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 The aim of this research was to study the effectiveness of the Project Based Learning for 
developing writing skill. The sample of this study were 49 students of Mathayom 1 in the second 
semester of the 2010 academic year at Patumwan Demonstration School. The students were  in  the 
class, that the researcher has responsibility to teach. 
 The data were collected from lesson plan, an English proficiency test,  students’ satisfaction 
questionnaire on English project based learning and learning log. The data was statistically analyzed 
by mean, standard deviation and t-testing. 
 The results of the study revealed that after using project-based learning technique: 

1.  The students’ English writing skill was significantly increased at the .01 level. 
2.  The students’ satisfaction on English project based learning is at good level. 
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บทที ่1 
บทนํา 

 

ภูมิหลงั 
ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายท่ีสุดในปัจจุบนั ดงันั้นจึงเป็น

ความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้ประชากรไทยไดเ้รียนรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีส่ือสารไดเ้พื่อ
เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพตลอดจนสามารถติดต่อส่ือสารในด้าน
เศรษฐกิจและสงัคม และในระดบันานาชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 25)   

 การเรียนการสอนภาษาองักฤษในปัจจุบนัเน้นการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร ทั้งน้ีผูเ้รียนตอ้ง
สามารถส่ือสารไดท้ั้งส่ีทกัษะ คือ การฟัง การพดู การอ่านและการเขียน สาํหรับการฟังและการอ่านเป็น
ทกัษะรับสาร (Receptive Skills) ส่วนการพูดและการเขียนเป็นทกัษะการส่งสาร (Productive Skills) 
ดงันั้นการพดูจึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีผูใ้ชภ้าษาองักฤษใชเ้พื่อส่ือความหมายและถ่ายทอดความคิดไปยงั
ผูอ่ื้น ขณะเดียวกนัในชีวิตประจาํวนัการศึกษาในระดบัสูงข้ึน หรือการทาํงานหรือแวดวงธุรกิจต่างๆ  
การเขียนนบัว่ามีบทบาทสาํคญัมาก การเขียนไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม ถือเป็นกระบวนการทางความคิดท่ี
เกิดข้ึน ซ่ึงมีประโยชน์ในการฝึกให้ผูเ้ขียนไดใ้ชเ้วลาคิดอย่างตรึกตรองแลว้ถ่ายทอดขอ้มูลออกมาเป็น
ตวัอกัษร การเขียนจะช่วยเสริมแรงทกัษะการฟัง การพูด และการอ่านให้ดีข้ึน (ทิพวรรณ  ธงภกัด์ิ.  
2543: 2) 

การอ่านเป็นทกัษะทางภาษาที่สาํคญัและจาํเป็นมากในการดาํรงชีวิตของคนในยุคปัจจุบนัยิ่ง
มากกว่าในทุกสมยัท่ีผา่นมา เพราะวิทยาการและเทคโนโลยต่ีางๆไดเ้ปล่ียนแปลงกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว
จนสภาพของสังคมได้กลายเป็นสังคมข่าวสาร ดังนั้นทุกคนจาํเป็นตอ้งมีทกัษะการอ่าน (Dechant.  
1991: 17)ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงมีจุดประสงคท่ี์จะพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียน  
ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีนกัเรียนมีความถนดันอ้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งการทดสอบการเขียนภาษาองักฤษของ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของสํานักทดสอบการศึกษา  
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงทาํการทดสอบวดัความสามารถในการเขียนบรรยายของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2542 จาํนวน 67,000 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 25% ของ
ผูเ้รียนทั้งหมดทัว่ประเทศ พบว่าร้อยละ 86.23 อยู่ในระดบัตอ้งปรับปรุง (กรมวิชาการ. 2543: 23)  
นอกจากน้ีแลว้ผลการวิจยัถึงเจตคติท่ีนกัเรียนมีต่อการเขียนภาษาองักฤษยงัระบุว่านกัเรียนมีเจตคติท่ีไม่
ดีต่อการเขียนภาษาองักฤษ มีความเบ่ือหน่ายและเห็นว่าเป็นทกัษะท่ียาก ยงัผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเขียนอยูใ่นระดบัตํ่า สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ ศรีภูมิ  อคัรมาส (2546: 17) ท่ีกล่าวว่าการเขียน
เป็นทกัษะท่ียากทั้งสาํหรับผูส้อนและนกัเรียนตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงทาํให้
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พบปัญหาท่ีผูเ้รียนมกัลอกงานเขียนของผูอ่ื้นบ่อยคร้ัง นอกจากน้ีแลว้ผูส้อนส่วนใหญ่ก็มกัจะละเลยหรือ
ใหค้วามสาํคญักบัการเขียนค่อนขา้งนอ้ย จากสาเหตุดงักล่าวจึงทาํใหก้ารสอนเขียนในปัจจุบนัยงัคงเนน้
การสร้างประโยคเด่ียวเพื่อฝึกโครงสร้างไวยากรณ์ เนน้การใชต้วัอยา่งบทเขียนมากาํหนดใหผู้เ้รียนสร้าง
งานเขียนตาม หรือการใชว้ิธีให้หัวขอ้เรียงความแลว้หวงัว่าผูเ้รียนคงจะทาํไดเ้อง ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่า
ทกัษะการเขียนเป็นทกัษะท่ียุง่ยากซบัซอ้น จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบ 
มุ่งใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการเขียนจนเกิดทกัษะและมีความสามารถในการเขียน ซ่ึงการพฒันาการเรียนการ
สอนเขียนภาษาองักฤษจาํเป็นตอ้งจดัการเรียนการสอนเพื่อให้นกัเรียนสามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร
ไดจ้ริง ผูส้อนจะตอ้งจดักิจกรรมทางภาษาที่มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ทั้งน้ีควร
เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเขียนภาษาองักฤษอนัจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพฒันาความรู้ความสามารถทางภาษาของผูเ้รียนในอนาคตไดอี้กดว้ย    
    การจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการใชภ้าษาจึงควรเป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนไดมี้ส่วนร่วม
ทุกคนและเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนได้สามารถแสดงออกทางด้านความรู้ภาษาองักฤษและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเต็มท่ี เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมุ่งพฒันาผูเ้รียนโดยองค์รวม สร้าง
รากฐานทกัษะการเรียน (Study Skill) พฒันาทกัษะการคิด (Thinking Skill) ทกัษะทางสังคม อารมณ์ 
จริยธรรม (Social Skill) และทกัษะทางภาษา (Language Skill) โดยเนน้การบูรณาการขา้มขอบข่ายสาระ
การเรียนรู้ควบคู่กนัไป และ การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานไม่ไดมุ่้งเนน้แต่ความสามารถทาง
ภาษาของผูเ้รียนเท่านั้นแต่เนน้การดึงทุกอยา่งในชีวิต “เด็กมี เด็กเป็น โดยองคร์วม” ออกมาใชแ้กปั้ญหา
อยา่งเป็นรูปธรรมโดยมีภาษาองักฤษเป็นส่ือ และเนน้ให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบกบัการเรียนของตน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดปัจจุบนัท่ีเนน้การพึ่งตนเองของผูเ้รียน (Learner Independence) ผูเ้รียนท่ีมีระดบั
ความสามารถต่างกนัสามารถเรียนร่วมกนัไดอ้ย่างเท่าเทียมกนัโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทาํงานให้สําเร็จ
ลุล่วงไปตามโครงงานที่กาํหนด และทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกผูกพนักับการเรียนมากขึ้น ซ่ึงส่งผลให้เกิด
แรงจูงใจในการเรียนต่อเน่ืองข้ึนไป (ฟิลลิป; เบอร์วดู; และดนัฟอร์ด. 2544: 11)  
    นกัวิชาการหลายท่านไดอ้ธิบายถึงลกัษณะการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานวา่ การสอน
เป็นวิธีการสอนท่ีเน้นประโยชน์ของตวัผูเ้รียนเป็นสําคญั เน้นปฏิบติัจริง เรียนในส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม 
สามารถเช่ือมต่อระหว่างภาษาท่ีเรียนกบัการนาํภาษาไปใช้ในสถานการณ์จริง การทาํโครงงานเป็น 
แรงกระตุน้ ให้ผูเ้รียนขยายความรู้ดา้นคาํศพัท ์และสาํรวจเน้ือหาของภาษาท่ีจาํเป็นต่อการทาํโครงงาน 
เป็นการเรียนรู้ภาษาเพื่อใชส่ื้อสารในสถานการณ์ของชีวิตจริง นักเรียนจะไดมี้โอกาสนาํภาษาท่ีเรียน
อยา่งเป็นทางการมาฝึกปฏิบติัจริง เป็นการเปิดโอกาสใหแ้ก่นกัเรียน ไดมุ่้งเนน้ถึงการแสดงออกถึงขอ้มูล 
และความคิด มากกว่าจะเนน้ไปท่ีตวัภาษาเอง (สุรางค ์ โคว้ตระกลู. 2544: 54; กุศยา  แสงเดช. 2545: 92 
และ ละเอียด  จุฑานนัท.์ 2543: 1 ) นอกจากน้ีขอ้มูลส่งเสริมการจดักิจกรรมดว้ยโครงงานจะเห็นไดจ้าก
การศึกษาวิจยัของการ์ดเนอร์ (สุรางค ์  โคว้ตระกูล. 2544: 7; อา้งอิงจาก Gardner. 1983: 25) พบว่า
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คนเราจะเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดเม่ือมีการลงมือปฏิบติัจริง การทาํโครงงานยงัมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น วาดรูป 
ตดักระดาษ ระบายสี สัมภาษณ์ สาํรวจ ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีจะทาํให้นกัเรียนมีความสุขและสนุกกบัการ
เรียน การทาํโครงงานนักเรียนแต่ละคนจะทาํงานตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจและ
จินตนาการ ตามลีลาการเรียนรู้ (Learning Style) ของตน นอกจากน้ีดา้นความสามารถในการใชภ้าษา 
โครงงานยงัเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชภ้าษาดว้ยตนเอง 
   โครงงานเป็นวิธีท่ีดีในการสอนภาษาให้กบันักเรียน เน่ืองจากเหตุผลหลายประการดงัน้ี คือ 
โครงงานเป็นกิจกรรมบูรณาการ เป็นช้ินงานท่ีมีลาํดบัชดัเจน ผูเ้รียนจะทาํกิจกรรมท่ีมีประโยชน์และมี
ความเช่ือมโยงกนัไปสู่ผลงานสุดทา้ยท่ีเห็นและจบัตอ้งได ้ซ่ึงทาํใหน้กัเรียนมีความรู้สึกถึงความสาํเร็จท่ี
แทจ้ริงเม่ือโครงงานเสร็จ โครงงานเป็นตวัอย่างท่ีดีของการเรียนรู้โดยประสบการณ์ คือ ผูเ้รียนตอ้งใช้
ภาษาในการทาํงานให้บรรลุผล จึงเท่ากบัว่าโครงงานทาํหน้าท่ีนาํเสนอ ฝึกทาํให้เกิดการบูรณาการ
ทกัษะทางภาษาในลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาติ ผูเ้รียนจะซึมซบัรูปแบบภาษาที่สองไดจ้ากการท่ีพบเห็นซํ้ าๆ 
เช่นเดียวกนักบัท่ีเกิดในภาษาแม่ (ฟิลลิป; เบอร์วดู; และดนัฟอร์ด. 2544: 14-16) 

  นอกจากน้ี บทความของ ขจิต   ฝอยทอง ในวารสารวิชาการของ สพฐ (ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 4 
ตุลาคม-ธันวาคม 2549 ) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัการจดัการสอนดว้ยโครงงาน คือ ในปัจจุบนัโครงงาน
ภาษาองักฤษเป็นท่ีแพร่หลายแก่ครูอาจารยท่ี์จดัการเรียนการสอนทั้งในระดบัประถมศึกษาและระดบั
มธัยมศึกษา จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่านกัเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือว่านักเรียนมีความสําคญัท่ีสุด กระบวนการ
จดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ มาตรา 24 จาก
พระราชบญัญติัการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้และจากประสบการณ์ของผูเ้ขียนเอง นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั
จริง นอกจากน้ีผูส้อนสามารถบูรณาการภาษาองักฤษใหเ้ขา้กบัสาระการเรียนรู้อ่ืนๆได ้ครูอาจารยผ์ูส้อน
ภาษาองักฤษจะตอ้งรู้จกัย ัว่ยใุห้นกัเรียนคิดและอยากทาํโครงงาน ผูเ้รียนจะเกิดทกัษะทางภาษา มีทกัษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคน้ควา้ดว้ยตนเอง และเกิดพฒันาทางดา้นภาษาองักฤษอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
และงานวิจยัของ สุริยา  จันทร์เนียม (2541) ได้ศึกษาการพฒันาศกัยภาพด้านการใช้ภาษาและ
คุณลกัษณะของผูเ้รียนดว้ยโครงงานภาษาองักฤษโดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5 แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-ภาษาองักฤษ ท่ีเรียนวิชาภาษาองักฤษ โครงงาน ปีการศึกษา 
2541 โรงเรียนคุรุประชาสรรค ์อาํเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท จาํนวน 30 คน ผลการวิจยัพบว่า  
กลุ่มตวัอย่างปฏิบติัตามโครงงานภาษาองักฤษโดยมีศกัยภาพทางด้านการใช้ภาษาในการวางแผน  
การปฏิบติังานตามแผน การประเมินผลงานสูงข้ึน และพฒันาคุณลกัษณะของตนดา้นความร่วมมือใน
การทาํงาน ความรับผดิชอบในการทาํงาน ความเช่ือมัน่และกลา้แสดงออกในระดบัสูง  
    ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน (Project work) จึงเป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยใหน้กัเรียนไดมี้
โอกาสฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริง เกิดการเรียนรู้แบบไม่รู้ตัว ฝึกการแก้ปัญหา และส่งเสริม
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พฤติกรรมกลา้แสดงออก ซ่ึงเป็นเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะพฒันานกัเรียนใหรู้้จกัคิดคน้ควา้หาความรู้ 
สามารถทาํงานและแกปั้ญหาร่วมกบัผูอ่ื้นได ้การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริงน้ี นักเรียนจะเรียนรู้ 
จดจาํ และสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ และหลงัจากการทาํงานไดส้าํเร็จจะเกิด
ความรู้สึกเป็นสุขถือเป็นรางวลัของการทาํงาน มีความยนิดีและเกิดความพอใจอยากทาํกิจกรรมนั้นอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงเหมาะสมในการพฒันาทกัษะการเขียนและส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ 
    ดว้ยเหตุผลดงัท่ีไดก้ล่าวมาเก่ียวกบัผลของการสอนดว้ยโครงงาน ซ่ึงส่งผลให้นกัเรียนไดล้ง
มือปฏิบติัเอง มีโอกาสทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นได้เรียนรู้ซ่ึงกันและกันส่งผลให้นักเรียนได้ใช้ภาษาใน
สถานการณ์จริงและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษา ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของการจัด
กิจกรรมดว้ยโครงงานเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนของนกัเรียน และมีความมุ่งหวงัวา่ผลของการศึกษาคร้ัง
น้ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนทกัษะการเขียนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวจิยั 
   การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายดงัน้ี 
     1. เพื่อศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานภาษาองักฤษท่ีมีผลต่อการพฒันาทกัษะการ

เขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
      2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานภาษาองักฤษ 
 

ความสําคญัของการวจิยั 
   ผลการศึกษาคร้ังน้ี ทาํให้ตระหนักถึงความสําคญัของการจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วย
โครงงานท่ีมีผลต่อการพฒันาทกัษะการเขียน ซ่ึงจะเป็นแนวทางแก่ครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษในการนาํไปจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถ
ทางภาษาและความคิดสร้างสรรคเ์พื่อใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษใหมี้ประสิทธิภาพ
สูงข้ึน 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
   ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

   ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั ซ่ึงเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 ประกอบดว้ยจาํนวน
หอ้งเรียนทั้งหมด 7 หอ้งเรียน รวมจาํนวนนกัเรียนทั้งชั้นมีจาํนวน 350 คน 
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     กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
     กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั ปีการศึกษา 2552 จาํนวน 1 หอ้งเรียน จาํนวน 50 คน ใชว้ิธีสุ่ม
นกัเรียนแบบเจาะจงจากหอ้งเรียนท่ีโรงเรียนไดม้อบหมายใหผู้ว้ิจยัเป็นผูรั้บผดิชอบการสอน 
      ตัวแปรทีศึ่กษา 

     1.  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 

     ระยะเวลาในการวจัิย 
    ผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 โดยใชร้ะยะเวลาในการทดลอง  
11 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวมจาํนวนคาบเรียน 22 คาบ และใชเ้วลาสอบก่อนและ
หลังการทดลอง 2 คาบ รวมเป็น 24 คาบ และรวมเวลาท่ีนักเรียนใช้ทาํโครงงาน 3 สัปดาห์ รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 15 สปัดาห์ 
    เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจัิย 
   การวิจยัน้ีใชเ้น้ือหาตามท่ีระบุไวใ้นรายวชิาภาษาองักฤษพื้นฐาน 1 อ.31101  มาสร้างเป็น
แผนการสอนการเขียนตามแนวการเรียนรู้แบบโครงงาน  หวัขอ้ในการทาํโครงงานมีดงัต่อไปน้ี 

1.  บทท่ี 9 Holidays    โครงงาน Holiday Magazine  
2.  บทท่ี 11 Image      โครงงาน Fashion Varieties 
3.  บทท่ี 14 Shopping โครงงาน Incredible Shop 

   นิยามคาํศัพท์เฉพาะ 
                 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการนิยามศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี 

  1. โครงงานภาษาองักฤษ คือ การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการนาํความรู้ท่ีเรียนมา
ประยุกตใ์นการทาํโครงงาน  ซ่ึงนักเรียนตอ้งทาํงานเป็นกลุ่มและมีการวางแผน โดยครูเป็นเพียงผูใ้ห้
คาํแนะนาํ ซ่ึงขั้นตอนการทาํโครงงาน มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

     - ขั้นก่อนโครงงาน (Pre-Project-Stage) ครูและนักเรียนตกลงร่วมกนัว่าจะทาํ
โครงงานอะไร รูปแบบการนาํเสนอเป็นอย่างไร และกาํหนดจุดประสงคร่์วมกนั โดยวางแผนการทาํ
โครงงานวา่จะใชเ้วลาทาํโครงงานเท่าใด 

     - ขั้นระหว่างโครงงาน (During-Project-Stage) ครูนําเสนอเน้ือหาในการทาํ
โครงงานแก่นกัเรียนเพื่อให้นกัเรียนทราบว่านกัเรียนทาํโครงงานไปเพื่ออะไรและใคร นอกจากน้ีครูจะ
เตรียมภาษาใหน้กัเรียนไม่วา่จะเป็นการเลือกใชค้าํ และโครงสร้างไวยากรณ์เพื่อนกัเรียนนาํไปใชใ้นการ
นาํเสนอโครงงาน 
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     -  ขั้นหลงัโครงงาน (Post-Project-Stage) หลงัจากการนาํเสนอโครงงาน ครูและ
นักเรียนจะมาอภิปรายเก่ียวกับปัญหาในการทาํโครงงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขในการทาํ
โครงงานช้ินต่อไป 

              2.  ทกัษะการเขียน คือ ความสามารถในการเรียบเรียงความคิด เพราะผูเ้ขียนจะตอ้งคิด
ว่าเขียนอะไร เพื่อใคร และมีจุดมุ่งหมายอะไรแลว้ รวบรวมขอ้มูล เลือกสรรและจดัลาํดบัความคิดเพื่อ
เรียบเรียงออกมาเป็นตวัอกัษร โดยในงานวิจยัน้ีนักเรียนจะไดฝึ้กเขียนบรรยายสถานที่ เขียนโนม้นา้ว 
และเขียนเปรียบเทียบ ซ่ึงนักเรียนจะไดดู้ตวัอย่างการเขียนจากส่ือจริง เช่น แผ่นพบัโฆษณา นิตยสาร
ท่องเท่ียว เป็นตน้ 
                          3.  ความพึงพอใจในการเรียนภาษาองักฤษ คือ ความรู้สึกและความคิดเห็นของนกัเรียน
ท่ีมีต่อการเรียนการเขียนภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

สมมุตฐิานในการวจิยั 
  นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานมีทักษะการเขียน

ภาษาองักฤษสูงข้ึนมากกวา่ก่อนการเรียนภาษาองักฤษดว้ยโครงงาน  
 

การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

              ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้าํเสนอตามหวัขอ้
ต่อไปน้ี 
                    1. เอกสารเก่ียวกบัโครงงาน        
            1.1  ความหมายของโครงงาน       
            1.2  จุดมุ่งหมายของการสอนแบบโครงงาน      
            1.3  ลกัษณะของโครงงาน        
            1.4  ประเภทของโครงงาน        
            1.5  ขั้นตอนในการจดักิจกรรมโครงงาน         
            1.6  ประโยชนก์ารทาํโครงงาน       
            1.7  การประเมินผลโครงงาน       
       2.  เอกสารเก่ียวกบัทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ      
            2.1  ความหมายของการเขียน       
            2.2  ทกัษะการเขียน            
            2.3  องคป์ระกอบทกัษะการเขียน          
            2.4  การจดักิจกรรมการสอนเขียน          
            2.5  การวดัทกัษะการเขียน                                         
                    3. เอกสารเก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551    
            3.1  สาระสาํคญักลุ่มสาระการรเยนรู้ภาษาต่างประเทศ    
            3.2  โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  
            3.3  หลกัสูตรวิชาภาษาองักฤษพื้นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1    
                   4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง            
                        4.1  งานวิจยัในประเทศ                                                                                                                                  

          4.2  งานวิจยัต่างประเทศ 
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1. เอกสารเกีย่วกบัโครงงาน  
      กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน มีช่ือเรียกในภาษาองักฤษอยูห่ลายคาํ คือ Project Work , 

Project Method , Project Approach , Project Portfolio และ Project-Based Learning  
(บูรชยั ศิริมหาสาคร.  2547 : 16)   

      1.1 ความหมายของโครงงาน 
       มีผูใ้หค้วามหมายของโครงงานไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 
       กระทรวงศึกษาธิการ (2536:  5) ให้ความหมายโครงงานว่า เป็นการทาํกิจกรรมท่ีเปิด

โอกาสใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ภายใตก้ารดูแลและใหค้าํปรึกษาของครู 
ตั้งแต่การคิดสร้างโครงงานการวางแผนดาํเนินการ การออกแบบลงมือปฏิบติั รวมทั้ งร่วมกาํหนด
แนวทางในการวดัผลและประเมินผล 

       ดิวอ้ี (Dewey. 2003) นกัปรัชญาทางการศึกษา ซ่ึงเป็นผูริ้เร่ิมการสอนแบบโครงงาน ไดใ้ห้
ความหมายของการสอนแบบโครงงานสอดคลอ้งกบัไฮนส์  (Haines. 1991: 1) และ ฟิลิป; เบอร์วดู; และ
ดนัฟอร์ด (2544: 11)  กล่าวว่า การสอนแบบโครงงานเป็นการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง
ในชีวิต โดยเร่ิมจากปัญหาต่างๆ แลว้ดาํเนินการแกปั้ญหานั้นดว้ยการใชค้วามคิดและลงมือกระทาํจริง 
มุ่งให้นักเรียนไดมี้โอกาสวางแผน และดาํเนินงานตามแผนที่วางไวใ้ห้สําเร็จตามความมุ่งหมาย และ
รับผดิชอบดว้ยตวัเอง เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยมุ่งเนน้หวัขอ้เร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจ
มากกว่าตวัภาษา ซ่ึงเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเน้ือหา วิธีการศึกษาคน้ควา้ การแบ่งงาน ตลอดจน
รูปแบบช้ินงานอนัเป็นผลผลิตสุดทา้ย ของกระบวนการท่ีนกัเรียนไดท้าํขอ้ตกลงกนัไว ้นอกจากน้ีการ
สอนแบบน้ียงัเปิดโอกาสให้นักเรียนไดใ้ช้ความรู้ ภาษาและทกัษะท่ีเรียนมาแลว้ มาปรับใช้ในการ
ดาํเนินงาน เป็นการนาํภาษามาใชใ้นชีวิตจริง และเน้นว่าการทาํโครงงานสามารถสอนและทดสอบ
ทกัษะเชิงปัญญาระดบัสูงของผูเ้รียนได ้

        ละเอียด จุฑานนัท ์(2543:  1) และกุศยา  แสงเดช (2545: 92) ไดใ้ห้ความหมายคลา้ยคลึง
กนัว่า การทาํโครงงานจะเป็นแรงกระตุน้ ให้ผูเ้รียนขยายความรู้ดา้นคาํศพัท ์และสาํรวจเน้ือหาภาษาท่ี
จาํเป็นต่อการปฏิบติัภาระงานให้เสร็จสมบูรณ์ การทาํโครงงานจะเช่ือมช่องว่างระหว่าง ส่ิงท่ีผูเ้รียน
เรียนรู้ในห้องเรียน กบัส่ิงท่ีผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งมี เพื่อใชส่ื้อสารในสถานการณ์ของชีวิตจริง ผูเ้รียนจะมี
โอกาสนาํภาษาท่ีเรียนอยา่งเป็นทางการมาฝึกปฏิบติัจริง เป็นการเปิดโอกาสกวา้งใหผู้เ้รียนไดมุ่้งเนน้การ
แสดงออกถึงขอ้มูล และความคิด มากกว่าจะเน้นไปท่ีตัวภาษาเอง อันจะทาํให้ผูเ้รียนสามารถใช้
ภาษาองักฤษส่ือความคิดหรือผลิตผลการออกแบบไดช้ดัเจน เจาะจงและเป็นจริง นอกจากน้ีโครงงาน
เป็นกิจกรรมหรือช้ินงานท่ีมีลาํดับชัดเจน มีความเช่ือมโยงไปสู่ผลงานสุดทา้ยท่ีเห็นและจบัตอ้งได ้
ผูเ้รียนจะรู้สึกถึงความสําเร็จเม่ือโครงงานเสร็จเน่ืองจากผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเองทุกขั้นตอน 
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เป็นการพฒันาโดยองค์รวม เน้นการพฒันาทกัษะต่างๆไม่ใช่แค่ภาษาเท่านั้นเป็นกิจกรรมท่ีบ่งบอก
ความสามารถในการใชภ้าษาอย่างเป็นรูปธรรมผูเ้รียนจะตอ้งใชภ้าษาทาํงานให้บรรลุผล โดยซึมซับ
รูปแบบภาษาในลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาติ 

         จากความหมายโครงงานที่กล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า โครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เพราะนกัเรียนเป็นผูต้ดัสินใจและวางแผนดว้ยตนเอง มีการดาํเนินงานดว้ย
ตนเอง ลงมือปฏิบติัเอง และมีการนาํผลท่ีไดม้านาํเสนอ  

         สําหรับการวิจยัคร้ังน้ี ความหมายของโครงงานที่ใช้คือ การจดักิจกรรมการสอนแบบ
ประสบการณ์ท่ีใหผู้เ้รียนซึมซบัรูปแบบภาษาอยา่งเป็นธรรมชาติ เนน้การพฒันาผูเ้รียนทุกดา้นแบบองค์
รวม โดยกระบวนการท่ีจัดเป็นระบบ ช้ินงานท่ีกาํหนดมีระดับชัดเจนและเช่ือมโยงผลงานท่ีเป็น
รูปธรรมเพื่อใหผู้เ้รียนรู้สึกถึงความสาํเร็จหลงัจากโครงงานเสร็จ 

1.2  จุดมุ่งหมายของการสอนแบบโครงงาน 
                      สโตลเลอร์  (Stoller. 1998)  กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสอนแบบโครงงานเป็นหวัขอ้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบักรมวิชาการ (2544: 154)  ดงัน้ี 

1. สนบัสนุนให้นกัเรียนใชภ้าษาองักฤษในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีตน
สนใจโดยเลือกหวัขอ้และวิธีการดว้ยตนเอง เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดส้มัผสักบัแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อช่วยใหน้กัเรียนไดพ้ฒันา
ความรู้ทางดา้นภาษา และทกัษะต่างๆ โดยเช่ือมโยงองคค์วามรู้กบัชีวิตจริง นาํความรู้ท่ีไดจ้ากหอ้งเรียน
ไปประยกุตใ์ชห้รือปฏิบติัจริง 

3. จดัหาแหล่งขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาเป็นเร่ืองเดียวกนัหรือเก่ียวขอ้งในหัวขอ้เดียวกนัซ่ึงจะ
นาํไปสู่การสร้างความเขา้ใจภาษาและเน้ือหาดว้ย 

4. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดน้าํความรู้ในหอ้งเรียนมาปรับใชก้บัสถานการณ์จริง 
5. พฒันาความเช่ือมัน่ในตวัเองและความรับผิดชอบของนักเรียนโดยให้เสรีภาพใน

การคิดและการทาํกาํหนดภาระงานและการดาํเนินงานเอง 
                  นอกจากน้ี จิราภรณ์  ศิริทวี. (2542: 34) กล่าวไวส้อดคลอ้งกนัว่า การสอนแบบโครงงาน

มีจุดประสงคห์ลกัคือตอ้งการกระตุน้ใหน้กัเรียนรู้จกัสงัเกต ตั้งคาํถาม ตั้งสมมติฐาน และแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง เพื่อตอบคาํถามท่ีตนอยากรู้ รู้จกัสรุป และทาํความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีคน้พบ 

                  จากท่ีกล่าวมาอาจสรุปไดว้า่ การสอนแบบโครงงานมีจุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัคือ ตอ้งการให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองทั้งทางดา้นทกัษะการเรียนรู้ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ตลอดจนสามารถนาํ
ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริงได ้
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1.3  ลกัษณะของโครงงาน 
        กรมวิชาการ (2545:  128)  และ พรรณีย์  บัวโต (สุธาทิพย  ์ สุดหนองบัว. 2545: 31;  

อา้งอิงจาก พรรณีย ์ บวัโต. 2542); ฟิลลิป เบอร์วดู; และดนัฟอร์ด (2544: 11); และละเอียด จุฑานนัท ์
(2543: 3) ไดก้ล่าวในทาํนองเดียวกนัถึงลกัษณะของโครงงานดงัน้ี 

1.  โครงงานเป็นกิจกรรมท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เน้นให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบ
ตั้งแต่เร่ิมทาํโครงงาน โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนกลา้ตดัสินใจและใชเ้หตุผลร่วมกนัในการดาํเนินกิจกรรม 
นอกจากน้ียงัส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดท้าํกิจกรรมอยา่งอิสระภายใตก้ารวางแผนงานและดาํเนินงานร่วมกนั 
ช่วยใหผู้เ้รียนไดบู้รณาการทกัษะการเรียนรู้ภาษา และตอบสนองความตอ้งการความสนใจที่แตกต่างกนั
ของผูเ้รียน ผูเ้รียนมีโอกาสใชภ้าษา และตอบสนองความตอ้งการความสนใจที่แตกต่างกนัของผูเ้รียน 
ผูเ้รียนมีโอกาสใช้ภาษา ปฏิสัมพนัธ์กับส่ือจริง เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์โดยมีครูผูส้อนจะมีบทบาทในการสนบัสนุนและเสนอแนะตลอดกระบวนการ 

2.  โครงงานเนน้ความร่วมมือมากกว่าการแข่งขนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
จากกนัและกนังานจะสาํเร็จไดต่้อเม่ือนกัเรียนทาํงานช่วยเหลือร่วมมืออยา่งอิสระภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั 
ความร่วมมือของนกัเรียนไม่ใช่เฉพาะเพียงกลุ่มเดียว แต่เป็นต่างกลุ่มท่ีช่วยเหลือกนัรวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง
อ่ืนๆท่ีใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมจนงานสาํเร็จในท่ีสุด 

3.  โครงงานเน้นการประเมินตนเองและความสําคญัของผลงานแต่ท่ีสําคญัคือ เน้น
กระบวนการ จะส้ินสุดหรือหรืจบลงดว้ยผลงานในตอนทา้ย จึงสามารถให้คนอ่ืนรับรู้ มีส่วนร่วมไดท้าํ
ใหโ้ครงงานเป็นส่ิงท่ีมีจุดหมายท่ีแทจ้ริงทั้งยงัมีการปรับกระบวนการในระหว่างดาํเนินการ เป็นการเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนเกิดความคล่องแคล่วและความถูกตอ้งชดัเจนในแต่ละช่วงของการทาํโครงงาน ซ่ึง
สามารถให้คนอ่ืนรับรู้มีส่วนร่วม ทาํให้โครงงานเป็นส่ิงท่ีมีความหมายจริงๆ อย่างไรก็ตามคุณค่าของ
โครงงานไม่ไดอ้ยูท่ี่ผลงานในตอนทา้ย แต่อยูท่ี่กระบวนการในการทาํงานท่ีนาํไปสู่จุดหมายปลายทาง 

4.  โครงงานภาษาอังกฤษเน้นความสามารถในการใช้ภาษามากกว่าเน้นไวยากรณ์ 
โครงงานนาํไปสู่การบูรณาการท่ีแทจ้ริง ทั้งดา้นทกัษะและกระบวนการแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งความรู้
ต่างๆท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นภาระงานในชีวิตจริง 

5.  โครงงานเป็นส่ิงจูงใจ กระตุน้ และทา้ทาย ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ การรู้คุณค่าใน
ตนเอง และความเป็นอิสระในการดูแลให้แก่นกัเรียนควบคู่ไปกบัการพฒันาทกัษะทางภาษาการเรียนรู้
เน้ือหาและความสามารถทางสติปัญญาของนกัเรียน 

          จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่าลกัษณะโครงงานเป็นเป็นลกัษณะท่ีบูรณาการแบบองค์
รวม เสริมสร้างทกัษะทางภาษาและทกัษะอ่ืนๆท่ีจาํเป็นต่อผูเ้รียนควบคู่กนัไปไดอ้ย่างแยบยล มีความ
ยืดหยุ่นและตอบสนองความแตกต่างของผูเ้รียนได้เป็นอย่างดี และเน้นท่ีตวัผูเ้รียนเป็นสําคญัเน้น
กระบวนการจดักิจกรรมท่ีเป็นระบบ และเนน้การประเมินผลตนเองและช้ินงาน 
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1.4 ประเภทของโครงงาน 
         โครงงานมีหลายประเภทแตกต่างกัน ซ่ึงในท่ีน้ีผู ้วิจัยขอกล่าวถึงเฉพาะโครงงาน 

ทางภาษาเท่านั้น ซ่ึงอยู่ในประเภทของโครงงานทัว่ไป  ลดัดา  ภู่เกียรติ ( 2544:  123 , 144 ) จิราภรณ์   
ศิริทวี (2542: 34) และ  วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ ( 2544 :  13 ) ไดก้ล่าวถึงประเภทของโครงงานซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกนั ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

            1. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานท่ีค่อนขา้งกวา้งมากเพราะความสนใจของ
เดก็ๆจะแตกต่างกนัออกไปตามประสบการณ์ของเขาซ่ึงจะเป็นหวัขอ้ในเร่ืองใด หรือส่ิงใดก็ไดท่ี้เด็กๆมี
ความสนใจท่ีจะศึกษา คน้หาอย่างเจาะลึกเพื่อตอ้งการรู้คาํตอบในส่ิงท่ีเขามีความสงสัย หรือยงัไม่รู้แน่
ชัดและต้องการพิสูจน์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น อาจเป็นเร่ืองในชีวิตประจาํวนั สภาพสังคม หรือ
ประสบการณ์ท่ียงัตอ้งการคาํตอบ ขอ้สรุป ซ่ึงอาจอยู่นอกเหนือจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียน แต่ใช้
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปแสวงหาคาํตอบในเร่ืองท่ีผูเ้รียนสนใจ เช่น ผูเ้รียนสนใจว่า “มดแดงทาํรัง
บนตน้ไมช้นิดใดมากท่ีสุด” นักเรียนวางแผนการสํารวจจนคน้หาคาํตอบไดด้ว้ยตนเองและสนใจจะ
ศึกษาวิธีเล้ียงมดแดงบนตน้ไมช้นิดนั้นต่อไปได ้ การทาํโครงงานจึงเนน้ท่ีกระบวนการในการแสวงหา
คาํตอบว่ามีวิธีการในการแกปั้ญหาอยา่งไร เร่ืองท่ีจะทาํไม่ควรเป็นเร่ืองท่ียุง่ยากซบัซอ้นเกินไปใชเ้วลา
ในการศึกษาไม่ยาวนาน กระบวรการในการทาํงานไม่ยุง่ยากนกั 

             2. โครงงานตามสาระการเรียนรู้  เป็นโครงงานท่ีบูรณาการความรู้เน้ือหาสาระในแต่ละ
กลุ่มวิชาความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ผูเ้รียนเรียนรู้เร่ืองการใชร้าชาศพัท ์แลว้สนใจท่ีจะ
ศึกษาคาํราชาศพัท์จากเร่ือง “พระมหาชนก” แลว้ลงมือปฏิบติั เป็นการขยายความรู้ให้กวา้งออกไป 
เพราะการเรียนในหอ้งเรียนค่อนขา้งมีเวลาท่ีจาํกดัมาก ดงันั้นครูผูส้อนสามารถนาํกิจกรรมโครงงานมา
ช่วยในการจดัการเรียนการสอนในแต่ละเน้ือหาวิชาโดยใหน้กัเรียนเลือกเร่ืองท่ีตนสนใจในเน้ือหาสาระ
ของหลกัสูตรท่ีจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ หรือเป็นเร่ืองท่ีครูและนักเรียนไดมี้ขอ้ตกลงร่วมกนัว่าน่าจะศึกษา
เรียนรู้ดว้ยวิธีการทาํโครงงาน เน่ืองจากเน้ือหาบางเร่ืองอาจไม่จาํเป็นตอ้งสอนในหอ้งเรียนเท่านั้นเพราะ
เวลาท่ีจาํกดัครูไม่สามารถท่ีจะให้ความรู้กบันกัเรียนไดค้รบทุกเร่ือง การทาํโครงงานในลกัษณะน้ีจะทาํ
ให้นกัเรียนมีความสนุกสนานมากกว่าท่ีจะตอ้งเรียนเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น เพราะนกัเรียนไดล้งมือ
ปฏิบติัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ในส่ิงท่ีเขาอยากรู้ดว้ยตนเองและสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตจริง
ในอนาคต ซ่ึงขั้นตอนในการจดักิจกรรมโครงงานตามสาระการเรียนรู้ โดยผูว้ิจยัจะเลือกเน้ือหาใน
บทเรียนท่ีนกัเรียนจะไดเ้รียนในภาคเรียนนั้นโดยเลือกเร่ืองท่ีน่าสนใจสาํหรับนกัเรียนและสามารถนาํมา
จดักิจกรรมโครงงานได ้ 
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                ในโครงงานทั้ง 2 ประเภท แบ่งออกเป็นโครงงานชนิดต่างๆ ประกอบดว้ย 

