ตัวอย่างการนําเสนอผลงานด้วยบทความทางวิชาการ
การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
สุวรรณา ตันตยานุสรณ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
.
บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลองแบบ One group pre-post test design มีวัตถุประสงคเพื่อ
1) ศึกษาหารูปแบบการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่สามารถพัฒนาทักษะ
การเขียนของนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระหวางกอนไดรับการเรียนการสอนกับภายหลังไดรับการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรูที่ไดจากงานวิจัย
3) ศึกษาความพึงพอใจของผูสอนเกี่ยวกับแผนการเรียนรูเรื่องการสอนทักษะการเขียนตามรูปแบบที่ไดจาก
งานวิจัย และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตาม
รูปแบบที่ไดจากงานวิจัย ผลการวิจัยพบวารูปแบบการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่สามารถพัฒนา
ทักษะการเขียนของนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ คือ “การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษดวยรูปแบบการ
สอนที่เนนกระบวนการ ” และพบวากลุมตัวอยางที่ไดรับการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรูเรื่องการสอน
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษดวยรูปแบบการสอนที่เนนกระบวนการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษ
ภายหลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูสอน และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน
การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษดวยรูปแบบการสอนที่เนนกระบวนการโดยรวม และรายดาน อยูในระดับ
มาก
บทนํา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2544 ไดกําหนดใหภาษาอังกฤษอยูในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่
นักเรียนทุกคนตองเรียนรู กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดสาระการสอนภาษาอังกฤษที่สะทอนถึง
เปาหมายของการเรียนรูภาษาตางประเทศ 4 สาระ
คือ 1) ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communications)
2) ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures) 3) ภาษากับ
ความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
(Connections) และ 4) ภาษากับความสัมพันธกับ
ชุมชนโลก (World Communities) และจากการ
ประเมินการใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2544 พบวาความสามารถในการใชภาษาเพื่อ
การสื่อสารตามมาตรฐานที่กําหนดในหลักสูตรของ

นักเรียนยังอยูในขั้นที่ไมนาพอใจโดยเฉพาะทักษะ
การเขียน จากการศึกษาของ ดวงพร หนูพงษ
(2540) พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มี
ปญหาในการเขียนภาษาอังกฤษรอยละ 41.5 จาก
การศึกษาของ จิรดา วุฑฒิยากร (2551) พบวา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลคะแนน
ความสามารถทางการเขียนเพียงรอยละ 17.65
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผล
คะแนนความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษรอยละ
32.85 สําหรับการศึกษาของวนิดา เพ็ญกิ่งกาญจน
(2531) พบวาปญหาการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสวนหนึ่งมี
ปญหาจากการที่นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ
คอนขางต่ํา นักเรียนไมแมนยําไวยากรณ รู
คําศัพทนอย สะกดคําไมถูก ชอบเขียนโดยการ

แปลจากภาษาไทยเปนอังกฤษ ทั้งนี้ผูวิจัยไดทําการ
สัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ
สํารวจตําราหลักสูตรการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่ใช
อยูในปจจุบนั พบวา การจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนสวนใหญเปนการสอนภาษาอังกฤษโดยรวม
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนเขา
ไวดวยกัน ไมมีโรงเรียนที่เปดการสอนทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ นอกจากนั้นผูวิจัยยัง
พบวาไมมีตําราหรือแผนการเรียนรูเกี่ยวกับทักษะ
การเขียนที่แยกออกจากการสอนทักษะอื่นๆ
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจการ
พัฒนารูปแบบการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเพื่อชวยให
นักเรียนมีพื้นฐานการเขียนที่ดี สามารถสื่อสารดวย
ประโยค และคําศัพทที่ถูกตองตรงตามความตองการ
มุงเนนใหนักเรียนเกิดความคิดวิเคราะห
คิดอยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรคงานเขียนได
อยางมีคุณภาพ สามารถนําการเขียนภาษาอังกฤษ
ไปใชในชีวิตประจําวัน และเกิดการเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง
วัตถุประสงค
1. ศึกษาหารูปแบบการสอนทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่
สามารถพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระหวางกอนไดรับการ
เรียนการสอนกับภายหลังการเรียนการสอนตาม
แผนการเรียนรูเรื่องการสอนทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่ไดจากงานวิจัย

