  18.50 
342.25

17 0 3    1.50 19 15      17   15.50  240.25
18 0 3    1.50 28 24      26    24.50  600.25
19 0 2 1 6 3           3.50   12.25



 

4.50 
20 5 3 4 24 29      

26.50 
    

22.50 
 506.25

21 0 2 1 9 165      
12.50 

    
11.50 

 132.25

22 0 2 1 10 17      
13.50 
 

   12.50  156.25

23 2 2 2 47 42      
44.50 

   42.50 1806.2
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10178.
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ตวัอยา่งผลงานผูเ้รยีน 

 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 3 เรื่ อง Describing a room 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตวัอยา่งผลงานผูเ้รยีน 

 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 1 เรื่ อง Personal information  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตวัอยา่งผลงานผูเ้รยีน 

 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 2 เรื่ อง Daily routine          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพกจิกรรมในการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ภาพกจิกรรมในการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ(ต่อ) 
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เกณฑก์ารประเมินความสามารถดา้นการเขียนภาษาองักฤษ 

 

คะแนน 

รายการ  

10 – 9  คะแนน 

  

8 – 6 คะแนน 

  

5 - 3 คะแนน 

  

2 – 0 คะแนน 

  

เน้ือหา (Content) เน้ือหาครบถว้น มี

รายละเอยีดชดัเจน ไม่

ออกนอกเรอืง 

เน้ือหาครบถว้น แต่

ขาดรายละเอยีด 

เน้ือหานอ้ย ไม่

ครบถว้นตามทกีาํหนด 

เน้ือหานอ้ยมาก ไม่

แสดงความรูเ้ลย หรอื

มคีวามสามารถไม่

เพยีงพอทจีะประเมนิ 

คาํศพัท ์

(Vocabulary) 

คาํศพัทแ์ละการสะกด

คาํ ถูกตอ้งมี

ความสามารถในการใช ้

รูปแบบภาษาที

เหมาะสม 

คาํศพัทแ์ละการสะกด

คาํส่วนใหญ่ถกูตอ้ง 

ความหมายชดัเจนด ี

คาํศพัทแ์ละการสะกด

คาํผดิบอ่ยคร ัง้ 

ความหมายไมช่ดัเจน 

สบัสน 

รูค้าํศพัทแ์ละสะกดคาํ

ไดน้อ้ยมาก ตอ้งอาศยั

การแปลหรอืมคีาม

สามารถไมเ่พยีง

พอทจีะประเมนิ 

การเรยีบเรยีง 

(Organization) 

การเรยีบเรยีงดมีกีาร

จดัลาํดบัสมเหตสุมผล 

การเรยีบเรยีงความ

ขาดความต่อเนือง 

รายละเอยีดและการ

เรยีงลาํดบัเนื้อเรอืงยงั

ไม่สมบูรณ์นกั แต่

สามารถจบัใจความ

สาํคญัได ้

การเรยีบเรียงความ

ขาดความต่อเนือง การ

ดาํเนินเรอืงมคีวามไม่

สมเหตสุมผล 

ไมม่กีารเรยีบ

เรยีงความ และไม่

สามารถสอืความได ้

หรอืมคีวามสามารถไม่

เพยีงพอทจีะประเมนิ

ได ้

ไวยากรณ ์

(Grammar) 

การสรา้งประโยคและ

การใชไ้วยากรณ ์

ถกูตอ้งและสอืความได ้

ความหมายถกูตอ้ง  

ชดัเจน 

การสรา้งประโยคและ

การใชไ้วยากรณ์

ถกูตอ้งเป็นส่วนใหญ่ 

แต่สอืความไดไ้ม่

ชดัเจนเท่าทคีวร 

การสรา้งประโยคและ

การใชไ้วยากรณผ์ดิ

บอ่ยคร ัง้ สอื

ความหมายสบัสน ไม่

ชดัเจน 

ไมส่ามารถสรา้ง

ประโยคใดๆได ้มทีผีดิ

มาก 

กลไกการเขยีน

(Mechanics) 

การใชเ้ครอืงหมาย

วรรคตอนและการใช ้

อกัษรตวัใหญ่ 

ถกูตอ้ง 

 

การใชเ้ครอืงหมาย

วรรคตอน และการใช ้

อกัษรตวัใหญ่           

ถกูตอ้งเป็นส่วนใหญ่ 

การใชเ้ครอืงหมาย

วรรคตอน และการใช ้

อกัษรตวัใหญ่ผดิ 

บอ่ยครัง้ 

 

การใชเ้ครอืงหมาย

วรรคตอนไมถ่กูตอ้ง 

การใชอ้กัษรตวัใหญ่ 

ผดิมาก 

  

 ทมีา: ปรบัจากเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลของฮวิจ ์(Hughes. 2000: 91-93) เจคอปส ์ 

และคนอนืๆ (Weigle. 2002: 118; อา้งองิจาก Jacobs, et al. 1981)  
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 พ.ศ. 2537 ค.บ. (ภาษาองักฤษ) วทิยาลยัครูฉะเชงิเทรา 

 พ.ศ. 2549 ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) 

    มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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