•  โครงงานประเภทสาํรวจ เช่น การทาํโครงงานสาํรวจอาชีพในทอ้งถ่ิน หรืออาชีพ 
ในประเทศไทย สาํรวจผลไม ้สาํรวจสถานท่ีต่างๆ 

• โครงงานประเภทการแสดง เข่น การเล่านิทาน การแสดงละคร การแสดงบทบาท 
สมมติ 

• โครงงานประเภทผลผลิต เช่น การทาํแผน่พบัแนะนาํเป็นแหล่งท่องเท่ียว การทาํ 
พจนานุกรมเล่มเลก็ การจดับอร์ดนิทรรศการ การทาํเมนูอาหาร การทาํหนงัสือพิมพป์ระจาํหอ้ง การแต่ง
หนงัสือนิทานภาษาองักฤษ 

• โครงงานประเภทวจิยั เช่นการศึกษาภาษาองักฤษจากฉลากยา หรือจากแผน่ 
โฆษณาสินคา้ 

              สาเหตุท่ีผูว้ิจยัเลือกโครงงานตามสาระการเรียนรู้ เน่ืองจากเป็นเน้ือหาท่ีนกัเรียนตอ้ง
เรียนในหลกัสูตรอยูแ่ลว้ และนกัเรียนไดใ้ชค้วามรู้ในขณะท่ีเรียนไปสร้างสรรคโ์ครงงาน ทาํใหน้กัเรียน
ไดมี้โอกาสไดฝึ้กใชภ้าษาเพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญทางภาษาและเน้ือหา และนกัเรียนท่ีทาํโครงงานจะ
ไม่เสียเปรียบนักเรียนห้องอ่ืนเพราะนักเรียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาไปพร้อมกบัเพื่อนห้องอ่ืน ดงันั้นการทาํ
กิจกรรมการเรียนการสอนลว้นแต่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกบัการเรียนท่ีทาํโครงงาน นอกจากน้ี
นกัเรียนยงัมีโอกาสไดฝึ้กใชภ้าษาในบทเรียนไม่ว่าจะเป็นการฝึกเขียนประโยค บรรยาย หรือพดูในการ
นาํเสนอผลงาน ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนอย่างยิ่งเม่ือนักเรียนทาํการทดสอบ และ
นกัเรียนจะมีความรู้ในเน้ือหาและประสบการณ์ในการใชภ้าษามากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนในหอ้งเรียนปกติ 

               สรุปว่า โครงงานแต่ละประเภทต่างกันท่ีลกัษณะการดาํเนินการ แต่มีจุดมุ่งหมาย
เดียวกันคือ เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบติัเอง เป็นการเสริมสร้างศกัยภาพการเรียนให้กับผูเ้รียน 
กล่าวคือ เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งใหเ้กิดการปฏิบติัจริง และเป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนตอ้งมีจุดมุ่งหมาย และมี
การดาํเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายซ่ึงทาํให้ผูเ้รียนต้องมีจุดมุ่งหมาย และมีการดาํเนินการเพื่อไปสู่
เป้าหมายซ่ึงทาํใหน้กัเรียนรู้สึกถึงความสาํเร็จ และความภาคภูมิใจ  

1.5 ขั้นตอนในการจัดกจิกรรมโครงงาน 
                    ในการจดักิจกรรมโครงงาน มีขั้นตอนสาํคญัๆ ดงัน้ี (Fried-Booth. 2002: 6-7;  กรมวิชาการ.  
2544:  252;  และสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (ศุภศิริ  โสมาเกตุ. 2544:  36-40; 
อา้งอิงจาก สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2542) 

1.  ขั้นวางแผนในหอ้งเรียน  (Classroom planning) 
     ครูและนกัเรียนศึกษาอภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบัเน้ือหาและขอบข่ายของโครงงานท่ี

จะทาํ ว่าจะศึกษาเร่ืองอะไร เลือกหัวเร่ืองท่ีสนใจ และรวมกลุ่มกนัทาํงาน บางโครงงานอาจจะเป็น
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รายบุคคลก็ได ้โดยครูคาดคะเนเก่ียวกบัภาษาท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นโครงงาน (ครูสอนเน้ือหาท่ีจาํเป็นก่อน
ผูเ้รียนทาํโครงงาน) เตรียมวิธีการเก็บขอ้มูลให้ชดัเจน วิธีการเก็บรวบรวมเอกสารที่จาํเป็นเช่นแผน่พบั
แผน่ปลิว ภาพประกอบ ฯลฯ 

                          ในขั้นวางแผนในหอ้งเรียนน้ี ฟรายด-์บูธ  (Fried-Booth. 2002: 9 – 10) ยงัได้
เสนอแนวทางเพื่อไปสู่ความสาํเร็จในการทาํโครงงาน มีขั้นตอนดงัน้ี 

1.1 ขั้นกระตุน้ความสนใจ  (Stimulus) ขั้นน้ีจะเป็นการอภิปรายความคิด
ต่างๆ ให้ขอ้แนะนํา ทกัษะทางภาษาที่จะฝึกฝนในขั้นน้ี คือ การฟัง การพูด อาจจะมีการอ่าน ส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะศึกษาดว้ย 

1.2 กาํหนดจุดประสงคข์องโครงงาน  (Defining of the project objective) 
เป็นการอภิปราย ตกลงเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายของโครงงาน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระยะเวลาในการทาํโครงงานดว้ย 
ทกัษะท่ีใชใ้นขั้นน้ี คือ การพดู การฟัง การจดบนัทึก 

1.3 ฝึกทกัษะภาษา  (Practice of language skills)  แนะนาํหนา้ท่ีและ
รูปแบบภาษาท่ีจะนาํไปใชใ้นการทาํโครงงาน เช่น การสัมภาษณ์ การขอขอ้มูล การจดบนัทึก การให้
คาํแนะนาํและการคน้ควา้ 

1.4 ออกแบบส่ือท่ีจะเขียน  (Design of written materials) มีการเตรียม
แบบสอบถาม แผนท่ี ขอ้คาํถาม ท่ีจาํเป็นต่อการเกบ็ขอ้มูล ขั้นน้ีจะเป็นขั้นฝึก การอ่านและการเขียน 

       2. ขั้นดาํเนินงานโครงงาน  (Carry Out the Project) 
         นกัเรียนออกจากหอ้งเรียนไปทาํงานตามท่ีวางแผนไว ้สมัภาษณ์บุคคลบนัทึกเสียง 

รวบรวมวสัดุ ส่ิงพิมพ ์บูรณาการทกัษะทุกทกัษะในการทาํงาน 
                    ในขั้นดาํเนินงานโครงงานน้ี ฟรายด-์บูธ  (Fried-Booth. 2002: 9 – 10) ยงัไดเ้สนอ

แนวทางเพื่อไปสู่ความสาํเร็จในการทาํโครงงาน มีขั้นตอนดงัน้ี 
            2.1 กิจกรรมกลุ่ม  (Group activities) เป็นการเตรียมการเก็บขอ้มูล อาจเป็นการ

ทาํงาน เด่ียว คู่ กลุ่ม ทั้งในหรือนอกห้องเรียน กิจกรรมขั้นน้ีจะเป็นการสัมภาษณ์ สํารวจ รวบรวม
ขอ้เทจ็จริง ซ่ึงผูเ้รียนมีโอกาสใชท้กัษะครบทั้ง 4 ดา้น 

2.2 รวบรวมขอ้มลู (Collecting information) ขั้นน้ีอาจทาํเป็นกลุ่ม กิจกรรมอาจ
เป็นลกัษณะ การอ่านส่ิงท่ีจดบนัทึก อธิบายภาพ จดัทาํกราฟ เนน้การอภิปราย 

2.3 เรียบเรียงขอ้มูล  (Organization of materials) เป็นการพฒันาผลงานของ
โครงงาน มีการอภิปราย ต่อรอง อ่านขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ การตรวจสอบ ทกัษะท่ีเนน้ในขั้นน้ีคือ การ
เขียน 
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              3. ขั้นทบทวนและติดตามงาน  (Reviewing and Monitoring the Work) 
                  ในขั้นน้ีจะมีทั้งการอภิปรายและการประเมินยอ้นกลบั ทั้งระหว่างและหลงัการทาํ

โครงงาน ครูคอยให้คาํวิพากษแ์ละเสนอแนะ กลุ่มนกัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์งานและร่วมกนัติดตามผล
ทุกระยะ ทุกคนตอ้งเขา้ใจวา่ตนเองมีหนา้ท่ีรับผดิชอบอยา่งไร และงานช้ินน้ีควรจะเสร็จเม่ือไร 

                   ในขั้นดาํเนินงานโครงงานน้ี   ฟรายด-์บูธ  (Fried-Booth. 2002: 9 – 10) ยงัไดเ้สนอ
แนวทางเพื่อไปสู่ความสาํเร็จในการทาํโครงงาน มีขั้นตอนดงัน้ี 
         นาํเสนอผลงาน  (Final presentation) ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปของแผนภูมิ แผนภาพ 
คู่มือแนะนาํ จุลสารโฆษณา แผน่พบั การฉายวีดีโอ หรือการเสนอผลงานปากเปล่า ทกัษะท่ีเนน้ในขั้นน้ี
คือ การพดู 
                     นอกจากน้ี  ผู ้วิจัยย ังได้นําเสนอขั้ นตอนการทําโครงงานของกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 2544 (กรมวิชาการ. 2546: 4-6; อา้งอิงจาก กรมวิชาการ. 2544 ก) ซ่ึง
ไดก้ล่าวถึงการจดักิจกรรมแบบโครงงาน  โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
                           1. ขั้นก่อนโครงงาน (Pre – Project Stage) หรือขั้นวางแผนในห้องเรียน 
(Classroom planning) เป็นการเตรียมตวัผูเ้รียนในดา้นภาษา ซ่ึงแบ่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
                      1.1  ขั้นนาํเสนอ (Presentation) เป็นการนาํเสนอภาษาในบริบทท่ี
หลากหลายเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ภาษา เห็นว่าความเก่ียวโยงของภาษากบัชีวิตจริง ทั้งในและนอก
หอ้งเรียน 
                      1.2   ขั้นฝึก  (Practice) เป็นการใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษาท่ีเรียนในรูปของ
กิจกรรมท่ีสนุกสนานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน 
                   2.  ขั้นดาํเนินโครงการ  (While / During – Project Stage) 
                      ขั้นตอนน้ีผูเ้รียนจะไดน้าํภาษาท่ีเรียนไปใช ้(Production) ซ่ึงนกัเรียนจะ
ทาํงานท่ีไดว้างแผนไวน้อกหอ้งเรียน อาจเป็นการสัมภาษณ์ รวบรวมวสัดุ ส่ิงพิมพ ์รวมถึงบูรณาการกบั
ทกัษะและสาระการเรียนรู้อ่ืนๆในรูปของกิจกรรมท่ีมีการกาํหนดช้ินงานและลาํดบัการปฏิบติัอย่าง
ชดัเจนโดยให้ผูเ้รียนเป็นผูก้ระทาํส่ิงต่างๆดว้ยตนเอง และครูมีบทบาทเป็นเพียงผูอ้าํนวยความสะดวก 
คือ 

2.1   แนะแนวโครงงานใหผู้เ้รียนไดรู้้จกั หากผูเ้รียนยงัไม่คุน้เคยกบั 
วิธีการเรียน 

2.2  ตกลงกฎกติกาบางอย่างท่ีจาํเป็น เช่น แบ่งหน้าท่ีปฏิบติังาน เก็บ
ของใหเ้รียบร้อยหลงัทาํงานเสร็จ 

2.3  จดัอุปกรณ์หรือโตะ๊ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีตอ้งการ 
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2.4 ให้คาํสั่งท่ีชัดเจน หากจําเป็นอาจใช้ภาษาไทย  และต้องมีการ
ตรวจสอบวา่ ผูเ้รียนเขา้ใจวิธีการทาํงานเป็นกลุ่ม เพื่อใหโ้ครงงานบรรลุผลสาํเร็จไดด้ว้ยดี 

2.5 เดินตรวจและใหค้วามช่วยเหลือตามความจาํเป็นขณะผูเ้รียนทาํงาน
เพื่อใหแ้น่ใจวา่ผูเ้รียนทาํงานตามท่ีวางแผนไว ้

2.6 ประเมินพฒันาการของผูเ้รียนระหว่างทาํโครงงานโดยจดบนัทึก
พฒันาการของผูเ้รียนแต่ละคน 

                  3.  ขั้นหลงัโครงงาน  (Post – Project Stage)  กิจกรรมในขั้นตอนน้ีไดแ้ก่ 
                     3.1 การประเมินตนเอง ทั้งในส่วนของผูเ้รียนและครูผูส้อน ในส่วนของ

ผูเ้รียนสามารถทาํไดห้ลากหลายจากการใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความรู้สึก และสะทอ้นความคิด เพื่อประเมิน
และปรับปรุงงานท่ีไดท้าํไป ในส่วนของครูผูส้อนก็สามารถเขียนขอ้ยอ้นคิดไตร่ตรอง เพื่อประเมินการ
สอนของตน และนาํขอ้มูลไปพฒันาการเรียนการสอนได ้

                     3.2  การประเมินเพื่อนในช่วงของการประเมินผลงาน ทั้งในส่วนของ
ทกัษะกระบวนการคือตั้งแต่เร่ิมตน้โครงงานจนถึงเม่ือสาํเร็จโครงงานท่ีวางไว ้และในส่วนของช้ินงาน
หรือผลงานบั้นปลาย การประเมินทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น  

•  การกาํหนดเกณฑป์ระเมินร่วมกนัระหวา่งครูผูส้อนและผูเ้รียน 
ก่อนการทาํโครงงาน  

• การแลกกนัดูและตรวจทานงานของเพื่อนพร้อมทั้งให ้
ขอ้คิดเห็นเชิงสร้างสรรค ์ 

•  การนาํช้ินงานของทุกคนหรือผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกติดบนผนงัหอ้ง  
นาํลงในวารสารของหอ้งหรือนาํไปใชป้ระโยชน์อ่ืนๆไดใ้นชีวิตจริง  

• การลงคะแนนในการประกวดผูมี้ทกัษะกระบวนการและ 
ช้ินงานดีเด่นดา้นต่างๆตามเกณฑท่ี์วางไงร่้วมกนักาํหนดไวล่้วงหน้า ซ่ึงครูอาจใชผ้ลการประเมินโดย
เพื่อนน้ีประกอบการพิจาณาวดัผลควบคู่กบัการประเมินผลของครู และในบางกรณีอาจมีการประเมินผล
โดยผูป้กครองร่วมดว้ย 

                       3.3  การฉลองความสาํเร็จร่วมกนั โดยการแสดงความช่ืนชมกบัทุกคน 
ไม่ว่าจะรับรางวลัในการประกวดหรือไม่ก็ตาม ทั้งน้ีเพื่อใหผู้เ้รียนรู้สึกไดถึ้งพฒันาการและความสาํเร็จ
ของตน เห็นคุณค่าของตนเองและเพื่อน มีความสุขและความเช่ือมัน่ท่ีจะปฏิบติังานในการเรียนต่อไป 
การฉลองความสําเร็จน้ีอาจเป็นในรูปของการร้องเพลงร่วมกัน การให้คาํชมเชย หรือการจัดงาน
สงัสรรคเ์ลก็ๆนอ้ยๆกไ็ดต้ามความเหมาะสม 
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             3.4  การเกบ็ช้ินงานของโครงงาน ช้ินงานในโครงงานทั้งหมดจะตอ้งมี
การจัดเก็บให้เรียบร้อยในรูปของแฟ้มสะสมผลงานหรือแฟ้มท่ีเน้นกระบวนการ เพื่อให้สามารถ
นาํไปใชเ้ม่ือตอ้งการ และขณะเดียวกนัเป็นการฝึกทกัษะการจดัระบบการเรียนของตนดว้ย 
                    ไรบ ์และไวดลั (Ribe; & Vidal. 2006: 15) ยงัไดเ้สนอขั้นตอนการเรียนการสอน
แบบโครงงานดงัน้ี 

1.  ขั้นสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน (Creating a good atmosphere) เป็นขั้นเตรียม
ความพร้อมให้สมาชิกในกลุ่มมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการทาํงาน โดยอาจใชกิ้จกรรมกลุ่ม
สมัพนัธ์ 

2.  ขั้นกระตุน้ใหเ้กดความสนใจ (Getting the class interested) เป็นขั้นการสร้าง
ความสนใจใหเ้กิดข้ึนแก่ผูเ้รียนอาจใชร้ะดมการสมอง 

3.  ขั้นเลือกหวัขอ้ (Selecting the topic) เป็นขั้นอภิปรายและสังเคราะห์ขอ้มูล
ต่างๆ เพื่อประมวลเป็นหวัขอ้โครงงาน 

4.  ขั้นสร้างโครงร่างของโครงงาน (Creating a general outline of the project) 
เป็นขั้นวางแผนและกาํหนดขอบเขตของโครงงาน วิเคราะห์ขั้นตอนการทาํงาน จดัเตรียมอุปกรณ์ เป็น
ตน้ 

5.  ขั้นลงมือปฏิบติัตามหวัเร่ือง (Doing basic research around the topic) เป็นขั้น
ดาํเนินการตามโครงร่างของโครงงานตามหนา้ท่ีรับผดิชอบของสมาชิกในกลุ่ม 

6.  ขั้นรายงานผลการปฏิบติังานสู่ชั้นเรียน (Reporting to the class) อาจรายงาน
ดว้ยการพดูหรือการเขียน 

7.  ขั้นกระบวนการยอ้นกลบั (Processing feedback) เป็นขั้นของการยอ้นกลบั 
                   ไฮนซ์  ไซมอน (สุปราณี  ศรีใสคาํ.  ม.ป.ป. : 60 ; อา้งอิงมาจาก ไอนซ์  ไซมอน. 

1989: unpaged) ไดเ้สนอขั้นตอนการสอนโครงงานไวด้งัน้ี 
1.  การอภิปรายรวมทั้งหอ้ง (Whole group discussion or class discussion) หวัขอ้

ท่ีอภิปรายคือ 
1.1 การรวบรวมแหล่งขอ้มูล (Resource collection) 
1.2 เง่ือนไขการคดัเลือกช่ือ เอกสาร วสัดุต่างๆ เช่น ระดบัของภาษาองักฤษ  

ความยาวและความชดัเจนของหวัขอ้ (Criteria for selecting material) 
1.3 จดัแบ่งกลุ่มและระบุหนา้ท่ีรับผดิชอบ (Form working group and allocate  

group responsibilities) 
2.  การอภิปรายกลุ่มยอ่ย (Small group discussion) ระบุหนา้ท่ีรับผดิชอบในงาน

กลุ่ม เป็นรายบุคคล หรือเป็นคู่ 
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3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล (Information collection / research / writing) เก็บ
รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเขียนต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อโครงงานตามที่ไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงอาจเป็น
งานเด่ียว หรืองานคู่ 

4.  รายงานผลการเก็บขอ้มูลและประเมินผลกลุ่ม (Reporting back and Group) 
ผูเ้รียนทุกคนทุกคู่ รายงานขอ้มูลหรือรายงานเขียนท่ีหามาไดห้รือผลิตเองไดต่้อกลุ่ม การอภิปรายการ
ตรวจสอบ แกไ้ข อ่านเพื่อตรวจสอบ ประเมินขอ้มูลเหล่านั้นว่ามีคุณค่าต่อโครงงานเพียงใดโดยยึด
เง่ือนไขจากการอภิปรายรวมในขั้นท่ี 1 

5.  จดัขอ้มูลอยา่งเป็นระบบและเขียนใหม่ (Processing information / Discussion 
rewriting) จดัใหผู้เ้รียนทาํบทสรุปของขอ้มูลแต่ละช้ิน อภิปรายเพื่อเขียนงานข้ึนใหม่และวางขอ้มูลไวใ้น
ลาํดบัท่ีเหมาะสมตามโครงร่างท่ีวางไวแ้ลว้ 

6.  จัดแสดงผลงาน  รายงานผลย้อนกลับและอภิปรายกลุ่มใหญ่  (Display/ 
Reporting back / Discussion) ผูเ้รียนจดัแสดงผลงานของแต่ละกลุ่มและช่วยกนัทั้งห้องเพื่อให้ผล
ยอ้นกลบัและอภิปรายเพื่อหาทางแกไ้ขขอ้บกพร่อง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการทาํโครงงานต่อไปใน
อนาคต 

7.  จดัทาํช้ินงาน (Production) และเผยแพราผลงาน 
                      สรุปไดว้า่ ขั้นตอนการสอนภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมโครงงาน มีขั้นตอน 

ดงัต่อไปน้ี 
1.  แนะนาํโครงงาน 
2. อภิปรายกลุ่มยอ่ย 
3. วางแผนการทาํงาน 
4. เกบ็รวบรวมขอ้มูล 
5. ร่างฉบบัแรกของเน้ือหา 
6. ปรับปรุงแกไ้ขและเขียนใหม่ 
7. นาํเสนอผลงาน 

                       แคทซ์และชาร์ด (Katz and Chard, 2002) แบ่งขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรมในวิธี
สอนแบบโครงงาน (Phase of Project Work) ออกเป็น 3 ระยะท่ีสาํคญั คือ 

                       1. วางแผน/เร่ิมตน้โครงงาน  ( Planning and Getting Started) เป็นระยะท่ี
นกัเรียนและครูใชเ้วลาในการพดูคุย เลือกหวัขอ้และคดัเลือกหวัขอ้สาํหรับทาํโครงงาน และรวมถึงการ
เตรียมตวัทางดา้นภาษาและความคิดเก่ียวกบัหัวขอ้ก่อนเร่ิมทาํโครงงาน หัวขอ้อาจจะมาจากนักเรียน
หรือครูเป็นผูเ้สนอ ในระยะท่ีนกัเรียนยงัไม่มีประสบการณ์ ครูอาจจะเสนอหัวขอ้ท่ีว่า นกัเรียนจะสนใจ
และมีคุณค่าในการเรียนรู้ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
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1.1   หัวข้อควรจะ มีความสัมพันธ์ เ ก่ี ย วข้อ งกับประสบการ ณ์ ใน
ชีวิตประจาํวนัของนักเรียน อย่างน้อยท่ีสุดนักเรียนควรจะมีความคุน้เคยกบัหัวขอ้เพื่อนักเรียนจะได้
สามารถตั้งคาํถามเก่ียวกบัหวัขอ้ได ้

                               1.2  มีการส่งเสริมทกัษะพื้นฐานดา้นการอ่านออก เขียนได ้และการคาํนวณ
และควรท่ีจะบรูณาการวิชาการต่างๆ เขา้ไป เช่น วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษาภาษาและศิลปะ 

                           1.3  หัวขอ้ควรจะมีคุณค่าเพียงพอท่ีจะให้นักเรียนได้ใช้เวลาในการศึกษา
คน้ควา้อยา่งนอ้ย 1 สปัดาห์ 

                               1.4  หวัขอ้สามารถศึกษาคน้ควา้หรือทดสอบในโรงเรียนมากกวา่ท่ีจะไปทาํ 
ท่ีบา้น 

                       2. พฒันาโครงงาน (Project in Progress) เป็นระยะท่ีนกัเรียนทาํกิจกรรมกลุ่ม ซ่ึง
มีการวางแผน แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ รวมถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไปจนถึงการนําเสนอผลงาน  
ซ่ึงนักเรียนจะจดบนัทึกขอ้มูลระหว่างการทาํโครงงานและครูเป็นผูบ้นัทึกและสังเกตการทาํงานของ
นกัเรียน ระยะน้ีเป็นระยะท่ีใชเ้วลานานท่ีสุด 
                        3. คิดทบทวนและสรุป  (Reflection and Conclusion) เม่ือเสร็จส้ินกิจกรรมครู
และนกัเรียนจะร่วมกนัประเมินผลการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากโครงงาน ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัจากเพื่อน/ครู สรุป
งานท่ีนกัเรียนทาํเสร็จเพื่อเป็นแนวทางในการทาํโครงงานต่อไป 

                       ดงันั้นจะเห็นไดว้า่มีนกัวิชาการหลายท่านไดแ้บ่งโครงงานเป็นขั้นตอนต่างๆ ซ่ึง
ใชช่ื้อในการเรียกขั้นตอนท่ีต่างกนัแต่ในกระบวนการมีความคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 
ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชข้ั้นตอนการทาํโครงงานของ แคทซ์ และชาร์ด (Katz; & Chard. 2002: 26)  ซ่ึง
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนโดยเปรียบเทียบกบัขั้นตอนของกรมวิชาการ (กรมวิชาการ. 2540: 92)  คือ  

                        ขั้นท่ี 1 วางแผน/เร่ิมตน้โครงงาน  ( Planning and Getting Started)  หมายถึงขั้น
ก่อนโครงงาน  (Pre-Project Stage) ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการเตรียมตวันกัเรียนก่อนการทาํโครงงาน โดย
เร่ิมจากการแนะนาํหัวขอ้ และพูดคุยเก่ียวกบัหัวขอ้เพื่อเป็นการนาํนกัเรียนมาสู่หัวขอ้ท่ีจะทาํโครงงาน 
ทั้งน้ีรวมไปถึงดา้นการสอน เน้ือหา คาํศพัท ์โครงสร้างไวยากรณ์ รวมทั้งใหโ้อกาสนกัเรียนไดฝึ้กการใช้
ภาษาก่อนการทาํโครงงาน 

                        ขั้นท่ี 2 พฒันาโครงงาน (Project in Progress) หมายถึง ขั้นดาํเนินการโครงงาน 
(During-Project Stage)  ในขั้นตอนน้ีนกัเรียนจะไดล้งมือปฏิบติัโดยการทาํงานเป็นกลุ่ม ระดมความคิด 
วางแผน รวมไปถึงแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบภายในกลุ่ม มีการนาํความรู้ท่ีเรียนไปใชส้ร้างสรรคโ์ครงงาน
ซ่ึงอาจตอ้งมีการบูรณาการกบัทกัษะของการเรียนรู้อ่ืน ออกมาเป็นผลงานโดยทุกคนไดมี้โอกาสในการ
ทาํโครงงานเท่ากนั 
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                          ขั้นท่ี 3 คิดทบทวนและสรุป  (Reflection and Conclusion)  หมายถึง ขั้นหลงั
โครงงาน  (Post-Project Stage)  ในขั้นตอนน้ีนกัเรียนจะนาํเสนอผลงานท่ีเสร็จเรียบร้อย โดยใชภ้าษาท่ี
เรียนไปในการนาํเสนอผลงาน โดยมีครูเป็นผูป้ระเมินหรืออาจมีเพื่อนในห้องเรียนเป็นผูร่้วมประเมิน 
ซ่ึงจะมีการกาํหนดเกณฑใ์นการประเมินร่วมกนัก่อนการนาํเสนอผลงาน และมีการพูดคุยยอ้นกลบั
เก่ียวกบัโครงงานท่ีไดท้าํไปเพื่อหาขอ้เสนอแนะในการทาํโครงงานช้ินต่อไป 

                         สรุปไดว้่า ขั้นตอนของการสอนแบบโครงงานมีขั้นตอนใหญ่ๆเหมือนกนั คือ
กิจกรรมจะเร่ิมท่ีปัญหา หรือส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจ ต่อจากนั้นเป็นการวางแผนเพื่อหาวิธีดาํเนินการให้ได้
คาํตอบท่ีตอ้งการ แลว้ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้จากนั้น เป็นการนาํเสนอผลงาน การจดักิจกรรมโครงงาน
มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัในกระบวนการ และอาจมีความแตกต่างในรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ในการ
วิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยเลือกใช้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมโครงงานของกรมวิชาการ เน่ืองจากมีลักษณะท่ี
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมโครงงานทางภาษา  
            1.6 ประโยชน์การทาํโครงงาน 

 สุธาทิพย ์ สุดหนองบวั  (2545: 34-35); และสุริยา จนัทร์เนียม (2541: 19-20) ไดก้ล่าวถึง
ประโยชน์ของโครงงานสอดคลอ้งกนั ซ่ึงผูว้ิจยัสรุปดงัน้ี 

 โครงงานทาํให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัโลกการเรียนรู้ภาษาไดจ้ริง ทั้งในดา้น
เน้ือหา และการใชภ้าษาเป็นส่ือในการทาํกิจกรรมตามโครงงาน ผูเ้รียนมีโอกาสเลือกและตดัสินใจดว้ย
ตนเอง รู้จกัยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นการสร้างแรงจูงใจและความสนใจให้กบัผูเ้รียนอย่าง
แทจ้ริง นอกจากน้ีโครงงานภาษาองักฤษช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทกัษะในการปฏิบติังาน มีวิธีการ
ทาํงานอยา่งเป็นระบบ ทาํงานตามแผนที่วางไว ้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์รู้จกัการทาํงานเป็นกลุ่ม และ
มีความเช่ือมัน่กลา้แสดงออก โครงงานตอบสนองความสามารถของผูเ้รียนทุกระดบัให้ทาํกิจกรรม
ร่วมกนั โดยทุกคนในกลุ่มทาํตามภาระหนา้ท่ีของตน ตามความสนใจ  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
เนน้โครงงานวา่เป็นวิธีท่ีดีวิธีหน่ึงในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษา เพราะ                                                             

1.  ผูเ้รียนมีโอกาสไดป้ฏิสัมพนัธ์กบัโลกของการเรียนรู้ภาษาไดจ้ริงทั้งในดา้นเน้ือหา
การใชภ้าษาเป็นส่ือในการทาํกิจกรรมตามโครงงานการไดส้ัมผสักบัส่ือจริงต่างๆซ่ึงผูเ้รียน  จาํเป็นตอ้ง
นาํทกัษะความสามารถในการใช้ภาษาไปใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์และหัวขอ้เร่ืองในการทาํ
โครงงานภาษาองักฤษ                                                                                                                                                            

2. โครงงานภาษาองักฤษเป็นการทาํกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมช่วยใหผู้เ้รียนมีโอกาส                               
เลือกและตดัสินใจดว้ยตนเองและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นเป็นการสร้างแรงจูงใจและความสนใจ
ใหก้บัผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง 
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3. โครงงานภาษาองักฤษตอบสนองความสามารถของผูเ้รียนทุกระดบัใหท้าํกิจกรรม
ร่วมกนัไดโ้ดยท่ีทุกคนท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มต่างมีภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบแตกต่างกนัไปตามความ
สนใจและความตอ้งการ อาจมีบา้งท่ีผูเ้รียนซ่ึงเป็นสมาชิกของกลุ่มบางคนดอ้ยในเร่ืองของการใชภ้าษา 
แต่มีความสามารถในด้านการเขียนภาษาอังกฤษ  หรือความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระ  เช่น  
การออกแบบ วาดภาพ การจดัการ มีการพึ่งพาอาศยักนั    

4. โครงงานภาษาองักฤษเป็นบูรณาการทกัษะทางภาษา ทาํใหผู้เ้รียนมีความมัน่ใจใน
การใชภ้าษาในสถานการณ์จริงกบัโลกภายนอกเป็นตวักาํหนดขอบข่ายเน้ือหาทางภาษาอย่างจาํเพาะ
เจาะจงและมีความเป็นธรรมชาติของการใช้ภาษาในบริบทจริงมากกว่าในตาํราเรียน สามารถนํา
กระบวนการเรียนรู้ไปใชใ้นการแสวงหาความรู้อ่ืนๆต่อไป 

5. โครงงานภาษาองักฤษสามารถสร้างความสมดุลของการใชภ้าษาตามความถูกตอ้ง
และความคล่องแคล่ว เพราะในแต่ละขั้นตอนของโครงงานภาษาองักฤษนั้นผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้การใช้
ภาษาท่ีถูกตอ้ง ควบคู่กนัไปกบัความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล
และการนาํเสนอโครงงานในขั้นตอนสุดทา้ย 

6. โครงงานทาํใหผู้เ้รียนเกิดความฉลาดทางปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
ความฉลาดทางคุณธรรม (MQ) รู้จกัทาํงานเป็นทีม (TQ) และมีความเป็นผูน้าํ (LQ)          
                       จากประโยชน์ท่ีไดก้ล่าวมาสรุปไดว้่า โครงงานเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีช่วยผูเ้รียนพฒันาทั้ง
ในดา้นความสามารถทางภาษา ทกัษะการทาํงาน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

           หลงัจากการนาํเสนอผลงาน เป็นการวดัผลและให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อประเมินผลสาํเร็จ
และแกไ้ขขอ้บกพร่องของโครงงาน ในขั้นตอนน้ีเปรียบเสมือนหัวใจของการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน ท่ีสะทอ้นสภาพความสาํเร็จของการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงมีนกัวิชาการไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบั
การวดัและประเมินผลโครงงานไวพ้อสรุปได ้ดงัน้ี 

1.7 การประเมินผลโครงงาน 
                   สมศกัด์ิ  ภู่วภิาดาวรรธน์.  (2544: 85 – 86) เสนอวา่วิธีการหลกัท่ีใชใ้นการประเมินโครงงาน
ไดแ้ก่ 

1. การประเมินช้ินงาน 
2. การประเมินรายงานหรือภาคนิพนธ ์
3. การประเมินโดยสอบปากเปล่า 
4. การประเมินจากการจดันิทรรศการโครงงาน 
5. การประเมินจากการนาํเสนอ 
6. การประเมินจากสมุดบนัทึก 
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                  เสง่ียม  โตรัตน์  และบาํรุง  โตรัตน์.  (2544: 12 – 14) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมถึงเทคนิค ในการ
วดัผลโครงงานว่า มีวิธีการวดัเช่นเดียวกับการวดัผลทั่วไป แต่ส่ิงท่ีสําคญัคือเน้ือหาท่ีต้องการวดั 
โดยทัว่ไปมีเทคนิคในการวดั ดงัน้ี 

1.  การใชแ้บบสอบถามหรือคาํถามในเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกบัโครงงาน อาจจะเป็นการ
ถามเพื่อวดัผลของโครงงาน วดักระบวนการ เน้ือหา ตลอดจนการเสนอผลงาน 

2.  การใชบ้นัทึก เป็นการให้ผูเ้รียนเขียนบนัทึกรายวนัเพื่อควบคุมการทาํงานของตนเอง 
วางแผนการทาํงานต่างๆ เก่ียวกบัโครงงาน ความคิด ความยากลาํบากท่ีพบ เป็นการประเมินตนเองทุก
วนัตลอดโครงงาน แต่บนัทึกส่วนตวัจะไม่นาํมาใหค้ะแนนเน่ืองจากจะเป็นการทาํลายความเช่ือมัน่ของ
ผูเ้รียน 

3.  จดหมาย ซ่ึงอาจจะใหข้อ้มูลดา้นข่าวสาร ขอ้เสนอแนะ อาจจะเป็นจดหมายระหว่างครู
กับผูเ้รียน ผูเ้รียนกับผูเ้รียน หรือจากผูบ้ริหารชุมชน ซ่ึงครูตอ้งพิจารณาว่าจดหมายใดจะให้ค่าการ
ประเมินท่ีดี 

4.  การสมัภาษณ์ผูท้าํโครงงาน เป็นการใหข้อ้มูลเฉพาะดา้นของโครงงาน และเป็นการวดั
การมีปฏิสมัพนัธ์ทางวาจาของผูเ้รียน ควรทาํในลกัษณะไม่เป็นทางการ 
                   กรมวิชาการ (2544: 8 – 9) ไดเ้สนอเพิ่มเติมเก่ียวดบัผูป้ระเมินโครงงานวา่บุคคลท่ีควรมีส่วน
ในการประเมินโครงงาน อาจประกอบดว้ย 

1.  ผูเ้รียนประเมินตนเอง 
2.  เพื่อนช่วยประเมิน 
3.  ผูส้อนหรือครูท่ีปรึกษา 
4.  ผูป้กครอง 
5.  บุคคลอ่ืนๆ ท่ีสนใจและมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

        การประเมินผลงานโครงงานใชก้ารประเมินผลตามสภาพจริง คือการวดัประเมินท่ีแสดง
ให้เห็นสภาพท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน และสภาพจริงของการเรียนการสอน จากส่ิงท่ีผูเ้รียนไดแ้สดงออก 
(Student’s Performance) ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นความสามารถอยา่งหลากหลายในการพฒันาคนอยา่งชดัเจน 
สอดคลอ้งกบัสมรรถภาพท่ีมีในตนเอง ดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง (กุศยา แสงเดช. 2545: 198) ผูว้ิจยัขอ
นาํเสนอการประเมินผลตามสภาพจริง ตามหวัขอ้ดงัน้ี 

1.7.1  ความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริง 
1.7.2 ลกัษณะสาํคญัของการประเมินผลตามสภาพจริง 
1.7.3 รูปแบบและวธีิในการประเมินผลตามสภาพจริง 
1.7.4 การประเมินตามเกณฑโ์ดยใชรู้บริค 
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              1.7.1 ความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริง 
          ในการประเมินผลตามสภาพจริง มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมาย

หลากหลาย ผูว้ิจยัขอสรุปดงัน้ี   
                    การประเมินผลตามสภาพจริง เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการปฏิบติัซ่ึง

หมายถึงประเมินความสาํเร็จของการปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงของผูเ้รียน ผูป้ระเมินอาจเป็นบุคคลใด
บุคคลหน่ึง หรือหลายฝ่ายดงัต่อไปน้ี คือ ครูผูส้อนเป็นผูป้ระเมิน (Teacher Assessment) ผูเ้รียนประเมิน
ตนเอง  (Self Assessment) เพื่อนประเมิน (Peer Assessment) หรือผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น ผูป้กครอง ครู
แนะแนว ครูประจาํชั้น เป็นตน้ (กศุยา  แสงเดช. 2545: 198-199; และศิริพร  มาวรรณา. 2546: 23) 

                    การประเมินผลตามสภาพจริง มีแนวทางในการประเมิน 3 ประการ ดงัน้ี  
(สงบ  ลกัษณะ. 2545: 35) 

1.  วดัครบถว้นตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ไดจ้ริง เป็นการวดัความสามารถทาง
ความรู้ ความคิด ความสามารถทางการปฏิบติั และการวดัคุณลกัษณะทางจิตใจไดจ้ริง  

2. วดัไดต้รงตามความจริง คือ ส่ิงท่ีวดัไดน้ั้นเป็นขอ้มูลในการแสดงพฤติกรรมท่ี
สะทอ้นความสามารถที่แทจ้ริงของผูเ้รียน 

3. เลือกสรร คิดคน้เคร่ืองมือและเทคนิคการวดัผล ซ่ึงอาจได้จากการสังเกต
พฤติกรรมผูเ้รียน สังเกตการปฏิบติัภาระงาน (Task) ท่ีจดัให้ปฏิบติัในสถานการณ์ท่ีผูส้อนจะกาํหนด
สงัเกตจากร่องรอยจากหลกัฐานผลการปฏิบติัภาระงานของผูเ้รียน เป็นตน้ 

                  สรุป การประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินผลท่ีใชว้ิธีการหลากหลายใน
การวดัตวัผูเ้รียนตามลกัษณะสภาพจริงซ่ึงผูป้ระเมินสามารถเลือกและปรับใชต้ามความเหมาะสม 