3. ศึกษาความพึงพอใจของผูสอนตอ
แผนการเรียนรูเรื่องการสอนทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่ไดจากงานวิจัย
4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอ
การจัดการเรียนการสอนทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่ไดจากงานวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง
ดําเนินการวิจัย 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาเพื่อ
หารูปแบบที่เหมาะสมในการสอนทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่สามารถ
พัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ และระยะที่ 2 เปนการศึกษาผล
ของการนํารูปแบบการสอนที่ไดจากงานวิจัยระยะ
ที่ 1ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจากโรงเรียนดอย
สะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนสารภีวิทยาคม และ
โรงเรียนวชิรวิทย ระหวางเดือนมิถุนายน ถึง เดือน
ตุลาคม 2552
วิธีดําเนินการวิจัย
การเลือกกลุมตัวอยางเปนการเลือกแบบ
เจาะจง โดยกลุมตัวอยางที่เปนผูสอนมีคุณสมบัติ
(Inclusion criteria) คือ จบการศึกษาศิลปศาสตร
บัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือการสอน
ภาษาอังกฤษ
และมีประสบการณการสอน
ภาษาอังกฤษอยางนอย 1 ป สําหรับกลุมตัวอยางที่
เปนนักเรียนมีคุณสมบัติเปนนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนและเรียนวิชาอังกฤษเขียนเปนวิชาเลือก
เกณฑในการคัดออกจากการเปนกลุมตัวอยาง
(Exclusion criteria) คือ ผูสอนที่ไมสามารถ
ดําเนินการสอน และนักเรียนไมไดรับการเรียนตาม

แผนการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ ดวยรูปแบบ
การสอนที่เนนกระบวนการครบทุกบทเรียน การ
วิจัยนี้ใชกลุมตัวอยางจากโรงเรียน 4 โรงเรียน โดย
เปนผูสอน 4 คน และนักเรียน 144 คนแต
เนื่องจากกลุมตัวอยางจากหนึ่งโรงเรียนไดรับการ
เรียนการสอนไมครบตามแผนการเรียนรูจึงคัดออก
จากการวิจัย ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงเหลือกลุม
ตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ 3 โรงเรียนโดย
เปนผูสอนจํานวน 3 คน และนักเรียนจํานวน 99
คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการเรียนรูเรื่องการสอนทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษดวยรูปแบบการสอนที่เนน
กระบวนการสําหรับผูสอน เปนแผนการสอน
ทักษะการเขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นภายหลังการ
วิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวผูเรียน
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนการเขียน
ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา ศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ และพัฒนา
รูปแบบการสอน ทบทวนวรรณกรรม และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนแบบเนน
กระบวนการ ซึ่งผูวิจัยพบวา การสอนดวย
วิธีการเนนกระบวนการเปนวิธีการที่จะชวยให
นักเรียนเกิดการเรียนรูการเขียนภาษาอังกฤษได
อยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นผูวิจัยจึง
สรางแผนการเรียนรูเรื่องการสอนทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ 7 แผนการเรียนตามแนวคิดการสอน
ที่เนนกระบวนการ ใชเวลาใน การเรียนการสอน
2 คาบตอแผนการเรียน รวม 14 คาบ โดยผูวิจัย
จัดใหมีกิจกรรมทั้ง 3 ขั้นตอน โดยเริ่มตนจาก
1) ขั้นกอนการเขียน ( Pre-Writing) 2) ขั้นการ