1.7.2 ลกัษณะสําคญัของการประเมินผลตามสภาพจริง 
      การประเมินสภาพจริงมีลกัษณะท่ีสําคญั ดังน้ี (สุธาทิพย  ์ สุดหนองบวั. 2545:  

45-46; อา้งอิงจาก สาํนกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2542) 
1.  งานท่ีใหน้กัเรียนปฏิบติัตอ้งเป็นงานท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงในชีวิตประจาํวนั

โดยเป็นเหตุการณ์จริงมากกวา่กิจกรรมจาํลองข้ึนเพื่อใหท้ดสอบ 
2. เป็นการประเมินดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย ซ่ึงประเมินนกัเรียนทุกดา้น ทั้งความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะและคุณลกัษณะนิสัย โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวิธีแห่งการเรียนรู้ 
และพฒันาการของนักเรียน เน้นการตอบสนองด้วยการแสดง สร้างสรรค์ ผลิตหรือทาํงานในการ
ประเมิน ตอ้งประเมินหลายๆคร้ังดว้ยวิธีหลากหลายและเหมาะสม เน้นการลงมือปฏิบติัมากกว่าการ
ประเมินความรู้ 

3.  นักเรียนจะประเมินตนเองตลอดเวลา และพยายามแกไ้ขจุดดอ้ยของตนเอง
จนกระทัง่ไดผ้ลงานท่ีผลิตอยา่งมีคุณภาพ นกัเรียนเกิดความพึงพอใจในผลงานของตนเอง 
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4.  ใชค้วามคิดระดบัสูง ผลงานท่ีเกิดจะเป็นผลงานท่ีมาจากการคิด วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ ประเมินทางเลือก ลงมือกระทาํ ตลอดจนใชท้กัษะการแกปั้ญหาเม่ือพบปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

5. มีปฏิสมัพนัธ์ทางบวก นกัเรียนตอ้งไม่รู้สึกเครียด หรือเบ่ือหน่ายต่อการ
ประเมิน ครู ผูป้กครองและนกัเรียนตอ้งร่วมมือกนัในการประเมิน และใชผ้ลการประเมินมาแกไ้ข
ปรับปรุงนกัเรียน 

6. งานและมาตรฐานตอ้งชดัเจน คือมีขอบเขตสอดคลอ้งกบัจุดหมาย หรือสภาพ
ท่ีคาดหวงั ท่ีตอ้งการใหเ้กิดพฤติกรรมดงักล่าว 

7. ตอ้งมีการสะทอ้นตนเอง เปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น
หรือเหตุผลต่อการแสดงออก การกระทาํ หรือผลงานตนเองวา่ปฏิบติัหรือไม่ ชอบหรือไม่ 

8. มีความสมัพนัธ์กบัชีวิตจริง มีความสอดคลอ้งกบัชีวิตประจาํวนั พฤติกรรมท่ี
ประเมินตอ้งเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจาํวนัทั้งในโรงเรียนและบา้น ดงันั้นผูป้กครองจึง
เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีบทบาทในการประเมินตามสภาพจริง 

9. เป็นการประเมินอยา่งต่อเน่ือง ตอ้งมีการประเมินตลอดเวลา และทุกสถานท่ี
อยา่งไม่เป็นทางการ ซ่ึงจะทาํใหเ้ห็นพฤติกรรมท่ีแทจ้ริง เห็นพฒันาการ คน้พบจุดเด่น และจุดดอ้ยของ
นกัเรียน 

10.  เป็นการบูรณาการความรู้ งานท่ีใหน้กัเรียนปฏิบติันั้นควรเป็นงานท่ีตอ้งใช้
ความรู้ ความสามารถและทกัษะท่ีเกิดการเรียนรู้ในสหสาขาวิชา 

      สรุปไดว้า่ ลกัษณะการประเมินผลตามสภาพจริง เป็นลกัษณะท่ีประเมินผูเ้รียนใน
ลกัษณะองคร์วม มีความต่อเน่ือง และบูรณาการความรู้แบบสหสาขาวิชา 

1.7.3  รูปแบบและวธีิการประเมินผลตามสภาพจริง 
      รูปแบบการประเมินสามารถทาํได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี (ศิริพร   มาวรรณา.  2546 : 23;  

อา้งอิงจาก กรมวิชาการ.  2542 : 2) 
1. การทดสอบอย่างเป็นทางการ เป็นการประเมินดว้ยขอ้สอบมาตรฐาน จดัทาํ

ข้ึนโดยหน่วยงาน โดยเฉพาะหรือโรงเรียนกาํหนดใหมี้การสอบเพื่อดูคุณภาพการศึกษา เช่น ขอ้สอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ขอ้สอบวดัความพร้อม เป็นตน้ 

2. การประเมินอยา่งไม่เป็นทางการ ยทุธวิธีการประเมินท่ีไม่เป็นทางการจะเนน้ 
“4p” ของกระบวนการประเมินผลตามสภาพจริง คือ การแสดง (Performance), กระบวนการ (Process), 
ผลผลิต (Product) และแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) การประเมินเหล่าน้ีแมจ้ะไม่เป็นทางการ แต่จะตอ้งมี
การกาํหนดเกณฑรู์บริค (Rubric) เพื่อความมัน่ใจในความยติุธรรม และสามารถแปรผลได ้
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      ในดา้นวิธีในการประเมิน มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงวิธีการประเมินในรูปแบบการ
ประเมินต่างๆสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี (ศิริพร   มาวรรณา.  2546: 23-25;  อา้งอิงจาก กรมวชิาการ.  2542: 6; 
สุธาทิพย ์  สุดหนองบวั.  2545: 47;  อา้งอิงจาก สาํนกัคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ.  2542; และ
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  2543: 295) 

1. การประเมินการแสดงออกและกระบวนการของนกัเรียน  (Performance and  
Process)  มีวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชห้ลายประการ เช่น การสังเกต การบนัทึกพฤติกรรม แบบสาํรวจ
รายการ เป็นตน้ 

2. การประเมินกระบวนการและผลผลิตของนกัเรียน  (Process and Products) 
ไดแ้ก่ การแสดงผลผลิตผลงานของนกัเรียน ซ่ึงจะเป็นส่ือกลางในกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็น
ผลผลิตท่ีไดจ้ากการสาํรวจ คน้พบ คน้ควา้ การทดลอง และการแกปั้ญหา รายการผลผลิตท่ีนกัเรียนจะ
แสดงความรู้ ทกัษะ ความรู้สึกและลกัษณะนิสัยเช่นการเลือกกิจกรรมแผนภาพ แผนภูมิการสาธิตเกม
และกฎเกณฑ์ของเกม การสาธิต เป็นตน้ เคร่ืองมือในการประเมินผลผลิตของนักเรียนนั้นครูอาจใช้
เคร่ืองมือท่ีหลากหลายในลกัษณะเดียวกบัการประเมินการแสดงออกของนกัเรียน 
         1.7.4  การประเมินตามเกณฑ์โดยใช้รูบริค 
                   เกณฑก์ารประเมิน หรือ แนวทางการใหค้ะแนนหรือรูบริค เกณฑก์ารใหค้ะแนน 2 
แบบ ดงัน้ี (ศิริพร มาวรรณา. 2546: 32-34; อา้งอิงจาก กรมวิชาการ. 2542: 54) 
                   1.  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นภาพรวม (Holistic Score) คือการใหค้ะแนนงานช้ินใด
ช้ินหน่ึงโดยดูภาพรวมของช้ินงานนั้นวา่มีความเขา้ใจความคิดรวบยอด การส่ือความหมาย กระบวนการ
ท่ีใชแ้ละผลงานเป็นอย่างไร แลว้เขียนอธิบายคุณภาพของงาน หรือความสําเร็จของงานเป็นช้ินๆ โดย
อาจจะแบ่งเป็นระดบัคุณภาพตั้งแต่ 0-4 หรือ 0-6 สาํหรับในขั้นตน้ การให้คะแนนรูบริคจะแบ่งวิธีการ
ใหค้ะแนนหลายวิธี ดงัน้ี 
                    วิธีท่ี 1   การจดัแบ่งงานตามระดบัคุณภาพ แบ่งเป็นกองทั้งหมด 3 กอง คือ 
                     กองท่ี 1   คืองานท่ีมีคุณภาพเป็นพิเศษ (และเขียนอธิบายลกัษณะของคุณภาพเป็น
พิเศษประกอบ) 
                     กองท่ี 2   คืองานท่ียอมรับได ้ (และเขียนอธิบายลกัษณะของงานที่ยอมรับได)้ 
                        กองท่ี 3   คืองานท่ียอมรับไดน้อ้ย หรือยอมรับไม่ได ้(และเขียนอธิบายลกัษณะ
ของงานท่ียอมรับไดน้อ้ย) 
                    ขั้นตอนการประเมิน คือ นาํช้ินงานท่ีไดแ้ต่ละกองท่ีแบ่งไวม้าใหค้ะแนนเป็นระดบั 
ดงัน้ี คือ 
                     งานกองท่ี 1  ใหค้ะแนน 6 หรือ 5 
                     งานกองท่ี 2  ใหค้ะแนน 4 หรือ 3 
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            งานกองท่ี 3  ใหค้ะแนน 2 หรือ 1 
สาํหรับงานท่ีไม่ไดใ้ชค้วามพยายามเลยใหค้ะแนน  0 
                                  วิธีท่ี 2   การกาํหนดระดบัความผดิพลาดของงาน โดยพิจารณาจากความบกพร่อง
ของคาํตอบวา่มีมากนอ้ยเพียงใด แลว้หกัจากระดบัสูงสุดมาทีละระดบั ดงัน้ี 
                      คะแนน 4   หมายถึง คาํตอบถูกแสดงเหตุผลถูกตอ้ง แนวคิดชดัเจน 
                      คะแนน 3   หมายถึง คาํตอบถูก เหตุผลถูกตอ้ง อาจมีขอ้ผดิพลาดเลก็นอ้ย 
                      คะแนน  2   หมายถึง เหตุผลหรือการคิดคาํนวณผดิแต่แนวทางไปสู่คาํตอบ 
                                  คะแนน  1  หมายถึง แสดงวิธีคิดเลก็นอ้ยแต่ไม่ไดค้าํตอบ 
                     คะแนน  0  หมายถึง ไม่ตอบ หรือตอบไม่ถูกเลย 
                                  วิธีท่ี 3   กาํหนดระดบัคาํและคาํอธิบาย เช่น รูบริคของความสามารถในการเขา้ใจ
เน้ือหาสาระของนกัเรียนโดยแสดงออกมาโนรูปของการเขียน ไดเ้ป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 
                     4  หมายถึง การสาธิตหรือแสดงออกให้เห็นถึง การเขา้ใจท่ีสมบูรณ์ครบถว้น
ถูกตอ้ง แม่นยาํในหลกัการความคิดรวบยอด ขอ้เทจ็จริงของงานหรือสถานการณ์ท่ีกาํหนดรวมทั้งเสนอ
แนวคิดใหม่ท่ีแสดงถึงความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงถึงกฎเกณฑ ์หรือลกัษณะของขอ้มูล 
          3  หมายถึง การแสดงออกให้เห็นถึงการเขา้ใจท่ีสมบูรณ์ครบถว้นถูกตอ้ง ใน
หลกัการความคิดรวบยอด ขอ้เทจ็จริงของงานหรือสถานการณ์ท่ีกาํหนด 

         2   หมายถึง การแสดงออกใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจไม่สมบูรณ์ครบถว้นถูกตอ้ง ใน
หลกัการความคิดรวบยอด ขอ้เทจ็จริงของงานหรือสถานการณ์ท่ีกาํหนดในบางส่วน 

         1   หมายถึง การแสดงออกใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจไม่สมบูรณ์ครบถว้นถูกตอ้งใน
หลกัการความคิดรวบยอด ขอ้เทจ็จริงของงานหรือสถานการณ์ท่ีกาํหนดในบางส่วน 

         0   หมายถึง ไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ 
                     มาตรวดัน้ีบรรยายความสามารถการแสดงออกตั้งแต่ระดบั 0 ซ่ึงตํ่าสุดไปจนถึง 
ระดบั 4 ซ่ึงเป็นความสามารถสูงสุด โดยปกติระดบัของรูบริคจะตอ้งมีการพิจารณาวา่ระดบัใดท่ีจะ
ยอมรับได ้จะเห็นวา่ตั้งแต่ระดบั 3 ข้ึนไปมีคาํอธิบายถึงการแสดงออกที่ยอมรับไดเ้พราะนกัเรียน
แสดงออกถึงความเขา้ใจท่ีสมบูรณ์ครบถว้นถูกตอ้ง ในหลกัการความคิดรวบยอด ขอ้เทจ็จริงของงาน
หรือสถานการณ์ท่ีกาํหนด 
                     2. เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ  (Analytic Score) เพื่อให้มอง
คุณภาพงานหรือความสามารถของนกัเรียนไดช้ดัเจน จึงไดมี้การแยกองคป์ระกอบของการให้คะแนน
และอธิบายคุณภาพของงานในแต่ละองคป์ระกอบเป็นระดบั โดยทัว่ไปแลว้จะมีการแยกองคป์ระกอบ
ของงานเป็น 4 ดา้น คือ 
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                           2.1  ความเข้าใจในความคิดรวบยอดข้อเท็จจริง เป็นการแสดงให้เห็นว่า
นกัเรียนเขา้ใจความคิดรวบยอด หลกัการในปัญหาท่ีกระจ่างชดั 
                           2.2  ส่ือความหมาย ส่ือสาร คือ ความหมายในการอธิบาย นาํเสนอ การบรรยาย
เหตุผล และแนวคิดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดดี้มีความสร้างสรรค ์
                          2.3  การใชก้ระบวนการและยทุธวิธีกระบวนการที่นาํไปสู่ความสาํเร็จไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
                          2.4  ผลสําเร็จของงาน ความถูกตอ้งแม่นยาํในผลสําเร็จของงานหรือ อธิบาย
ท่ีมาและตรวจสอบผลงาน 
                          สรุปไดว้่า รูปแบบและวิธีการประเมินมีหลากหลายวิธี ซ่ึงผูป้ระเมินสามารถเลือกใช้
ตามความเหมาะสม สําหรับการวิจยัคร้ังน้ีใช้รูปแบบการประเมินโดยใช้แบบประเมิน แบ่งเป็นการ
ประเมิน 5 ดา้น คือ เน้ือหา  การเรียบเรียง  ความสะอาดเป็นระเบียบ  การจดัรูปแบบของโครงงาน  และ
การนาํเสนอผลงาน ซ่ึงจะมีการประเมินทุกคร้ังหลงัการทาํแต่ละโครงงาน 
 

2.   เอกสารเกีย่วกบัการเขยีนภาษาองักฤษ 
                2.1  ความหมายของการเขียน 

           การเขียนเป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัความรู้ และขอ้มูลจากทกัษะอ่ืนๆในการรวบรวม
ความคิดและการลาํดบัเหตุการณ์ โดยผูเ้ขียนตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ จึงจะถ่ายทอดความคิด
ของตนไดต้รงกบัความตอ้งการของตนเองมากที่สุด ดงันั้น นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของ
การเขียน ดงัน้ี 
                       สตีวิกและนอร์ตเบิร์ก (Stewig; & Nordberg. 1995: 203-205) ไดก้ล่าวถึงความหมายของ
การเขียนไวด้งัน้ี 

1.  การเขียนเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาระหว่างกนั เน่ืองจากในชีวิตประจาํวนันกัเรียน
จะตอ้งใชท้กัษะการเขียนในการส่ือสารอยูเ่สมอ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนแสดงความคิดของตนเองกบัคน
รอบขา้ง ตลอดจนการส่ือสารทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงการเขียนเหล่าน้ีนักเรียนจะตอ้งเรียนรู้ท่ีจะเลือกใช้
คาํศพัทส์าํนวนท่ีถูกตอ้งเหมาะสมตรงกบัความคิดและวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการส่ือสาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
คาํกล่าวของ แมคคริมอน  (Mccrimon. 1980 : 3)  ว่า การเขียนท่ีดี จะตอ้งเป็นส่ือความคิดความรู้สึก 
ตลอดจนเร่ืองราวต่างๆไดแ้ละทาํใหผู้อ่ื้นเขา้ใจตรงกบัเจตนารมณ์ของผูเ้ขียน 

2. การเขียนทาํให้นักเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกนั 
เป็นการเปิดโลกทศัน์ของนกัเรียนใหก้วา้งข้ึน อีกทั้งไดมี้โอกาสทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
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3. การเขียนเป็นทกัษะท่ีช่วยในการเรียบเรียงความรู้ ความคิดของผูเ้ขียน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัคาํกล่าวของฟินอคเชียโร  (Finocchiro.0  1989: 130) ท่ีว่า การเขียนคือความคิดท่ีแสดงออกใน
ลกัษณะของตวัอกัษร ผูเ้ขียนจะแสดงส่ิงท่ีมีอยูใ่นใจ ประสบการณ์ ความคิดและอารมณ์มากบัตวัอกัษร
นั้น ดงัเห็นจากตวัอยา่งการจาํกดัความหมายของ ฮีทตนั (Stewig; & Nordberg. 1995 ; citing Heaton. 
1989) ว่าเม่ือนกัเรียนบวกเลขง่ายๆนกัเรียนจะสามารถหาคาํตอบไดอ้ยา่งรวดเร็ว แต่เม่ือใดก็ตามท่ีตอ้ง
หาผลลพัธ์ของตวัเลขจาํนวนมากๆ นักเรียนจาํเป็นตอ้งใช้ปากกาดินสอ เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
เช่นเดียวกบัการเขียนเพื่ออธิบาย ขอ้มูลบางอย่างท่ีนักเรียนไม่สามารถพูดให้เขา้ใจได  ้การเขียนเป็น
ส่ิงจาํเป็นเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนและตรงประเดน็มากท่ีสุด นอกจากน้ี อาราพอฟ  (Arapoff. 1982: 119 
- 120)  กล่าวเพิ่มเติมในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ การเขียนเป็นกระบวนการทางความคิดและยงัย ํ้าไดว้า่ 
ในขณะท่ีทาํการเขียน นกัเรียนจะตอ้งตั้งจุดมุ่งหมายเอาไวแ้ละพยายามเรียงลาํดบัความสาํคญัใหเ้ป็นไป
ตามขั้นตอน 

4. นักเรียนสามารถนาํทกัษะการเขียนไปจินตนาการสร้างสรรคผ์ลงาน เพื่อให้เกิด
ความเพลิดเพลินและสนุกกบัภาษาหลงัจากท่ีไดรั้บประสบการณ์การเขียนในชั้นเรียนแลว้ 
              จากคาํจาํกดัความท่ีนกัวิชาการต่างประเทศไดใ้หไ้วมี้ความสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ
นกัวิชาการไทยดงัน้ี  สมพร  มนัตะสูตร แพง่พิพฒัน์  (2540 : 3) กล่าววา่ การเขียนคือ การส่ือสารความรู้ 
ความคิด ทศันคติและอารมณ์เป็นตวัอกัษรจากผูเ้ขียนถึงผูอ่้าน 
             สุนนัท ์ จนัทร์วิเมลือง  (2541: 137) และ อุบล  เทศทอง  (2540: 169) ไดก้ล่าวถึง
ความหมายของการเขียนในทาํนองท่ีสอดคลอ้งกนัคือ การเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้สึก ความรู้ 
ความคิด ประสบการณ์ จินตนาการ เคร่ืองหมายต่างเป็นสญัลกัษณ์ไปสู่ผูอ่้านและ การุณนัทน์  รัตนแสน
วงษ ์ (2542 : 129) กล่าวเพิ่มเติมว่า การเขียน เป็น การแสดงออกเพื่อการติดต่อส่ือสารอยา่งหน่ึงของ
มนุษยโ์ดยใชส้ัญลกัษณ์ ภาษา ตวัอกัษรเป็นส่ือเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความตอ้งการ ความรู้สึก 
ประสบการณ์ ฯลฯ ของตนให้ผูอ่ื้นรับทราบ การส่ือความคิดหรือขอ้มูลทั้งหมดน้ี ผูเ้ขียนตอ้งถ่ายทอด
ออกมาโดยผา่นอกัษร ไม่มีสถานการณ์เหมือนการพดู  
  จากความหมายของการเขียนสรุปไดว้่า การเขียน เป็นทกัษะในการถ่ายทอดความรู้
ความคิด เพื่อแสดงออกถึงภูมิปัญญา และความเจริญงอกงามทางดา้นสติปัญญาของมนุษย ์ท่ีจะถ่ายทอด
ประสบการณ์ และจินตนาการสร้างสรรคต่์าง ๆ ของตนเองผา่นมาทาง ตวัหนงัสือ เพื่อทาํใหเ้กิดการส่ือ
ความหมายและสร้างความเขา้ใจท่ีดีงามระหวา่งกนั 

      2.2  ทกัษะการเขียน 
                       การเขียนภาษาเพื่อการส่ือสารจาํเป็นตอ้งอาศยัการเรียงถอ้ยคาํ และลาํดบัประโยคท่ีเป็น
ระบบ ดงันั้นผูเ้รียนจึงจาํเป็นตอ้งเรียนรู้กระบวนการเขียนเพื่อให้เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการเขียน 
ผูว้ิจยัจึงขอแนะนาํเก่ียวกบัความทกัษะการเขียนดงัน้ี 
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                          สุภทัรา  อกัษรานุเคราะห์ (2532: 108) และ อาร์นดท ์ (Arndt. 1987: 257) กล่าวถึง 
ทกัษะการเขียนว่า เป็นกระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัความคิด เพราะผูเ้ขียนจะตอ้งคิดว่า
เขียนอะไร เพื่อใคร และมีจุดมุ่งหมายอะไรแลว้ รวบรวมขอ้มูล เลือกสรรและจดัลาํดบัความคิดเพื่อเรียบ
เรียงออกมาเป็นตวัอกัษร โดยใชค้วามรู้ความสามารถ ในการใชภ้าษาในดา้นการเขียน เช่น การสะกดคาํ 
เคร่ืองหมายวรรคตอน กฎเกณฑท์างไวยากรณ์ ตลอดจนวากยสัมพนัธ์ให้ไดง้านเขียนท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ
ส่ือสารทางความคิดกบัผูอ่้าน ซ่ึงตรงกบัคาํกล่าวของ พนูรัตน์   แสงหนุ่ม  (2539: 17)  ท่ีว่า ทกัษะการ
เขียน คือ  การท่ีผูเ้ขียนจะแสดงความสามารถในการใชภ้าษาออกมาดว้ยการเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ได้ ผูเ้ขียนจะตอ้งผ่านการฝึกความสามารถในการใช้องค์ประกอบการเขียนภาษามาเป็นอย่างดีจึง
สามารถเขียนออกมาได ้ นอกจากน้ี  ไวท ์ (White.  1991: 6) และ  เบอร์น  (Byrne, 1992: 11)  ยงัให้
ความเห็นเพิ่มเติมว่า ทกัษะการเขียน คือ ความสามารถในการเรียงลาํดบัประโยค ให้เช่ือมโยงกนัอยา่ง
ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ และสมเหตุสมผล เขียนได้ตรงวตัถุประสงค์ จดัลาํดับความคิดได้อย่าง
เหมาะสม ส่ือความหมายไดต้รงกบัท่ีตอ้งการส่ือ เขียนไดช้ดัเจนไม่คลุมเครือ และผูอ่้านเขา้ใจไดต้าม
วตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน 
         กล่าวโดยสรุป ทกัษะการเขียน คือ ความสามารถในการเรียบเรียงถอ้ยคาํเป็นประโยค ซ่ึง
อาศยัความสามารถในการใช้ภาษา กลไกทางภาษา การเลือกใช้คาํศพัท์ เพื่อส่ือสารถึงความคิดของ
ผูเ้ขียนไดต้รงประเดน็ และกระชบัไดใ้จความ 

2.3  องค์ประกอบทกัษะการเขียน 
    ในการเขียนนอกจากคาํนึงถึงการเรียบเรียงประโยคใหถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์แลว้ แต่

ทั้งน้ียงัมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการเขียนเพื่อใหผู้เ้ขียนคาํนึงถึงสาํหรับการผลิตงานเขียนท่ีมีคุณภาพ 
ซ่ึงนกัวิชาการทั้งหมายไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบในการเขียนไวด้งัน้ี 

         ศิริพร    พวัพนัธ์  (2532 : 17 - 18) สรุปองคป์ระกอบของความสามารถในการเขียนไว้
ดงัน้ี 

1.  กลไกการเขียน ไดแ้ก่ การสะกดตวัอกัษรท่ีถูกตอ้ง การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและ
การใชต้วัอกัษรตวัใหญ่ใหถู้กตอ้งตามระเบียบวิธีการเขียนของแต่ละภาษา 

2. หลกัภาษา ไดแ้ก่ การเขียนประโยคใหถู้กตอ้งตามหลกัภาษานั้น 
3.  เน้ือหาซ่ึงเป็นท่ีสาํคญัมาก ไดแ้ก่ สาระในการเขียนให้เหมาะสมตามวตัถุประสงคท่ี์

ผูเ้ขียนตอ้งการและเหมาะสมกบัผูอ่้าน 
ส่วน จาคอบส์; และคณะ  (Jacobs; et al. 1981: 28 – 29) และ  แฮริส  (Harris. 1998: 68 – 

69) กล่าวถึงองคป์ระกอบในการเขียนท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั หากแต่ แฮริส ไดเ้พิ่มเติม ลีลาในการเขียน 
(Style) ซ่ึงองคป์ระกอบในการเขียนท่ีทั้งสองท่านไดก้ล่าวไวต้รงกนัมีดงัน้ี 
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  1. เน้ือหาในหัวเร่ือง (Content) ผูเ้ขียนสามารถขยายความเน้ือหาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
สมเหตุสมผล และเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเขียน 

  2. การเรียบเรียงความคิด  ( Brain Compilation) คือ การใชค้วามคิดเขียนเรียงความได้
อย่างสละสลวย แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน มีเหตุผลสนับสนุน ตรงประเด็น และการเช่ือมโยง
ความคิดอยา่งต่อเน่ือง 

  3. การใชค้าํศพัท ์ (Vocabulary)  คือ สามารถเลือกใชศ้พัทท่ี์มีความหมายลึกซ้ึง 
เหมาะสมรวมทั้งการใชส้าํนวนการเขียนท่ีเหมาะสม 

  4. การใชไ้วยากรณ์  (Grammar)  หมายถึง ความสามารถใชรู้ปประโยคแบบซบัซอ้น
ไดดี้ มีความสอดคลอ้งระหว่างประธานกบักริยา สามารถใชก้าลรูปนามเอกพจน์ คาํนาํหน้านาม คาํ
สรรพนาม และคาํบุพบท ตลอดจนสามารถเรียงลาํดบัคาํในประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้งอีกดว้ย 

  5. การใชก้ลไกทางภาษา  (Mechanical Language)  คือ ผูเ้ขียนสามารถใชเ้คร่ืองหมาย
วรรคตอน ตวัสะกด อกัษรนาํ การแบ่งวรรคตอน การข้ึนยอ่หนา้ได ้และทาํใหเ้น้ือหากลมกลืน สัมพนัธ์
กนัตลอดทั้งหมด 
             นอกจากน้ี ไรมส์  (Raimes. 1983: 5 – 11) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมถึงองคป์ระกอบของการ
เขียนไวด้งัน้ี 

1.  เน้ือหา  (Content) ในการเสนอของงานเขียน ผูเ้ขียนควรคาํนึงถึงความคิด 
จุดประสงคร์วมถึงความสัมพนัธ์ของถอ้ยคาํ ความชดัเจน การมีความคิดริเร่ิม และความมีเหตุผล ซ่ึงทาํ
ใหผู้อ่้านเขา้ใจถึงความคิดทั้งหมดของผูเ้ขียน 

2. กระบวนการของผูเ้ขียน (The writer’s process) ผูเ้ขียนควรมีกระบวนการเขียนท่ี
ครบวงจร ไดแ้ก่   

     - การไดม้าซ่ึงความคิด อาจมาจากความคิดของผูเ้ขียนเอง หรือ การศึกษาหาขอ้มูล 
จากแหล่งต่างๆแลว้นาํมาจดัระบบความคิดอีกคร้ังหน่ึง 

     - การเร่ิมลงมือเขียน เม่ือผูเ้ขียนมีขอ้มูลท่ีจะเขียนเพยีงพอแลว้ ผูเ้ขียนจะนาํขอ้มูลท่ี 
ไดม้าจดัระเบียบ เรียบเรียงใหถู้กตอ้งทั้งโครงสร้างและเน้ือหาท่ีตรงประเดน็ กระชบั 

    - การเขียนร่าง ผูเ้ขียนนาํขอ้มูลท่ีเรียบเรียงแลว้มาเขียนร่างอีกคร้ังหน่ึง เพื่อศึกษา 
โครงสร้างและเน้ือหาใหถู้กตอ้งและตรงตามวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน 

    - การทบทวนแกไ้ข เป็นขั้นตอนสุดทา้ย เพื่อตรวจสอบความบกพร่องทางดา้น 
โครงสร้างและเน้ือหา ตลอดจนการเรียบเรียงประโยค เพื่อใหไ้ดง้านเขียนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

3. ผูอ่้าน (Audience) ผูเ้ขียนพิจารณาก่อนลงมือเขียนว่า ผูอ่้านเป็นใคร มีความสาํคญั
และบทบาทต่อผูเ้ขียนมากนอ้ยเพียงใด  เพื่อสามารถผลิตงานเขียนนั้นให้เหมาะสมกบัผูอ่้านและควรค่า
แก่การอ่านใหม้ากท่ีสุด 
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4. จุดประสงค ์ (Purpose)  การส่ือสารทุกชนิด จาํเป็นตอ้งมีวตัถุประสงคใ์นการ
ส่ือสาร ซ่ึงวตัถุประสงคน้ี์จะเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการกาํหนดเน้ือหาในการเขียนซ่ึงผูเ้ขียนจะตอ้งมี
เหตุผลในการเขียนงานเขียนแต่ละช้ิน  

5. การเลือกใชค้าํ (Word choice) ผูเ้ขียนจะตอ้งรู้จกัเลือกใชค้าํศพัท ์(Vocabulary) 
สํานวน และคาํท่ีแสดงความรู้สึกได้เหมาะสมตามเน้ือหาของงานเขียนนั้น การเลือกใช้คาํนับว่ามี
บทบาทสาํคญัมาก เน่ืองจากเป็นแรงจูงใจให้ผูอ่้านสนใจในงานเขียนนั้น และทาํให้งานเขียนควรค่าใน
การอ่าน 

6. การเรียบเรียงขอ้ความ (Organization) เป็นการจดัลาํดบัความสาํคญัของเน้ือหา ส่วน
ใหญ่จะมีรูปแบบท่ีแน่นอน กล่าวคือ  เร่ิมท่ีคาํนาํ  ใจความสําคญัจะอยู่ในส่วนของเน้ือหา และ สรุป
เน้ือหาทั้งหมดรามทั้งความคิดเห็นในส่วนทา้ย ผูเ้ขียนควรคาํนึงถึงการเรียบเรียงถอ้ยคาํเป็นปริเฉท 
(Paragraphs) ประโยคใจความสาํคญั และประโยคสนบัสนุน การเรียบเรียงท่ีดีจะช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจ
เน้ือหาไดเ้ร็วข้ึน 

7. กลไกการเขียน (Mechanics)  ผูเ้ขียนควรคาํนึงถึงลายมือ (Handwriting) การสะกด
คาํ (Spelling) และเคร่ืองหมายวรรคตอน  (Punctuations) ซ่ึงนบัว่าเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของทกัษะ 
การเขียน ซ่ึงผูเ้ขียนอาจมองว่าเป็นเร่ืองเลก็นอ้ย แต่เป็นส่ิงท่ีละเลยไม่ได ้เพราะหากงานเขียนนั้นสะดก
คาํผดิทาํใหถู้กมองวา่เป็นงานเขียนท่ีไร้คุณภาพ  

8. ไวยากรณ์ (Grammar) ผูเ้ขียนควรคาํนึงถึง กฎเกณฑก์ารใชค้าํต่างๆ หากงานเขียน
นั้นมีการเรียบเรียงท่ีผดิโครงสร้างไวยากรณ์ กจ็ะถูกมองเป็นงานเขียนท่ีดอ้ยคุณภาพเช่นกนั 

9. ความสัมพนัธ์ระหว่างถอ้ยคาํในประโยค (Syntax) ผูเ้ขียนควรคาํนึงถึงโครงสร้าง
ประโยค (Sentence Structure) ขอบข่ายของประโยค และการเลือกใชลี้ลาของประโยค เม่ือคาํนึงถึง
โครงสร้างทางไวยากรณ์แลว้ ส่ิงหน่ึงท่ีมกัจะมาคู่กันคือ ความสัมพนัธ์ระหว่างถอ้ยคาํในประโยค 
(Syntax) ซ่ึงเป็นตวัท่ีทาํใหป้ระโยคนั้นไดใ้จความสมบูรณ์ 
            จากองคป์ระกอบของการเขียนขา้งตน้สรุปไดว้่า การท่ีนักเรียนจะมีทกัษะการเขียนได้
ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งอาศยัองค์ประกอบหลายๆด้านมารวมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางดา้น
โครงสร้างไวยากรณ์ การเลือกใชค้าํ เน้ือหา กระบวนการเขียน วิธีดาํเนินการเขียน การรวบรวมการเขียน 
จุดมุ่งหมายของการเขียนและผูอ่้าน ตลอดจนการใชภ้าษาและทกัษะอ่ืนๆ องคป์ระกอบเหล่าน้ีสามารถ
ทาํใหผู้เ้รียนสร้างงานเขียนออกมาไดอ้ยา่งชดัเจนและตรงตามวตัถุประสงคข์องการเขียนอยา่งแทจ้ริง  
   2.4  การจัดกจิกรรมการสอนเขียน 

        การเขียนคือกระบวนการทางความคิด เพราะผูเ้ขียนตอ้งคิดให้กระจ่างก่อนจึงจะสามารถ
เลือกและเรียบเรียงความคิดนั้นออกมาเขียนได ้ (Arapoff, 1982, อา้งอิงจาก พนูรัตน์ แสงหนุ่ม. 2538) 
สําหรับ Harmer (2004:74) ให้ความหมายของการจดักิจกรรมการสอนเขียนว่า การเขียนเป็น
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กระบวนการคน้หาขอ้มูลโดยผ่านกระบวนการในการคน้หา การเรียบเรียงขอ้มูลจากความคิด โดย
กระบวนการที่เกิดข้ึนจะเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีกฎท่ีตายตวั และไม่ไดแ้บ่งขั้นตอนท่ีแยกออกจากกนั
โดยเดด็ขาด และเป็นกระบวนการท่ีเกิดสลบัไปมาหรือยอ้นกลบัได(้Recursive) ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอน
การวางแผน การเขียน การตรวจทานแกไ้ขงานเขียน การคาดการล่วงหนา้ในส่ิงท่ีจะเขียน (Anticipating) 
และขั้นตอนการทบทวนงานเขียน (Reviewing) 
                      ขั้นตอนการสอนของวิธีสอนการเขียนแบบเนน้กระบวนการไดมี้ผูเ้สนอขั้นตอนการสอน
และกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนไวต่้าง ๆ กนั ดงัน้ี  Hedge (2005: 39-43) ไดเ้สนอการสอนการเขียนแบบ
เนน้กระบวนการ เป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
                      ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นก่อนการเขียน (Pre-writing) ให้ผูเ้รียนใชกิ้จกรรมคน้หา สาํรวจขอ้มูล 
ความคิด และจัดเตรียมรวบรวมข้อมูลไวเ้ขียน ขั้นน้ีช่วยให้ผูเ้รียนได้สํารวจหัวเร่ืองและเน้ือหา
สนบัสนุนไดอ้ยา่งอิสระ นอกจากน้ียงัใหก้าํหนดจุดประสงคข์องการเขียนและตวัผูอ่้านงานเขียนนั้นอีก
ดว้ย กิจกรรมในขั้นตอนน้ีประกอบดว้ย 

 1.1 คิด สํารวจ และรวบรวมข้อมูล ใช้กิจกรรมการระดมสมอง  (Brainstorming)  
การถามคาํถามแบบ “WH” ผงัความสัมพนัธ์ของความหมาย (Mapping) การเขียนรายการ (Listing)  
การเขียนขอ้มูลอยา่งรวดเร็วโดยไม่หยดุ (Nonstop writing) การคิดจากความทรงจาํหรือประสบการณ์ 
การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดกบัเพื่อน เป็นตน้ 

  1.2  จดักลุ่มและเรียงลาํดบัขอ้มูลดงักล่าวเพื่อเตรียมนาํเสนอ 
  1.3   เรียนรู้การใชค้าํศพัท ์ตวัเช่ือม และโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการ

นาํเสนอ 
      ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการเขียน (Writing) ให้ผูเ้รียนไดล้งมือเขียนงานฉบบัร่าง ผูเ้รียนได้

ถ่ายทอดความคิดหรือขอ้มูลท่ีตนเตรียมไว ้เพื่อส่ือความหมายกบัผูอ่้านทางตวัอกัษร การเขียนในขั้นน้ี 
ยงัไม่ตอ้งคาํนึงถึงความถูกตอ้งในการใชภ้าษา แต่คาํนึงถึงเน้ือความเป็นหลกั 

      ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นหลงัการเขียน (Post-writing) ใหผู้เ้รียนไดท้บทวน ปรับปรุงแกไ้ข ตดั
ต่อ เพิ่มเติม หรือยอ้นไปสู่ขั้นตอนท่ี 1 หรือ 2 ใหม่ได ้เพื่อปรับแกต้ามคาํเสนอแนะหรือขอ้มูลยอ้นกลบั
จากผูอ่้าน เป็น การปรับทั้งดา้นเน้ือหาและความถูกตอ้งในการใชภ้าษา โดยจะปรับก่ีคร้ังก็ไดจ้นกว่าจะ
ไดง้านเขียนฉบบัสุดทา้ย คือ ฉบบัสมบูรณ์กิจกรรมในขั้นตอนน้ี ประกอบดว้ย 

 3.1   แลกเปล่ียนกนัอ่านงานเขียน เพื่อใหข้อ้มูลยอ้นกลบัดา้นเน้ือหา โดยครูแจกแบบ
ตรวจสอบเน้ือหาประกอบการอ่าน 

3.2   ปรับแกง้านเขียนตามขอ้มลูยอ้นกลบัจากผูอ่้าน 
  3.3  แลกกนัอ่านงานเขียนอีกคร้ัง เพื่อใหข้อ้มูลยอ้นกลบัดา้นการใชภ้าษา โดยครูจาก

แบบตรวจสอบการใชภ้าษาประกอบการอ่าน 
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  3.4  ปรับแกง้านเขียนตามขอ้มูลยอ้นกลบัอีกคร้ัง แลว้ส่งครูเพื่อการประเมินผลจะเห็น
ไดว้่า วิธีสอนการเขียนแบบเนน้กระบวนการน้ี ไดเ้นน้การใชค้วามคิดสติปัญญา และความสามารถใน
การใชภ้าษาประกอบกนั และยงัช่วยพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาประกอบกนั และยงัช่วยพฒันา
ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

             ทักษะการเขียนนั้ นเป็นทักษะท่ียากสําหรับนักเรียน เพราะเป็นทักษะในด้านการ
แสดงออก (Production) นกัเรียนตอ้งใชค้วามสามารถหลายๆดา้น เช่น คาํศพัท ์สาํนวน โครงสร้าง และ
กฎเกณฑท์างไวยากรณ์ ตลอดจนเคร่ืองหมายวรรคตอน และลีลาในการเขียน ดงันั้น ในการฝึกทกัษะใน
การเขียนนั้น ผูเ้ขียนจะตอ้งฝึกอยา่งเป็นระบบ โดยผา่นขั้นตอนการพฒันาทกัษะทั้ง 5 ขั้นตามท่ี ริเวอร์
สไดก้ล่าวไวคื้อ (Rivers. 1981: 245 – 255)  

1.  Copying เป็นการลอกแบบโดยการเขียนขอ้ความลงบนกระดานให้นักเรียน
คดัลอกลงสมุด หรือให้ลอกจากหนงัสือก็ได ้เพื่อให้นกัเรียนคุน้เคยกบัประโยค ตวัหนงัสือ โครงสร้าง
ของประโยค การใชอ้กัษรตวัใหญ่และเคร่ืองหมายวรรคตอนหรือจะให้นกัเรียนเขียนตามคาํบอกก็ได ้
ทั้งน้ีเป็นการทบทวนความจาํจากส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนมาแลว้ และแสดงถึงความสัมพนัธ์ของเสียงกบั
สญัลกัษณ์ดว้ย 

2.  Reproduction นกัเรียนจะหดัเขียนโดยตนเองมากขึ้น จากการเขียนส่ิงท่ีเขาจาํได้
จากเร่ืองท่ีอ่าน เขียนตามคาํบอก เขียนเร่ืองราวจากภาพ นกัเรียนจะนาํประโยคท่ีเคยคดัลอกมาใชด้ว้ยก็
ได ้

3.  Recombination  นกัเรียนจะนาํประโยคท่ีเคยเรียนมาทั้งจากการฟังและการอ่าน 
หรือประโยคท่ีเคยคดัลอก เคยจาํมาแลว้นั้น แต่ความซบัซอ้นมากข้ึนในดา้นรูปแบบของโครงสร้างต่างๆ
นาํมาเปล่ียนแปลงบางคาํ และนาํมาใชใ้ห้เหมาะสมกบัเร่ือง ซ่ึงนกัเรียนรู้จกัการใชต้ารางเทียบแทนและ
การเปล่ียนแปลงรูปประโยค เป็นตน้ 

4. Guided Writing  นกัเรียนมีอิสระในการเลือกใชค้าํ และโครงสร้างไวยากรณ์
และตอ้งการเรียนรู้ถึงความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียนดว้ย นกัเรียนควรสรุปย่อความได ้ครู
เป็นผูใ้ห้คาํแนะนําแก่นักเรียนท่ีมีปัญหา ตลอดจนนักเรียนท่ีชอบแปลภาษาของตนก่อนท่ีจะเขียน
ภาษาองักฤษ 

5.  Composition  นกัเรียนมีอิสรามากขึ้นในการเขียน รู้จกัการทาํเคา้โครงเร่ืองเอง 
และเขียนเร่ืองราวไดเ้องบา้ง ครูทาํหนา้ท่ีตรวจและแกไ้ข 
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               เพื่อเป็นการฝึกทกัษะในการเขียนภาษาองักฤษในขั้นตอนต่างๆ (สุไร  พงษท์องเจริญ 
2520: 133 – 134)  ไดเ้สนอกิจกรรมในการสอนเขียนไวด้งัน้ี คือ 

1.  การเขียนเพื่อฝึกส่ิงท่ีเรียนไปแลว้ใหเ้กิดความแม่นยาํ 
                                  1.1  ดา้นไวยากรณ์ ให้เขียนตามแบบฝึกหัดท่ีนกัเรียนไดเ้รียนมาแลว้ เช่น ฝึกจาก
ตารางเทียบแทน การเปล่ียนรูปประโยค การใชส้ถานการณ์แบบฝึกหัดในรูปบทสนทนา และการขยาย
ประโยค 

           1.2  ดา้นคาํศพัท ์ทาํแบบฝึกหดั เพื่อใหใ้ชค้าํศพัทท่ี์เรียนไปแลว้ ดว้ยวิธีหาคาํท่ีมี
ความหมายตรงกนั ตรงกนัขา้ม การใหค้าํจาํกดัความ ถอดความและวิธีใชค้าํเหล่านั้นในประโยค 

           1.3  แบบฝึกหัดตามบทอ่านท่ีทาํไปแลว้ในเร่ือง ให้เขียนตอบอย่างสั้นๆ หรือ
เขียนสรุปเรืองหรือให้เขียนใหม่แต่เลียนแบบบทอ่าน หรืออาจใชว้ิธีการเติมคาํในช่องว่างตามเร่ืองท่ี
อ่านไปแลว้ 

      2.  เขียนบทสนทนา 
            2.1  ต่อบทสนทนา เขียนเติม ขยายบทสนทนา 
            2.2  แปลเร่ืองเล่าเป็นบทสนทนา หรือเขียนบทสนทนาเป็นเร่ืองเล่า 
            2.3  เขียนบทสนทนาจากคาํท่ีกาํหนดใหห้รือเขียนบทสนทนาใหม่โดยใชก้าร

ถอดความ 
      3. การเขียนตามคาํบอก 
      4. การบรรยายภาพหรือส่ิงของ 
                   5. การเขียนเรียงความ 
     นอกจากน้ี อะโบเดอริน (Aboderin. 1986: 38 – 40)  ไดเ้สนอแนะกิจกรรมการสอน

เขียนไว ้3 ลกัษณะคือ 
1.  การเขียนท่ีมีการควบคุม  (Controlled Writing) 
2.  การเขียนแบบช้ีแนะ  (Guided Writing) 
3.  การเขียนแบบอิสระ  (Free Writing) 
1. การเขียนท่ีมีการควบคุม (Controlled Writing) ไดแ้ก่การเขียนในลกัษณะ

ต่อไปน้ี 
1.1  Copying  เป็นการคดัลอกฝึกการเขียนอยา่งง่ายๆใหก้บัเด็ก มีจุดมุ่งหมายให้

คุน้เคยกบัคาํศพัท์ รูปแบบประโยค ขอ้ความ การสะกดคาํ การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน การข้ึนตน้
ประโยค หรือการเขียนตวัอกัษรใหญ่เป็นตน้ 

1.2 Gap Filling  การเติมคาํให้สมบูรณ์ เป็นการฝึกการเขียนท่ีผูเ้ขียนตอ้งใช้
ความสามารถมากกว่าการลอก วิธีน้ีอาจจะทาํไดโ้ดย ครูผูส้อนนาํขอ้ความให้นักเรียนอ่าน 2-3 คร้ัง 
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หลงัจากนั้นจะตดัคาํใดคาํหน่ึงท้ิงไป แลว้ให้ผูเ้รียนใชค้วามสามารถในการหาคาํมาเติมในขอ้ความนั้น
ใหส้มบูรณ์ 

1.3  Controlled Composition Frame  การเขียนเรียงความให้อยูใ่นกรอบท่ี
กาํหนดให้ เป็นการฝึกเขียนท่ียากข้ึน โดยให้นักเรียนเลือกเอาส่วนต่างๆ ของภาษามารวมกนัให้เป็น
ประโยคเป็นขอ้ความนัน่เอง ครูผูส้อนจะใหค้าํต่างๆท่ีจาํเป็น โดยใหค้าํเหล่านั้นอยูใ่นรูปตาราง เช่น ให้
ประธานหลายๆตวั กริยาหลายๆตวั เป็นตน้ นกัเรียนจะตอ้งเลือกเอาคาํเหล่านั้นมาผกูเป็นประโยค เป็น
ขอ้ความเองตามความเหมาะสม 

1.4 Writing Down  เป็นการฝึกเขียนท่ีใชท้กัษะการฟังเป็นการเร่ิมกิจกรรม 
วิธีการ คือครูจะอ่านขอ้ความให้นักเรียนฟัง 2-3 คร้ัง หลงัจากนั้นครูจะให้นักเรียนเขียนเร่ืองหรือ
ขอ้ความนั้นๆให้มีขอ้ความใกลเ้คียงกบัเร่ืองท่ีครูอ่านให้ฝังมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้หรือครูอาจจะให้
นกัเรียนฟังเร่ืองจากเทปแลว้เขียนขอ้ความนั้นจากเทป 

1.5 Picture Writing  การเขียนโดยใชรู้ปภาพ ครูอาจจะหารูปภาพหรือการ์ตูน
ต่างๆท่ีเป็นเร่ืองมาใชส้อนนักเรียน นักเรียนตอ้งพยายามผกูให้เป็นเร่ืองตามความคิด จินตนาการและ
ประสบการณ์ของตนเอง ประโยคต่างๆตอ้งเร่ิมจากความคิดของนักเรียนเอง เม่ือนักเรียนไดค้วามคิด
และคาํศพัทต่์างๆเป็นพื้นฐานแลว้ครูใหน้กัเรียนเขียนเร่ืองนั้นๆตามรูปภาพท่ีกาํหนดให ้

1.6 Sentence Combining  การรวมประโยคเขา้ดว้ยกนัเป็นกิจกรรมอีกรูปแบบ
หน่ึงท่ีจะปูพื้นฐานความสามารถทางการเขียนไดดี้ โดยการให้ผูเ้รียนพยายามรวมประโยคที่มีใจความ
ใกลเ้คียงกนัเขา้ดว้ยกนั เช่น The boy is in the shop.  He is buying some shirts.  รวมประโยคเป็น  
The boy in the shop is buying some shirts. 

2. การเขียนแบบช้ีแนะ  (Guided Writing) เป็นการเขียนท่ีผูเ้ขียนตอ้งแสดง
ความสามารถและความคิดเห็นมากขึ้น ครูเป็นเพียงผูว้างโครงร่างและจุดสาํคญัๆ ใหเ้ท่านั้น ก่อนลงมือ
เขียน ผูเ้รียนควรอภิปรายร่วมกนัในหัวขอ้นั้นๆก่อนแลว้จึงเลือกใชค้าํให้เหมาะสมกบัส่ิงท่ีตนตอ้งการ
แสดงออก 

3. การเขียนแบบอิสระ  (Free Writing) เป็นทกัษะการเขียนขั้นสุดทา้ยท่ีผูเ้รียน
ตอ้งใชค้วามสามารถมาก ผูเ้รียนจะเลือกหัวขอ้เร่ืองท่ีจะเขียนเองและมีอิสระเต็มท่ีในการแสดงความ
คิดเห็น ผูเ้รียนตอ้งใชค้วามสามารถหลายๆดา้นเขา้มาผสมผสานกนั 

          จากการจดักิจกรรมการสอนเขียนและเทคนิคการเขียนขา้งตน้น้ี สรุปไดว้่า กิจกรรมการ
สอนเขียนถือว่าเป็นหัวใจสาํคญัของการฝึกเขียน แต่ละกิจกรรมผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกปฏิบติัไดโ้ดยตรง 
ลกัษณะของกิจกรรมท่ีหลากหลายนั้น ยัว่ยใุห้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากท่ีเคยฝึกเป็นรายบุคคล 
ไดฝึ้กการทาํงานเป็นกลุ่มเพื่อร่วมกนัหาทางฝึกฝนการใชภ้าษา อีกทั้งผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถใน
การใชภ้าษาจากง่ายไปสู่ยากไดดี้ข้ึนตามลาํดบัอีกดว้ย 
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                2.5 การวดัทกัษะการเขียน 
      นกัการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอแนะแนวทางในการวดัและประเมินผลการเขียนไวด้งัน้ี 

                      แฮริส  (Harris. 1998: 69 – 75) ไดใ้หห้ลกัการวดัทกัษะในการเขียน ซ่ึงควรพิจารณาจาก
องคป์ระกอบดงัน้ี 

1. วดัทกัษะดา้นไวยากรณ์และลีลาภาษา ไดแ้ก่ การวดัผูเ้รียนวา่มีความรู้ดา้นโครงสร้าง
ไวยากรณ์ท่ีเป็นแบบแผนของภาษาเขียนหรือไม่ 

2. วดัความสามารถในการเรียบเรียงขอ้ความ ไดแ้ก่ การวดัว่าผูเ้รียนสามารถเรียบเรียง
ขอ้ความท่ีตดัเป็นตอน แลว้ถูกสลบัตาํแหน่งให้เป็นประโยค หรือเป็นเร่ืองราวหน่ึงยอ่หนา้ไดถู้กตอ้ง
ตามลาํดบัเน้ือหาหรือไม่ 

3. วดัทกัษะดา้นการใชก้ลไกในการเขียน ไดแ้ก่ การวดัว่าผูเ้รียนใชเ้คร่ืองหมายวรรค
ตอน การข้ึนตน้ดว้ยตวัอกัษรใหญ่ การสะกดคาํไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                     นอกจากน้ี เฮดจ ์ (Hedge. 2005: 212) กล่าวว่าการวดัและการประเมินผลการเขียนถือตาม
ธรรมเนียมว่าเป็นพนัธกิจของครูผูส้อน และมกัเป็นพนัธกิจอนัหนักหน่วงท่ีผูส้อนตอ้งแบกรับไว ้ซ่ึง
ตอ้งทาํกันภายใต้ขอ้จาํกัดในเร่ืองเวลา ส่งผลให้ครูส่วนใหญ่เกิดความไม่พึงพอใจในผลการสอน 
อยา่งไรกต็าม เฮดจ ์กล่าววา่ การตรวจใหค้ะแนนจะยงัประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถ
พฒันาทกัษะการเขียนไดก้็ต่อเม่ือผูเ้รียนไดรั้บขอ้ช้ีแนะเสนอกลบัอนัจะนาํทางใหต้นสามารถเขียนใหม่
และตรวจแกผ้ลงานตวัเองได ้นอกจากน้ี เฮดจ ์ไดเ้สนอเกณฑก์ารใหค้ะแนนงานเขียนไวด้งัน้ี 

1.  การเรียบเรียงเน้ือหา 
2.  การเลือกใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์และคาํศพัท ์
3.  ความซบัซอ้นของโครงสร้างประโยค 
4.  ความถูกตอ้งทางไวยากรณ์ 
5.  ความคล่องแคล่วทางภาษา 

                      นอกจากน้ี บราวน์  (Brown. 2000: 356-358) กล่าวถึงองคป์ระกอบในการเขียนท่ีแตกต่าง
ไปจาก แฮริส และ เฮดจ ์ดงัน้ี 

1.  เน้ือหา (Content) มีการเช่ือมโยงดา้นเน้ือหาและพฒันาความคิด 
2.  การเรียบเรียงเน้ือหา (Organization) พิจารณาจากคาํนาํ การลาํดบัความคิดอยา่งมี

เหตุมีผล การสรุป และเน้ือหามีความยาวเหมาะสม 
3.  การใชภ้าษาในการส่ือสาร (Discourse) พิจารณาจากหัวเร่ือง ความกลมกลืนในแต่

ละยอ่หนา้ การโยงขอ้มูล และการใชค้าํ 
4.  การใชโ้ครงสร้างประโยคท่ีถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ (Syntax) 
5.  คาํศพัท ์(Vocabulary) 
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6. กลไกทางภาษา (Mechanics) พิจารณาจากการสะกดคาํ การใชเ้คร่ืองหมายวรรค
ตอน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในงานเขียน 

          การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาการประเมินงานเขียนของ เจคอบส์และคณะ (Jacobs et al., 
1989: 30) ซ่ึงใชช่ื้อว่า ESL Composition Profile เกณฑก์ารประเมินน้ีไดถู้กตีพิมพข้ึ์นเม่ือปีค.ศ. 1981 
ซ่ึงนบัวา่เป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายมากในสมยันั้น เน่ืองจากใชเ้ป็นเอกสารในการสมัมนาต่างๆและมี
การถ่ายเอกสารทิ้งไวต้ามหอ้งอาหารของมหาวิทยาลยั นอกจากน้ีไดมี้นกัศึกษาท่ีศึกษาทางดา้นการเรียน
ภาษาต่างประเทศไดว้ิเคราะห์เกณฑก์ารประเมินของเจคอบส์ซ่ึงแยกเป็นประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

           เกณฑห์รือลกัษณะเด่นในการประเมินเป็นเกณฑพ์ื้นฐานในการใชป้ระเมินการเขียนและ 
จาํนวนเกณฑที์ใชป้ระเมินคอ่นขา้งจาํกดัมีการแบ่งเป็นขอบเขตท่ีสมบูรณ์ทาํใหส้ะดวกในการประเมิน  
( เกณฑใ์นการประเมินน้ีไดแ้ก่  

- เน้ือหา (content)  เป็นการประเมินการเขียนวา่บทความนั้นอ่านแลว้รู้เร่ืองหรือไม่ มี 
ใจความหรือไม่ และมีใจความตรงประเดน็กบัหวัขอ้หรือไม่ 

-  การเรียบเรียง (organization) รวมถึงถอ้ยคาํท่ีคล่องแคล่ว การแสดงความคิดท่ี 
ชดัเจน กระชบั มีการเรียบเรียงอย่างดี มีการเรียงลาํดบัอย่างสมเหตุสมผล และการเขียนท่ีปะติดปะต่อ
กนั 

- คาํศพัท ์(vocabulary) เป็นการประเมินการเขียนวา่บทความนั้นมีการเลือกใชศ้พัท ์
หรือสาํนวนชั้นสูงหรือไม่ 

- การใชภ้าษา (language use) เป็นการประเมินการเขียนวา่บทความนั้นมีโครงสร้าง  
ไวยากรณ์ ตวัเลข การเรียงลาํดบัและหนา้ท่ีคาํ คาํนาํหนา้นาม คาํสรรพนาม และคาํบุพบทท่ีซบัซอ้นและ
มีประสิทธิภาพหรือไม่  

- กลไกทางภาษา (mechanics) เป็นการประเมินการเขียนวา่บทความนั้นมี 
ประสิทธิภาพในเร่ืองการสะกดคาํ เคร่ืองหมายวรรคตอน การใชต้วัอกัษรตวัใหญ่ การยอ่หนา้ และ
ลายมือ หรือไม่ 

1.  เกณฑท่ี์ใชป้ระเมินแต่ละเกณฑมี์การแบ่งเป็นมาตราส่วนอยา่งเหมาะสมและ 
ชดัเจนซ่ึงแบ่งเป็นระดบัดว้ยตวัเลขท่ีจาํกดัและสอดคลอ้งกนั ( ใชต้วัเลข 1, 2, 3, 4 สําหรับเกณฑ์การ
ประเมินแต่ละเกณฑ ์) 

2. เกณฑท่ี์ใชป้ระเมินแต่ละเกณฑซ่ึ์งแบ่งเป็นมาตราส่วนดว้ยตวัเลขมีการอธิบายใน 
แต่ละมาตราส่วนเก่ียวกบัความสามารถในการเขียนจาดระดบัดีมากจนถึงควรปรับปรุง ซ่ึงการอธิบาย
เช่นน้ีจะทาํใหผู้ป้ระเมินมีความชดัเจนและง่ายในการประเมินงานเขียน 
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              นอกจากน้ีเกณฑ์การประเมิน ESL Composition Profile ของเจคอบส์และคณะ 
สมควรท่ีจะไดรั้บการยกย่องเน่ืองจากเป็นเกณฑบ์อกความสามารถในการเขียนของนกัเรียนแต่ละคน 
ไม่ใช่การจดัระดบัของนักเรียน ทั้งน้ียงัเป็นการสนบัสนุนการประเมินความสามารถในการเขียนของ
นักเรียนท่ีค่อนขา้งมีความซับซ้อน ดังตวัอย่างเช่น นักเรียนอาจมีความสามารถสูงในดา้นการเขียน
เน้ือหา แต่มีความสามารถดอ้ยลงมาในดา้นกลไกทางภาษา ซ่ึงความซับซ้อนน้ีเหมาะสมสําหรับผูท่ี้มี
ความสามารถในการเขียนภาษาต่างประเทศแบบไม่สมํ่าเสมอ ซ่ึงจากลกัษณะดงักล่าวน้ีค่อนขา้งมีความ
แตกต่างจากการแบ่งคะแนนแบบองคร์วมซ่ึงไม่คาํนึงถึงความสามารถในการเขียนท่ีไม่เสมอกนัในแต่
ละด้าน  จากข้อดีดังกล่าวท่ีผู ้วิจัยยกมา  ผู ้วิจัยย ังมีความเห็นเก่ียวกับเกณฑ์การประเมิน  ESL 
Composition Profile ของเจคอบส์และคณะ เป็นเกณฑ์ท่ีมีความเป็นรูปธรรมซ่ึงสามารถประเมิน
ความสามารถในการเขียนไดถึ้ง 5 ดา้นดว้ยกนัแทนท่ีจะดูรวมๆในดา้นใดดา้นหน่ึง และแต่ละเกณฑท่ี์ใช้
ประเมินลว้นมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการเขียน มีการจดัลาํดบัอยา่งชดัเจนดว้ยตวัเลข ซ่ึงสะดวกสาํหรับ
ผูป้ระเมินในการประเมินงานเขียนอยา่งยติุธรรมและเป็นรูปธรรมและยงัสามารถใชเ้ป็นผลยอ้นกลบัให้
นกัเรียนไดเ้ห็นถึงการเขียนของตนว่าอยู่ในเกณฑใ์ดและนกัเรียนสามารถเขา้ใจไดโ้ดยง่ายว่าตนเองมี
ขอ้บกพร่องหรือมีความสามารถในดา้นใด 

      เจคอบส์ และคณะ (Jacobs; et.al. 1989: 69-105) ซ่ึงไดเ้สนอแนวทางในการตรวจและให้
คะแนนงานเขียนไวด้งัน้ี 

1.  การให้คะแนนเฉพาะด้าน เช่น ดูความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารของ
ผูเ้ขียนวา่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวห้รือไม่ 

2. การใหค้ะแนนภาพรวม ผูต้รวจอ่านใหค้ะแนนในภาพรวม ใชเ้วลาในการตรวจไม่มาก 
คะแนนจะสะทอ้นความเป็นจริงของผูต้รวจท่ีรู้สึกต่องานนั้นๆ 

3. การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ เป็นการให้คะแนนการใช้ภาษาในแต่ละด้าน มีความ
น่าเช่ือถือมากกว่าการให้คะแนนแบบภาพรวม แต่ใชเ้วลาในการตรวจค่อนขา้งมากเพราะตอ้งพิจารณา
ตามหวัขอ้ต่างๆ 

ทั้งน้ี เจคอบส์ ไดเ้สนอเกณฑก์ารวดัระดบัความสามารถในการเขียนไว ้4 ระดบั ดงัน้ี 
ระดบัท่ี 4 ดีมากถึงดีเยีย่ม (Very good to excellent) 
ระดบัท่ี 3 ปานกลางถึงดี (Average to good) 
ระดบัท่ี 2 อ่อนถึงพอใช ้(Poor to fair) 
ระดบัท่ี 1 อ่อนมาก  (very poor) 
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ส่วนเกณฑก์ารประเมินงานเขียนไดก้าํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนในภาพรวมไว ้5 ดา้น 
คือ 

1.  เน้ือหา 
2.  การเรียบเรียง 
3. คาํศพัท ์
4.   การใชภ้าษา 
5. กลไกทางภาษา 
นอกจากน้ีแลว้ เจคอบส์ ยงัไดก้าํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนงานเขียนแบบวิเคราะห์ ซ่ึง 

มีช่ือวา่ ESL Composition Profile ไวด้งัแสดงในตาราง 1 
 

ตาราง 1 เกณฑก์ารใหค้ะแนนงานเขียนแบบ ESL Composition Profile 
 

ด้าน   คะแนน ระดับความสามารถ    เกณฑ์ 

เนือ้หา   30-27                  ดีเยีย่มถึงดีมาก  มีความรู้ในเร่ืองท่ีเขียนเป็นอยา่งดี  เน้ือหามี
ความสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ท่ีกาํหนด และขยาย
ความได ้

            26-22                  ดีถึงปานกลาง มีความรู้ในเร่ืองท่ีเขียนพอประมาณ ขอ้มูลอยู่
ในวงจาํกดั เน้ือหาส่วนใหญ่สมัพนัธ์กบัหวัขอ้
เร่ืองแต่ขาดรายละเอียด 

              21-17                   พอใชถึ้งอ่อน แสดงความรู้จาํกดั เน้ือหานอ้ย การดาํเนินเร่ือง
ไม่ดีพอ 

              16-13                   อ่อนมาก ไม่แสดงความรู้ในเร่ืองท่ีเขียนเลย หรือไม่เพียง
พอท่ีจะประเมิน 

การเรียบ  20-18              ดีเยีย่มถึงดีมาก   แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน มีขอ้มูลมา 
เรียง   สนบัสนุน กระชบัไม่เยิน่เยอ้ เรียบเรียงเน้ือหา

ไดอ้ยา่งดี มีการจดัลาํดบัเหตุผลและความ
สอดคลอ้งไดดี้ 

               17-14                 ดีถึงปานกลาง การแสดงความคิดเห็นไม่ค่อยชดัเจน มีขอ้ความ
สนบัสนุนบา้งแต่ยงันอ้ยไป การเรียงลาํดบั
ขั้นตอนยงัไม่สมบูรณ์ มีความต่อเน่ืองและ
สอดคลอ้งกนัพอประมาณ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ด้าน   คะแนน ระดับความสามารถ    เกณฑ์ 

              13-10                  พอใชถึ้งอ่อน การแสดงความคิดเห็นไม่ชดัเจน การเรียบเรียง
เน้ือหาไม่ราบร่ืน ไม่ต่อเน่ืองกนั 

               9-7                     อ่อนมาก ไม่มีการเรียบเรียงเน้ือหาหรือไม่เพียงพอต่อการ
ประเมิน 

คาํศัพท์  20-18                ดีเยีย่มถึงดีมาก   สามารถใชศ้พัท ์สาํนวนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
มีความรอบรู้ในรูปแบบของคาํ 

              17-14                 ดีถึงปานกลาง ใชศ้พัท ์สาํนวนผดิบา้งบางคร้ัง แต่ยงัส่ือ
ความหมายได ้

              13-10                พอใชถึ้งอ่อน ใชศ้พัทใ์นวงจาํกดั ใชศ้พัทแ์ละสาํนวนผดิบ่อย 
ความหมายคลุมเครือ 

               9-7                    อ่อนมาก มีความรู้เร่ืองศพัทแ์ละสาํนวนนอ้ยมากหรือไม่
เพียงพอต่อการประเมิน 

การใช้   25-22                ดีเยีย่มถึงดีมาก ใชโ้ครงสร้างซบัซอ้นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ภาษา                พบขอ้ผดินอ้ยมากในเร่ืองความสอดคลอ้ง

ระหวา่งประธานและกริยา กาล จาํนวน การ
เรียงคาํตามหนา้ท่ี คาํนาํหนา้นาม คาํสรรพนาม 
คาํบุพบท 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ด้าน   คะแนน ระดับความสามารถ    เกณฑ์ 

             21-18                 ดีถึงปานกลาง ใชโ้ครงสร้างง่ายๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มี
ปัญหาเลก็นอ้ยในการใชโ้ครงสร้างท่ีซบัซอ้น 
แต่ความหมายส่วนใหญ่ยงัชดัเจน 

            17-11                 พอใชถึ้งอ่อน มีปัญหามากในเร่ืองโครงสร้างประโยค ทั้ง
โครงสร้างประโยคซบัซอ้นและธรรมดา มี
ขอ้ผดิพลาดบ่อยคร้ัง ความหมายคลุมเครือ 
สบัสน 

           10-5                    อ่อนมาก ไม่สามารถสร้างประโยคได ้มีขอ้ผดิพลาด
มากมาย ส่ือสารไม่ไดห้รือไม่เพียงพอต่อการ
ประเมิน 

กลไก                                    
ทางภาษา 
           5                      ดีเยีย่มถึงดีมาก มีความรู้ในเร่ืองรูปแบบการใชภ้าษา พบขอ้ 

ผดิพลาดนอ้ยมากในเร่ืองการสะกดคาํ การใช ้   
เคร่ืองหมายต่างๆ การใชต้วัอกัษรตวัใหญ่ 

              4                       ดีถึงปานกลาง                    พบขอ้ผดิพลาดในการสะกดคาํ การใช ้       
เคร่ืองหมายต่างๆ การใชต้วัอกัษรตวัใหญ่และ 
การยอ่หนา้ แต่ยงัส่ือความหมายได ้

              3                       พอใชถึ้งอ่อน ผดิบ่อยในเร่ืองการสะกดคาํ การใช ้       
เคร่ืองหมายต่างๆ การใชต้วัอกัษรตวัใหญ 
และ การยอ่หนา้ ลายมืออ่านไดย้าก ความหมาย                 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ด้าน  คะแนน  ระดับความสามารถ         เกณฑ์ 

                                                                                       คลุมเครือ สบัสน 
            2                          อ่อนมาก ไม่มีความรู้ในเร่ืองรูปแบบการใชภ้าษา ลายมือ

อ่านไม่ออก หรือไม่เพียงพอต่อการประเมิน 
 

 
ท่ีมา: Jacobs; et. al. (1981). Testing ESL Composition. P.30. 

 
    สรุปไดว้่า การวดัวามสามารถดา้นการเขียนภาษาองักฤษ เป็นการวดัในดา้นของหลกัการใช้
ภาษา ได้แก่ ไวยากรณ์ การใช้คาํศพัท์ เคร่ืองหมายวรรคตอนเป็นตน้ อีกส่วนหน่ึงเป็นการวดัด้าน
ความคิด จินตนาการ รูปแบบ ลีลาในการใชภ้าษาในการส่ือสาร  
    ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกแบบประเมินงานเขียนโดยดดัแปลงจากเกณฑข์อง เจคอบส์ 
และคณะ (Jacobs; et.al.: 69-105) เน่ืองจากครอบคลุมองคป์ระกอบต่างๆของงานเขียน มีความเท่ียงตรง
ในการให้คะแนน ซ่ึงจะทาํให้ผูเ้รียนทราบขอ้บกพร่องในงานของตน และสามารถนาํไปแกไ้ขและ
พฒันาความสามารถในการเขียนของตนเองไดต่้อไป 
 

3. เอกสารเกีย่วกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
                3.1 สาระสําคญักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ 
สามารถใชภ้าษาต่างประเทศส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ
ในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคม
โลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงัสงัคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย
สาระสาํคญัดงัน้ี 

- ภาษาเพื่อการส่ือสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด  อ่าน  และเขียน 
แลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นาํเสนอขอ้มูลความคิดรวบยอด
และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ และสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม 
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- ภาษาและวฒันธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
ความสมัพนัธ์ ความเหมือน ความแตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและวฒันธรรม
ไทย และนาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

- ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใชภ้าษาต่างประเทศในการ
เช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้และเปิดโลกทศัน์
ของตน 

- ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก การใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ 
ประกอบอาชีพ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสงัคมโลก (กรมวิชาการ.2546: 221) 
                       3.2  โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั  
                     หลกัสูตรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั เป็นหลกัสูตร
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 (ช่วงชั้นท่ี 2) และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 (ช่วงชั้นท่ี 3) ซ่ึงประกอบไปดว้ยสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มตามท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กาํหนดไว ้โดยการ
จดัสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยองคค์วามรู้ ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์ดงัน้ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และวฒันธรรมการใช้
ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร การแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ (โรงเรียนสาธิต มศว ปทุม
วนั.2553: 6) 

3.3  หลกัสูตรวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1โรงเรียนสาธิต 
มหาวทิยาลยัศรีนคริ นทรวโิรฒ ปทุมวนั 
                  ศึกษาคาํศพัท์ วลี สํานวน ประโยค บทสนทนาที่ใชใ้นชีวิตประจาํวนั ภาษาท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ หน่าท่ีทางภาษาในหัวเร่ืองท่ีหลากหลาย การถามและบอกทาง การกล่าว
อยา่งสุภาพ การบรรยายสถานท่ี (โครงงาน Holiday Magazine) การรับและสนทนาทางโทรศพัท ์การ
เลือกซ้ือเส้ือผา้ การแสดงความคิดเห็น รวมทั้งบทอ่านหรือขอ้ความเก่ียวกบั ไปรษณียบตัรท่องเท่ียว 
หัวขอ้ในหนังสือพิมพ์ การจองโรงแรม คาํแนะนาํเก่ียวกบัแฟชั่น (โครงงาน Fashion Varieties)  
ประกาศของหาย การเขียนโฆษณาสินคา้ (โครงงาน Shopping) โดยกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้มีอุปนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง รวมทั้งมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
              จากจุดประสงคใ์นหลกัสูตรหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และ 
หลกัสูตร วิชาภาษาองักฤษพื้นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1จะเห็นว่าสอดคลอ้งกับหลกัการสอนด้วย
โครงงาน กล่าวคือ นกัเรียนไดใ้ชภ้าษาในการส่ือสารทั้งการพูดนาํเสนอโครงงานและการเขียนบรรยาย 
เช่น เขียนบรรยายสถานท่ี เขียนเปรียบเทียบ และเขียนโนม้นา้ว  โดยนกัเรียนไดท้าํโครงงานไปพร้อม
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กบัเน้ือหาในหลกัสูตร โดยท่ีนกัเรียนไดฝึ้กการใชภ้าษาองักฤษเพิ่มข้ึนจากการจดักิจกรรมการสอนดว้ย
โครงงาน 
 

4. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
                ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษารวบรวมงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํโครงงานดงัน้ี 
         4.1 งานวจัิยในประเทศ 
                     สุธาทิพย ์   สุดหนองบวั  (2545) วิจยัผลของการเรียนวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและ
ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการสอนโดยใชโ้ครงงาน ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
พฒันาการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนักเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้โครงงานและเพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการสอนโดยใชโ้ครงงาน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเมืองร้อยเอด็ สาํนกังานการประถมศึกษา อาํเภอเมืองร้อยเอด็ สาํนกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีกาํลงัเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2544 1 ห้องเรียน จาํนวน 41 คน 
ท่ีไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองใชรู้ปแบบการวิจยัท่ีมี
กลุ่มทดลองกลุ่มเดียวทาํการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design)  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัร้ังน้ีประกอบดว้ย แผนการสอนวิชาภาษาองักฤษแผนการจดักิจกรรมโครงงาน 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ
การสอนโดยใชโ้ครงงาน แบบบนัทึกการสอนของครู  ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาองักฤษคิดเป็นร้อยละ 81.42 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑค์วามรอบรู้ท่ีกาํหนดไวร้้อยละ 70 ของคะแนน
เตม็และมีจาํนวนนกัเรียนท่ีมีคะแนนผา่นเกณฑค์วามรอบรู้ท่ีกาํหนดไว ้คิดเป็นร้อยละ 82.93 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑจ์าํนวนนกัเรียนท่ีกาํหนดไวร้้อยละ 70 ของจาํนวนนกัเรียนทั้งหมดและจากการตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนใช้โครงงานใน 3 ประเด็น พบว่าประเด็นแรกเน้ือหาของ
โครงงานนักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโครงงานช่วยส่งเสริมให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์น
ระดบัมากท่ีสุด ประเด็นท่ี 2 ในดา้นกระบวนการในการทาํโครงงานของนกัเรียน นกัเรียนส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่า โครงงานไดฝึ้กความเป็นผูน้าํและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในระดบัมากถึงมาก
ท่ีสุด ประเด็นท่ี 3 ในด้านการนําเสนอโครงงาน นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการนําเสนอ
โครงงานทาํใหเ้กดความภาคภูมิใจในผลงานและสามารถนาํโครงงานไปใชใ้นชีวิตจริงไดใ้นระดบัมาก
ท่ีสุด 
        สุริยา  จนัทร์เนียม (2541) วิจยั โครงงานภาษาองักฤษเพื่อพฒันาศกัยภาพและคุณลกัษณะ
ของผูเ้รียน ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงการพฒันาศกัยภาพดา้นการใชภ้าษาองักฤษ  และคุณลกัษณะ
ของผูเ้รียนดว้ยโครงงานภาษาองักฤษ โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการ
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เรียนภาษาไทย-สงัคมศึกษา-ภาษาองักฤษ ท่ีเรียนวิชาภาษาองักฤษ โครงงาน ปีการศึกษา 2541 โรงเรียน
คุรุประชาสรรค ์อาํเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท จาํนวน 30 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งทาํโครงงาน 3 โครงงาน 
แลว้นาํผลท่ีไดม้าสรุปเป็นการพฒันาดา้นศกัยภาพ และดา้นคุณลกัษณะ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวางแผนปฏิบัติงาน และ
ประเมินผลตามโครงงาน และแบบประเมินคุณลกัษณะดา้นความรับผดิชอบในการทาํงาน ความร่วมมือ
ในกาทาํงาน และความเช่ือมัน่และกลา้แสดงออกผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างปฏิบติัตามโครงงาน
ภาษาองักฤษโดยมีศกัยภาพทางดา้นการใชภ้าษาในการวางแผน การปฏิบติังานตามแผน การประเมินผล
งานสูงข้ึน และพฒันาคุณลกัษณะของตนเองดา้นความร่วมมือการทาํงาน ความรับผดิชอบในการทาํงาน 
ความเช่ือมัน่และกลา้แสดงออกในระดบัสูง 
           ศรีอุทยั  ศรีสนธ์ิ  (2551) วิจยัว่า การศึกษาสภาพการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานของครู
โรงเรียน วดัไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สังกดั สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2 โดยมีจุดประสงค ์
คือ 1. เพื่อศึกษาสภาพการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานของครูวดัไร่ขิง 2. เพื่อศึกษาระดบัปัญหาการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการดาํเนินงานเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง คือ ครูท่ีมีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จาํนวน 31 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองคือ แบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า     
1. สภาพการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นจุดมุ่งหมายของโครงงาน ดา้นลกัษณะของ
โครงงาน และดา้นประเภทของโครงงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมากทั้ง 3 ดา้น  2. ปัญหาของการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงานตามความคิดเห็นของครูทั้ง 3 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง  3. ขอ้เสนอแนะแนวทาง
ในการดาํเนินงานเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน กล่าวคือ การอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบั
กิจกรรมโครงงาน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง ส่งเสริมการสัมมนาดูงานจากโรงเรียนท่ีเป็นตน้แบบ
การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน จดัหาเอกสาร ตาํรา เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเพิ่มเติม มี
การนิเทศ สอนแนะ และมีการจดัหาส่ือ อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั 