เขียน (Writing) และ3) ขั้นหลังการเขียน ( PostWriting)
2. แผนการจัดการเรียนรูการเขียน
ภาษาอังกฤษดวยรูปแบบการสอนที่เนน
กระบวนการสําหรับนักเรียน เปนเอกสารที่ใชใน
การเรียนการเขียนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น
โดยเนื้อหาสอดคลองกับแผนการเรียนรูของผูสอน
ใชประกอบการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษใน
การเรียนแตละคาบ
3. แบบสัมภาษณการจัดการเรียน
การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อประเมินการจัดการเรียน
การสอนของผูสอน และปญหาในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนตอการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ เปน
แบบ สอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อประเมิน
ประสบการณการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียน และปญหาในการเรียนการเขียน
ภาษาอังกฤษในมัธยมศึกษาตอนตน
5. แบบทดสอบทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ เปนการประเมินความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษแบบอัตนัยตามหัวขอที่
กําหนด โดยกําหนดเกณฑการประเมินทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษออกเปน
ดานเนื้อหา
(Content) 4 คะแนน ดานการลําดับเนื้อเรื่อง
(Organization)
1 คะแนน
ดานภาษา
(Language) 4 คะแนน และดานคําศัพท
(Vocabulary) 1 คะแนน โดยถาไดคะแนน 3-5
คะแนน หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษแบบอัตนัย ต่ํา และ 6-10

คะแนน หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษแบบอัตนัยสูง
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูสอนตอแผนการเรียนรูเรื่องการสอนทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษดวยรูปแบบการสอนที่เนน
กระบวนการ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เพื่อประเมินความรูสึก/ความคิดเห็นของผูสอนตอ
แผนการเรียนรูเรื่องการสอนทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ จํานวน 25 ขอ ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบประมาณคา (
Rating
scale) คะแนนความพึงพอใจของผูสอน ไดจาก
คะแนนรวมของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยคิดเปน
รอยละ โดยคะแนน 66.68 - 100 หมายถึง
ผูสอนมีความความพึงพอใจ มาก 33.34- 66.67
หมายถึง ผูสอนมี ความพึงพอใจ ปานกลาง และ
ต่ํากวา 33.33 หมายถึง ผูสอนมีความ ความพึง
พอใจนอย
7. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษดวยรูปแบบการสอนที่เนน
กระบวนการ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เพื่อประเมินความคิดเห็น และความรูสึกของ
นักเรียนตอการจัดการเรียนรูการเขียน
ภาษาอังกฤษดวยรูปแบบ
การสอนที่เนน
กระบวนการ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 25
ขอ คะแนนความพึงพอใจของนัก เรียนไดจาก
คะแนนรวมของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยคิดเปน
รอยละ กลุมตัวอยางไดคะแนน 66.68 - 100
หมายถึง นักเรียนมีความความพึงพอใจมาก
33.34- 66.67 หมายถึง นักเรียนมีความความพึง
พอใจ ปานกลาง และต่ํากวา 33.33 หมายถึง
นักเรียนมีความพึงพอใจนอย

การควบคุมคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย ผูวิจัยไดนําเครื่องมือวิจัยไปใหอาจารย
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนการเขียนภาษาอังกฤษ
จํานวน 7 ทานทําการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content validity) หลังจากนั้นนํา
ขอคิดเห็นที่ไดมาปรับแกไขกอนนําไปทดลองใชกับ
นักเรียนที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยางจํานวน 30
ราย หลังจากนั้นนํามาคํานวณคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูสอนเกี่ยวกับ
แผนการเรียนรูเรื่องการสอนทักษะการเขียนโดยใช
Cronbach’s alpha coefficiency ไดเทากับ .76
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการ
จัดการเรียนการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ดวยรูปแบบการสอนที่เนนกระบวนการโดยใช
Kuder - Richardson เทากับ .93
และ
คํานวณหา Interrater reliability ของการ
ประเมินแบบทดสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
และนําผลการประเมินมาคํานวณหาคาความ
เชื่อมั่นโดยใช Pearson Product Moment
Correlation Coefficient ไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ 1.0
การดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงผูอํานวยการ
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนสารภี
วิทยาคม และโรงเรียนวชิรวิทย เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค และขออนุญาตในการดําเนินการวิจัย
2. ผูวิจัยทําการตรวจสอบคุณสมบัติของ
กลุมตัวอยางในแตละโรงเรียน ผูวิจัยเขาพบกลุม
ตัวอยางทําการแนะนําตัว ชี้แจงวัตถุประสงค

วิธีการดําเนินการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
อธิบายการพิทักษสิทธิใหกลุมตัวอยาง เมื่อกลุม
ตัวอยางยินยอมเขารวมการวิจัยใหกลุมตัวอยางลง
ลายมือชื่อยินยอมเขารวมการวิจัย
3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตาม
แบบสอบถามขอมูลทั่วไป หลังจากนั้นสัมภาษณ
ผูสอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ
ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนตอการเรียนการ
เขียนภาษาอังกฤษโดยการแจกแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนตอการเรียนการเขียน
ภาษาอังกฤษ และทดสอบทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ (Pre-Test) นําขอมูลที่ไดจากกลุม
ตัวอยางมาวิเคราะห และสรุปรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
ระยะที่ 2
1. ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาแผนการ
เรียนรูเรื่องการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ดวยรูปแบบการสอนที่เนนกระบวนการ และนํา
แผนการเรียนรู และสื่อที่ไดไปใหผูเชี่ยวชาญให
ขอเสนอแนะ และนําไปทดลองใชกับนักเรียน
หลังจากนั้นนําแผนที่ไดมาปรับแกไข
2. ผูวิจัยดําเนินการอบรมการใชแผนการ
เรียนรูเรื่องการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ดวยวิธีการสอนที่เนนกระบวนการสําหรับผูสอน
ใชเวลาในการอบรม 1 วัน และผูวิจัยดําเนินการ
ติดตามนิเทศผูสอน จํานวน 3 ครั้งในสัปดาหที่ 3
สัปดาหที่ 7 และสัปดาหที่ 12
3. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตาม
แผนการเรียนการสอนทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษดวยรูปแบบการสอนที่เนน
กระบวนการ ผูวิจัยดําเนินการทดสอบทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษ (Post-Test) หลังจากนั้นให
ผูสอน และผูเรียนตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจ เมื่อสิ้นสุดการทดลองผูวิจัยกลาวขอบคุณ
กลุมตัวอยาง
4. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
คาความถี่ รอยละ และสถิติคาT
ผลการวิจัย และการอภิปรายผล
วัตถุประสงคขอที่ 1 ศึกษาหารูปแบบ
การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนที่สามารถพัฒนาทักษะการ
เขียนของนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
จากการสัมภาษณผูสอนเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบวาผูสอนมี
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตาม
ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลางที่กําหนด
ในหลักสูตร โดยเปนการจัดการเรียนการสอนที่
รวมเอาทักษะฟง พูด อาน และเขียนเขาไวดวยกัน
มีการเนนการสอนในทักษะการอานมากกวาทักษะ
อื่นๆ บางโรงเรียนมีการจัดแยกสอนเฉพาะทักษะ
การอานเพราะเปนทักษะหลักที่จะใชในการเรียน
ตอขั้นสูง และใชในการสอบเขามหาวิทยาลัย ไมมี
การแยกสอนเฉพาะทักษะการเขียนออกมา แตจะ
สอดแทรกการสอนทักษะการเขียนในบางชั่วโมง
ของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยผูสอนจะ
มอบหมายงานทั้งที่เปนงานกลุม และรายบุคคล
ใหผูเรียนฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยทํา

ตามคําสั่งในแบบฝกหัดโดยไมมีตัวอยางการเขียน
ในแตละหัวขอให นอกจากนั้นเรื่องที่อยูในหนังสือ
เรียนยังเปนเรื่องที่ไกลตัวของนักเรียน เปนเรื่อง
ทางวิทยาศาสตร ศิลปศาสตร เรื่องใน
ตางประเทศ และนามธรรม บางครั้งมีการนําการ
เขียนไปเชื่อมโยงกับการอานซึ่งจัดเปนงานที่ยาก
สําหรับนักเรียนบางคน สําหรับการประเมินผล
งานในแตละภาคการศึกษาผูสอนจะมอบหมายงาน
ใหเขียนเพียง 1 ชิ้นงาน สงเพียงครั้งเดียว และ
นําคะแนนที่ไดรับมาเปนคะแนนของการเขียนใน
ภาคการศึกษานั้น โดยผูสอนจะบอกเกณฑการ
ประเมินผลกวางๆใหผูเรียนทราบในวันที่
มอบหมายงาน และขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปน
นักเรียนพบวา นักเรียนไมมั่นใจในการเขียน
ภาษาอังกฤษ ไมไดรับการเตรียมตัวทั้งดานภาษา
และความคิด ทําใหไมรูจะเขียนอะไร และเมื่อ
ไดรับงานคืนบางครั้งผูสอนเขียนสัญลักษณแสดงให
รูวาไมถูกตองแตไมมีการอธิบายเพิ่มเติม ทําให
นักเรียนยิ่งเกิดความทอใจ และคิดวาทักษะการ
เขียนเปนเรื่องยาก สอดคลองกับการศึกษาของ
อัญชลี ดวงกลาง (2536) พบวา ผูสอนสวนใหญ
ยังยึดติดการสอนแบบครูเปนศูนยกลางหรือจัด
กิจกรรมที่ไมเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออก
มากนัก พฤติกรรมที่สงเสริมการแสดงความ
คิดเห็น การแสดงออก และการตัดสินใจของ
นักเรียน พบวา ผูสอนปฏิบัตินอย การศึกษาของ
ศรีนวล ลีสุวรรณ (2541) พบวา นักเรียนมีปญหา
ในการเขียนภาษาอังกฤษในการทําแบบฝกหัด
และการทําการบาน นักเรียนรูสึกเบื่อหนายตอ
การเรียน ขาดความมั่นใจ
การทบทวนวรรณกรรมของผูวิจัย พบวา
รูปแบบการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่

เนนกระบวนการ สามารถแกไขปญหาขางตน และ
พัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพราะการสอนแบบเนน
กระบวนการทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาการคิด
ไดอยางดี( Hairston,1982) เปนกระบวนการที่ไม
มีรูปแบบที่บังคับ ผูเรียนเขียนจากความสนใจ
ของผูเรียนเอง และใหผูเรียนเชื่อวาทุกคนเปน
นักเขียนได เปนกระบวนการที่ผานการคิด
นับตั้งแตขั้นกอนการเขียนโดยผานกระบวนการใน
การคนหา สราง และจัดเรียบเรียงความคิด ซึ่ง
ขอมูลหรือความคิดนี้อาจไดจากการสนทนาหรือ
อภิปรายในกลุมหรือเกิดจากความคิดของผูเขียน
เองเพื่อสรางเปนความคิดใหม ( Zamel, 1976;
Flower & Hayles, 1983) ดังนั้นผูวิจัยจึงนํา
รูปแบบนี้มาใชในการจัดการเรียนการสอนโดยแบง
การสอนออกเปนขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นกอนการ
เขียน 2) ขั้นการเขียน และ 3) ขั้นหลังการเขียน
โดยในขั้นกอนการเขียน นักเรียนจะไดรับการ
เตรียมตัวในดานความคิด โครงสราง และคําศัพท
เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนรวมทั้งไดฝกเขียนเรื่อง
ตัวอยางที่เปนแนวเดียวกับเรื่องที่จะตองเขียน
ทําใหในขั้นการเขียนนักเรียนจะเขียนดวยความ
มั่นใจ รูวาจะเริ่มตนอยางไร นักเรียนเขียนราง
หลายฉบับ กอนสงงานชิ้นสุดทายใหผูสอน โดยมี
ผูสอนชวยแนะนําเพิ่มเติมทั้งในดานเนื้อหา
ความคิด และภาษา ทําใหนักเรียนเกิดความมั่นใจ
และภาคภูมิใจในผลงานของตน และเกิดทัศนคติที่
ดีตอการเรียนทักษะการเขียน ไมคิดวาการเขียน
เปนทักษะที่ยากที่ตนเองทําไมไดอีกตอไป
วัตถุประสงคขอที่ 2 เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระหวางกอนไดรับการเรียนการสอนกับภายหลัง

การเรียนการสอนตามแผนการเรียนรูเรื่องการสอน
ทักษะ การเขียนภาษาอังกฤษดวยรูปแบบการสอน
ที่เนนกระบวนการ
ผลวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่ไดรับการ
เรียนการสอนตามแผนการเรียนรูเรื่องการสอน
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษดวยรูปแบบการสอน
ที่เนนกระบวนการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน
ภาษาอังกฤษภายหลังการเรียนสูงกวากอนการ
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากนักเรียนไดรับการเตรียมตัวในการ
เขียนอยางเปนระบบ ทําใหนักเรียนรูขั้นตอนการ
เขียน ดังนั้นเมื่อไดหัวขอที่ตองเขียนนักเรียนจะรู
วาควรเริ่มตนการคิดเนื้อหา และลําดับความคิด
อยางไร ดังนั้นเมื่อลงมือฝกเขียนนักเรียนจึง
สามารถเขียนประโยคถูกตองตามโครงสราง
นอกจากนั้นกิจกรรมการอานงานของเพื่อน (Peer
feedback) และการตรวจงานของผูสอนทําให
นักเรียนไดรูขอผิดพลาดของตน มีความรอบคอบ
ระมัดระวังเรื่องขอผิดพลาดทางภาษา และการใช
คําศัพทเพิ่มขึ้น เมื่อนักเรียนเขียนชิ้นงานชิ้น
สุดทายนักเรียนจึงมีการปรับปรุงงานเขียนของ
ตนเอง และเมื่อมีการฝกในลักษณะนี้อยาง
ตอเนื่องทําใหนักเรียนเริ่มมีทักษะ และมีความ
ชํานาญเพิ่มมากขี้น การทดสอบภายหลังสิ้นสุด
การเรียนการสอนนักเรียนจึงสามารถเขียนงาน
เขียนไดดี สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนของ
นักเรียนภายหลังการเรียนดวยรูปแบบนี้สูงกวา
กอนการเรียน สอดคลองกับการศึกษาของพิมพ
พันธุ เวสสะโกศล (2533) พบวานักศึกษาที่ไดรับ
การสอนแบบเนนกระบวนการมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเขียนภาษาอังกฤษสูงกวานักศึกษาที่ไดรับ
การสอนแบบเนนผลงาน นอกจากนั้นยังพบวา

การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนเขียน
ภาษาอังกฤษที่เนนกระบวนการของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ของจักรภพ วิชัยพันธ (2538)
พบวา กลุมตัวอยางที่ไดรับการเรียนการสอนโดย
ใชรูปแบบการสอนเขียนภาษาอังกฤษที่เนน
กระบวนการมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนหลัง
การทดลองสูงกวาการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
วัตถุประสงคขอที่ 3 ศึกษาความ
พึงพอใจของผูสอนตอแผนการเรียนรูเรื่องการสอน
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษดวยรูปแบบการสอน
ที่เนนกระบวนการ
ผลวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูสอนมี
ความพึงพอใจตอแผนการเรียนรูนี้ทั้งโดยรวม และ
รายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
แผนการเรียนรูที่สรางขึ้นนี้มีคําชี้แจงในการใชที่มี
ความชัดเจน เนื้อหาการสอนสอดคลองกับสาระ
ที่กําหนดในหลักสูตร มีการเรียงลําดับเนื้อหาจาก
งายไปหายาก เหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน มีความเชื่อมโยงกันในแตละแผน มี
การบูรณาการความรูจากเนื้อหาวิชาอื่นมาใช
ประกอบการเรียนการสอนได มีกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริม
ความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห และทํางานเปน
ทีมของนักเรียน นอกจากนั้นเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน และสื่อที่กําหนดในแผนการเรียนรู
ฉบับนี้มีความชัดเจน เขาใจงาย สะดวกตอผูสอน
ในการนําไปใชปฏิบัติจริง สื่อ และกิจกรรม
เหมาะสมกับเนื้อหา นาสนใจ และทันสมัยทําให
นักเรียนเกิดความ กระตือรือรน ที่จะเรียน มีการ
กําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน ทํา
ใหผูสอนรูสึกวาสิ่งที่เกิดขึ้นไดบรรลุผลตามความ