            กมลรัตน์  สันติคุณากุล  (2547) ไดศึ้กษาผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น
โครงงานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนนาหลวง  เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในด้านการใช้
ภาษาองักฤษเร่ือง Past Simple Tense สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีความสามารถใน
การใชภ้าษาองักฤษในรูปของ Past Simple Tense ทั้งการอ่าน การเขียน การตั้งคาํถามและตอบคาํถาม 
การใชค้าํศพัทแ์ละประโยคในรูปของ Past Simple Tense แต่งเร่ืองราวท่ีตนเองสนใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และสามารถนาํเสนอผลงานของตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้งคล่องแคล่วหลงัจากไดรั้บการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเนน้โครงงานภาษาองักฤษ 
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                 สิริพร   ศรีสมวงษ์  (2549) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5  โดยมีจุดประสงค์คือ เพื่อศึกษาผลการจัดเรียนรู้แบบโครงงานภาษาอังกฤษในการพฒันา
ความสามารถในการใชภ้าษาของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  และเพื่อศึกษาผลการจดัเรียนรู้
แบบโครงงานภาษาองักฤษเพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนอสัสัมชญั  แผนก
ประถม ปีการศึกษา 2547 จาํนวน 1 ห้องเรียน 50 คน โดยใชว้ิธีสุ่มแบบเจาะจง จากห้องเรียนท่ีผูว้ิจยั
ได้รับมอบหมายให้เป็นผูส้อน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
โครงงาน  แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ  แบบบนัทึกพฤติกรรมคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์และแบบประเมินตนเองด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน  และ เกณฑ์การ
ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนักเรียน  ผลการวิจยัพบว่า  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
ดว้ยโครงงานมีความสามารถในการใชภ้าษาสูงข้ึนกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั .01 ซ่ึงคิดเป็นค่าเฉล่ีย
สูงข้ึน 6.66  และ นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์นัไดแ้ก่ ทกัษะการคิด ทกัษะการแสวงหาความรู้ 
คุณลกัษณะความรับผดิชอบ คุณลกัษณะความร่วมมือ สามคัคี คุณลกัษณะการกลา้แสดงออกสูงข้ึนกว่า
ก่อนเรียน 
           ศุภศิริ   โสมาเกตุ (2544)  ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนและความ 
พึงพอใจในการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างการเรียนรู้โดยโครงงาน
กับการเรียนรู้ตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนหลักเมือง 
มหาสารคาม อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2543 ไดม้าโดยการเลือกแบบ
เจาะจงและแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดว้ยวิธีการจบัฉลากโดยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/6 เป็น
กลุ่มควบคุม จาํนวน 45 คน และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/7 เป็นกลุ่มทดลอง จาํนวน 45 คน ผลการวิจยั
พบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนรู้โดยโครงงานมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมซ่ึงเรียนรู้
ตามคู่มือครู 
           ขนิษฐา  นาคนอ้ย (2550) ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานท่ีมีต่อความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยมีวัตถุประสงค์คือ  
1. เพื่อศึกษาระดบัความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนรู้
ดว้ยโครงงาน   2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนก่อน
และหลงัไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน  3.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาองักฤษของ
นกัเรียนก่อนและหลงัไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน  4. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกลา้แสดงออกในการ
ใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนก่อนและหลงัไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  



46 

 

กาํแพงเพชร  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2549 จาํนวน 35 คน ใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) เคร่ืองมือในการทดลองคือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน แบบทดสอบในการวดั
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ  แบบประเมินงานปฏิบติั  แบบสอบถามวดัความพึงพอใจในการ
เรียนภาษาองักฤษดว้ยโครงงาน  แบบสอบถามพฤติกรรมกลา้แสดงออกในการใชภ้าษาองักฤษดว้ย
โครงงาน และ แบบบนัทึกการเรียนรู้ ผลการทดลองพบว่า 1. ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยโครงงานอยูใ่นระดบัพอใช ้ 2. ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของ
นักเรียนหลงัการเรียนรู้ด้วยโครงงานสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01   
3.  ความพึงพอใจในการเรียนภาษาองักฤษของนักเรียนหลงัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   4.  พฤติกรรมกลา้แสดงออกในการใชภ้าษาองักฤษของ
นกัเรียนหลงัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานสูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    
     3.2 งานวจัิยในต่างประเทศ 

          อีริง เจเน็ต หลุยส์ (Eyring, Janet Louise. 2002)  ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบัทกัษะในการ
โตต้อบของนกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองท่ีไดรั้บการสอนแบบโครงงาน 
(Student Responses In ESL Project work Instruction) เพื่อตอ้งการศึกษาทกัษะในการโตต้อบและเจต
คติต่อการสอนแบบโครงงาน โดยวดัจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การทาํรายงานและการทดสอบ ผล
การศึกษาพบว่า ทกัษะทางภาษาโดยรวมไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
กลุ่มควบคุมมีทกัษะการเดาความหมายของคาํศพัทจ์ากบริบทสูงกว่ากลุ่มทดลอง ในขณะท่ีกลุ่มทดลอง
มีทกัษะในการเขียนเพื่อส่ือความหมายสูงกวา่กลุ่มควบคุม 
           ทอร์พ  (Thorp. 1997) ทาํการวิจยัการทดลองใชโ้ครงงานกบันกัเรียนมหาวิทยาลยัปีท่ี 1 
ผลการวิจยัพบว่า การให้นักเรียนทาํโครงงานช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาการตระหนักในความรับผิดชอบ 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง และการพฒันาทางดา้นการศึกษาและการเรียนรู้ของนกัเรียน แต่ส่ิงท่ีควรคาํนึงถึง 
คือ การพิจารณาเร่ืองความตอ้งการดา้นภาษาของนกัเรียน การคาํนึงถึงหวัขอ้ท่ีอยูใ่นความสนใจและหา
ขอ้มูลง่าย และไม่ควรฝืนความรู้สึกท่ีตอ้งสัมภาษณ์เจา้ของภาษา แต่โดยภาพรวมการทาํโครงงาน
ประสบความสําเร็จและช่วยลดบทบาทครูให้เป็นผูช่้วยเหลือ แนะนาํเพื่อนักเรียนมีการตดัสินใจของ
ตนเอง มรอิสระในการเรียนรู้ 
            โฮวิค (Howick. 1992)  ศึกษาเฉพาะกรณีของเด็กนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 ในการทาํ
โครงงานวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิและเจตคติต่อส่ิงแวดลอ้มทางทะเล กลุ่มตวัอยา่งเป็น
นักเรียนจาํนวน 19 คน ผลการศึกษาพบว่านักเรียนท่ีผ่านกิจกรรมโครงงานเป็นเวลา 22 วนั มีความรู้
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทางทะเลสูงข้ึน หลงัการทาํกิจกรรมนกัเรียนเปล่ียนเจตคติจากการมองส่ิงแวดลอ้ม
ดา้นความงามทางทศันียภาพเป็นปัญหาด้านมลภาวะ และกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ส่งเสริมเจตคติในทางบวกต่อแนวคิดดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
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  คราจซิค  (Krajcik. 2003) ไดศึ้กษารูปแบบการใหค้วามช่วยเหลือของครูมธัยมศึกษา
ตอนตน้ในการดาํเนินงานโครงงานของนกัเรียน ผลการศึกษาพบว่า การสอนโครงงานไดมี้การนาํไปใช้
จดักิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพหอ้งเรียนท่ีแตกต่างกนั โดยนกัเรียนจะเป็นผูด้าํเนินการศึกษาคน้ควา้จาก
เร่ืองท่ีตนเองสนใจ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับบทเรียนและดําเนินการค้นคว้า ปรึกษาและใช้
เทคโนโลยี เน่ืองจากการสอนโดยโครงงานมีการดาํเนินการท่ีแตกต่างจากการสอนวิธีอ่ืนๆ  ผูส้อน
จาํเป็นตอ้งให้ความช่วยเหลือ และเอาใจใส่อย่างมากกบันักเรียนท่ีเรียนอ่อน นกัเรียนท่ีเก่งจะสามารถ
ช่วยเหลือตวัเองได ้นักเรียนจะเป็นผูด้าํเนินการศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ ใชชี้วิตการศึกษา
คน้ควา้ ปรึกษา ใชเ้ทคโนโลยี มีการประสานงานเพื่อขอความร่วมมือ ผูส้อนตอ้งประสานงานเพื่อขอ
ความร่วมมือความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งดา้นเน้ือหา และเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการ
พิจารณาโครงงานของนกัเรียน สาํหรับนกัเรียนจะวางแผนโครงงานตามความคิดและประสบการณ์ ซ่ึง
จะมีการร่วมมือกันเองเม่ือประสบปัญหา หรือเม่ือโครงงานมีความสัมพนัธ์กับโครงงานของผูอ่ื้น
ลกัษณะการสอนโครงงาน ความร่วมมือ การให้ความช่วยเหลือ การดาํเนินงานและผลท่ีไดรั้บจาก
โครงงานทาํให้ทราบว่า การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นการเรียนแบบร่วมมือ ผลท่ีไดจ้าก
โครงงานเป็นการพฒันาความคิดรวบยอดและสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ทางวิชาการของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 
                          อีริง (Eyring. 1989) ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบัประสบการณ์ของครูและการตอบสนองของ
นักเรียนในการสอนตามโครงงานภาษาองักฤษในฐานะภาษาที่สอง กรณีศึกษาการทดลองการใช้
โครงงาน โดยครูไม่เคยใชโ้ครงงานมาก่อน ส่วนการสอนนั้นใชห้ลากหลายวิธี แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุม ปรากฏวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองแสดงความพอใจต่อกิจกรรมต่างๆในโครงงาน 
สัมฤทธิผลทางดา้นการเรียนรู้ภาษาของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคญั ดา้นการฟัง การอ่าน 
ไวยากรณ์ และการเขียน ก็ไม่แตกต่างกนั แต่การทดสอบดว้ยวิธีต่างๆ กลุ่มควบคุมทาํไดดี้กว่ากลุ่ม
ทดลอง กลุ่มควบคุมทาํขอ้สอบดา้นคาํศพัทไ์ดดี้กวา่กลุ่มทดลอง ในขณะท่ีกลุ่มทดลองทาํโครงงานเขียน
ได้คล่องกว่ากลุ่มควบคุม ส่วนครูประสบปัญหาหลายประการ เช่น ครูจดัทาํโครงงานอย่างลาํบาก
เน่ืองจากไม่เคยใช้โครงงานมาก่อน ครูตอ้งทาํหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัทาํอุปกรณ์ เป็นแหล่งขอ้มูลและเป็น
ผูจ้ดัการ และวิธีการประเมินผลตอ้งปรับปรุงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินเพื่อน
แบะใหก้ารประเมินนั้นเป็นกลาง และยดืหยุน่ได ้
               จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้่า การสอนการเขียนภาษาองักฤษดว้ยโครงงานทาํให้
ผูเ้รียนเกิดความตระหนักในการใช้ภาษา มีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพิ่มข้ึนเน่ืองจากผูเ้รียนได้
ปฏิบติังานจริง ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น 
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              จากความสาํคญัของการเขียนตามท่ีไดก้ล่าวมา จะเห็นไดว้่าทกัษะการเขียนนั้นควรเร่ิม
มีการฝึกฝนมาตั้งแต่เดก็และตอ้งมีการฝึกฝนอยา่งต่อเน่ือง แต่เน่ืองจากทกัษะการเขียนเป็นกระบวนการ
ท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น ดงันั้นจึงทาํให้เด็กไม่ค่อยหึความสนใจในการฝึกฝนทกัษะการเขียนเท่าใดนกัและ
เน่ืองจากครูผูส้อนมีภาระงานค่อนขา้งมากทาํให้มีเวลานอ้ยท่ีจะฝึกทกัษะการเขียนและตรวจงานเขียน
ของนกัเรียน การสอนเขียนท่ีดีนั้นไม่ใช่เพียงแค่การสอนไวยากรณ์แก่นกัเรียนเท่านั้น การท่ีจะร้อยเรียง
ถอ้ยคาํออกมาเป็นภาษาเขียนไดน้ั้นนกัเรียนตอ้งมีการฝึกฝนอยา่งต่อเน่ือง ไม่ใช่เพียงแค่การเขียนใหถู้ก
หลกัไวยากรณ์เท่านั้น ความคิดนบัวา่มีบทบาทอยา่งมากในการเขียน เพราะถา้ยงัไม่มีความคิด การเขียน
ก็จะไม่สามารถเกิดข้ึนได ้ ดงันั้นจะเห็นไดว้่าหลกัการสอนเขียนท่ีดีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของการสอน
แบบโครงงาน เพราะมีการระดมความคิด ไดล้งมือทาํ และเขียนส่ือสารเพื่อนาํเสนอในทา้ยท่ีสุด การ
เรียนรู้ร่วมกันแบบโครงงานทาํให้นักเรียนเกิดความคิดท่ีหลากหลายและจากการที่ได้ฝึกการทาํ
โครงงานตามขั้นตอนต่างๆตั้งแต่ก่อนเร่ิมทาํโครงงาน นักเรียนมีโอกาสไดฝึ้กไวยากรณ์และคาํศพัท์
ต่างๆ เม่ือเร่ิมทาํโครงงานนกัเรียนไดมี้โอกาสทาํงานร่วมกบัเพื่อน ทาํใหเ้กิดความคิดท่ีหลากหลาย และ
ในขั้นตอนสุดทา้ยนกัเรียนตอ้งเขียนส่ือสารเก่ียวกบัโครงงาน ซ่ึงวิธีการฝึกทกัษะการเขียนโดยอาศยัการ
เขียนแบบโครงงานทาํให้นกัเรียนไม่รู้สึกเลยว่าตวัเองกาํลงัถูกฝึกการเขียนอยู่ นกัเรียนจะมีความสนุก
และเพลิดเพลินในการไดท้าํงานร่วมกบัเพื่อนและไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรคอ์ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงวิธีการน้ีจะทาํ
ใหน้กัเรียนไม่รู้สึกเบ่ือในการเขียน เพราะเป็นการเขียนนาํเสนอผลงานของตน นกัเรียนจะรู้สึกภูมิใจใน
ผลงานและมีความตอ้งการท่ีจะเขียนนาํเสนอให้ผูอ่ื้นไดท้ราบ นักเรียนจะไม่มีความรู้สึกว่ากาํลงัถูก
บงัคบัให้เขียนเหมือนการสอนเขียนโดยทัว่ไป ซ่ึงถึงแมก้ารสอนเขียนจะมีการนําเสนอท่ีน่าสนใจ
เพียงใด ไม่วา่จะเป็นการใหดู้การ์ตูนหรือฟังเพลง แลว้ใหน้กัเรียนเขียนในขั้นตอนสุดทา้ย นกัเรียนก็ยงัมี
ความรู้สึกว่ากาํลงัถูกบงัคบัให้เขียนอยูน่ัน่เอง ดงันั้นขา้พเจา้จึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาทกัษะการเขียน
ของนกัเรียนโดยการเรียนการสอนดว้ยโครงงานตามเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมด 
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บทที ่3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
   การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการใชว้ิธีการสอนภาษาองักฤษแบบโครงงาน
เพื่อพฒันาความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั ผูว้ิจยัไดด้าํเนินตามขั้นตอนดงัน้ี 

1.  การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
4.  การจดักระทาํและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 
   ประชากร 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2552 ทั้งหมด 7 ห้องเรียน จาํนวน 
350 คน 
    กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จาํนวน 1 ห้องเรียน จาํนวน  
50 คน ไดม้าจากการสุ่มนกัเรียนแบบเจาะจงคือ หอ้งเรียนท่ีทางโรงเรียนมอบหมายใหผู้ว้ิจยัทาํการสอน 
การจดักลุ่มเป็นการคละความสามารถทางภาษาองักฤษจากคะแนนการสอบกลางภาค และปลายภาค
เรียนท่ี  1 ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีสมาชิกจาํนวน 6 คน  7 กลุ่ม และ 7 คน 1 กลุ่ม ซ่ึงแบ่งนกัเรียนเป็น นกัเรียนท่ี
มีความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัเก่ง 2 คน ปานกลาง 2 คน และ อ่อน 2 คน 
   แบบแผนในการวจัิย 
   การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากห้องเรียนท่ีผูว้ิจยัไดรั้บผดิชอบในการสอน (Purposive 
Sampling) 
   ระยะเวลาในการทาํวจัิย 
   ดาํเนินการวิจยัในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2552 โดยใชร้ะยะเวลาในการทดลองในหอ้งเรียน 
11 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวมเป็น 22 คาบ  คน้ควา้นอกหอ้งเรียน 3 สัปดาห์ รวมใช้
เวลาในการวิจยัทั้งส้ิน 14 สปัดาห์ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
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1. โครงงาน Holiday Magazine ใชเ้วลาเรียน 8 คาบ (ก่อนทาํโครงงาน 1 คาบ รวบรวม
ขอ้มูล 6 คาบ และสรุปผลโครงงาน 1 คาบ ) เวลาในการทาํโครงงานนอกเวลาเรียน 1 สปัดาห์  

2.  โครงงาน Fashion Varieties ใชเ้วลาเรียน 7 คาบ (ก่อนทาํโครงงาน 1 คาบ รวบรวม
ขอ้มูล 5 คาบ  และสรุปผลโครงงาน 1 คาบ ) เวลาในการทาํโครงงานนอกเวลาเรียน 1 สปัดาห์  

3.  โครงงาน Incredible Shop ใชเ้วลาเรียน 7 คาบ (ก่อนทาํโครงงาน 1 คาบ รวบรวมขอ้มูล 
5 คาบ และสรุปผลโครงงาน 1 คาบ ) เวลาในการทาํโครงงานนอกเวลาเรียน 1 สปัดาห์  
               ใชเ้น้ือหาตามท่ีระบุไวใ้นรายวิชาภาษาองักฤษพื้นฐาน 1 อ.31101  มาสร้างเป็นแผนการสอน
การเขียนตามแนวการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยมีหวัขอ้ในการทาํโครงงานดงัต่อไปน้ี 
 
ตาราง 2 เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

บทเรียน หวัขอ้โครงงาน โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ 

ประเภทของการเขียน 

Holidays Holiday Magazine Present Simple เขียนบรรยายสถานท่ี 
เขียนแนะนาํสถานท่ี 

Image Fashion Varieties Comparison เขียนเปรียบเทียบพร้อม
ทั้งแสดงเหตุผล 

Shopping Incredible Shop Predictions  
(will and won’t) 

เขียนจูงใจ 
 

 
     จุดประสงคใ์นการเลือกหวัขอ้เน้ือหาเหล่าน้ีในการทาํโครงงาน คือ 

      หวัขอ้เหล่าน้ีอยูใ่นหนงัสือเรียนของนกัเรียน กล่าวคือ เร่ือง Holiday  อยูใ่นบทที 9 เร่ือง 
fashion อยูใ่นบทท่ี 11 และเร่ือง Shopping อยูใ่นบทท่ี 14 สาํหรับเหตุผลท่ีผูว้ิจยัเลือกสามหวัขอ้น้ีในการ
ทาํเป็นโครงงาน กล่าวคือผูว้ิจยัมีความเห็นว่าหัวขอ้เหล่าน้ีอยู่ในความสนใจของนักเรียน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ เร่ือง Fashion และ Shopping ทาํใหน้กัเรียนสามารถหาเหตุผลมาเขียนสนบัสนุนโครงงานของ
ตนไดห้ลากหลาย และยงัใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงาน นอกจากน้ีเร่ือง Holiday เป็นเร่ืองท่ี
อยูใ่กลต้วันกัเรียนท่ีพบไดใ้นชีวิตประจาํวนัและนกัเรียนทุกคนมีประสบการณ์เก่ียวกบัการท่องเท่ียว มี
ความสะดวกในการหารูปภาพและขอ้มูลมาใชใ้นการทาํโครงงาน  
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การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
                เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
            แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
1.1  แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ ก่อน-หลงัการทดลอง 
1.2 เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ 
1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อโครงงานภาษาองักฤษ 
1.4 แบบบนัทึกการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน (Learning Log) 

 

1. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง 
     แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ดําเนินการสร้างแผนการสอนตามขั้นตอนดังนี ้

1.  ศึกษาการสอนตามแนวการสอนแบบโครงงานจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.  ศึกษาหลกัสูตร ความมุ่งหมายของหลกัสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นท่ี 3 (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1) จากการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544 

3. เขียนแผนการสอน โดยยึดหลกัการสอนภาษาองักฤษแบบโครงงานของ ฟรายด์-บูธ 
(Fried-Booth. 1987: 9-10); กรมวิชาการ (2544);  ไรบแ์ละไวดลั (Ribe; & Vidal. 1993: 15) และแคทซ์
และชาร์ด (Katz and Chard, 1994) โดยมีขั้นตอนการสอนดงัต่อไปน้ี  

3.1 วางแผน/เร่ิมตน้โครงงาน  (Planning and Getting Started) เป็นระยะท่ีนกัเรียนและ
ครูใชเ้วลาในการพูดคุย เลือกหัวขอ้และคดัเลือกหัวขอ้สําหรับทาํโครงงาน และรวมถึงการเตรียมตวั
ทางดา้นภาษาและความคิดเก่ียวกบัหวัขอ้ก่อนเร่ิมทาํโครงงาน 

3.2. พฒันาโครงงาน (Project in Progress) เป็นระยะท่ีนกัเรียนทาํกิจกรรมกลุ่ม ซ่ึงมี
การวางแผน แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ รวมถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไปจนถึงการนาํเสนอผลงาน ซ่ึง
นกัเรียนเป็นผูก้ระทาํส่ิงต่างๆดว้ยตนเองโดยการจดบนัทึกขอ้มูลระหว่างการทาํโครงงานและครูเป็นผู ้
อาํนวยความสะดวกอาจมีการบนัทึกและสังเกตการทาํงานของนกัเรียน ระยะน้ีเป็นระยะท่ีใชเ้วลานาน
ท่ีสุด 
  3.3. คิดทบทวนและสรุป  (Reflection and Conclusion) เม่ือเสร็จส้ินกิจกรรมครูและ
นกัเรียนจะร่วมกนัประเมินผลการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากโครงงาน โดยนกัเรียนอาจแสดงความรู้สึกและยอ้นคิด
ไตร่ตรอง หรือสะทอ้นความคิด (Reflect)  สรุปงานท่ีนักเรียนทาํเสร็จเพื่อเป็นแนวทางในการทาํ
โครงงานต่อไป 
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        4. นาํแผนการสอน ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา 
ความเหมาะสมของกิจกรรมและเวลาที่ใช ้แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ข 
                   5. นําแผนการสอนที่ปรับแล้วไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จาํนวน 1 ห้องเรียน เพื่อปรับปรุงแกไ้ขดา้นการใชภ้าษา และระยะเวลาที่เหมาะสมในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ก่อนนาํไปใชจ้ริง 
                     6.  นาํแผนการสอนท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใชส้อนจริง 
 

2. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 2.1 แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษ (ภาคผนวก ข) 
          ผูว้ิจยัมีขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบและหาคุณภาพ ดงัน้ี 

                   1. ศึกษาแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2544 และคู่มือครูหนังสือเรียน New Opportunities Elementary สําหรับระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 (Pearson.2006) 
                2.  สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษใหค้รอบคลุมเน้ือหาและ
จุดประสงค ์จาํนวน 1 ชุด มีทั้งหมด 3 ขอ้ใหญ่ โดยมีเน้ือหาครอบคลุมทั้ง 3 โครงงาน ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ท่ี 1 เก่ียวเน่ืองกบัโครงงาน Holiday Magazine เป็นแบบทดสอบเขียนแบบพรรณนา
สถานท่ี เป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบั สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั อากาศ การเดินทาง อาหาร และกิจกรรม
ท่องเท่ียวท่ีสาํคญั กาํหนดใหน้กัเรียนเขียนไม่ตํ่ากวา่ 15 ประโยค 20 คะแนน 

  ขอ้ท่ี 2 เก่ียวเน่ืองกบัโครงงาน Fashion Varieties แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 มีรูปภาพแฟชัน่หลากหลายสไตล ์ใหน้กัเรียนเลือกมา 4 ภาพ แลว้เปรียบเทียบ 
ความเหมือนและ ความต่าง กาํหนดใหน้กัเรียนเขียนไม่ตํ่ากวา่ 10 ประโยค 10 คะแนน 
  ตอนท่ี 2 ใหเ้ลือกภาพแฟชัน่ท่ีชอบมากท่ีสุด แลว้ใหเ้หตุผลมาสนบัสนุนความเห็นของ
ตวัเอง กาํหนดใหน้กัเรียนเขียนไม่ตํ่ากวา่ 10 ประโยค 10 คะแนน 
  ขอ้ท่ี 3 เก่ียวเน่ืองกบัโครงงาน Incredible Shop ใหเ้ขียนเชิง บรรยาย และโนม้นา้ว โดย
นกัเรียนสวมบทบาทเป็น ผูข้ายสินคา้ เขียนบรรยายสรรพคุณของสินคา้ การทาํงาน และ เขียน โนม้นา้ว
ผูอ่้านใหส้นใจสินคา้นั้น กาํหนดใหน้กัเรียนเขียนไม่ตํ่ากวา่ 15 ประโยค 20 คะแนน 
  คะแนน ใช้เกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ซ่ึงผูว้ิจัย
ดดัแปลงมาจาก เกณฑข์อง เจคอบส์และคณะ (1981: 69-105)  ซ่ึงจากแบบทดสอบ 3 ขอ้ รวมเป็น
คะแนนทั้งหมด 60 คะแนน หารดว้ย 3 จะเหลือคะแนน 20 คะแนน 
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           3. นาํแบบทดสอบทกัษะการเขียนท่ีสร้าง เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและความตรงของเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ  
           4. นําแบบทดสอบทักษะการเขียนท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองกับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 1 ห้องเรียน โดยผูว้ิจยัและครูผูส้อนภาษาองักฤษ 1 
ท่าน เป็นผูป้ระเมินตามเกณฑป์ระเมินความสามารถดา้นการเขียนภาษาองักฤษ  
           5. นําแบบทดสอบที่แก้ไขแล้วไปใช้ทดสอบความสามารถด้านทักษะการเขียน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนทาํการทดลองและหลงัทาํการทดลอง 
 
     2.2  เกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการเขียนภาษาองักฤษ (ภาคผนวก ค) 
           การสร้างเกณฑ์การประมินความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษมีวิธีการสร้าง  
ตามขั้นตอนดงัน้ี 
             1. สร้างเกณฑก์ารประเมินความสามารถดา้นการเขียนภาษาองักฤษโดยดดัแปลงเกณฑ์
ของ เจคอบส์ และคณะ (Jacobs, et al. 1981: 69-105) โดยกาํหนดองคป์ระกอบในการประเมิน
ความสามารถดา้นการเขียนภาษาองักฤษไว ้5 ดา้น คือ  
       1.  เน้ือหา  6 คะแนน 
       2.  การเรียบเรียง 4 คะแนน 
       3.  คาํศพัท ์  4 คะแนน 
       4.  การใชภ้าษา 4 คะแนน 
       5.  กลไกทางภาษา 2 คะแนน 
   รวม  20 คะแนน   
          2.  นาํเกณฑ์การประเมินดา้นการเขียนภาษาองักฤษท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัจุดประสงค ์ความ
ถูกตอ้งในการใชภ้าษาและนาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
          3.  นําเกณฑ์การประเมินด้านการเขียนภาษาองักฤษท่ีแก้ไขแลว้ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง โดยกาํหนดผูใ้ห้คะแนน 2 คน คือ ผูว้ิจยั และ
ครูผูส้อนภาษาองักฤษ 1 คน ท่ีมีวุฒิและประสบการณ์ทางการสอนใกลเ้คียงกับผูว้ิจยั กล่าวคือมี
ประสบการณ์การสอนภาษาองักฤษมาแลว้เป็นเวลา 10 ปี 
   4.  นาํเกณฑก์ารประเมินดา้นการเขียนภาษาองักฤษท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชจ้ริงใน
การประเมินทกัษะการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนก่อนและหลงัการทดลองโดยมีผูต้รวจให้
คะแนนจาํนวน 2 คน คือ ผูว้ิจยัและครูผูส้อนภาษาองักฤษ 1 คน แลว้นาํคะแนนทั้งหมดมาหาค่าเฉล่ีย
อีกคร้ัง 
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    2.3  แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนเกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(ภาคผนวก ข) 

            การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานมีวิธีการสร้าง ตามขั้นตอนดงัน้ี 
  1.  ศึกษาเอกสารและแบบสอบถามจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ย
โครงงาน งานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัของ พนูรัตน์  แสงหนุ่ม และนาํมาปรับใช ้
  2.  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อโครงงานภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็น
ขอ้ความเก่ียวกับความคิดเห็นหรือความรู้สึกของนักเรียนต่อการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษด้วย
โครงงาน ทั้งหมด 18 ขอ้ ซ่ึงเป็นการถามขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษของ
นกัเรียนโดยการทาํโครงงาน และ ความพึงพอใจในการทาํโครงงานภาษาองักฤษ ขอ้คิดเห็นแบ่งเป็น  
3 ขั้นตอนตามขั้นตอนในการทาํโครงงาน คือ ขั้นก่อนการทาํโครงงาน ขั้นระหว่างการทาํโครงงาน และ 
ขั้นหลงัการทาํโครงงาน  
  3.  นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานไปให้ผูเ้ ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของเน้ือหาและ
จุดประสงค ์เพื่อนาํมาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
  4.  นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 

     2.4  แบบบันทกึการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Learning Log)  (ภาคผนวก ข) 
            การสร้างแบบบนัทึกการเรียนรู้ดว้ยโครงงานมีวิธีการสร้าง ตามขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัแบบบนัทึกการเรียนรู้ดว้ยโครงงานจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูว้ิจยัไดป้รับมาจากงานวิจยัของ ศุภศิริ  โสมาเกตุ (2544: 45) และปรับเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา
และจุดประสงคข์องงานวิจยั 

2. สร้างแบบบนัทึกการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน โดยแบ่งหวัขอ้คาํถาม ดงัน้ี 
- แหล่งในการคน้ควา้หาขอ้มลู 
- ส่ิงท่ีนกัเรียนทาํในการเตรียมนาํเสนอโครงงาน 
- ส่ิงท่ีนกัเรียนไดจ้ากการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน (ความรู้จากหวัขอ้โครงงาน/ 

ความรู้ดา้นไวยากรณ์ คาํศพัท/์ความรู้ดา้นการทาํงานร่วมกนั) 
- ปัญหา/อุปสรรคท่ีพบในการทาํโครงงานน้ี 
- วิธีการแกไ้ขปัญหา 
- นกัเรียนไดพ้ฒันาตนเองใหมี้ความรู้เพิ่มข้ึนกวา่เดิมหรือไม่ 
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- ส่ิงท่ีชอบท่ีเกิดข้ึนขณะทาํโครงงานน้ี 
- อยากเรียนภาษาองักฤษโดยใชโ้ครงงานหรือไม่ เพราะเหตุใด 
- ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

3.  นําแบบบันทึกการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเสนอต่อผู ้เ ช่ียวชาญ  จํานวน  3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของภาษาเพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี มีขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. จดัปฐมนิเทศผูเ้รียน เพื่อทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการเรียน จุดประสงคก์ารเรียนรู้
และวิธีประเมินผลการเรียน 

2. ทดสอบกลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียน (Pretest) โดยใชแ้บบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดย
ผูว้ิจยัและครูผูส้อนภาษาองักฤษ 1 ท่าน เป็นผูป้ระเมิน 

2.1  ดาํเนินการทดลองสอนโครงงาน Holiday Magazine, Fashion Varieties และ 
Incredible Shop โดยใชเ้วลาในหอ้งเรียน 12 สปัดาห์  แบ่งเป็น 24 คาบ และเวลาในการทาํโครงงานนอก
เวลาเรียน 3 สัปดาห์ รวมเป็น 15  สัปดาห์ โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 8  กลุ่ม ดงัน้ี  กลุ่มละ 6 คน 7 กลุ่ม 
และ กลุ่มละ 8 คน 1 กลุ่ม การแบ่งกลุ่มเป็นการคละความสามารถทางภาษาองักฤษของผูเ้รียน ซ่ึง
พิจารณาจากคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน ( Pre-Test)   

2.2 แจกแจงความถ่ีของคะแนนจากผลที่ได้จากการทดสอบทักษะการเขียน
ภาษาองักฤษก่อนการทดลอง แบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่มสูง ปานกลาง และตํ่า โดยใชเ้ปอร์เซ็นไทลท่ี์ 25, 
50 และ 75 กลุ่มสูงคือผูเ้รียนท่ีมีคะแนนตั้งแต่ 75 เปอร์เซ็นตข้ึ์นไป กลุ่มปานกลางคือผูเ้รียนท่ีมีคะแนน 
ตั้งแต่ 26-74 เปอร์เซ็นต ์และกลุ่มตํ่าคือผูเ้รียนท่ีมีคะแนนตั้งแต่ 25 เปอร์เซ็นตล์งมา 

2.3 แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ในแต่ละกลุ่มมีนกัเรียนท่ีมีคะแนนสูง 
2 คน ปานกลาง 2 คน และ ตํ่า 2 คน และ 8 คน 1 กลุ่ม ซ่ึงมีนกัเรียนท่ีมีคะแนนสูง 2 คน ปานกลาง 3 คน 
และ ตํ่า 2 คน เม่ือนักเรียนแบ่งกลุ่มกันเรียบร้อยแล้ว ให้แต่ละกลุ่มตั้ งช่ือกลุ่ม เลือกประธานกลุ่ม  
รองประธานกลุ่ม และเลขา แลว้เร่ิมทาํการทดลองสอนแบบโครงงาน มีกาํหนดการสอนดังตาราง
ต่อไปน้ี 

2.4 หลงัเสร็จส้ินโครงงาน ทาํการทดสอบกลุ่มตวัอยา่งหลงัเรียน (Posttest) โดยมี
โครงสร้างเหมือนกบัแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยผูว้ิจยัและครูผูส้อนภาษาองักฤษ 1 ท่าน  
ทาํการทดสอบทกัษะการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียน 

2.5 นาํขอ้มูลจากผลการทดสอบทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  มาวิเคราะห์ทางสถิติ
เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
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การจดักระทาํและวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การจัดกระทาํข้อมูลเชิงปริมาณ 
     - ทดสอบสมมติฐานท่ีตั้ งไว้โดยเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบทักษะการเขียน

ภาษาองักฤษของนักเรียนก่อนและหลงัการทดลองจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียน
ภาษาองักฤษท่ีตรวจใหค้ะแนนโดยผูว้ิจยัและครูผูส้อนภาษาองักฤษ ซ่ึงคะแนนก่อนการทดลองและหลงั
การทดลองอยูใ่นภาคผนวก ง สถิติท่ีใชคื้อ  t – test  แบบ Dependent ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาํเร็จรูป  

     - ใช้สถิติเชิงพรรณนาคาํนวณหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ไดจ้าก
แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อโครงงานภาษาองักฤษ 

  
 2. การจัดกระทาํข้อมูลเชิงคุณภาพ 
     -  เขียนบรรยายผลท่ีไดจ้ากการตอบแบบบนัทึกการเรียนรู้ว่ามีกระบวนการเรียนรู้และความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนเขียนภาษาองักฤษโดยใชโ้ครงงานภายหลงัการทาํโครงงานแต่
ละช้ินอยา่งไร 

     -  เขียนบรรยายผลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
โครงงานภาษาองักฤษ (ส่วนท่ี 2 แบบปลายเปิด) ว่าการทาํโครงงานภาษาองักฤษช่วยพฒันาทกัษะการ
เขียนอยา่งไร และมีความพึงพอใจต่อโครงงานภาษาองักฤษอยา่งไร 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
  การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาผลของการใชว้ิธีการสอนภาษาองักฤษแบบโครงงานเพื่อพฒันา 

ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ ปทุมวนั โดยมีสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล และการสรุปผลการวิเคราะห์ในดา้นต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล   
  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงัน้ี 
    1. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบการเขียนภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่ง ก่อน

และหลงัไดรั้บวิธีการสอนภาษาองักฤษแบบโครงงาน 
    2. จาํแนกคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยโครงงาน

ภาษาองักฤษ (แบบมาตราส่วน) 
    3. รวบรวมความคิดเห็นของนกัเรียนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการ

เรียนดว้ยโครงงานภาษาองักฤษ (ปลายเปิด) 
    4. รวบรวมการบนัทึกของนกัเรียนจากแบบบนัทึกการเรียนรู้ (Learning Log)   

 

ผลการวเิคระห์ข้อมูล 
  1. ผลการประเมินความสามารถด้านทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 

                 เม่ือส้ินสุดการทดลอง ผูว้ิจัยนําค่าเฉล่ียของคะแนนจากการทดสอบทกัษะการเขียน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั   
ก่อนและหลงัการทดลอง มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลปรากฏดงัตาราง 3 
 

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถดา้นทกัษะการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา   
 ปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการทดลอง 

 

ความสามารถด้านทักษะ
การเขียนภาษาองักฤษ 

จํานวน
นักเรียน 

ค่าล◌ี◌่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 

ก่อนการทดลอง 49 10.826 3.838           11.279 

หลงัการทดลอง 49 14.673 3.038 

 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
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 ผลจากการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนจากการทดสอบความสามารถดา้น
ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ ปทุมวนั  ก่อนทดลองและหลงัทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 ผูว้ิจยัแสดงขอ้มูลคะแนนก่อนและหลงัการทดลองของนกัเรียนแต่ละคนมาแสดงเป็นแผนภูมิ
แท่ง  
 

แผนภูมแิสดงกลุม่ตวัอย่างกอ่นและหลงั

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
กลุ่มตวัอย่าง

คะแนน

คะแนนก่อนการทดลอง (20) X

คะแนนหลังการทดลอง(20) Y
 

 
          ภาพประกอบ 2  แผนภูมิแท่ง 1 คะแนนก่อนและหลงัการทดลองของนกัเรียน 

 
    แผนภูมิแท่งน้ีแสดงคะแนนก่อนและหลงัการทดลองของนักเรียนทุกคน ซ่ึงพบว่านกัเรียน

ทุกคนมีคะแนนหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง  
 
    ผูว้ิจยัไดน้าํคะแนนก่อนและหลงัการทดลองของนกัเรียนทุกคนแสดงในภาคผนวก ง  

 
     2.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนด้วยโครงงาน

ภาษาองักฤษ 
          ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนท่ีมีต่อแบบสอบถามความพึง
พอใจในการเรียนดว้ยโครงงาน ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

         ส่วนท่ี 1 เป็นการแสดงความเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) โดยแบ่งเกณฑ์
ในการประเมิน ดงัน้ี 



59 

 

                  ความหมาย  คะแนน 
                  มากท่ีสุด              5 
                  มาก       4 
                  ปานกลาง      3 
                  นอ้ย       2 
                  นอ้ยท่ีสุด      1 
 
          ส่วนท่ี 2 เป็นการแสดงความคิดเห็นแบบปลายเปิด  

         ผูว้ิจยันาํขอ้มูลจากการทาํแบบสอบถามของนักเรียนส่วนท่ี 1 มาคาํนวณหาค่าเฉล่ียจาก
จาํนวนคาํตอบแต่ละขอ้แลว้บรรยายในภาพรวม  ซ่ึงการประเมินค่าเฉล่ียของขอ้ความท่ีนกัเรียนแสดง
ความคิดเห็นต่อแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนดว้ยโครงงานภาษาองักฤษสามารถแปลผล
ออกมาเป็น ระดบัความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยโครงงานภาษาองักฤษ โดยมีเกณฑ ์
ดงัน้ี 
                     ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.50-5.00  = นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัสูงมาก 
                     ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.50-4.49  = นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัสูง 
                     ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.50-3.49  = นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
                     ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.50-2.49  = นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
                     ค่าเฉล่ียระหวา่ง  0.50-1.49  = นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบันอ้ยมาก 
 

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
     ผลการสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยโครงงานภาษาองักฤษโดยใช้

แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อโครงงานภาษาองักฤษ (ส่วนท่ี 1) ซ่ึงอยูใ่นภาคผนวก ข  
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ตาราง 4  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยโครงงานภาษาองักฤษ(ส่วนท่ี 1 แบบแสดงความ    
  คิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 
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                 เพื่อเป็นการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัเรียนจากการตอบแบบสอบถามช่วงท่ี 1 ผูว้ิจยัได้
นาํขอ้มูลค่าเฉล่ียจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อโครงงานภาษาองักฤษมาแสดงเป็น
แผนภูมิแท่ง โดยมีรายละเอียดจากคะแนนสูงสุดดงัน้ี  
 

ความคดิเห็นของนกัเรยีนที่มตีอ่การเรยีนดว้ยโครงงานภาษาองักฤษ
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ขัน้ก่อนการทําโครงงาน ขัน้ระหว่างการทําโครงงาน ขัน้หลังการทําโครงงงาน

คา่เฉลีย่

 
 
      ภาพประกอบ 3 แผนภูมิแท่ง 2 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยโครงงานภาษาองักฤษ 

 
   ขอ้มูลจากแผนภูมิแท่ง 2 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนจาํนวน 49 คน แสดงความคิดเห็นในขั้น

ก่อนโครงงาน ว่ารู้สึกสนุกในชัว่โมงการเขียนภาษาองักฤษ มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 3.89 ซ่ึงเป็นขั้น
เตรียมตวันกัเรียน โดยนกัเรียนนกัเรียนไดท้าํกิจกรรมท่ีหลากหลายเป็นการเตรียมความรู้ดา้นภาษาเพื่อ
การลงมือปฏิบติังานดว้ยตนเอง และในขั้นระหว่างการทาํโครงงาน ซ่ึงเป็นขั้นท่ีนกัเรียนไดป้ฏิบติัจริง 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าได้เรียนรู้การทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นจากการทาํโครงงานมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.22 รองลงมาคือมีความกลา้แสดงออกจากการนาํเสนอโครงงาน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.10 และในขั้น
หลังการทําโครงงาน  นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่ารู้สึกสนุกกับกิจกรรมในชั่วโมงการเขียน
ภาษาองักฤษมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.00  ทั้งน้ีจากการแปรผลค่าเฉล่ียในการตอบแบบสอบอยู่ท่ี
ระดบัสูงทุกขอ้  
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               ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
                 ผูว้ิจัยได้รวบรวมความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ซ่ึงเป็นแบบปลายเปิด  
ดงัขอ้มูลในตาราง 5 ดงัน้ี 
 
ตาราง 5 สรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมของนกัเรียนจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 (แบบปลายเปิด) 
       (ภาคผนวก ค ) 

 

ความคดิเห็น 

1. ด้านทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ   
-ไดฝึ้กฝนและพฒันาการเขียนภาษาองักฤษ 
-ไดค้วามรู้ทั้งดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวและดา้นคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 
-ไดรั้บความรู้ทางดา้นคาํศพัท ์และความรู้รอบตวัเพิ่มมากข้ึน 
-มีความกลา้ใชภ้าษาองักฤษมากขึ้น 
-ไดรั้บความรู้เพิ่มเติม เช่น คาํศพัท ์และไดพ้ฒันาการเขียนภาษาองักฤษ 
-ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษดา้นการพดูและดา้นการเขียนเพิ่มข้ึน 
-รู้สึกมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษจากการฝึกการเขียนภาษาองักฤษ 
          2. ด้านการทาํงานร่วมกนั 
-ไดเ้รียนรู้คาํศพัท ์โครงสร้างประโยคจากเพื่อนในกลุ่ม 
- รู้สึกสนุกกบักิจกรรมโครงงาน เน่ืองจากไดเ้รียนรู้การทาํงานเป็นกลุ่ม 
-มีความสนุกและต่ืนเตน้กบัการเรียนภาษาองักฤษดว้ยโครงงานมากกวา่การเรียนตามหนงัสือเรียน 
เพราะไดท้าํงานร่วมกบัเพื่อน 
-ไดฝึ้กการทาํงานเป็นกลุ่ม 
-ทาํใหเ้กิดความสามคัคีในกลุ่มเพื่อน 
-มีโอกาสเรียนรู้การฝึกเขียนประโยคภาษาองักฤษจากเพือ่น 
-ไดเ้รียนรู้การทาํงานเป็นกลุ่ม 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ความคดิเห็น 

           3. ด้านความคดิสร้างสรรค์ 
-ไดใ้ชค้วามคิดมากกวา่การเรียนปกติ 
-เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นระหวา่งการทาํโครงงาน 
           4. ด้านอืน่ๆ 
-มีความสุขและสนุกในการเรียนดว้ยโครงงาน 
-มีความกลา้แสดงออกมากขึ้น 
-หาความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ทาํใหมี้ความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์มากข้ึน 
-รู้จกัการทาํโครงงานภาษาองักฤษ 
-อยากใหจ้ดัการเรียนการสอนดว้ยโครงงานอีกในหวัขอ้อ่ืนๆ 
-การเรียนดว้ยโครงงานเป็นการบูรณาการหลายวิชาเขา้ดว้ยกนั 
-ควรเพิ่มเวลาในการทาํโครงงาน 
-ควรใหน้กัเรียนไดจ้บักลุ่มเอง 
-ควรทาํโครงงานเพิ่มในหวัขอ้อ่ืนบา้ง เช่น ภาพยนตร์ บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นตน้ 
-อยากใหมี้นกัเรียนชาย และหญิงเท่ากนัในแต่ละกลุ่ม 

 
  สรุปความคิดเห็นเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น สรุปไดด้งัน้ีคือ 
     - ดา้นทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 
        นักเรียนไดรั้บความรู้เพิ่มเติมทั้งดา้นคาํศพัท์ โครงสร้างประโยค ทาํให้เกิดการพฒันา

ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษทั้งดา้นการพูดและการเขียนเพิ่มข้ึน จึงทาํให้เกิดความรู้สึกมัน่ใจและมีความ
กลา้ใชภ้าษาองักฤษมากขึ้น 

     -  ดา้นการทาํงานร่วมกนั 
         นกัเรียนไดเ้รียนรู้มากมายจากการทาํงานร่วมกนั กล่าวคือ  ไดเ้รียนรู้การฝึกเขียนประโยค

ภาษาองักฤษจากเพื่อนและได้เรียนรู้การทาํงานร่วมกนั ทาํให้เกิดความสามคัคีและความรู้สึกสนุก
ต่ืนเตน้ในการเรียนภาษาองักฤษดว้ยโครงงานมากกวา่การเรียนตามหนงัสือเรียน 

     -  ดา้นความคิดสร้างสรรค ์
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        นักเรียนได้ให้ความคิดเห็นว่า การเรียนภาษาองักฤษด้วยโครงงานทาํให้เกิดความคิด
สร้างสรรค ์

-   ดา้นอ่ืนๆ 
                    นกัเรียนไดใ้หค้วามคิดเห็นท่ีแตกต่างและหลากหลายจากการเรียนดว้ยโครงงาน แต่มีความ
คิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ มีความกลา้แสดงออกมากขึ้น รู้สึกสนุกและมีความสุขในการเรียนภาษาองักฤษ
ด้วยโครงงาน และมีความตอ้งการให้จดัการเรียนการสอนด้วยโครงงานอีกในหัวขอ้อ่ืนๆและเพิ่ม
ระยะเวลาในการทาํโครงงาน 

         จากความคิดเห็นของนกัเรียนเห็นวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นคลา้ย ซ่ึงความคิดเห็นทั้งหมด
ลว้นแต่เป็นความคิดเห็นทางดา้นบวก แสดงใหเ้ห็นว่านกัเรียนมีความตั้งใจในการใหข้อ้มูลเพราะขอ้มูล
ไม่คลาดเคล่ือนกนัมากนกั  จึงพอสรุปไดว้า่นกัเรียนมีทกัษะในการเขียนภาษาองักฤษเพิ่มข้ึนและมีความ
พึงพอใจในการเรียนดว้ยโครงงาน 
 

  3. แบบบันทกึการเรียนรู้ (Learning Log)  (ในภาคผนวก ค ) 
     ผูว้ิจยัมีจุดประสงคใ์ห้นกัเรียนไดบ้นัทึกการเรียนรู้ระหว่างการทาํโครงงานทั้ง 3โครงงาน 
เพื่อเป็นขอ้มูลให้ครูไดท้ราบถึงพฒันาการการเรียนรู้ของนกัเรียนว่านกัเรียนไดพ้ฒันาอะไรบา้งตั้งแต่
เร่ิมทาํโครงงานจนโครงงานสําเร็จ โดยเร่ิมตั้งแต่แหล่งในการคน้ควา้หาขอ้มูล ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
นกัเรียนไดมี้การศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย นอกจากน้ีจะไดรู้้ว่านกัเรียนทาํงานอย่าง
เป็นระบบหรือไม่ เน่ืองจากนักเรียนตอ้งเร่ิมจดบนัทึกตั้งแต่กระบวนการเตรียมเน้ือหา ความรู้ท่ีได◌้
เพิ่มข้ึนซ่ึงแสดงถึงพฒันาการของนักเรียน รวมถึงปัญหาท่ีพบและแนวทางการแกไ้ขปัญหา ผูว้ิจยัได้
รวบรวมขอ้มูลจากการทาํแบบบนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียน ตามหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

1.  แหล่งขอ้มูลในการคน้ควา้ 
         นกัเรียนไดค้น้ควา้ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ 

1.1  หนงัสือ เช่น หนงัสือท่องเท่ียว จ.นครนายก, เท่ียวนํ้าตก ขนุเขา สวรรคข์อง 
นกัท่องเท่ียว, ถือกลอ้งท่องทะเลลึก, นอกเส้นทางในต่างแดน, เท่ียวเมืองไทยภาคเหนือ 17 จงัหวดั, Go 
เชียงใหม่, กาญจนบุรี นายรอบรู้, แคนาดา คู่มือนกัเดินทาง,  

1.2  นิตยสาร เช่น  เท่ียวรอบโลก, เพื่อนเดินทาง, อสท, แพรว สุดสปัดาห์, ผูห้ญิง,  
Travel Trips, Amazing Thailand, GM Travel, Town & Country , Budget Travel, Travel + More, 
Cosmopolitan, Marie Claire, I Like, Pop teen, In Magazine, Volume, Women’s  World , Life& Style, 
Asian, Cleo, Hello, Elle girls, Mars, In Style, Vogue, Home Design, Making Look,  Fashion Ability,  
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1.3  เวบ็ไซต ์เช่น www.thaitour.com, www.chiangmaizoo.com,  
www.teawmuangthai.com, www.unseentourthailand.com, www.osouththai.com, 
www.tourismthailand.org, www.travel.sanook.com,www. vacationzone.co.th,www.hamanan.com, 
www.travel.truehits.net,www.toursdd.com, www.abroad-tour.com, www.tourlok.com, www.fashion-
fully.com,www. fashion.com, www.fashion.tarad.com, www.fashiondd.com, 
www.women.sanook.com, www.fashionth.com, www.ready4girl.com, www.fashion-era.com, 
www.ohostyle.com, www.fashion.about.com, www.fashion.net, www.designer.in.th,www. 
welovefashion.com, www.fashionmagazine.com, www.cosmopolitan.com, 
www.directsellingnews.com, www.allfunnystuff.com, www.squidoo.com, 
www.funnypracticaljokes.com, www.stupid.com, www.stupidstuff.org, www.funnydesigns.com, 
www.wowcoolstuff.com, www.bestofstupid.com, www.humour200ok.com 

2.  การเตรียมเน้ือหาก่อนนาํเสนอโครงงาน 
        นักเรียนไดบ้นัทึกขอ้มูลท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงมีลกัษณะ 2 แบบ กล่าวคือ  แบบท่ี 1 แบ่ง

หนา้ท่ีอยา่งเท่าเทียมกนัทุกคนในการเตรียมขอ้มูล และหาขอ้มูล แลว้นาํขอ้มูลมารวมกนั ร่วมกนัคดัสรร
ขอ้มูลและช่วยกนัเรียบเรียงประโยคเป็นภาษาองักฤษ โดยดดัแปลงประโยคจากแหล่งขอ้มูล หรือแต่ง
เป็นภาษาไทยแลว้แปลเป็นภาษาองักฤษ ซ่ึงนกัเรียนท่ีมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษในกลุ่มจะเป็นผู ้
ตรวจสอบความถูกตอ้งหรือใหอ้าจารยภ์าษาองักฤษช่วยตรวจสอบใหอี้กคร้ังก่อนนาํเสนอโครงงาน การ
แบ่งงานลกัษณะน้ีทาํให้นกัเรียนทุกคนมีโอกาสแต่งประโยคภาษาองักฤษ ส่งผลให้ผลต่างในคะแนน
ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองของนกัเรียนบางคนค่อนขา้งแตกต่างมากโดยเฉพาะนกัเรียนท่ีเรียน
อ่อนเน่ืองจากไดมี้โอกาสฝึกฝน  แบบท่ี 2 แบ่งงานกนัทาํตามความถนดัของแต่ละคน กล่าวคือนกัเรียน
บางคนเป็นคนหาขอ้มูล บางคน มีหน้าท่ีแต่งประโยคภาษาองักฤษ และบางคน มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ทางดา้นคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมนาํเสนอในรูปแบบโปรแกรม powerpoint หรือ คลิปวีดีโอ  

3.  ส่ิงท่ีนกัเรียนไดจ้ากการทาํโครงงาน 
         นักเรียนได้เรียนรู้ คาํศพัท์ รูปแบบ และตวัอย่างประโยค จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ซ่ึง

นกัเรียนบางคนเลียนแบบโครงสร้างประโยคเหล่านั้น และเปล่ียนคาํบางคาํ นอกจากน้ีนกัเรียนบางคน
ไดเ้รียนรู้การแต่งประโยคจากเพื่อนซ่ึงเป็นการใหค้าํแนะนาํ และช่วยแกไ้ขโครงสร้างประโยค 

4.  ปัญหา และอุปสรรคในการทาํโครงงาน 
        นกัเรียนจาํนวน 37 คนใหข้อ้มูลวา่ มีปัญหาดา้นคาํศพัท ์นึกไม่ออกวา่จะใชค้าํศพัทค์าํใด

ท่ีเหมาะสม หาคาํศพัทใ์นพจนานุกรมไม่พบ และแต่งประโยคผดิไวยากรณ์ 
5.  แนวทางแกไ้ขปัญหาดา้นการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
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         นกัเรียนใชห้นงัสือพจนานุกรม หรือ พจนานุกรมพดูได ้(talking dictionary) บางคนหา
คาํศพัทจ์ากเวบ็ไซต ์ซ่ึงทาํให้หาคาํศพัทไ์ดเ้ร็วข้ึน สาํหรับปัญหาการแต่งประโยคผดิไวยากรณ์ นกัเรียน
แกไ้ขโดยการให้เพื่อนท่ีมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษมากกว่าหรืออาจารยส์อนภาษาองักฤษช่วย
แนะนาํการแต่งประโยคท่ีถูกตอ้งและตรวจสอบความถูกตอ้งให ้ 

6.  ความคิดเห็นท่ีมต่อการพฒันาตนเอง  
     นกัเรียนจาํนวน 33 คนตอบว่าไดพ้ฒันาความรู้ดา้นการเขียนประโยคภาษาองักฤษ และ

การใชค้าํศพัทเ์พิ่มมากข้ึน นกัเรียนมีประสบการณ์ในการแต่งประโยคภาษาองักฤษหลงัการทาํโครงงาน 
ทาํให้นกัเรียนรู้จกัโครงสร้างประโยคภาษาองักฤษมากขึ้นและใชเ้วลาในการแต่งประโยคภาษาองักฤษ
นอ้ยลงจากเดิม นอกจากน้ีนกัเรียนมีโอกาสหาขอ้มูลจากแหล่งคน้ควา้ท่ีหลากหลายทาํให้เขา้ห้องสมุด
บ่อยข้ึน อ่านขอ้มูลในหนงัสือและเวบ็ไซตม์ากข้ึน ทาํให้มีความรู้ดา้นคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์และความรู้
ในหวัขอ้โครงงานนั้นเพิ่มมากข้ึนดว้ย นอกจากน้ีนกัเรียนยงัไดรั้บความรู้จากการทาํงานร่วมกนั รู้จกัการ
วางแผนและแกไ้ขปัญหา ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้กบัเพื่อนทาํใหมี้ความรับผดิชอบมากขึ้น และไดมี้โอกาส
ฝึกพดูนาํเสนอเป็นภาษาองักฤษทาํใหก้ลา้พดูภาษาองักฤษมากขึ้น นอกจากความรู้ดา้นภาษาองักฤษแลว้
นกัเรียนบางคนไดรั้บความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์จากเพื่อนในการทาํโครงงานและการประดิษฐ์ส่ิงของ ทาํ
ใหเ้กิดการพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 

7. ส่ิงท่ีนกัเรียนชอบในการทาํโครงงานน้ี 
     นกัเรียนจาํนวน 19 คน มีความเห็นวา่ไดรู้้จกัเพื่อนมากข้ึนโดยเฉพาะเพื่อนท่ีไม่เคยสนิท

มาก่อน ทาํให้เรียนรู้นิสัยเพื่อนแต่ละคน ไดรู้้ความสามารถของเพื่อนแต่ละคน เห็นประโยชน์ของการ
ช่วยเหลือกนัทาํใหเ้กิดความสามคัคีและมีความรับผดิชอบมากข้ึน ซ่ึงบางคร้ังมีการทะเลาะกนับา้งแต่ก็
ได้เรียนรู้การแก้ปัญหา นอกจากน้ีนักเรียนยงัมีโอกาสได้ใช้นวตักรรมใหม่ๆในการนําเสนอ เช่น
โปรแกรมคลิปวีดีโอ รวมทั้งทาํกิจกรรมท่ีสร้างสรรคแ์ละแปลกใหม่ เช่น การถ่ายวีดีโอเดินแฟชัน่ ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีเป็นการลงมือทาํเอง ซ่ึงการเรียนรู้แบบน้ีทาํใหน้กัเรียนไดจ้าํคาํศพัทง่์ายโดยไม่ตอ้งท่องจาํ และมี
นกัเรียนบางคนกล่าวว่าไดมี้โอกาสทาํในส่ิงท่ีตวัเองถนดัโดยมีการบูรณาการหลายวิชาเขา้ดว้ยกนั เช่น 
ภาษาองักฤษ,ภาษาไทย, สงัคม, วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และคอมพิวเตอร์ ทาํใหรู้้สึกภูมิใจในผลงาน 

8.  ความตอ้งการเรียนภาษาองักฤษโดยใชโ้ครงงานและเหตุผล 
               นักเรียนจาํนวน 10 คนตอ้งการเรียนภาษาองักฤษดว้ยโครงงานต่อ เน่ืองจากรู้สึกสนุก
และไดรั้บความรู้ดา้นภาษาองักฤษจากการเรียนดว้ยโครงงาน ซ่ึงมีโอกาสไดฝึ้กภาษาองักฤษมากขึ้น
โดยเฉพาะการอ่านขอ้มูลต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการนาํความรู้มาใชจ้ริงเพราะตอ้งลง
มือทาํเอง ไดฝึ้กการใชภ้าษาองักฤษ ไดเ้รียนรู้คาํศพัทจ์ากการคน้ควา้ดว้ยตนเอง ทาํให้รู้สึกสนุกในการ
ใชค้าํศพัทใ์นการแต่งประโยค นอกจากน้ียงัไดเ้รียนรู้จากเพื่อน เช่น การแบ่งปันคาํศพัทร์ะหว่างเพื่อน
ในกลุ่ม และการอธิบายจากเพื่อนทาํให้เขา้ใจง่ายกว่าการอธิบายจากอาจารย ์นอกจากน้ีนกัเรียนบางคน



67 

 

ให้เหตุผลว่า เป็นการเรียนแบบใหม่ซ่ึงเป็นการบูรณาการหลายวิชา และแต่ละคนไดใ้ชค้วามสามารถ
เฉพาะตัวอย่างเต็มท่ี ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทาํให้รู้สึกว่าท้าทายกว่าการเรียนตามตาํราซ่ึงมี
ประสบการณ์หลายดา้นเพิ่มข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวีดีโอเดินแฟชัน่ การประดิษฐ์สินคา้ และท่ีสาํคญั
นกัเรียนไดมี้ประสบการณ์ในการทาํโครงงานภาษาองักฤษ  แต่มีนกัเรียนบางคนไม่ตอ้งการเรียนดว้ย
โครงงานภาษาองักฤษ เน่ืองจากให้เหตุผลว่าไม่เก่งภาษาองักฤษทาํให้เกิดความไม่มัน่ใจในการแต่ง
ประโยคและพูดนาํเสนอโครงงาน เพื่อนบางคนไม่ช่วยทาํงาน นกัเรียนบางคนตอ้งการทาํโครงงานใน
หวัขอ้ท่ีง่ายกวา่น้ี  

9.  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
        ผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
         -  ดา้นแรงกระตุน้ในการทาํโครงงาน 

            นกัเรียนใหข้อ้เสนอแนะวา่นกัเรียนตอ้งการเลือกเน้ือหาในการทาํโครงงานเอง    
อาจารยค์วรเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดหนา้ท่ีในการทาํงานของแต่ละคน เน่ืองจากเพื่อนจะเช่ือฟัง
อาจารยแ์ละทาํในหน้าท่ีท่ีอาจารยม์อบหมายให้ นอกจากน้ีอาจารยค์วรกระตุน้ให้นักเรียนมีความ
ตอ้งการทาํโครงงานมากกว่าน้ี อาจใหน้กัเรียนไดดู้ตวัอยา่ง คลิปวีดีโอการเดินแบบ เป็นตน้ หรืออาจมี
การจดัประกวดโครงงาน และมีรางวลั เพื่อเป็นแรงกระตุน้และกาํลงัใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน    

         -  ดา้นระยะเวลาในการทาํโครงงาน 
                     นกัเรียนมีความตอ้งการเพิ่มเวลาในการทาํโครงงาน หรือ โครงงาน 1 ช้ินใชเ้วลา 1 ภาค
เรียนหรืออาจเป็น 1 ปี เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพ  และควรทาํโครงงานในเวลาเรียนปกติ เน่ืองจาก
เพื่อนแต่ละคนว่างไม่ตรงกนัทาํใหส้ะดวกในการวางแผนร่วมกนั ไม่ควรให้ทาํโครงงานใกลช่้วงเวลา
สอบกลางภาคหรือปลายภาคเรียน เน่ืองจากทาํใหมี้เวลาในการสร้างสรรคผ์ลงานไดน้อ้ย          

         -  ดา้นกระบวนการสอนภาษาองักฤษแบบโครงงาน 
              นกัเรียนใหข้อ้เสนอแนะวา่ ในขั้นก่อนโครงงานควรใหน้กัเรียนไดเ้ห็นประโยค 

ตวัอย่างในการนาํไปเขียนโครงงาน และคาํศพัทใ์ห้เลือกใชใ้ชม้ากกว่าน้ีในขั้นการนาํเสนอโครงงาน
ตอ้งการนาํเสนอโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แทนการพดูนาํเสนอหนา้ชั้น และควรใหน้กัเรียนทุกคนพูด
ดว้ยไมโครโฟนในการนําเสนอทุกคน เพราะเพื่อนบางคนพูดเสียงเบาทาํให้ไม่ไดย้ิน  ควรกาํหนด
รูปแบบโครงงานให้ชดัเจน เช่น โครงงาน Holiday Magazine ควรกาํหนดให้ทาํเป็นนิตยสารท่ีใช้
ความคิดสร้างสรรคท่ี์แตกต่างจากนิตยสารทัว่ไป สาํหรับโครงงาน Incredible Shop ควรใหผ้ลิตสินคา้
จากวสัดุรีไซเคิล นอกจากน้ีควรนาํคาํศพัทเ์ก่ียวกบัหัวขอ้โครงงานมาออกสอบบา้ง เน่ืองจากนกัเรียนมี
ความรู้ด้านคาํศัพท์เพิ่มมากขึ้นหรืออาจให้นักเรียนได้เขียนภาษาอังกฤษในการสอบเก็บคะแนน 
เน่ืองจากนกัเรียนมีความรู้ในการแต่งประโยคเพิ่มข้ึนและมีความมัน่ใจในการเขียนภาษาองักฤษเพิ่มข้ึน   

           - ดา้นการจดักลุ่ม 
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                        นักเรียนมีความตอ้งการเลือกสมาชิกกลุ่มด้วยตนเอง และจาํนวนสมาชิกไม่ควรเกิน  
5 คน เน่ืองจากกระจายงานค่อนขา้งลาํบาก ซ่ึงจาํนวนนกัเรียนชาย หญิงในแต่ละกลุ่มควรใกลเ้คียงกนั 
เพื่อความสะดวกในการทาํงานร่วมกนั 
 

- ดา้นอ่ืน 
             นกัเรียนมีความตอ้งการจดัการเรียนดว้ยโครงงานอีก เพราะไดค้วามรู้และความ 

สนุกสนาน เน่ืองจากไดค้น้ควา้ดว้ยตนเอง ทาํใหส้ามารถจาํคาํศพัทไ์ดง่้ายกวา่การท่องจาํ 
             สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบบนัทึกการเรียนรู้ซ่ึงเป็นเชิงคุณภาพ พบว่านกัเรียน

รู้จักระบวนการทาํโครงงานตั้ งแต่ขั้นวางแผนโครงงาน มีการระดมสมอง แบ่งหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ และกาํหนดตารางเวลาในการทาํโครงงาน ในขั้นรวบรวมขอ้มูลนกัเรียนมีการหาขอ้มูลจาก
ส่ือต่างๆ ทาํให้ได้ความรู้รอบตวัเพิ่มเติมและได้เห็นตัวอย่างรูปประโยค คาํศัพท์ท่ีเก่ียวกับหัวขอ้
โครงงานนั้น ในขั้นการเตรียมการนาํเสนอโครงงาน นักเรียนนาํขอ้มูลท่ีแต่ละคนไดร้วบรวมมาเรียบ
เรียงอีกคร้ัง ซ่ึงในขั้นน้ีนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านภาษาองักฤษท่ีอ่อนจะได้เรียนรู้จากเพื่อนท่ีมี
ความสามารถมากกวา่ เป็นการเรียนรู้จากเพื่อนซ่ึงนกัเรียนแสดงความคิดเห็นในเร่ืองน้ีว่าค่อนขา้งพอใจ
จากการเรียนรู้จากเพื่อน  

             จากข้อมูลทั้ ง  3 ตอนท่ีได้จากแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยโครงงานภาษาองักฤษ และแบบบนัทึกการเรียนรู้ 
แสดงผลใหเ้ห็นวา่ งานวิจยัน้ีไดต้อบคาํถามงานวิจยัทั้ง 2 ขอ้ คือ  

                1. ผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานภาษาองักฤษทาํใหพ้ฒันาการเขียนภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนสูงข้ึน โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

              2. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยโครงงานภาษาองักฤษ โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.87  
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเพื่อศึกษาผลของการใชว้ิธีการสอนภาษาองักฤษแบบโครงงานเพื่อ 

พฒันาทักษะการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  
 

ความมุ่งหมายของการวจิยั 
   1. เพื่อศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานภาษาองักฤษท่ีมีผลต่อการพฒันาทกัษะการ

เขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
    2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานภาษาองักฤษ  
 

ความสําคญัของการวจิยั 
    ผลการศึกษาคร้ังน้ี ทาํให้ตระหนักถึงความสําคญัของการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ย
โครงงานท่ีมีผลต่อการพฒันาทกัษะการเขียน ซ่ึงจะเป็นแนวทางแก่ครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษในการนาํไปจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถ
ทางภาษาและความคิดสร้างสรรคเ์พื่อใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษใหมี้ประสิทธิภาพ
สูงข้ึน 
 

วธีิดาํเนินการวจิยั 
      ผูว้ิจยัดาํเนินการวิจยัดว้ยตนเอง ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2552 จาํนวน 11 สปัดาห์ 
สปัดาห์ละ 2 คาบ รวม 22 คาบ แบ่งเป็นคน้ควา้นอกหอ้งเรียน 3 สปัดาห์   

   โดยดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 
      1. จดัปฐมนิเทศผูเ้รียนเพื่อทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการเรียน จุดประสงคก์ารเรียนรู้และวิธี

ประเมินผลการเรียน 
      2. ทดสอบกลุ่มตวัอย่างก่อนเรียน (Pre-test) โดยใชแ้บบทดสอบทกัษะการเขียน

ภาษาองักฤษฉบบัท่ี 1 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
      3.  ดาํเนินการทดลองสอนโครงงานที่ 1 Holiday Magazine โครงงานท่ี 2 Fashion Varieties 

และโครงงานท่ี 3 Incredible Shop โดยใชเ้วลาในหอ้งเรียน 12 สัปดาห์ 24 คาบ และนอกเวลาเรียน  
3 สัปดาห์ โดยแบ่งผูเ้รียนออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเก่ง  ปานกลาง และอ่อน โดยใชเ้ปอร์เซ็นไทลท่ี์ 
75, 50 และ 25  ตามลาํดบั 
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        4.  เม่ือส้ินสุดโครงงานท่ี 1, 2 และ 3 ใชแ้บบบนัทึกการเรียนรู้โดยนกัเรียนเป็นผูจ้ดบนัทึก 
       5. หลงัเสร็จส้ินโครงงาน ทาํการทดสอบกลุ่มตวัอย่างหลงัเรียน (Post-test) โดยใช้

แบบทดสอบฉบบัท่ี2 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน (ชุดเดิม) 
       6.  หลงัเสร็จส้ินโครงงาน นกัเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการเขียน

ภาษองักฤษดว้ยโครงงาน 
       7.  นาํขอ้มูลจากผลการทดสอบทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ และแบบสอบถามความ 

พึงพอใจต่อการเรียนการเขียนภาษองักฤษดว้ยโครงงาน มาวิเคราะห์ทางสถิติและสรุป และแบบบนัทึ
การเรียนรู้มาวิเคราะห์เชิงคุณภาพเป็นความเรียงเพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
    ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป SPSS for 
Windows ดงัน้ี 

1. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดา้นการเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียน ก่อนและหลงั
การทดลองจากแบบทดสอบโดยใชสุ้ตร t-test แบบ dependent 

2. แปรผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนภาษาองักฤษดว้ยโครงงาน   
ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นก่อนโครงงาน  ขั้นระหวา่งโครงงาน และขั้นหลงัโครงงาน 
 

สรุปผลการวจิยั 
1.  นกัเรียนท่ีไดเ้รียนดว้ยโครงงานภาษาองักฤษ มีความสามารถดา้นการเขียนภาษาองักฤษสูง

กว่าก่อนไดรั้บวิธีการสอนดว้ยโครงงานภาษาองักฤษอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงจาํแนก
คะแนนไดด้งัน้ี 

         คะแนนก่อนการทดลองนกัเรียนไดค้ะแนนสูงสุด 18 คะแนน จาํนวน 2 คน นกัเรียนได้
คะแนนปานกลาง 9 คะแนน จาํนวน 4 คน และนกัเรียนไดค้ะแนนตํ่าสุด 2 คะแนน จาํนวน 1 คน 

         คะแนนหลงัการทดลอง นกัเรียนไดค้ะแนนสูงสุด 19 คะแนน จาํนวน 5 คน  นกัเรียนได้
คะแนนปานกลาง 9-10 คะแนน จาํนวน 3 คน และ นกัเรียนไดค้ะแนนตํ่าสุด 7 คะแนน จาํนวน 1 คน 

2. นักเรียนท่ีไดเ้รียนดว้ยโครงงานภาษาองักฤษมีความพึงพอใจในการเรียนดว้ยโครงงาน
ภาษาองักฤษในระดบัสูง นกัเรียนจาํนวน 49 คน แสดงความคิดเห็นในขั้นก่อนโครงงาน ว่ารู้สึกสนุกใน
ชัว่โมงการเขียนภาษาองักฤษ มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 3.89  ซ่ึงเป็นขั้นเตรียมตวันกัเรียน โดยนกัเรียน
นกัเรียนไดท้าํกิจกรรมท่ีหลากหลายเป็นการเตรียมความรู้ดา้นภาษาเพื่อการลงมือปฏิบติังานดว้ยตนเอง 
และในขั้นระหว่างการทาํโครงงาน ซ่ึงเป็นขั้นท่ีนกัเรียนไดป้ฏิบติัจริง นกัเรียนแสดงความคิดเห็นว่าได้
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เรียนรู้การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นจากการทาํโครงงานมากที่สุด  โดยมีค่าเฉล่ีย 4.22 รองลงมาคือมีความกลา้
แสดงออกจากการนาํเสนอโครงงาน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.10 และในขั้นหลงัการทาํโครงงาน นกัเรียนแสดง
ความคิดเห็นวา่รู้สึกสนุกกบักิจกรรมในชัว่โมงการเขียนภาษาองักฤษมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ีย 4.00 ทั้งน้ี
จากการแปรผลค่าเฉล่ียในการตอบแบบสอบอยูท่ี่ระดบัสูงทุกขอ้ 
 

อภปิรายผล 
   จากการวิจยัพบว่า การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษแบบโครงงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
โอกาสได้ใช้ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในสถานการณ์จริง ซ่ึงผลท่ีได้จากการวิจัยสอดคลอ้งกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีกาํหนดในแผนการจดัการเรียนรู้ กล่าวคือ ดา้นความรู้ นกัเรียนไดฝึ้กการเขียน
บรรยายสถานท่ี เขียนเปรียบเทียบ และเขียนโนม้นา้ว โดยใชส่ื้อจริง เช่น แผน่พบั นิตยสาร โฆษณาใน
เว็บไซต์ เป็นต้น ทาํให้นักเรียนได้เรียนรู้คาํศัพท์ โครงสร้างประโยคท่ีใช้ในส่ือจริง ด้านทักษะ
กระบวนการ เน่ืองจากนกัเรียนไดฝึ้กเขียนและเห็นตวัอยา่งการเขียนจากส่ือจริง นอกจากน้ีนกัเรียนยงัได้
เรียนรู้การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ไดเ้รียนรู้ดา้นภาษาจากเพื่อน ซ่ึงเห็นไดว้่านกัเรียนใหค้ะแนนในการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในดา้นการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นโดยมีคะแนนสูงสุด และดา้นคุณลกัษณะ 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามปลายเปิดว่านักเรียนรู้สึกสนุกในกิจกรรมโครงงาน  
มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มข้ึน และมีความตอ้งการให้จัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานอีก ดังนั้น
ผลการวิจยัคร้ังน้ีตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้จึงส่งผลคะแนนหลงัการทดลอง ผูเ้รียนมีทกัษะการเขียน
ภาษาองักฤษสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสามารถอภิปรายได้
ดงัต่อไปน้ี 
 

1.  โครงงานมีกระบวนการปฎิบติังานท่ีเป็นขั้นตอน 
1.1  ขั้นวางแผน/เร่ิมตน้โครงงาน  ( Planning and Getting Started) หรือขั้นก่อนโครงงาน 

นกัเรียนแสดงความคิดเห็นวา่ ไดฝึ้กการวางแผนและแบ่งหนา้ท่ี ไดฝึ้กการทาํงานอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงตรง
กบัคาํกล่าวของ แคทซ์และชาร์ด (Katz; & Chard, 2002: 43)  ท่ีกล่าววา่เป็นระยะท่ีนกัเรียนเตรียมการทาํ
โครงงาน  รวมถึงการเตรียมตัวทางด้านภาษาและความคิดเก่ียวกับหัวข้อก่อนเร่ิมทําโครงงาน  
ซ่ึงส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษอยา่งต่อเน่ือง นกัเรียนไดท้าํงานร่วมกนัเป็น
กลุ่มเพื่อวางแผนในการทาํโครงงาน วิเคราะห์ขั้นตอนในการทาํโครงงาน มีโอกาสไดฝึ้กใชภ้าษาก่อนท่ี
จะนาํไปใชใ้นการทาํโครงงานจริง  

1.2  ขั้นพฒันาโครงงาน (Project in Progress) หรือขั้นระหว่างการทาํโครงงาน จากการ
ตอบแบบสอบถามและจากการให้ขอ้มูลในแบบบนัทึกการเรียนรู้ นักเรียนไดเ้รียนรู้ภาษาองักฤษจาก
เพื่อนในกลุ่มและได้เรียนรู้การทาํงานร่วมกัน รู้จกัปัญหาและสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหา เช่น แต่ง
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ประโยคผิดไวยากรณ์ แกปั้ญหาโดยการให้เพื่อนช่วยตรวจสอบและแกไ้ขให้ และจากการแสดงความ
คิดเห็นในแบบสอบถามความพึงพอใจ นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นในขั้นระหว่างการทาํโครงงาน ว่า
ไดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีความกลา้แสดงออก และไดค้น้ควา้หาขอ้มูล
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ซ่ึงตรงกบัคาํกล่าวของ เจโรมี บรูเนอร์ (Jerome Bruner, 1985: 45) ท่ีกล่าวว่า 
การเรียนแบบร่วมมือซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ทาํให้นักเรียนมี
ความใกลชิ้ดกนัไดร่้วมกนัทาํงานทาํใหเ้กิดการแบ่งปันความรู้  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ทาํใหน้กัเรียนมี
โอกาสไดฝึ้กฝนภาษาองักฤษก่อนการนาํเสนอจริง นอกจากน้ีบรรยากาศในการเรียนมีความเป็นกนัเอง
มากข้ึน และยงัช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้นักเรียนเพราะนกัเรียนรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อสมาชิกใน
กลุ่มเท่าเทียมกนัทุกคน เน่ืองจากนกัเรียนทุกคนเขา้ใจดีวา่คะแนนของตน มีส่วนช่วยเพิ่มหรือลดค่าเฉล่ีย
ของกลุ่ม ดงันั้นทุกคนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้กลุ่มประสบความสาํเร็จ 
ความเช่ือมัน่ในตนเองก็จะถูกกระตุน้ให้มีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะข่วยสร้างความมัน่ใจให้นกัเรียนในการ
นาํเสนอโครงงาน  

1.3 ขั้นคิดทบทวนและสรุป  (Reflection and Conclusion) หรือขั้นหลงัโครงงาน จาก
การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน พบว่า นกัเรียนรู้สึกสนุกกบักิจกรรมในชัว่โมงการ
เขียนภาษาองักฤษมากท่ีสุด และ มีความสนใจภาษาองักฤษรอบตวัมากข้ึน ซ่ึงตรงกบัคาํกล่าวของ 
จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1998: 27-30) ท่ีกล่าวว่า จากการร่วมงานกบัเพื่อน
นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้มากขึ้ นทําให้นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้ น  มีเจตคติท่ีดีในการใช้
ภาษาองักฤษ จนทาํให้เกิดความรู้สึกสนุก  และการท่ีนักเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นว่ามีความสนใจ
ภาษาองักฤษรอบตวัมากข้ึน เน่ืองจากนกัเรียนตอ้งศึกษาคน้ควา้ เรียนรู้การแกปั้ญหา และมีอิสระในการ
ท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง การลงมือทาํดว้ยตนเองโดยการไดท้าํส่ิงท่ีตนเองชอบหรือสนใจ ซ่ึงในขณะท่ีทาํ
ส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือชอบก็จะไดค้วามรู้จากกระบวนการที่ทาํไป พร้อมๆกนั เราไดจ้ดักระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวทางที่เหมาะสมของเราเอง เราเกิดความใส่ใจกบังานของเรา เกิดความสุข ในการทาํงาน 
เกิดความภาคภูมิใจ เม่ือทาํสาํเร็จในการทาํส่ิงต่างๆท่ีเราคิดเอง แมบ้างคร้ังเม่ือเกิดปัญหาข้ึนเรา ก็จะ
พยายามหาวิธีการแกไ้ขปัญหาตามแนวทาง ท่ีเราถนดัและเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมกบัตวัเราเอง 

2. หวัขอ้ของโครงงานและเน้ือหาตรงกบัความสนใจของนกัเรียน  
     การทาํโครงงานคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดร่้วมกบันกัเรียนในการเลือกหวัขอ้โครงงานซ่ึงตรงกบั 

หัวขอ้ในแบบเรียนของนักเรียน ซ่ึงหัวขอ้ท่ีนํามาทาํโครงงานตรงกับความสนใจของนักเรียน เช่น 
โครงงาน แฟชัน่ ซ่ึงทั้งนักเรียนหญิงและนกัเรียนชายต่างมีความสนใจในเร่ืองน้ีค่อนขา้งมาก สาํหรับ
โครงงานนิตยสารท่องเท่ียว เป็นเร่ืองสันทนาการ ซ่ึงนกัเรียนมีความช่ืนชอบในเร่ืองของการท่องเท่ียว
อยูแ่ลว้ นอกจากน้ีนกัเรียนยงัสามารถใชป้ระสบการณ์ตรงและจินตนาการมาประกอบการทาํโครงงาน
เพื่อใหโ้ครงงานน่าสนใจ สาํหรับโครงงาน Shopping เป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนทุกคนมีความสนใจเป็นอยา่ง
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มาก ซ่ึงนกัเรียนตอ้งระดมความคิดสร้างสรรคเ์พื่อประดิษฐ์สินคา้ท่ีแปลกและน่าสนใจเพื่อนาํมาเสนอ 
จากงานวิจยัน้ีพบวา่หวัขอ้ของโครงงานตรงกบัความสนใจและความชอบของนกัเรียนเป็นอยา่งมากเป็น
การเพิ่มแรงจูงใจและแรงกระตุน้ในการผลิตช้ินงานใหอ้อกมาดีมีคุณภาพ ซ่ึง วิลลิส (Willis. 2004: 23) 
ไดร้ะบุเช่นเดียวกนัว่างานปฏิบติัควรเป็นกิจกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตจริง มีการส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ช้
ภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน ดาํเนินขั้นตอนตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้เพื่อใหไ้ดช้ิ้นงานปฏิบติัท่ีสมบูรณ์ 

3.  ส่ือท่ีใชใ้นการสอนมีความหลากหลาย และเป็นส่ือจริง (Authentic texts)  
    ในขั้นก่อนโครงงานผูว้ิจยัไดใ้ชส่ื้อจริง (authentic text) แบบฝึกและใบงานมีความ 

หลากหลาย มีเน้ือหาเป็นของจริง เพื่อเป็นตวัอย่างการเขียนภาษาองักฤษจากส่ือท่ีหลากหลาย เช่น 
นิตยสารท่องเท่ียว แผน่พบั นิตยสารแฟชัน่ต่างประเทศ และการเขียนโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวัอย่างท่ีดี ทาํให้นักเรียนไดเ้ห็นตวัอย่างการเขียนเชิงพรรณา และโน้มน้าว ไดศึ้กษา
รูปแบบการใชภ้าษาและสาํนวนคาํศพัทต่์างๆ  ซ่ึงการใชส่ื้อจริงน้ีจะช่วยกระตุน้ความสนใจแก่นกัเรียน
มากกว่าการใชห้นังสือเรียน ทาํให้ผูเ้รียนเกิดแนวคิดและความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว ซ่ึงตรงกบั
แนวคิดของ โกเวอร์  ฟิลิปส์ และวอลเตอร์ส (Gower; Phillips; & Walters. 2005: 70) ซ่ึงระบุว่า ส่ือท่ีใช้
ในการสอนภาษาควรมีความหลากหลาย และท่ีสาํคญัสาํหรับการเรียนรู้ของนกัเรียน คือ การใชส่ื้อจริง 
(Authentic Texts) เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีมีอยูจ่ริง สามารถดึงดูดความสนใจและจูงใจนกัเรียนอีกทั้งทาํให้
ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองจากส่ือการสอน เขา้ใจในความหมายไดถู้กตอ้ง ซ่ึง
จะเป็นแนวทางใหผู้เ้รียนรับความรู้และเกิดประโยชน์ 

4.  โครงงานเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง   
     จากแบบบนัทึกการเรียนรู้ นกัเรียนไดใ้หข้อ้มูลในการคน้ควา้จากแหล่งต่างๆ เช่น  

หนงัสือ วารสาร และเวบ็ไซต ์ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของ โรเบิรต การดเ์นอร์ (Robert Gardner,2002: 66-69). 
ท่ีกล่าวว่า การทาํโครงงานฝึกให้นกัเรียนรู้จกัตดัสินใจเลือกและรับผิดชอบงานดว้ยตนเอง รวมทั้งรู้จกั
คน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย ซ่ึงทาํใหน้กัเรียนไดเ้ห็นตวัอยา่งการใชภ้าษาท่ีใชใ้นชีวิตจริง ซ่ึงทาํ
ใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ทั้งในเน้ือหาวิชา ความรู้ดา้นภาษาองักฤษ และความรู้รอบตวั  

5.  โครงงานเป็นการบูรณาการความรู้หลายดา้น  
            จากการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามปลายเปิดของนกัเรียน นกัเรียนกล่าวว่าการ

เรียนภาษาองักฤษดว้ยโครงงานเป็นการบูรณาการหลายวิชา เช่น ภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร์ ศิลปะ ซ่ึง
ตรงกบัแนวคิดของ ไฮนส์ ไซมอน (Haines, Simon,1991 : 42-45) ท่ีกล่าวว่าโครงงานเป็นการบูรณาการ
ความรู้หลากหลายสาขา เน่ืองจากนกัเรียนจาํเป็นตอ้งหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อการทาํโครงงาน และผลิต
ช้ินงานให้ออกมามีคุณภาพท่ีสุด ดังนั้นนักเรียนจาํเป็นตอ้งนําความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสังคม 
วิทยาศาสตร์ และศิลปะเป็นตน้ เพื่อการทาํโครงงานและผลิตช้ินงานใหส้มบูรณ์ท่ีสุด  
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6.  โครงงานทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั  

            จากขอ้มูลในแบบบนัทึกการเรียนรู้ นักเรียนให้ความเห็นว่าไดมี้โอกาสเรียนรู้ร่วมกนั 
เน่ืองจากนกัเรียนตอ้งทาํงานเป็นกลุ่ม โดยครูเป็นผูจ้ดักลุ่มใหน้กัเรียน ในกลุ่มประกอบดว้ยนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ มาก ปานกลาง และอ่อน ซ่ึงธรรมชาติของวยัรุ่นชอบการทาํงานกลุ่ม 
และไม่กลา้ท่ีจะถามครู ดงันั้นนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนกว่ามกัจะถามเพื่อนท่ีเก่งกว่า ซ่ึงเห็นไดจ้ากค่าเฉล่ีย
จากแบบสอบถามความพึงพอใจ นกัเรียนแสดงความเห็นว่าไดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นจากการทาํ
โครงงาน โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คาํกล่าวน้ีตรงกบั ฟิลิป; เบอร์วดู;ดนัฟอร์ด (2544: 20-24) ท่ีกล่าววา่ การ
ทาํโครงงานเป็นการทาํงานกลุ่ม ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกเพราะทุก ๆ คนร่วมมือใน
การทาํงานกลุ่มทุก ๆ คน มีส่วนร่วมเท่าเทียมกนัทาํใหเ้กิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน ส่งเสริมใหส้มาชิกทุก
คนมีโอกาสคิด พดู แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือกระทาํอยา่งเท่าเทียมกนั ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกั
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ทาํให้รู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  การร่วมคิด นาํขอ้มูลมาพิจารณา
ร่วมกนั  เป็นการส่งเสริมใหช่้วยกนัคิดหาขอ้มูลใหม้าคิดวิเคราะห์และเกิดการตดัสินใจ ส่งเสริมทกัษะ
การส่ือสาร ทกัษะการทาํงานเป็นกลุ่ม  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหสู้งข้ึน  

7. โครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
             การทาํโครงงานในคร้ังน้ีนกัเรียนไดท้าํกิจกรรมหลายๆอยา่ง ไดสื้บคน้ความรู้จากแหล่ง

ความรู้ต่างๆมาสร้างช้ินงาน เช่น การคน้ควา้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตเพื่อหาขอ้มูลมาสร้างช้ินงานเก่ียวกบั
นิตยสารท่องเท่ียว การเขียนโฆษณาสินคา้ เป็นตน้ จากนั้นนกัเรียนนาํช้ินงานมานาํเสนอในชั้นเรียน ทาํ
ให้นกัเรียนมีความภาคภูมิใจในการนาํเสนอผลงานจากการคน้ควา้ของตนเองและของกลุ่ม นอกจากน้ี
นักเรียนยงัไดรั้บความรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียนและไดเ้ห็นตวัอย่างประโยคท่ีใชจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
วิลลิส (Willis. 1996: 38-64, 109-115) เอลลิส (Ellis. 2003: 244-262) และ เดวี่ส์ (Davies. 2000: 196-
197) ไดก้ล่าวว่านกัเรียนชอบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะหลากหลาย ไม่จาํเจอยูใ่นตาํราเรียนเพียง
อยา่งเดียว ทาํใหพ้วกเขารู้สึกสนุกลต่ืันเตน้กบัการเรียน 

8. โครงงานเป็นส่ิงจูงใจ ช่วยสร้างความเช่ือมัน่  
             เน่ืองจากนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัเองทาํใหเ้กิดการพฒันาทกัษะทางภาษา ซ่ึงพบจากการ

สังเกตของผูว้ิจยั นกัเรียนไดใ้ชภ้าษาในการนาํเสนออยา่งเป็นธรรมชาติมากข้ึนในโครงงานท่ี 2 และ 3 
ตามลาํดบั และขอ้มูลจากการตอบคาํถามปลายเปิดว่า ในโครงงาน Fashion Varieties และโครงงาน 
Incredible  Shop นกัเรียนสามารถใชภ้าษาในการเขียนภาษาองักฤษไดเ้ร็วกว่าในโครงงาน Holiday 
Magazine  และจากการพูดคุยกบันกัเรียนในการทบทวนผลงานในแต่ละโครงงาน พบว่า นกัเรียนมี
ความสนุกในการเลือกใชค้าํในการเขียนและการเรียบเรียงเน้ือหา และมีความตอ้งการท่ีจะทาํโครงงาน
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ช้ินต่อไป ซ่ึงนักเรียนหลายคนมกัจะถามว่า หัวขอ้โครงงานช้ินต่อไปคืออะไร  เพื่อท่ีพวกเขาจะไดไ้ป
ตระเตรียมขอ้มูลล่วงหน้า ซ่ึงจากคาํพูดดงักล่าวน้ีแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความสุขและสนุกในการ
เรียนภาษาองักฤษดว้ยโครงงาน และมีความตอ้งการให้จดัการเรียนการสอนดว้ยโครงงานอีก ซ่ึงแสดง
ว่าผลการวิจยัน้ีตรงกบัจุดประสงคด์า้นคุณลกัษณะ เหล่าน้ีเป็นการเสริมแรงให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนภาษาองักฤษ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของซาวิยอง (Savingnon. 2002); การ์ดเนอร์ (Gardner. 
2002); และออลเลอร์ และคณะ (Oller; et al. 1977) ท่ีว่าการลงมือปฏิบติัเอง ทาํให้เกิดความทา้ทาย
มากกว่าการเรียนตามตาํราเพียงอยา่งเดียว นอกจากน้ียงัรู้จกัปัญหาและวิธีแกไ้ขปัญหา สมาชิกทุกคนมี
ส่วนร่วมในการทาํงาน ทาํใหรู้้คุณค่าของตนเอง ส่งผลใหเ้กิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ เจตคติ
กบัความสําเร็จในการเรียนภาษามีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ เจตคติท่ีดีช่วยให้ผูเ้รียนเรียน
ภาษาได้สําเร็จ และความสําเร็จในการเรียนน้ีจะช่วยส่งผลกลับไปสู่เจตคติด้วย โดยผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถทางภาษาสูง จะมีแนวโนม้ท่ีมีเจตคติต่อการเรียนภาษาสูงข้ึนดว้ย 

9.  โครงงานเป็นกิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง  
            เนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นประโยชน์ของสังคม  เรียนรู้ร่วมกนั  มีการทาํงานร่วมกนั  ฝึกฝน

ใหรู้้จกัการใชเ้ทคนิคและวิธีการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  มีอิสระและมีความรับผดิชอบ โดยมีครูเป็นเพียงผู ้
กระตุน้ ส่งเสริมการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน  ยดึหลกัใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสท่ีจะเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง จากการ
ตอบแบบบนัทึกการเรียนรู้ นกัเรียนแสดงความคิดเห็นว่านกัเรียนรู้สึกว่าทกัษะการใชภ้าษาองักฤษดา้น
การพูดและการเขียนเพิ่มข้ึน และรู้สึกมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษ ซ่ึงตรงกบัคาํกล่าวของ Thomas, J. 
W., Mergendoller, J.R., & Michaelson, A. (1999: 59-62). ท่ีกล่าวว่า เป็นการเนน้ใหน้กัเรียนมีความ
รับผิดชอบตั้งแต่เร่ิมทาํโครงงาน โดยเนน้กระบวนการที่มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  รู้จกั
คิดคน้  สร้าง  และลงมือปฏิบติัจริงเพื่อไดค้น้หาคาํตอบดว้ยตนเอง  สรุปความคิด  ความรู้ดว้ยตนเอง  ทาํ
ให้นักเรียนกลา้ตดัสินใจและใชเ้หตุผลร่วมกนัในการดาํเนินกิจกรรม สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
ความสุข  และนาํความรู้ไปใชไ้ดเ้กิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนย์กลางมีดังน้ี   ผูเ้รียนมีความสุขกับการเรียน  เรียนรู้ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข  สามารถ
คิดคน้  คน้หาความรู้  หาคาํตอบไดด้ว้ยตนเอง เรียนโดยการปฏิบติัจริง  กลา้คิด  กลา้ทาํและกลา้
แสดงออก  เรียนรู้ไดห้ลากหลายหรือเรียนรู้แบบองคร์วม สามารถเรียนรู้ไดจ้ากกระบวนการของตนเอง  
และสามารถสร้างความรู้และสรุปความรู้ดว้ยตนเอง 

              จากการวิจยัคร้ังน้ี จึงสรุปไดว้่า วิธีการสอนภาษาองักฤษแบบโครงงานซ่ึงมีการวาง
แผนการปฏิบติังานเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนต่อเน่ือง หัวขอ้โครงงานสอดคลอ้งกับความสนใจของ
นกัเรียน ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง มีการบูรณาการความรู้ดา้นภาษาองักฤษกบัความรู้ดา้น
อ่ืน มีการเรียนรู้ร่วมกนั และช่วยสร้างความเช่ือมัน่ในการใชภ้าษาให้นักเรียน โดยมีโอกาสไดฝึ้กใช้
ภาษาในสถานการณ์จริง ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษผา่นกระบวนการ



76 

 

ทาํงานท่ีเป็นระบบ ผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขนิษฐา  นาคน้อย (2550: 50-54)   
ท่ีพบว่า การจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน ช่วยให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารเพิ่มข้ึน รวมทั้งผลการวิจยัของ สุริยา  จนัทร์เนียม (2541: 19-20) ท่ีพบว่า โครงงานภาษาองักฤษ
ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการปฏิบติังาน มีวิธีการทาํงานอยา่งเป็นระบบ ทาํงานตามแผนที่วางไว ้
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์รู้จกัการทาํงานเป็นกลุ่ม และมีความเช่ือมัน่กลา้แสดงออก 

 

ข้อจาํกดัในการวจิยั 
1.   ระยะเวลาในการทาํโครงงาน การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชเ้วลา 11 สัปดาห์ รวมเป็น 22 คาบ 

นกัเรียนทาํโครงงาน 3 โครงงาน โดยนกัเรียนใชเ้วลาส่วนใหญ่นอกหอ้งเรียน ทาํใหน้กัเรียนตอ้งรวบรัด
ระยะเวลาการทาํโครงงาน ซ่ึงทาํให้ผลงานท่ีออกมามีคุณภาพนอ้ยกว่าท่ีควรจะเป็น ซ่ึงนักเรียนแสดง
ความคิดเห็นในแบบสอบถามปลายเปิดว่า ตอ้งการเพิ่มระยะเวลาในการทาํโครงงาน ทาํใหน้กัเรียนตอ้ง
มาพบกนันอกเวลาเรียนซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีลาํบากมาก การทาํโครงงานจึงไม่ต่อเน่ือง ดงันั้นระยะเวลาควร
สอดคลอ้งกบัปริมาณและเน้ือหาของโครงงาน นอกจากน้ีระยะเวลาในการทาํวิจยัเป็นระยะเวลาท่ีจาํกดั 
เน่ืองจากเป็นภาคเรียนท่ี 2 ซ่ึงโรงเรียนมีกิจกรรมมากกวา่ในภาคเรียนท่ี 1 ทาํใหน้กัเรียนมีเวลาในการทาํ
โครงงานจาํกดัมาก ซ่ึงในช่วงเดือนธันวาคม คาบเรียนถูกลดออกเหลือคาบละ 40 นาที ประกอบกบั
นกัเรียนตอ้งทาํงานและการบา้นในวิชาอ่ืน ทาํให้นกัเรียนมีเวลาจาํกดัมากในการทาํโครงงาน นกัเรียน
บางคนให้ขอ้มูลว่าการเรียนดว้ยโครงงานมีความยุ่งยาก ใชเ้วลาในการเตรียมค่อนขา้งมาก นกัเรียนได้
ประโยชน์ไม่เท่ากนัทุกคน 

2. การบริหารจดัการหนา้ท่ีในการทาํโครงงาน จากแบบบนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียนพบว่า 
นกัเรียนมีการแบ่งงานเป็น 2 ลกัษณะ กล่าวคือ ลกัษณะท่ี 1 นกัเรียนแบ่งงานกนัอยา่งเท่าเทียม นกัเรียน
ทุกคนมีโอกาสได้ฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษ  แล้วให้สมาชิกในกลุ่มท่ีมีความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษเป็นผูต้รวจสอบแกไ้ขอีกคร้ัง ซ่ึง แบบท่ี 1 จะเห็นไดว้า่นกัเรียนมีโอกาสในการใชภ้าษามาก
นอ้ยแตกต่างกนัไป และลกัษณะท่ี 2 คือการแบ่งงานตามความถนดั กล่าวคือ นกัเรียนท่ีมีความสามารถ
ดา้นภาษาองักฤษเป็นผูเ้รียบเรียงประโยคภาษาองักฤษ นกัเรียนคนอ่ืนมีหนา้ท่ีเตรียมอุปกรณ์ จดัรูปแบบ
โครงงาน หรือออกแบบโครงงาน ทาํให้ไม่เกิดการฝึกฝนและเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนทุกคน ซ่ึงการแบ่ง
งานกนัในลกัษณะน้ีมีจุดอ่อน คือนกัเรียนไม่มีโอกาสในการฝึกแต่งประโยคภาษาองักฤษทุกคน ส่งผล
ให้ผลต่างในคะแนนก่อนการทดลองและหลงัการทดลองของนกัเรียนบางคนไม่แตกต่างเท่าใดนกั ซ่ึง
จะเห็นไดจ้ากขอ้มูลการตอบคาํถามปลายเปิด นกัเรียนบางคนใหข้อ้มูลว่าไม่ตอ้งการเรียนดว้ยโครงงาน
อีก เน่ืองจากตวัเองไม่เก่งภาษาองักฤษ รู้สึกไม่มัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษ ดงันั้นการแบ่งกลุ่ม ครูควร
กาํหนดหน้าท่ีให้นกัเรียนหรืออาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในบางกลุ่มท่ีตกลงเร่ืองแบ่งหนา้ท่ีไม่ได ้หรืออาจ
กาํหนดสมาชิกท่ีนอ้ยลง หรืออาจใหท้าํเป็นงานคู่ ทาํใหก้ารแบ่งหนา้ท่ีชดัเจนและลงตวัมากข้ึน  
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ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 
      ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

      1.1  ควรคาํนึงถึงระยะเวลาในการทาํโครงงาน ควรสอดคลอ้งกบัปริมาณและเน้ือหาของ
โครงงานซ่ึงตอ้งเป็นช่วงท่ีนักเรียนร่วมกิจกรรมของโรงเรียนน้อยท่ีสุด เช่น ในภาคเรียนท่ี 1 โดย
พยายามใหน้กัเรียนไดท้าํกิจกรรมร่วมกนัในหอ้งเรียนหรือท่ีโรงเรียนมากท่ีสุด เน่ืองจากนกัเรียนอาจไม่
สะดวกนดัพบกนันอกเวลาเรียน เพราะนกัเรียนส่วนใหญ่เรียนพิเศษในช่วงวนัหยุด และ ควรคาํนึงถึง
ขนาดของกลุ่ม จากลกัษณะการแบ่งงานของนกัเรียน พบว่าเป็นการแบ่งงานท่ีไม่ไดใ้ห้ความสาํคญัใน
การเขียนภาษาองักฤษทุกคน โดยนกัเรียนท่ีมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษเป็นผูเ้รียบเรียงประโยคทาํ
ใหน้กัเรียนส่วนท่ีเหลือไม่ไดฝึ้กฝนการเขียนภาษาองักฤษ ดงันั้นการแบ่งกลุ่มควรเป็นกลุ่มท่ีเลก็ลง เช่น
นกัเรียนจาํนวน 2-4 คน หรืออาจใหท้าํงานเป็นคู่เพื่อใหน้กัเรียนไดแ้บ่งงานกนัอยา่งทัว่ถึง 

1.2 ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัการเรียนภาษาองักฤษดว้ยโครงงาน เพื่อศึกษาเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนวิชาภาษาองักฤษ โดยดูพฒันาการของนกัเรียนเป็นรายบุคคล เป็นตน้ 

1.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งการสอนเขียนดว้ยโครงงานและการสอนเขียนดว้ยวิธี 
อ่ืน 

1.4 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอนภาษาองักฤษดว้ยโครงงานและการเรียน
ตามตาํราเรียน 

1.5 ควรมีการศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยโครงงานภาษาองักฤษเพื่อพฒันา
ทกัษะภาษาองักฤษดา้นอ่ืน เช่นทกัษะดา้นการพดู 

1.6 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานกบัวิธีการสอน
แบบอ่ืน เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เพื่อพฒันาองคค์วามรู้ดา้นทฤษฎีการสอน
ภาษาองักฤษ ซ่ึงสามารถพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษใหไ้ดผ้ลมากยิง่ข้ึนต่อไป 
                  2. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน 
                 2.1  ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า วิธีการสอนภาษาองักฤษแบบโครงงาน เป็นการจดัการเรียนการ
สอนท่ีส่งสริมใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยครูเป็นเพียงท่ีปรึกษา นกัเรียนเป็นผูป้ฏิบติัซ่ึงนกัเรียนตอ้งลง
มือหาขอ้มูล เรียบเรียงขอ้มูล ตลอดจนออกแบบโครงงาน จนกระทัง่ผลิตเป็นผลงานออกมา ดงันั้น
โครงงานจึงตอ้งเหมาะสมกบัความสนใจและระดบัความสามารถของนกัเรียน 
     2.2  ในวิธีการสอนภาษาองักฤษแบบโครงงาน พบว่า นักเรียนชอบการทาํงานเป็นกลุ่ม 
สนุกสนานกบัการคน้ควา้หาขอ้มูล เรียนรู้ศพัท ์โครงสร้างจากเพื่อน เตรียมการนาํเสนอโครงงาน และ
การประเมินผลการทาํงานร่วมกนั ดงันั้นในการสอนแบบโครงงาน ควรให้ความสาํคญักบัการจดักลุ่ม
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นักเรียน โดยจดันักเรียนให้มีความสามารถคละกนั คือ มีเด็กเก่ง ปานกลาง และเด็กอ่อน อยู่ในกลุ่ม
เดียวกนั เพื่อให้นักเรียนไดช่้วยเหลือกนั ทาํงานร่วมกนัตามความสามารถของตน ซ่ึงเด็กอ่อนจะได้
เรียนรู้จากเดก็เก่ง และใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานภายในกลุ่ม 
     2.3  การปฐมนิเทศนกัเรียนก่อนการเรียนควรแนะนาํวิธีการเรียนดว้ยโครงงานภาษาองักฤษ 
ทาํความเขา้ใจกับนักเรียนถึงบทบาทของครู บทบาทของนักเรียนและบรรยากาศในการเรียน แลว้
ทดลองสอนดว้ยบทเรียนตวัอย่าง และดาํเนินกิจกรรมทุกขั้นตอนจนแน่ใจว่านักเรียนเขา้ใจวิธีเรียนดี
แลว้จึงเร่ิมการสอน จะทาํใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
     2.4  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบโครงงาน ครูควรติดตามการทาํงานของ
นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดทั้งในและนอกเวลาเรียน พร้อมท่ีจะใหค้าํปรึกษาตลอดเวลา เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ทุกคนมีบทบาทในการจดัการเรียนรู้ทั้งระดบักลุ่มและรายบุคคล 
     2.5  ควรมีรางวลัหรือเกียรติบตัร ให้นกัเรียน เช่น รางวลัทกัษะการเขียนภาษาองักฤษดีเด่น 
รางวลัความคิดสร้างสรรคดี์เด่น รางวลัโครงงานดีเด่น เป็นตน้ เพื่อใหน้กัเรียนทั้งคนท่ีเก่งดา้นการเขียน
ภาษาองักฤษ หรือ ความคิดสร้างสรรค ์ การจดัรูปแบบโครงงานที่มีระบบ ไดเ้กิดความภาคภูมิใจใน
ตนเองและมีกาํลงัใจในการพฒันาตนเองต่อไป 
 
 



79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรณานุกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



80 

 

บรรณานุกรม 
 

กมลรัตน์   สนัติคุณากลุ. (2547).  การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นโครงงาน วิชา  
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาหลวง สาํนักงานเขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.                                                                                                      

กรมวิชาการ.  (2544).  การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา: เรียนรู้ด้วยตนเอง.  กรุงเทพฯ:   
              คุรุสภาลาดพร้าว.   
กรมวิชาการ. (2546).  คู่มือครูสาระการเรียนรู้พืน้ฐานภาษาอังกฤษ ชุด Projects:  Play & Learn ช้ัน   

     ประถมศึกษาปีท่ี 5. กรุงเทพฯ:  คุรุสภาลาดพร้าว.                                                             
 กรมวิชาการ.  (2544).  แนวทางการประเมินผลด้วยทางเลือกใหม่ตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน   

     พทุธศักราช 2544  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ).  กรุงเทพฯ:   
     กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.   

กรมวิชาการ. (2544).  หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2544  กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ    
     กระทรวงศึกษาธิการ.   

กรมวิชาการ. (2544).  หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2544  ภาษาต่างประเทศ. กรุงเทพฯ:     
     กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.   

กศุยา  แสงเดช. (2545). ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติ  สาํหรับครูประถมศึกษา. กรุงเทพฯ:  แมค็. 
ขจิต   ฝอยทอง. (2549). โครงงานภาษาอังกฤษ (project Work in English): อีก ๑ ทางเลือก    

    ของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ . วารสารวิชาการของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ.   
     9(4): 55. 

จิราภรณ์  ศิริทวี. (2542).โครงงานทางเลือกใหม่ของการสร้างปัญญาชน.วารสารวิชาการ. 2(8):  35-37. 
จุฬาวลัย ์ แกว้ดวงดี. (2543).  การใช้วิธีสอนแบบโครงการ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบของ    

    นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4. สารนิพนธ์  ศศ.ม.  (การสอนภาษาองักฤษในฐานะ  
    ภาษาต่างประเทศ). กรุงเทพฯ:  บณัฑิตวิทยทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.                                                 

จุรีรัตน์  หอมจนัทร์. (2536).  การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนและความวิตกกังวลใน  
    การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีกระบวนการ  
    ของเคลล่ี และวิธีสอนตามคู่ มือครู. ปริญญานิพนธ์  กศ.ม. กรุงเทพฯ:  บณัฑิตวิทยาลยั    
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 



81 

 

ฉนัทนา  หงษว์นสัรัญญา. (2548).  การศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเขียน้พ่ือพัฒนาความสามารถ    
     ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1. สารนิพนธ์  ศศ.ม.   

ชชัวาลย ์ วงษป์ระเสริฐ. (2552 พฤศจิกายน). การเกบ็รวบรวมข้อมลูและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย.                                      
     สืบคน้เม่ือ 5 พฤศจิกายน 2552, จาก http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/intranet/assess 

ทิพาพร  สุจารี. (2537). การเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษและความคิด  
     สร้างสรรค์ทางภาษาของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได่รับการสอนด้วยวิธีกระบวนการของ  
     เฮวินส์ และวิธีสอนตามคู่ มือครู. ปริญญนิพนธ์  กศ.ม. (การมธัยมศึกษา).  กรุงเทพฯ:   
     บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

ทิพยว์รรณ  ธงภกัด์ิ. (2543). การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
    ด้วยวิธีสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารท่ีเน้นการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน. วิทยานิพนธ ์ 
    ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต (สาขาหลกัสูตรและการสอน)  ขอนแก่น: บณัฑิตวิทยาลยั   
    มหาวิทยาลยัขอนแก่น. ถ่ายเอกสาร. 

ธีรนนัท ์ ตานนท.์ (2542). การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   
    โดยโครงงาน.รายงานการวิจยั.  ร้อยเอด็:   สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัร้อยเอด็. 

บุญชม  ศรีสะอาด. (2545). วิธีการสร้างสถิติสาํหรับการวิจัย. พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์. 
บาํรุง  โตรัตน์. (2524). วิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลกัสูตร  

     และการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
พรรณีย ์ บวัโต. (2542).  ภาษาอังกฤษโครงงาน. วารสารวิชาการ. 2(8):  22-31. 
พวงรัตน์  ทวีรัตน์. (2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ: สาํนกัทดสอบ  

     ทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 
พิสมยั  จนัทนมฏัฐะ.  (2539).  การศึกษาการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา    

     คุรุศาสตร์มหาบณัฑิต. กรุงเทพฯ:  บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
พนูรัตน์  แสงหนุ่ม.  (2539).   ผลของวิธีสอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการท่ีมีต่อความสามารถใน  

     การเขียนภาษาอังกฤษและความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศในช้ันเรียนของนักศึกษาโปรแกรม  
     วิชาภาษาอังกฤษสถาบันราชภัฏเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ).    
      เชียงใหม่:  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. ถ่ายเอกสาร. 

ฟิลลิปส์, ไดแอน; เบอร์วดู, ซาราห์; และดนัฟอร์ด, เฮเลน.  (2544). โครงงานภาษาอังกฤษกับเดก็.     
     แปลจาก Projects with Young Learners โดย เฉลียวศรี  พิบูลชล. กรุงเทพฯ:  หนา้ต่างสู่โลก  
     กวา้ง. 

ลดัดา  ภู่เกียรติ. (2544). โครงงานเพ่ือการเรียนรู้: หลกัการและแนวทางการจัดกิจกรรม. กรุงเทพฯ:     
    คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 



82 

 

ละเอียด  จุฑานนัท.์  (2543).  การเรียนรู้จากการทาํโครงงาน.กรุงเทพฯ:   ม.ป.พ.  ถ่ายเอกสาร. 
วฒันา  มคัคสมนั. (2539). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลกัการสอนแบบโครงการเพ่ือ 

    เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเดก็วยัอนุบาล. ปริญญาคุรุศาสตร์มหาบณัฑิต.       
            กรุงเทพฯ:  บณัฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ศิริพร  มาวรรณา. (2546). ผลการใช้ทักษะการส่ือสารและการประเมินผลตามสภาพจริงท่ีมีต่อการ  

    เสนอข้อมลู. ปริญญการศึกษามหาบณัฑิต. กรุงเทพฯ:  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั 
    ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

ศุภสิริ  โสมาเกตุ. (2544). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนและความพึงพอใจในการเรียน  
    ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างการเรียนรู้โดยโครงงานกบัการเรียนรู้  
    โดยคู่มือครู. ปริญญามหาบณัฑิต. กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

            ถ่ายเอกสาร. 
สงบ  ลกัษณะ. (2545).  ความสาํคัญของการวัดและประเมินตามแนวปฏิรูปการศึกษา.  สืบคน้เม่ือวนัท่ี   

    14 พฤษภาคม 2551 จาก  http://www.moe.go.th/main2/article/article-sagob/assesshtml 
สิริพร  พวัพนัธ์.  (2532). ระดับความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา  

    ตอนปลาย. วิทยานิพนธ์  ค.ม. (การประถมศึกษา). กรุงเทพฯ:  บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์  
    มหาวิทยาลยั.  ถ่ายเอกสาร. 

สมพร  อินทะกนก.  (2548).  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของ  
    นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยกระบวนการสอนของเฮวินส์. วทิยานิพนธ์  ค.ม.  อุดรธานี:    
    บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี. ถ่ายเอกสาร. 

สมศกัด์ิ  ภู่วิภาดาวรรธน์.  (2544).  การยึดผู้เรียนเป็นศนูย์กลางและการประเมินตามสภาพจริง.    
    พิมพค์ร้ังท่ี 2.  เชียงใหม่ : The Knowledge Center. 

สุไร  พงษท์องเจริญ. (2520).  วิธีสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี 2.  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    
    ประสานมิตร. 

เสง่ียม  โตรัตน์. (2527). พฒันาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ. พิมพค์ร้ังท่ี 2. นครปฐม:    
            คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
สุธาทิพย ์ สุดหนองบวั.  (2545).  การพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียน     

    ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้โครงงาน. ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต. ขอนแก่น:     
    บณัฑิตวิทยาลยั. มหาวิทยาลยัขอนแก่น. ถ่ายเอกสาร. 

สุรางค ์ โคว้ตระกลู. (2552). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ:  สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์  
    มหาวิทยาลยั. 



83 

 

สุริยา  จนัทร์เนียม. (2541). โครงงานภาษาอังกฤษ้พ่ือพฒันาศักยภาพและคุณลกัษณะของผู้เรียน.        
     ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต. กรุงเทพฯ:  บณัฑิตวิทยาลยั.  มหาวิทยาลยั 
     ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.  (2542).  การเรียนภาษาอังกฤษโดยโครงงาน.      
     กรุงเทพฯ:  คุรุสภาลาดพร้าว. 

สาํนกันิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา  สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.    
    (2541-2542). การประกนัคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ:  สาํนกังานคณะกรรมการการ  
    ประถมศึกษาแห่งชาติ. 

อจัฉรา  วงศโ์สธร. (2544). การทดสอบและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ. พิมพค์ร้ังท่ี 2.    
    กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ไฮเนส, เอส.  (2546). โครงงานอังกฤษสาํหรับช้ันเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. (มลัลิกา    
    พงศป์ริต และ ศรีภูมิ  อคัรมาส ผูแ้ปล).  กรุงเทพฯ:  เพียร์สนั เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า.  

            (ฉบบัเดิมพิมพเ์ม่ือ 1989). 
Aboderin,  Yem. (1986) ‘’Integrating Reading and Writing” English Teaching Forum. 16 : 38 – 40 ;   
            June .  
Arapoff, Nancy.  (1982 ).  Writing : A Thinking Process.  English Teaching.   Forum 1: 33-39. 
Arndt, Valerie.   (1987).   Six writers in search of text : a protocol-based study of L1 and L2 writing.  
            ELT Journal 41: 257-267. 
Brookes, Arthur and Peter Grundy.  (1991).  Writing for Study Purposes.  Cambridge;  Cambridge  
            University Press. 
Byrne, Donne.  (1992).  Teaching writing skills.  London and New York: Longman. 
Brown, Dorothy F. (2000). Language Teaching. New York: Magraw Hill. 
Bruno, Donald.   (1985).   The Writing Process Method versus the Traditional Text book-Worksheet 

method in the Teaching of Composition Skill to Third, Fourth and Fifth Grade Pupils.   
Dissertation Abstracts International. (online). available: http://sunzil.lib.hku/ER/detail 

Davies, Paul. & Pearse, Eric. (2000). Success in English Teaching. Oxford: Oxford University Press. 
Dechant, Emerald. (1991). The reaching of Reading. New York: Holt, Rinehart and Winster. 
Dewey, John.   (2003).   Dictionary of Education.   New York : Philosophical Library.  Derek : 

Rowntree. 
Ellis, Rod. (2003). Task-based Language Learning and Teaching. New York: Oxford University 

Press. 



84 

 

Eyring, Janet L.   (2002).   Teacher Experiences and Student Responses in ESL Project Work 
Instruction : A Case Study.   Dissertation Abstract, Ph. D. Los Angeles : University of 
California. 

Finocchiaro Bonomo M.   (1989).   English as a Second/Foreign Language.   New Jersey:  Prentice-
Hall. 

Foreman,  Robert  E.   (1990).   Dissertation Abstracts International.   57(9) : 384. 
Fried-Booth, Diana.  (2002).   Project  Work.   Great Britain : Oxford University Press. 
Gardners, Robert. C. (2002). Integrative motivation and second language acquisition. Massachusetts: 

Newbury Publishing House. 
Glenna, Jane  M.   ‘’ The Effect on the Quality of Writing of Fifth Grade Females and Males When the 

Topic is Self Selected or Teacher Selected,’’   Dissertation Abstract International.  1982 : 
3864 – 3865 – A ; March, 1982. 

Gower, Roger ; Phillips, Diane.& Walters, Steve. (2005). Teaching Practice Handbook. Oxford 
University: Heinemann. 

Haines, Simon.   (1991).   Project for The EFL Classroom : Resource Material for teachers.   UK, 
Walton-on-Thomes, Surry : Nelson. 

Harmer, Jeremy.   (2004).   How to teach writing.   Malaysia: Pearson Education Limited. 
Harris, David P.   (1998).   Testing English as a Second Language.   Singapore: Fong & Sons. 
Heaton, Jacob.   (1989).   Writing English Language Tests.   London:  Longman Group. 
Hedge, Tricia.   (2005).   Writing.  Hong Kong: Oxford University Press. 
Holly, Jacobs  L.   (1981).   Testing ESL Composition: a practical approach.  Rowley,          

Massachusetts: Newburry House. 
Howick, Thomas S. (1992, June). Case Study of a sixth Glass Using Marine Science Project:  For 

SEA, dissertation Abstracts International. 52: 4283. 
Jerome, Bruner. (1985). Child’s Talk: Learning to use language. Oxford: Oxford University Press. 
Johnson, David W., & Johnson, Roger T. (1998). Learning together and alone: Cooperative, 

competitive, and individualistic. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 
Katz, Lillian G & Chard, Sylvia C.   (2002).   Engaging Children’s Minds The Project Approach. 
 USA: Ablex Publishing Corporation. 



85 

 

Krajcik,  Joseph S ;  Blumenfeld,  Phyllis C ; Marx, Ronald  W ;& Soloway, Elliot.   (1994).   
 A collaborative model for helping middle-grade science teachers learn project-based 
instruction.   The Elementary School Journal, 94, 483-497. 

Krajcik, Josephs; Czerniak, Charlene M, & Berger, Carl F. (2003). Teaching Science in elementary 
and middle school classrooms: A Project-based approach. Boston Burr. Ridge, IL: Mcgreaw 
Hill.  

Littlewood, William T.   (2007).   Communicative Language Teaching: an introduction. 
 Cambridge.   New York:  Cambridge University Press. 
Louie,  Anne G.   (1944).   Improving Composition for Secondary ESL Students through the Process 

Approach Dissertation, Thesis (Education).   San Francisco: San Francisco University.   
Photocopied. 

Maggi, Sokolik. & Anthea  Tillyer.   (1999).   ‘’ Looking at Students as Teaching and Evaluation 
Devices (Part I)  Newsletter : University of Carolina. 

McColly, William.   (1970).   What Does Educational Research Sat about the Judging of Writing 
Ability.   Journal of Educational Research 64.: 148-156. 

McCrimon, James M.   (1980).   Writing With a Purpose Shorted.  7th ed. Boston: Hougton Mifflin 
Company. 

Oller, John. Baca, Lori; &  Vigil, Fred. (1977, March). Attitude and Attained Proficiency in ESL: A 
Sociolinguistic Study Mexican-American in the Southwest. In TESOL Quarterly, 11: 173-
183. 

Raimes, Ann.  (1983).  Techniques in Teaching Writing.   New York: Oxford University Press. 
Rivers, Wilga M.   (1981).   Teaching Foreign Language Skills.   Chicago: The University of Chicago 

Press. 
Ribe, Ramon and Vidal, Nuria.   (2006).   Project Work : Step by Step: Macmillan Education. 
Savignon, Sandra J. (2002).Interpreting communicative langiage teaching: contexts and conserns in 

teacher education.  Yale University Press. 
Stewig, John W. & Nordberg, Beverly.   (1995).   Exploring Language Art in the Elementary 

Classroom:  Wadsworth Publishing Company. 
Stoller, Fredricka L.   (1998).   Project Work : A Means to Promote Language Content.   English 

teaching Forum.   33(10) : 2-9. 



86 

 

Thomas, John  W., Mergendoller, John R., &  Michaelson, A. (1999). Project-based learning:  
 A  handbook for middle and high school teachers. Novato, CA: The Buck Institute for q
 Education.  
Throp,  Dilys.   (1997).   Convent Garden Captured : An Experiment in Project.   TESOL Journal 

6 (11). 
White,R. and  Arndt.   (1991).   Process Writing.   Oxford:  Oxford University Publishers. 
Willis, Jane R. & Leaver, Betty L.(2004). Task-based instruction in foreign language education. 

Washington, D.C.: Georgetown University Press. 
Zamel, Vivian.   (1983).   Teaching Composition in the ESL Classroom:  In TESOL Quarterly.  

10:p.202-205. 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
รายละเอยีดเนือ้หาแผนการจดัการเรียนรู้ 

                                              ตวัอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
         เอกสารประกอบการสอน 

                      ตารางกาํหนดการสอนเขียนภาษาองักฤษด้วยโครงงาน 
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แผนจัดการเรียนรู้ที่ 1 

Project Stage of Teaching &  Activity Language Focus Grammatical   Focus Vocabulary Time 

Holiday 

Magazine 

Planning and getting started 

(Pre-Project- Stage) 

1.Getting the class interested  

-Presentation of the project 

(T presents pictures of holiday 

places and holiday magazines on 

Power point ) 

2.Selecting the topic of the project 

(Ss brainstorm about the topic and 

choose the most preferable one) 

3.Creating a general outline  

(T manages the processes to ensure 

that Ss understand how the 

   50 Mns 
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classroom activities work together by 

showing Ss the table of project 

processes and the evaluating 

system) 

(T informs Ss the members in each 

group 

*each group has different members 

of each group 
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Project Stage of Teaching & Activity Language Focus Grammatical   Focus Vocabulary Time 

Holiday 

Magazine 

Planning and getting started 

(Pre-Project- Stage) 

4.Defining of the  Project  

objectives 

(Class discussion about the 

Project objectives) 

 

    

 
91 
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แผนจัดการเรียนรู้ที่ 2-3 

Project Stage of Teaching &Activity Language Focus Grammatical   Focus Vocabulary Time 

Holiday 

Magazine 

Project in Process 

(During-Project Stage) 

Presentation 

1. Listening 

 

 

 

 

 

• Listening personal 

information 

• Present Simple 

-Where do you usually go on 

holiday? 

 

• New words: Kinds of holidays 
adventure, holiday (e.g. 

trekking in the mountains), 

safari, sightseeing 

Places to stay : beach 

apartment, bed and breakfast 

(Band B), campsite, caravan 

Park, hostel, hotel 

50 

minutes 
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Project in Process 

(During-Project Stage) 

Presentation 

2. Reading  

(Pre Reading) 

(While-Reading) 

(Post-Reading) 

 

 

 

• Reading brochure 

about Dubrovnik 

• Finding the tourist 

activities from the text 

• Practicing writing 

through questions 

• Present Simple 

-Dubrovnik has friendly 

people 

• Imperative 

-Go sightseeing around the 

old city walls and look at the 

five castles 

• There is/are 

-There is the Summer Festival 

 

• New words: Positive 
adjectives 
fantastic, fascinating, historic, 

magnificent 

• Revision: beautiful, delicious, 

friendly, great, wonderful 

 

50 

minutes 
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แผนจัดการเรียนรู้ที่ 4-5 

Project Stage of Teaching &Activity Language Focus Grammatical   Focus Vocabulary Time 

Holiday 

Magazine 

Project in Process 

(During-Project Stage) 

3. Practice Grammar 

 

 

 

 

 

 

• Writing a description 

of a holiday place 

 

 

 

 

 

 

 

• Present Simple 

-Dubrovnik has friendly 

people 

• Imperative 

-Go sightseeing around the 

old city walls and look at 

the five castles 

• There is/are 

-There is the Summer 

Festival 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

minutes 
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 Project in Process 

(During-Project Stage) 

1. Collecting Data 

 

 

*Tell students to bring pictures, 

magazines and information from 

Internet for the project  

 

• Doing the 

preparation 

• Collecting pictures 

and information 

 

 

• Present Simple 

-Dubrovnik has friendly 

people 

• Imperative 

-Go sightseeing around the 

old city walls and look at 

the five castles 

• There is/are 

-There is the Summer 

Festival 

 

 

 

It depends on the information 

that students have chosen 

 

 

 

50 

minutes 
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แผนจัดการเรียนรู้ที่ 6 

Project Stage of Teaching &Activity Language Focus Grammatical   Focus Vocabulary Time 

Holiday 

Magazine 

Project in Process 

(During-Project Stage) 

1. Group preparation 

 

 

 

 

 

*Students do the work outside 

the class 

 

• Making a 

discussion 

• Writing 

descriptions of 

holiday places 

• Designing a 

holiday magazine 

of their own 

•  

• Present Simple 

-Dubrovnik has friendly 

people 

• Imperative 

-Go sightseeing around the 

old city walls and look at 

the five castles 

• There is/are 

-There is the Summer 

Festival 

 

 

• It depends on the information 

that students have chosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

minutes 
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แผนจัดการเรียนรู้ที่ 7-8 

Project Stage of Teaching &Activity Language Focus Grammatical   Focus Vocabulary Time 

Holiday 

Magazine 

Project in Process 

(During-Project Stage) 

Project  presentation 

 

 

 

 

 

Reflection and Conclusion 

(Post-Project-Stage) 

Think back Making the 

conclusion 

• Doing the 

presentation of 

each group (not 

more than 10 

minutes for each 

group) 

 

 

 

 

• Reflection by 

taking notes of 

their own about 

the project 

• Evaluation to their 

friends’ projects 

• Present Simple 

-Dubrovnik has friendly 

people 

• Imperative 

-Go sightseeing around the 

old city walls and look at 

the five castles 

• There is/are 

-There is the Summer 

Festival 

 

 

• It depends on the information 

that students have chosen 

 

 

 

 

 

 

• It depends on the information 

that students have chosen 

100 

minutes 

 

 

 

 

 

 

50 

minutes 
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Patumwan Demonstration School 

Department of Foreign Language 

                               Module 9:  Holidays      Lesson Plan:  1-6 (Project in Process) 

           Course:  EN 31101             Level:   M.1          Time:   7 periods = 350 

minutes 

 

Project 1:  HOLIDAY MAGAZINE 

Project in Process  (Lesson Plan 3) (During-Project Stage) 

Activity 3:   Reading brochure about Dubrovnik 

Goal:  Students get the idea what the holiday brochure look like 

 

Learning Objectives: 

 Cognitive domain: Students will be able to 

- understand the reading text 

Psychomotor domain: Students will be able to 

- summarize  the activities for tourists  

- answer questions from the text correctly 

Affective domain: Students will be able to 

- show their interest in class 

- participate in class enjoyably 

- do the activity enthusiastically 
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AIM OF STAGE PROCEDURES LEARNING OUTCOME TIME 

To enable the 

students to have the 

idea about holiday 

activities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To enable the 

students to read the 

text and compare 

their results  

Pre-Reading 

1.T  shows a picture of Dubrovnik on 

PowerPoint (different from the book) 

2.T asks Ss about the picture  

3.T gives Ss some more Information 

about Dubrovnik and shows Ss some 

more pictures of Dubrovnik 

4.T presents new vocabulary by giving 

example sentences and asks Ss the 

meaning of the words 

5.T reviews vocabulary by letting Ss 

match the words with meanings 

6.T gives Ss the worksheet 1 to let Ss 

think of the activities that tourists can do 

on Dubrovnik 

7.T randomly asks Ss the results 

While-Reading 

1.T lets Ss read the text “Discover  

Dubrovnik” on Page 70 

2.While reading Ss find the activities that 

tourists can do on Dubrovnik and 

complete  

Ss get the idea about  

holiday activities and 

know the vocabulary 

about  holiday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ss read  the text and 

compare their results 

with their guessing 

15 Mns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Mns 
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AIM OF STAGE PROCEDURES LEARNING OUTCOME TIME 

with their guessing 

 

 

 

To enable the 

students to get 

information from the 

text and prepare 

them to write by 

answering questions 

them on the worksheet 1 

3.T tells Ss to compare their guessing at 

the first step with the text and see how 

many correct information they have got 

 

Post-Reading 

1.T gives Ss worksheet 2  

2.Ss get worksheet 2 and answer the 

questions about the picture (10 

questions) 

3.T lets Ss do the activity 

4.T walks around the class and gets 

ready to help 

5.T collects worksheet 2 from Ss. 

 

 

 

 

 

Ss  answer questions 

from the picture 

 

 

 

 

25 Mns 

 

Students  Assessment Procedure/Tactics 

Students will be evaluated based on: 

- Participation in the activities 

- Worksheet 1 and 2 (individual) 
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Patumwan Demonstration School 

Department of Foreign Language 

                               Module 9:  Holidays      Lesson Plan:  1-6 (Project in Process) 

           Course:  EN 31101             Level:   M.1          Time:   7 periods = 350 

minutes 

 

Project 1:  HOLIDAY MAGAZINE 

Project in Proce (Lesson Plan 4) (During-Project Stage) 

Activity 4:   Writing a description of a holiday place 

Goal:  Students are able to write a description of a holiday place 

 

Learning Objectives: 

 Cognitive domain: Students will be able to 

- use the structure that they have learned to write a description 

- define meaning  of  vocabulary  

Psychomotor domain: Students will be able to 

- write a description of holiday places  by using learned vocabulary  

Affective domain: Students will be able to 

- thoughtfully do the worksheet 

- participate in class enjoyably 

- do the activity enthusiastically 
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AIM OF STAGE PROCEDURES LEARNING 

OUTCOME 

TIME 

1.To review 

vocabulary and 

grammar about 

going on holiday 

2.To prepare Ss by 

giving them word 

choice  

 

 

 

 

To enable the 

students to write a 

description of a 

holiday place 

Pre-Writing 

1.T  reviews vocabulary and grammar by 

giving Ss worksheet 1 (matching and 

writing sentences exercises) 

2.T lets Ss do the exercises individually  

3.T randomly calls some Ss to read out the 

exercises and correct the exercises in 

class 

4.T  gives Ss word choice to prepare them 

for the project 

5. T draws a mind map about going on 

holiday by asking information from Ss  

While-Writing 

1.T tells Ss the objective of the activity 

2.T gives Ss  worksheet 2 to write a 

description from questions.  The questions 

are following : 

- Where is this place? 

-What interesting activities can tourists do 

here? 

-Why is it  worth to go there? 

Ss review vocabulary 

and grammar before 

the writing activity 

 

 

 

 

 

Ss tell information 

about going on holiday 

 

 

Ss write a description 

from questions 

15 Mns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Mns 
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AIM OF STAGE PROCEDURES LEARNING 

OUTCOME 

TIME 

 

 

To give Ss 

opportunity to check 

their writing with their 

friends and choose 

some of the most 

popular writing to 

show on board 

-How can tourists  go there ? 

-What  kinds of  the accommodation are 

there? 

Post-Writing 

1.T asks Ss to check their writing with their 

friends and choose some of the most 

popular writing to show on board 

 

 

 

Ss  check their writing 

with their friends 

 

 

15 Mns 

 

Students  Assessment Procedure/Tactics 

Students will be evaluated based on: 

- Participation in the activities 

- Participation in doing the group work activity 

- Worksheet 1 and 2 

Resource Need/Material 

1. New Opportunities Elementary Student’s book 

2. Worksheet 1 and 2 

Teaching Note 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________ 
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เอกสารประกอบการสอน 

Holidays 

Match these positive adjectives to the correct sentences and fill 
the words into the blank 

 

magnificent        beautiful        delicious        fantastic       fascinating   
friendly               great               historic           wonderful 

 

1. Making you very interested or attracted 
‐ It is such a _________ story. 

 
2. Extremely attractive, very pleasant to look at it 

‐ That dress is really ___________. 

 

3. Extremely good 
‐ There was a __________ view from the window. 

 

4. With a very pleasant taste or smell or smell 
‐ This sauce is ________ with fish or vegetables. 

 

5. old and interesting or impressive 
‐ Tourists like to visit _________ monuments. 
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6. Very impressive and beautiful, good or skilful 

‐ She gave a __________ performance. 

 

7. Important or powerful 
‐ This is a _________ work. 

 
8. Extremely good or pleasant 

‐ You’ve done a _________ job. 
 

9. Someone ,who is always pleasant and helpful towards other 
people 
‐ I enjoy working there – everyone is so ___________. 
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Module 9 :  Holidays (Pre-and While- Reading) 
List activities you think tourists can do in Croatia in column A. Then read the text on 

page 70 and write the activities for tourists in column B.  Do not  forget  to check your 
correct answers! 

 
                        ( A )        ( B )from text             (Correct or not?                            

   

   

   

   

   

   

   

   

 How many correct answers have you got?        

   total                                                
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Holidays 

Worksheet 1   ( post‐reading) 

 

True or false? 

 

________1  Dubrovnik is in Croatia. 

________2  Tourists can only go swimming and enjoy the beach. 

________3  Tourists can enjoy various seafood here. 

________4  Tourists can enjoy music only in the summer. 

________5  Dubrovnik is the place for person ,who loves old buildings. 
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                                                 Chiangmai 
You are a Travel Agent and offering your friends a package tour. You have to name 

your own package (e.g. Bangkok River Cruise).  Write the interesting description of  this 
place by answering these questions ( Where is this place? / What interesting activities can 
tourists do here? / why is it worth to go there? / How can tourists go there? / What kinds of 
accommodation are there? )  

 

                                         ( name of the package tour )                          
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________ 

Module 9 : 

Holidays 
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 ตารางกาํหนดการสอนเขียนภาษาองักฤษด้วยโครงงาน   

โครงงาน คาบที ่ กจิกรรม เคร่ืองมือ ผู้รับผดิชอบ 

ก่อนทดลอง - 1.ปฐมนิเทศผูเ้รียน 

2.ทดสอบทกัษะการเขียนภาษาองักฤษก่อนการ

ทดลอง 

 

-แบบทดสอบทกัษะการเขียน

ภาษาองักฤษก่อนการทดลอง 

-ผูว้จิยั 

-ครูผูส้อน

ภาษาองักฤษ 

1 

Holiday 

Magazine 

 

1 

 

2 

Planning and getting started - -ผูว้จิยั 

Project in Progress   

 Listening personal information  -ผูว้จิยั 

 3 Reading brochure about Dubrovnik  -ผูว้จิยั 

 4 Practicing Grammar  -ผูว้จิยั 

 5-6 Collecting Data 

Group Preparation 

* ทาํโครงงานนอกหอ้งเรียน 1 สัปดาห์ 

-แบบบนัทึกการเรียนรู้ -ผูเ้รียน 

 7 Project Presentation  -ผูว้จิยั 

-ผูเ้รียน 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Reflection and Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

-ผูว้จิยั 
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โครงงาน คาบที ่ กจิกรรม เคร่ืองมือ ผู้รับผดิชอบ 

2  Fashion 

Varieties 

9 Planning and getting started - -ผูว้จิยั 

 10 Project in Progress 

Reading Fashion Tips 

- -ผูว้จิยั 

 11 Writing Practice (comparative adjectives) - -ผูว้จิยั 

 12-13 Collecting Data 

Group Preparation 

* ทาํโครงงานนอกหอ้งเรียน 1 สัปดาห์ 

-แบบบนัทึกการเรียนรู้ -ผูเ้รียน 

 14 Project Presentation  -ผูว้จิยั 

-ผูเ้รียน 

 15 Reflection and Conclusion  -ผูว้จิยั 

-ผูเ้รียน 

3. Incredible 

Shop 

16 Planning and getting started - -ผูว้จิยั 

 17 Project in Progress 

Reading Joke and Party Shops 

 

 

- -ผูว้จิยั 
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โครงงาน คาบที่  

กจิกรรม 

 

เคร่ืองมือ 

 

ผู้รับผดิชอบ 

 18 Practicing Grammar  -ผูว้จิยั 

 19-20 Collecting Data 

Group Preparation 

* ทาํโครงงานนอกหอ้งเรียน 1 สัปดาห์ 

-แบบบนัทึกการเรียนรู้ -ผูเ้รียน 

 21 Project Presentation  -ผูว้จิยั 

-ผูเ้รียน 

 22 Reflection and Conclusion  -ผูว้จิยั 

-ผูเ้รียน 

หลงัการทดลอง - 1.ทดสอบทกัษะการเขียนภาษาองักฤษหลงัการ

ทดลอง 

2.นกัเรียนทาํแบบสอบถามการจดัการเรียนรู้ดว้ย

โครงงาน 

3.นกัเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจในการ

สอนเขียนโดยใชโ้ครงงาน 

-แบบทดสอบทกัษะการเขียน

ภาษาองักฤษหลงัการทดลอง 

-แบบสอบถามความพึงพอใจใน

การสอนเขียนโดยใชโ้ครงงาน 

-ผูว้จิยั 

-ครูผูส้อน

ภาษาองักฤษ 

-ผูเ้รียน 

-ผูเ้รียน 
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ภาคผนวก ข 
                          ตารางหาค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ 

 แบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ ก่อน และ หลงัการทดลอง 
                           แบบประเมินทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 

แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนทีมี่ต่อโครงงานภาษาองักฤษ 
                           แบบบันทกึการเรียนรู้ (Learning Log) 
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 ตารางหาค่าความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ 

รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 
 1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
1.จุดประสงคข์องแบบทดสอบตรงกบัจุดประสงคข์องการ

สอนเขียนภาษาองักฤษดว้ยโครงงาน 

    

2. เน้ือหาในแบบทดสอบสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในการสอน

เขียนภาษาองักฤษดว้ยโครงงาน 

    

3. รูปแบบการทดสอบการเขียนสอดคลอ้งกบักิจกรรมในการ

สอนเขียนภาษาองักฤษดว้ยโครงงาน 

    

4.ความยากง่ายของแบบทดสอบสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในการ

สอนเขียนภาษาองักฤษดว้ยโครงงาน 

    

5. ความเหมาะสมของจาํนวนขอ้สอบ     

6. จาํนวนขอ้ในแบบทดสอบเหมาะสมกบัเวลาในการทาํ

แบบทดสอบ 

    

7. ความชดัเจนของคาํสัง่ในแบบทดสอบ     

8. แบบทดสอบช่วยพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษของ

นกัเรียนตรงตามจุดประสงคใ์นการวิจยั 

    

 

ท่ีมา: บุญชม  ศรีสะอาด. (2545: 45). วิธีการสร้างสถิติสาํหรับการวิจัย. 
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แบบทดสอบวดัทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษ ก่อน และ หลงัการทดลอง 

1.  Summer  Holiday   
Write  an  E-mail  to  Kathy ! 
Encourage her to visit Phuket!  Give him/her some details about the 

weather , accommodation , transports , food and cultural events ! 
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2.Fashion Varieties   

1 2  3  4  

5 6  7   8  

9 10 11 12  
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13   14   15   16 

 

2.1  Select 4 pictures ,then compare the similarities 
and differences of these costumes. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_________________ 
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 2.2 Choose the most attractive costume from no.1 - 
16 and give the reasons to report your choice! 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____ 
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3. Fancy Shop   
Chocolate Keyboard                                pool in the living room                                             all round                        

                                                       

                            

                                                                 

                         Mouse –make up                                            happy pillow                          

You are an assistant at the Fancy Shop and suggesting one product to 
your customer. 1)Choose one product in the list above. 2)Describe how it 
works and why you think it is good for him/her.   ( Not less than 10 
sentences) 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________ 
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แบบประเมินความสามารถด้านการเขียนภาษาองักฤษ 
                 
   การประเมินคร้ังท่ี .........................  วนัท่ี ..................... เดือน ...................... พ.ศ. ............... 
   เร่ือง .................................................................................................................................. 
                 
คาํช้ีแจง : ประเมินความสามารถดา้นการเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนหลงัจากการเรียนการสอน 

                 
            ประเดน็ท่ีประเมิน          

ช่ือ - สกลุ  เน้ือหา  การเรียบ  คาํศพัท ์ การใช ้ กลไกทาง  รวม 
           เรียง     ภาษา  ภาษา    
         6  4  4  4  2  20 
1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         
10                         
11                         
12                         
13                         
14                         
15                         
16                         
17                         
18                         
19                         
20                         
21                         
22                         
23                         
24                         
25                         
26                         
27                         
28                         
29                         
30                         
31                         
32                         
33                         
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            ประเดน็ท่ีประเมิน          
ช่ือ - สกลุ  เน้ือหา  การเรียบ  คาํศพัท ์ การใช ้ กลไกทาง  รวม 

           เรียง     ภาษา  ภาษา    
        6  4  4  4  2  20 
34                         
35                         
36                         
37                         
38                         
39                         
40                         
41                         
42                         
43                         
44                         
45                         
46                         
47                         
48                         
49                         
50                         
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แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อโครงงานภาษาองักฤษ 
คาํช้ีแจง : ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 

ข้อคดิเห็น 

ระดบัความคดิเห็น  

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ขั้นก่อนการทาํโครงงงาน      

1. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการทาํ

โครงงานภาษาองักฤษ 

     

2. นกัเรียนมีทกัษะในการเขียนภาษาองักฤษ      

3. นกัเรียนรู้สึกสนุกในชัว่โมงการเขียน

ภาษาองักฤษ 

     

ขั้นระหว่างการทาํโครงงาน       

1. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการทาํ

โครงงานภาษาองักฤษ 

     

2. นกัเรียนมีประสบการณ์ในการฝึกทกัษะ

ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง 

     

3. นกัเรียนคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้

ต่างๆ 

     

4. นกัเรียนไดเ้รียนรู้คาํศพัทโ์ครงสร้าง

ไวยากรณ์จากเพื่อนคนอ่ืน 

     

5. นกัเรียนไดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นจาก

การทาํโครงงาน 

     

6. นกัเรียนสามารถนาํความรู้ของวิชาอ่ืนๆมาใช้

ในโครงงานได ้
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7. นกัเรียนมีทกัษะในการใชภ้าษาจากการ

นาํเสนอโครงงาน 

         

8. นกัเรียนมีความกลา้แสดงออกจากการ

นาํเสนอโครงงาน 

         

9. นกัเรียนชอบการเขียนภาษาองักฤษจากการ

เรียนดว้ยโครงงาน 

         

10. นกัเรียนมีทกัษะในการเขียนภาษาองักฤษ

จากการเรียนดว้ยโครงงาน 

         

ขั้นหลงัการทําโครงงงาน      

1. นกัเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนใน

ชัว่โมงการเขียนภาษาองักฤษจากการเรียนดว้ย

โครงงาน 

     

2. นกัเรียนมีความสนใจภาษาองักฤษรอบตวั

มากข้ึน 

     

3. นกัเรียนรู้สึกสนุกกบักิจกรรมในชัว่โมงการ

เขียนภาษาองักฤษ 

     

4. นกัเรียนมีความมัน่ใจในการใชท้กัษะการ

เขียนภาษาองักฤษ 

     

5. นกัเรียนมีทกัษะในการเขียนภาษาองักฤษ      

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

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

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

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

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

.......... 
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แบบบันทกึการเรียนรู้   (Learning Log) 

โครงงาน  Holiday magazine ช่ือ...........................................นามสกลุ....................................เลขท่ี.................. 

1. แหล่งในการคน้ควา้หาขอ้มูล ( บอกโดยละเอียด ระบุช่ือ หนงัสือ เช่น หนงัสือท่องเท่ียว อสท /วารสารการ

บินไทย Sawasdee / เวบ็ไซท ์http://www.tourismthailand.co.uk/index.php?page=862 / แผน่พบั จ.ภเูกต็ของการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย แผน่พบับริษทัหนุ่มสาวทวัร์) 

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

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

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

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

2. ส่ิงท่ีนกัเรียนทาํในการเตรียมนาํเสนอโครงงาน (บอกโดยละเอียดโดยระบุขั้นตอนทีละขั้นมั้งหมด เช่น ต่าง

คนต่างวางแผนแลว้มาปรึกษากนั แลว้แกไ้ขใหม่/ ระดมสมองเลือกเร่ืองและเน้ือหาในการทาํโครงงาน/ 

ประชุมแบ่งหนา้ท่ีกนั   

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

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

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

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

3. ส่ิงท่ีนกัเรียนไดจ้ากการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน ( บอกโดยละเอียด ) 

ความรู้จากหวัขอ้โครงงาน (เช่น ความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ / ขนบธรรมเนียมประเพณี / สภาพ

ภมิูอากาศ / อาหารพื้นเมือง) 

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

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

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

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

ความรู้ดา้นไวยากรณ์ คาํศพัท ์โครงสร้างภาษา  (เช่น ไดใ้ชส้าํนวนใหม่  เช่น  The girl wears heavy 

cosmetics. / ไดใ้ชภ้าษาองักฤษในการบรรยายเป็นประโยค เช่น Phuket is one of the most famous 

tourist attractions of Thailand, which is called the pearl of Andaman/ ไดรู้้จกัคาํศพัทใ์หม่ๆ 

convenient, peaceful)เช่น

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

............................................................................................................................................................................ 
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ความรู้จากการทาํงานร่วมกนั

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

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

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

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

4. ปัญหา / อุปสรรค ท่ีพบในการทาํโครงงานน้ี 

ดา้นการใชภ้าษาองักฤษ   ( ต.ย. นึกคาํศพัทไ์ม่ค่อยออก ตอ้งกลบัไปคน้ควา้เพิ่มเติมท่ีบา้น/ แต่งประโยค

ภาษาองักฤษแต่ยงัมีขอ้ผดิพลาด)            

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

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

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

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

5. วธีิการแกไ้ขปัญหา 

ดา้นการใชภ้าษาองักฤษ       ( ตย. ใชโ้ครงสร้าง passive voice ผดิ ตอ้งคน้จากตาํราหลายเล่ม / ศึกษาจาก ตย. ใน

ดิกชนันารี / ใหรุ่้นพี่หรือเพื่อนช่วยอธิบาย)     

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

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

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

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

6. นกัเรียนคิดวา่ไดพ้ฒันาตนเองใหมี้ความรู้เพิ่มข้ึนกวา่เดิมหรือไม่ อธิบาย และยกตวัอยา่งอยา่งละเอียด 

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

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

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

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

7. ส่ิงท่ีชอบ ท่ีเกิดข้ึนขณะทาํโครงงานน้ี (ต.ย. ไดรู้้จกัเพื่อนท่ีไม่สนิทมากข้ึน) 

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

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

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

..................... 
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8. อยากเรียนภาษาองักฤษโดยใชโ้ครงงานหรือไม่  เพราะเหตุใด 

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

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

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

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

9. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

..................... 
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ภาคผนวก ค 

เกณฑ์การวดัทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 
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เกณฑ์การประเมนิความสามารถด้านการเขยีนภาษาองักฤษ 

กาํหนดเกณฑ์การประเมนิความสามารถด้านการเขยีนภาษาองักฤษไว้ 5 ด้าน คอื 

1. เน้ือหา    6 คะแนน 
2. การเรียบเรียง   4 คะแนน 
3. คาํศพัท ์    4 คะแนน 
4. การใชภ้าษา   4 คะแนน 
5. กลไกทางภาษา   2 คะแนน 

รวม    20 คะแนน 

 

ระดบัความสามารถในแต่ละด้าน  แบ่งเป็น  4  ระดบั  ได้แก่ 

                                      คะแนน    หมายถึง 

ระดบัที  4                   16-20   ดีมาก  (Very good) 

                               ระดบัท่ี 3          13-15   ดี   (Good) 

                               ระดบัท่ี 2                     10-12   พอใช ้ (Fair) 

                               ระดบัท่ี 1            0-9   อ่อน   (Poor) 

 

ดดัแปลงจากเกณฑข์อง  เจคอบส์  และคณะ  ( Jacobs, et al. 1981 : 69‐105 ) 

 

 

 

 



128 

 

เกณฑ์การประเมินทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษ 
องคป์ระกอบ  คะแนน  ระดบัความสามารถ  เกณฑ ์

 

 

 

 

 

     เน้ือหา 

 

 

 

6-5 

 

ดีมาก 

มีความรู้ในเร่ืองท่ีเขียนเป็นอยา่งดี เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ท่ี

กาํหนด และขยายความได ้

 

4-3 

 

ดี 

มีความรู้ในเร่ืองท่ีเขียนพอประมาณ ขอ้มูลอยใ่นวงจกดั เน้ือหาส่วนใหญ่

สัมพนัธ์กบัหวัขอ้เร่ือง แต่ขาดรายละเอียด 

 

2-1 

 

พอใช ้

การแสดงความคิดเห็นไม่ชดัเจน การเรียบเรียงเน้ือหาไม่ราบร่ืน  

ไม่ต่อน่ืองกนั 

0 อ่อน ไม่มีการเรียบเรียงเน้ือหาหรือไม่เพียงพอต่อการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

การเรียบเรียง 

 

4 

 

ดีมาก 

แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน มีขอ้มูลมาสนบัสนุน กระชบัไม่เยิน่เยอ้ 

เรียบเรียงเน้ือหาไดอ้ยา่งดี มีการจดัลาํดบัเหตุผลและความสอดคลอ้งไดดี้ 

 

3 

 

ดี 

การแสดงความคิดเห็นไม่ค่อยชดัเจน มีขอ้ความาสนบัสนุนบา้งแต่ยงันอ้ย

ไป การเรียงลาํดบัขั้นตอนยงัไม่สมบูรณ์ มีความต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกนั

พอประมาณ 

 

2 

 

พอใช ้

การแสดงความคิดเห็นไม่ชดัเจน การเรียบเรียงเน้ือหาไม่ราบร่ืน ไม่

ต่อเน่ืองกนั 

 

1-0 อ่อน ไม่มีการเรียบเรียงเน้ือหาหรือไม่เพียงพอต่อการประเมิน 

 

 

 

 

 



129 

 

 

 

คาํศพัท ์

 

4 

 

ดีมาก 

สามารถใชศ้พัท ์สาํนวนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ในรูปแบบ

ของคาํ 

3 

 

ดี ใชศ้พัท ์สาํนวนผดิบา้งบางคร้ังแต่ยงัส่ือความหมายได ้

2 พอใช ้ ใชศ้พัทใ์นวงจาํกดั ใชศ้พัทแ์ละสาํนวนผดิบ่อย ความหมายคลุมเครือ 

1-0 อ่อน มีความรู้เร่ืองศพัท ์สาํนวนนอ้ยมาก หรือไม่เพียงพอต่อการประเมิน 
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องคป์ระกอบ  คะแนน  ระดบัความสามารถ  เกณฑ ์

 

 

 

 

 

การใชภ้าษา 

 

 

 

 

4 

 

ดีมาก 

ใชโ้ครงสร้างซบัซอ้นอยา่งมีประสิทธิภาพ พบขอ้ผดินอ้ยมากในเร่ือง

ความสอดคลอ้งระหวา่งประธานและกริยา กาล จาํนวน การเรียงคาํตาม

หนา้ท่ี คาํนาํหนา้นาม คาํสรรพนาม คาํบุพบท 

 

3 

 

ดี 

ใชโ้ครงสร้างง่ายๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีปัญหาเลก็นอ้ยในการใช้

โครงสร้างท่ีซบัซอ้น แต่ความหมายส่วนใหญ่ยงัชดัเจน 

 

2 

 

พอใช ้

มีปัญหามากในเร่ืองโครงสร้างประโยคทั้งโครงสร้างซบัซอ้นและธรรมดา 

มีขอ้ผดิพลาดบ่อยคร้ัง ความหมายคลุมเครือ สับสน 

1-0 อ่อน ไม่มีสามารถสร้างประโยคได ้มีขอ้ผดิมากมาย ส่ือสารไม่ไดห้รือไม่

เพียงพอต่อการประเมิน 

 

 

 

กลไกทาง

ภาษา 

 

2 

 

ดีมาก 

มีความรู้ในเร่ืองรูปแบบการใชภ้าษา พบท่ีผดิพลาดนอ้ยมากในเร่ืองการ

สะกดคาํ การใชเ้คร่ืองหมายต่างๆ การใชต้วัอกัษรตวัใหญ่ และการยอ่หนา้ 

แต่ยงัส่ือความหหมายได ้

 

1.5 

 

ดี 

 พบท่ีผดิพลาดบา้งในเร่ืองการสะกดคาํ การใชเ้คร่ืองหมายต่างๆ การใช้

ตวัอกัษรตวัใหญ่ และการยอ่หนา้ แต่ยงัส่ือความหหมายได ้

 

1 

 

พอใช ้

ผดิบ่อยในเร่ืองการสะกดคาํ การใชเ้คร่ืองหมายต่างๆ การใชต้วัอกัษรตวั

ใหญ่ และการยอ่หนา้ ลายมืออ่านไดย้าก ความหมายคลุมเครือ สับสน 

0.5-0 อ่อน ไม่มีความรู้ในเร่ืองรูปแบบการใชภ้าษา ลายมืออ่านไม่ออก หรือไม่

เพียงพอต่อการประเมิน 
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ภาคผนวก ง 
รายละเอยีดผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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ลาํดบัที่ 

แบบทดสอบทักษะการเขียนภาษาองักฤษ 

คะแนนก่อนการทดลอง 
(20) 

คะแนนหลงัการทดลอง
(20) 

ผลต่าง ผลต่าง 

  X Y (Y-X) = D D2

1 9 13.5 4.5 20.25
2 11 14.5 3.5 12.25
3 8 15.5 7.5 56.25
4 7 8 1 1
5 12.5 16.5 4 16
6 11.5 19 7.5 56.25
7 6 9.5 3.5 12.25
8 8.5 15 6.5 42.25
9 8.5 10.5 2 4
10 8 14 6 36
12 15 17 2 4
13 7 13 6 36
14 18 19 1 1
15 6 12 6 36
16 8 11 3 9
17 16 17 1 1
18 13 15 2 4
19 12 15 3 9
20 12.5 16 3.5 12.25
21 14 17 3 9
22 12.5 14 1.5 2.25
23 15.5 16 0.5 0.25
24 13 15.5 2.5 6.25
25 11 14 3 9
26 8 12 4 16
27 18 19 1 1
28 7 11 4 16
29 6 12.5 6.5 42.25
30 15.5 18 2.5 6.25
31 12 13 1 1
32 9 11.5 2.5 6.25
33 12 17 5 25
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ลาํดบัที่ แบบทดสอบทักษะการเขียนภาษาองักฤษ 

 
คะแนนก่อนการทดลอง 

(20) 
คะแนนหลงัการทดลอง

(20) 
ผลต่าง ผลต่าง 

35 12 18 6 36
36 4 16 12 144
37 16 17 1 1
38 17.5 19 1.5 2.25
39 12 14 2 4
40 12.5 17.5 5 25
41 14 16.5 2.5 6.25
42 11 15 4 16
43 13 19 6 36
44 5 10 5 25
45 9 12.5 3.5 12.25
46 15 17 2 4
47 12 15.5 3.5 12.25
48 4 7 3 9
49 9.5 18 8.5 72.25
50 2 10 8 64

ผลรวม 530.5 719 188.5 998.75
X 10.82653 14.67347  

S.D. 3.83861 3.03890  
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ภาคผนวก จ 
      ตัวอย่างแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลอง 

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถามความพงึพอใจทีมี่ต่อการเรียนภาษาองักฤษ 
                        ตัวอย่างการบนัทกึข้อมูลจากแบบบันทกึการเรียนรู้ (Learning Log) 
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