คาดหวังหรือมีความรูสึกในทางบวกตอการจัดการ
เรียนนั้นคือความพึงพอใจในการเรียน ( Feldman
& Amold, 1983; ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ,
2544)
วัตถุประสงคขอที่ 4 ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษดวยรูปแบบการสอน
ที่เนนกระบวนการ
ผลวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การเรียนการสอนนี้ทั้งโดยรวม และรายดานอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสอนทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษดวยรูปแบบนี้มีการจัดเรียง
เนื้อหาในการเรียนจากงายไปยาก สราง
บรรยากาศการเรียนรูที่ดี นําเรื่องใกลตัว และอยู
ในความสนใจมาใชในการสอนเขียน ใหนักเรียนมี
โอกาสไดรับการฝกการเขียนประโยค และ
โครงสรางที่จะใชนําไปเขียนกอนการเขียนจริง
รวมทั้งไดรับการเตรียมตัวเรื่องคําศัพทกอนเขียน
นอกจากนั้นยังมีการเตรียมความคิดกอนการเขียน
ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในการเขียนชิ้นงาน
การทํางานเปนกลุมทําใหไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และวิเคราะหรวมกับเพื่อน ไดความคิด
แปลกใหม และเกิดความคิดสรางสรรค
การชวยเหลือกันในกลุมทําใหเกิดความสามัคคี
เกิดบรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนาความสามารถ
และนําไปสูความพึงพอใจ ซึ่งเปนการเรียนรูแบบ
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริงนั้นก็
คือการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (พิมพันธ
เดชะคุปต, 2541) สอดคลองกับกุลยา ตันติผลา
ชีวะ (2542) ที่ไดอธิบายวาการจัดการเรียนการสอน
โดยการสรางบรรยากาศ ที่ดีไมเครียด มีสื่อการ
เรียนรูที่เหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาวิชา วัย

และความสนใจของผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนมี
ประสบการณตรง สงเสริมความรวมมือในการทํางาน
มีการใหคําแนะนําชวยเหลือ ที่เหมาะสม และ
จําเปนกับผูเรียนเปนรายบุคคล ทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ขอเสนอแนะ
1. เพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางในการศึกษา
เปรียบเทียบผลของการใชแผนการเรียนรูเรื่องการ
สอนทักษะการเขียน ภาษาอังกฤษดวยรูปแบบการ
สอนที่เนนกระบวนการตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ในการเขียนภาษาอังกฤษ
2. ศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช
แผนการเรียนรูเรื่องการสอนทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษดวยรูปแบบการสอนที่เนนกระบวนการ
โดยมีกลุมควบคุม และกลุมทดลอง
3. ศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช
แผนการเรียนรูเรื่องการสอนทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษดวยรูปแบบการสอนที่เนนกระบวนการ
ตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการเขียน
ภาษาอังกฤษระหวางโรงเรียนรัฐบาล และ
โรงเรียนเอกชน
4. ศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่เนน
กระบวนการในวิชาการเขียนภาษาอังกฤษอยาง
ตอเนื่องสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลาย
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ตัวอยางภาพกิจกรรม/ภาพนวัตกรรมที่สราง

ตัวอย่างการนําเสนอผลงานด้ วยบทความทางวิชาการ
การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษดวยรูปภาพ
(Learn English words with pictures)
นฤมล พรมนา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
บทนํา

ศูนยกลาง หมายถึงการใหโอกาสแกผูเรียนทุกคนไดมี
ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรู

โอกาสรับรู เพิ่มพูนความรูและประสบการณ ตลอดจน

ภาษาตางประเทศมีความสําคัญ และจําเปนอยางยิ่ง

พัฒนาศักยภาพของแตละคนใหถึงที่สุดเทาที่จะทําได

ในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญใน

โดยปราศจากขอจํากัดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ ที่

การติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู

สําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือการเปดโอกาสใหผูเรียนได

การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับ

ใชความคิดในการแกไขปญหา การวิเคราะห

วัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนัก

การสังเคราะหความรูในทุกระดับ

ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของ

และ

การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษดวยรูปภาพ

สังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับ

(Learn English words with pictures) เปน

ประเทศตางๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจ

เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนเปนการผลักดัน

ตนเองและผูอื่นดีขึ้น เรียนรูและเขาใจความแตกตาง

ใหทั้งผูเรียนและผูสอนกาวทันโลกในยุคปจจุบัน ซึ่งทํา

ของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

ใหมีความสอดคลองกันระหวางผูสอนกับผูเรียน

การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง

มี

เพื่อใหผูเรียนไดนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนใน

เจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใช

ชีวิตประจําวันและนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได รวมทั้งเขาถึง

ตอไป

องค ความรูตางๆ ไดงายและกวางขึ้น และมีวิสัยทัศน
ในการดําเนินชีวิต
นอกจากนี้ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในการเรียนรู
ของคนในศตวรรษที่ 21 ชี้ใหเห็นถึงโลกแหงการศึกษา
ที่เปลี่ยนแปลงไปคอนขางมาก การศึกษาที่ยอมรับกัน
วาเปนการสรางความรู ความสามารถและพัฒนา
ศักยภาพของคนไดแกการศึกษาที่เนนผูเรียนเปน

วัตถุประสงคและเปาหมายของนวัตกรรม
1. เพื่อใหนักเรียนสามารถนําความรูความ
เขาใจไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมและการดํารงชีวิต
2. เพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษดวยรูปภาพที่หลากหลาย

4. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะ
การใชภาษาอังกฤษไดดีขึ้น
กลุมเปาหมายในการนํานวัตกรรมไปใช
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา
2559 จํานวน 9 คน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. วิเคราะหหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู
2. สํารวจสภาพขอมูลพื้นฐาน วิเคราะห
ผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อจัดการเรียนรูใหเต็ม
ศักยภาพ
3. วางแผนปฏิบัติงาน
- จัดทําโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
- จัดทํานวัตกรรมประกอบการเรียน
การสอน ประเภทสื่อรูปภาพคําศัพทหมวดหมูตางๆ
เชน อาชีพ ผลไม ครอบครัว เปนตน ที่เนนใหนักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมและคนหาความรูดวยตนเองไดโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
- จัดทําคลังคําศัพทจากรูปภาพและแบบ
ฝกเสริมทักษะ เพื่อสะดวกในการใชกับการเรียนการ
สอน
- สงเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนรู โดย
นํานวัตกรรมการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษดวย
รูปภาพมาประกอบการเรียนการสอน
- ฝกทักษะการะบวนการทํางาน กระบวนการ
คิด กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแกปญหาและ
กระบวนการทํางานกลุม

4. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
ตอไป
การจัดทํา Flow Chart ระบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษดวยรูปภาพ ( Learn English words
with pictures) มีขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ
ดังนี้

ผลการดําเนินงาน
1.
ผูเรียนสามารถเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษดวยรูปภาพไดอยางมีความสุขและ
เกิดองคความรูกับตนเองทําใหสามารถสรางสรรค
ผลงานไดเปนอยางดี
2. ผูเรียนเกิดการพัฒนาในดานการฟง การพูด
การอาน การเขียน และการใชภาษาเพื่อใชในการ
สื่อสารดีไดยิ่งขั้น
3. ผูเรียนเกิดความสัมพันธอันดี ระหวาง
นักเรียน ผูปกครอง และครู จึงทําใหการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตางๆ มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ
4. ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ
5. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดดีขึ้น
(***ถามีการวัดผล นร เปนคะแนนหรือรอยละ
สามารถรางานผลไดแบบงานวิจัยในชั้นเรียน)
บทเรียนที่ไดรับ
1. ผูเรียนสามารถนําคําศัพทที่เรียนรูดวยรูปภาพ
ไปใชในชีวิตประจําวันได
2. ผูเรียนไดเรียนรูคําศัพทแตละหมวดหมูได
หลากหลายมากขึ้น เชน อาชีพ ครอบครัว ผลไม สัตว
เปนตน
3. ผูเรียนและสถานศึกษาเห็นความสําคัญและ
นําวิธีการจัดกิจกรรมไปประยุกตใชในการเรียน
การสอนไดดียิ่งขึ้น
การเผยแพร/รางวัลที่ไดรับ (ถามี)
1. ผูสอนเปนวิทยากรคายภาษาอังกฤษแบบ
เขมสําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5 ณ หอง
ประชุม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2

2. ผูสอนเขารวมการเสวนาเชิงปฏิบัติการ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน
3. ผูสอนไดเขารวมกิจกกรมประชุมสัมมนา
วิชาการภาษาอังกฤษแบบเขม สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา

ตัวอยางภาพกิจกรรม/ภาพนวัตกรรมที่สราง

นักเรียนเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษดวยรูปภาพ

