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บทคัด ย่อภาษาไทย 

55254326 : การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : แบบฝึก, การเขียนภาษาองักฤษ, แนวการสอนแบบอรรถฐาน 

นางสาว สินีนาฏ มีศรี: การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอน
แบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : อาจารย ์ดร. ภทัร์ธีรา เทียนเพ่ิมพูล 

  
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการ

เขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน 2) เปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนของนกัเรียน
ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน ท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะ
การเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้อง ไดม้าโดยการสุ่ม
หอ้งเรียนอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ไดน้กัเรียนจ านวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
1) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน  จ านวน  5 บท  2) 
แบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียน  และ 3) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยใชเ้วลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 55 นาที รวมเป็น 
16 คาบเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ t-test แบบจบัคู่ เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงัการเรียนดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ ใชค้่าเฉลี่ย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียน
ภาษาองักฤษท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

ผลการวจิยั พบวา่ 

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  มีค่าเท่ากบั 75.67/75.80 ซ่ึง
ตรงกบัเกณฑ ์75/75 ท่ีก าหนดไว ้จึงถือวา่มีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับได ้

2. ความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนหลงัเรียนด้วยแบบฝึกสูงกว่า
ความสามารถก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอน
แบบอรรถฐาน 

 
 

 

 

 



  จ 

บทคัด ย่อภาษาอั งกฤษ 
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The purposes of the research were: 1) to develop and test the efficiency of English writing 

exercises focusing on genre-based approach for Mathayomsuksa Sixth students of Sriwichaiwithaya 
School; 2) to compare students’ writing abilities before and after using the materials;  and 3) to study the 
students’ opinions toward the exercises. The instruments used for this research were: 1) the five lessons 
of the genre-based approach; 2) the pretest/posttest on English writing ability; and 3) the questionnaire 
for studying the students’ opinions toward the genre-based exercises. The samples consisted of one 
randomly selected class of 30 Mathayomsuksa Sixth Students of Sriwichaiwithaya School, during the 
2016 academic years. The duration of the experimental research covered 16 periods (55 minutes for each 
period) for 8 weeks. A paired-samples t-test was used to analyze the collected data in order to assess the 
students’ English writing abilities before and after learning with the genre-based exercises. Furthermore, 
the mean and standard deviation of items were used to evaluate the students’ opinions toward the genre-
based exercises. 

The results of the research were as follows: 

1. The average formative score of the five lessons was 75.67 and the average summative 
test score was 75.80 percent (75.67/75.80 ) which meets the set criterion (75/75). This means that the 
genre-based exercises were effective. 

2. The students’ English writing abilities after learning with the genre-based exercises were 
significantly higher at the 0.05 level. 

3. The students’ opinions toward the exercises were at a good level. 
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อาจารย ์ดร.กนัตด์นยั วรจิตติพล  ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษา ค  าแนะน า และขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผูว้ิจยั ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ
ในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณนางดวงพร บุษบรรณ นางนลินี ศรีโกมลทิพย ์และ Miss Charise 
Medellada ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและแกไ้ขเคร่ืองมือในการวิจยั ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์
ใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอนทุกท่านท่ีให้ความรู้ ให้
ค  าแนะน าและประสบการณ์อนัมีค่ายิ่งแก่ผูว้ิจยั ขอขอบพระคุณเจา้ของหนังสือ วารสาร เอกสาร และ
วิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ท่ีช่วยให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณพี่ ๆ  เพื่อน ๆ และน้อง ๆ สาขา
การสอนวิชาภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศทุกคนท่ีใหค้  าแนะน าและก าลงัใจตลอดมา 

ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนศรีวิชยัวิทยาท่ีให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งใน
การเก็บขอ้มูลการวิจยั ส่งผลใหผู้ว้ิจยัสามารถด าเนินการวิจยั จนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธเ์ล่มน้ี ผูว้ิจยัขอนอ้มบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา 
ครู อาจารยท่ี์อบรมสัง่สอน แนะน า ใหก้ารสนบัสนุนและใหก้  าลงัใจอยา่งดียิง่เสมอมา 
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บทที่ 1  
บทน า 

 

ภูมหิลงัเชิงทฤษฎี สภาพปัญหา และความเป็นมาของงานวจิยั 

การเขียนเป็นทกัษะส าคญัในการส่ือสาร ในการเขียนใชร้ะบบสญัลกัษณ์ ไดแ้ก่ ตวัอกัษร 
ซ่ึงมีความสมัพนัธก์บัระบบเสียงท่ีใชพู้ดและระบบความหมาย ดงันั้นจึงเป็นทกัษะท่ีมีความซบัซอ้น 
เพราะตอ้งใชค้วามสามารถในการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และเรียบเรียงออกมาอยา่งมีระบบเพื่อให้
การส่ือสารประสบผลส าเร็จ 

ภูมหิลงัเชิงทฤษฎีเกีย่วกบัการเขียนภาษาองักฤษ  

การเขียนโดยทัว่ไปมีเป้าหมายเพ่ือการส่งสาร Byrne (1988 : 1-7) กล่าวว่า การเขียนไม่ใช่
เป็นเพียงการเขียนสญัลกัษณ์หรือตวัอกัษร เน่ืองจากตวัอกัษรท่ีเขียนนั้นตอ้งมีการเรียบเรียงตาม
กฎเกณฑเ์พ่ือสร้างค า จากนั้นจึงเรียบเรียงค าใหเ้ป็นประโยค แต่ตามกฎเกณฑแ์ลว้ เราไม่เขียน
ประโยคเดียวโดด ๆ หรือประโยคหลาย ๆ ประโยคท่ีไมม่ีความสมัพนัธก์นั ในการเขียน เราเขียน
กลุ่มประโยคท่ีมกีารเรียบเรียงและเช่ือมโยงกนั องคป์ระกอบส าคญัอยา่งหน่ึงของการเขียน คือ 
จุดมุ่งหมาย โดยอาจจะเขียนเพื่อส่งสารใหผู้อ่้าน หรือเขียนเพื่อใหต้วัเองรับรู้ก็ได ้ การเขียนเป็น
กระบวนการท่ีมีความซบัซอ้น ถึงแมจ้ะเขียนเป็นภาษาแม่ซ่ึงผูเ้ขียนมีขอ้มูลทางภาษาสะสมอยูม่าก
แลว้ก็ตาม แต่เมื่อตอ้งเขียน ก็ยงัมีปัญหาในการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษาเขียนอยูดี่ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั White และ Arndt (1991 : 3)  ซ่ึงกล่าวว่าการเขียนไม่ใช่แค่การถอดความคิดออกมา
เป็นตวัอกัษร แต่ตอ้งอาศยักระบวนการคิดดว้ย ความสามารถทางภาษาไม่ไดช่้วยใหก้ารเขียนง่ายข้ึน 
ถึงแมจ้ะเขียนเป็นภาษาแม่ ซ่ึงมีขอ้มูลสะสมอยูม่ากก็ยงัประสบปัญหาในการเขียนเช่นเดียวกบัเวลา
เขียนเป็นภาษาท่ี 2 นอกจากน้ี Adams และ Keene (1996 : 2)  กล่าวว่า นกัเขียนอาชีพตระหนกัดีวา่
การเขียนเป็นงานท่ียาก เน่ืองจากตอ้งใชก้ระบวนการเขียนซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีหลายขั้นตอน 
ประกอบดว้ย ขั้นก่อนเขียน (prewriting) ขั้นวางแผน (planning) ขั้นเขียนร่าง (drafting) ขั้นทบทวน 
(revising) และขั้นขดัเกลา (finishing) ดว้ยเหตุน้ีนกัการศึกษาจึงไดพ้ยายามหาวิธีการสอนเขียนท่ี
เหมาะสมท่ีสุด เพื่อพฒันาความสามารถในการเขียนของผูเ้รียน โดยในปัจจุบนัการสอน
ภาษาองักฤษเนน้รูปแบบการสอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร (Communicative Language 
Teaching) และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงันั้นเป้าหมายของการสอนเขียน คือ ผูเ้รียนสามารถเขียนเพื่อ



 
2 

 

ใชติ้ดต่อส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวการสอนเขียนแบบอรรถฐาน เป็นท่ีรู้
กนัดีว่าในการอ่านนั้น เราตอ้งใชค้วามรู้เดิมในการอ่านและท าความเขา้ใจความหมาย ในการเขียนก็
เช่นเดียวกนั เราตอ้งใชค้วามรู้เดิมในการสร้างความหมายออกมาในรูปงานเขียน ดงันั้นการเรียนรู้
เก่ียวกบัอรรถลกัษณะ (Genre) จะท าใหผู้เ้ขียนสามารถเขียนงานออกมาไดต้รงตามเป้าหมายมากข้ึน 
อรรถลกัษณะเกิดจากรูปแบบการเขียนต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั โดยมีเป้าหมายเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคท่ี์เจาะจงและกลุ่มผูรั้บสารเป้าหมาย Martin and Rothery (1986) การสอนเขียนแบบ
อรรถฐานช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจและเขียนงานไดส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย กระบวนการน้ีแสดงใหเ้ห็น
ว่างานเขียนแต่ละอยา่งมีโครงสร้างอยา่งไรและมีเป้าหมายเพื่ออะไร เมื่อนกัเรียนเขา้ใจองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ของอรรถลกัษณะ กจ็ะสามารถเรียบเรียงถอ้ยค าไดดี้ข้ึน โดยเขา้ใจเป้าหมายท่ีสารประเภทนั้น
ตอ้งการจะส่ือ และเขา้ใจความคาดหวงัของผูอ่้านท่ีมีต่อสารประเภทนั้น ๆ Wingate (2012) กล่าวว่า
เป้าหมายของวิธีการสอนตามแนวคิดอรรถฐานคือ การใชก้ารวิเคราะห์เน้ือความเพ่ือช่วยใหน้กัเรียน
เขา้ใจและควบคุมรูปแบบการใชแ้ละลกัษณะภาษาของสารประเภทนั้น ๆ 

 การวิเคราะห์อรรถลกัษณะ แบ่งเป็น 2 สาขา ไดแ้ก่ Swales (1990) ใหค้วามหมายของอรรถ
ลกัษณะว่าเป็นเหตุการณ์ทางการส่ือสารประเภทใดประเภทหน่ึง ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงซ่ึง
เป็นท่ีรู้กนัในกลุ่มสมาชิกในสงัคมนั้น โดยความหมายน้ีย  ้าใหเ้ห็นความสมัพนัธร์ะหว่างถอ้ยค ากบั
บริบท Swales เนน้อยูใ่นสาขาการสอนภาษาองักฤษเพื่อเป้าหมายทางวิชาการ (English for 
Academic Purpose: EAP) อีกสาขาหน่ึงไดแ้ก่ Sydney School (Hyon, 1996) กล่าวถึงบทบาทของ
บริบททางสงัคมดว้ยว่าเป็นถอ้ยค าท่ีคาดเดาได ้ และอธิบายประเภทของอรรถลกัษณะว่าเป็น
กระบวนการทางสงัคมท่ีมีเป้าหมายและเป็นขั้นตอน 

 แนวทางการสอนเขียนตามแนวคิดอรรถฐาน มีหลกัการส าคญัตามท่ีเสาวลกัษณ์ รัตนวิชช์ 
(2550 : 25) คือ การศึกษาระบบรูปแบบโครงสร้างการเรียบเรียงเน้ือความ (schematic structure) และ
องคป์ระกอบทางภาษา(linguistic features) ท่ีใชใ้นบริบทท่ีมีรูปแบบเฉพาะของขอ้ความหรืออรรถ
ลกัษณะ (genre) ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายในการส่ือความท่ีแตกต่างกันตามประเภทของสาร การศึกษา
ลกัษณะเฉพาะของอรรถลกัษณะภาษาจะช่วยให้ผูเ้ขียนเขา้ใจการอ่านและการเขียนไดร้วดเร็วข้ึน 
เน่ืองจากมีรูปแบบของโครงสร้างการเรียบเรียงเน้ือความและลกัษณะเฉพาะของภาษาท่ีใชใ้นสาร
แต่ละประเภท ซ่ึงท าให้สามารถจบัใจความเร่ือง ตีความ แปลความ ขยายความ และคาดเดาไดง่้าย
ข้ึน และยงัช่วยเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเขียนตามจุดมุ่งหมายต่าง ๆ อีกดว้ย Christie และ others 
(อา้งถึงใน อินทร์วุธ เกษตระชนม,์ 2551 : 5) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการจดักระบวนการจดัการเรียนรู้การ
สอนเขียนตามแนวคิดอรรถฐาน เป็นการจดัเน้ือหาตามอรรถลกัษณ์ 8 ชนิด คือ        เร่ืองเล่าจาก
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ประสบการณ์ เร่ืองจินตนาการ รายงาน วิธีการ การอธิบาย การแสดงความคิดเห็น การอภิปราย การ
สังเกต โดยจดักระบวนการสอนเป็น 3 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นการเรียนรู้จากตน้แบบ (modeling stage) ขั้น
วางแผนคิดเน้ือเร่ืองใหม่ตามแนวต้นแบบ (joint negotiation stage) และ ขั้นเขียนงานโดยอิสระ 
(independent construction stage) ต่อมา (Read, 2010) ไดพ้ฒันารูปแบบการสอนเขียนตามแนวการ
สอนแบบอรรถฐาน เรียกว่า IMSCI ซ่ึงย่อจากกระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ Inquiry, Modeling, 
Shared writing, Collaborative writing และ Independent writing จากหลกัการดงักล่าว เห็นไดว้่าการ
สอนเขียนตามแนวคิดอรรถฐานเนน้จุดมุ่งหมายของงานเขียนเป็นหลกั ดงันั้นการสอนเขียนดว้ยวิธี
น้ีจะท าให้ผูเ้รียนสามารถผลิตงานเขียนท่ีบรรลุเป้าหมายในการส่งสาร และเลือก ใช้ภาษาท่ี
เหมาะสมกบัประเภทของงานเขียนนั้น ๆ รวมทั้งขั้นตอนการสอนเขียนดว้ยแนวคิดน้ียงัช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถสร้างล าดบัการคิดไดอ้ยา่งเป็นระบบอีกดว้ย  

สภาพปัญหาด้านการสอนเขยีน   

 การเรียนรู้ภาษาประกอบดว้ยทกัษะเพ่ือการส่ือสารพ้ืนฐาน 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะการฟัง 
ทกัษะการพูด ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียน เม่ือเปรียบเทียบทกัษะทั้ง 4 อยา่งน้ี ดูเหมือนทกัษะ
การเขียนเป็นทกัษะท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดย้ากท่ีสุด เน่ืองจากการเขียนตอ้งอาศยัความสามารถ
หลายดา้น Byrne (1988 : 4-5) กล่าวว่า ทกัษะการเขียนถือเป็นทกัษะท่ียาก ไม่ว่าจะเป็นในภาษาแม่
หรือภาษาท่ี 2 โดยสามารถแบ่งปัญหาไดเ้ป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ เชิงจิตวิทยา เชิงภาษาศาสตร์ และ การคิด 
กล่าวคือ ในเชิงจิตวิทยานั้น เมื่อเทียบกบัการพูด จะเห็นไดว้่าการพูดง่ายกว่า เน่ืองจากมีผูฟั้ง ซ่ึงท า
ใหเ้ห็นปฏิกิริยาโตต้อบ ช่วยใหพู้ดออกมาไดง่้ายข้ึน ในขณะท่ีการเขียนนั้นเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้ขียน
ตอ้งท าดว้ยตวัเอง โดยไม่มีปฏิกิริยาโตต้อบเป็นตวัช่วย ในเชิงภาษาศาสตร์นั้นในการพูดผูส่้งสาร
และผูรั้บสารมีเวลานอ้ยกว่า ท าใหไ้ม่มีฝ่ายใดกงัวลกบัโครงสร้างทางภาษามากนกั ในขณะท่ีการ
เขียนนั้น ผูเ้ขียนตอ้งเรียบเรียงถอ้ยค าใหส้ามารถส่ือความหมายไดต้ามท่ีตอ้งการในคราวเดียว ใน
ส่วนของการคิด คนเราชินกบัการพูดอยูแ่ลว้ในขณะท่ีการเขียนนั้นเป็นทกัษะท่ีตอ้งเรียนรู้โดยการ
สอนโครงสร้างทางการเขียนต่าง ๆ ดงันั้นจึงเป็นทกัษะท่ียากส าหรับนกัเรียนท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
Bowen (อา้งถึงใน นนัทม์นสั ค  าเอก, 2551 : 2) กล่าวไวว้า่ “บางคร้ังทกัษะการเขียนถูกมองว่าเป็น 
‘ทกัษะท่ีถูกลืม’ เพราะเป็นทกัษะสุดทา้ยท่ีผูส้อนใหค้วามใส่ใจ เน่ืองจากมีเวลาท่ีจ  ากดัทั้งในการ
เรียนการสอนและการตรวจแกไ้ขงานเขียน อีกทั้งยงัตอ้งใชเ้วลามากในการเตรียมการสอน” 
นอกจากน้ีจากการสงัเกตยงัพบอีกว่า ภาระงานเขียนท่ีผูส้อนมอบหมายใหท้ านั้นเป็นการเขียนระดบั
ประโยคท่ีผูส้อนมุ่งตรวจความถูกตอ้งของการใชไ้วยากรณ์ในบทเรียนนั้น ๆ เท่านั้น ท าใหผู้เ้รียน
ส่วนใหญ่ซ่ึงมีความรู้ดา้นไวยากรณ์และค าศพัทอ์ยา่งจ ากดัรู้สึกวิตกกงัวลเสมอเมื่อไดรั้บมอบหมาย
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ใหใ้หท้ างานเขียน เน่ืองจากมองว่าการเขียนเป็นเร่ืองยุง่ยากซบัซอ้นยากเกินกว่าท่ีตนเองจะท าได ้
และหากท าผดิจะถูกผูส้อนต าหนิและลงโทษ ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนรู้สึกเบ่ือหน่ายการเรียนภาษาองักฤษ
และมีทศันคติในเชิงลบต่อทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเช่นเดียว กนักบั Reid (1993 : 1) ซ่ึงกล่าวว่า 
ถึงแมก้ารสอนเขียนจะมีมานานเป็นร้อยปีแลว้ แต่การสอนเขียนในสมยัก่อนเนน้ท่ีไวยากรณ์และ
วรรณคดี และเมื่อประมาณสามสิบกว่าปีก่อน ในการสอนเขียนผูส้อนจะออกแบบ สัง่งาน และ
ประเมินช้ินงาน ซ่ึงเป็นการสอนเขียนแบบท่ีเนน้ผลผลิต ปัญหาส าคญัประการหน่ึงในการสอนเขียน 
ผูเ้รียนไม่รู้ว่าจะจดัการกบังานเขียนท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งไร Read (2010 : 47-52) กล่าวว่า ครูมกัจะ
สัง่ใหน้กัเรียนเขียนงานโดยท่ีไม่ไดส้อนวิธีเขียน ท าใหน้กัเรียนเขียนไม่ไดน้กัเรียนมกัจะถูกสัง่ให้
เขียนในหวัขอ้ท่ีไม่ค่อยมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองนั้น และเขียนในรูปแบบท่ีไม่ไดคุ้น้เคย  

ความเป็นมาด้านการวจิยัการสอนเขยีนทีผ่่านมา 

ในยุคแรกๆ ของการสอนเขียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศเป็นไปตามแนววิธี
สอนแบบ Audio-lingual Method คือ ครูให้ภาษาตน้แบบและนกัเรียนปฏิบติัตามจนเป็นนิสัย โดย
มหาวิทยาลยัมิชิแกนไดใ้ชว้ิธีการสอนท่ีเนน้การสอนภาษาท่ีถูกตอ้ง โดยใชก้ารฝึกฝนรูปแบบภาษา 
การออกเสียง และโครงสร้างทางไวยากรณ์ ซ่ึงการสอนรูปแบบน้ีท าใหไ้ม่เห็นความส าคญัของการ
เขียนมากนัก การเขียนจะเป็นไปในรูปแบบของการคดัลายมือ และเติมค าลงในช่องว่างให้ถูกตอ้ง
ตามไวยากรณ์ และการท าแบบฝึกหัดจากการอ่านท าความเข้าใจ (Larsen-Freeman, 1986) ใน
ทศวรรษท่ี 1970 การสอนเขียนเนน้ความถูกตอ้งทางไวยากรณ์ Rainsbury (1977) สร้างแบบฝึกหดั
โดยใหน้กัเรียนคดัลอกขอ้ความตน้แบบ 1 ยอ่หนา้ และเติมเคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีจ าเป็นลงไป ใน
ปัจจุบันการสอนเขียนเน้นท่ีกระบวนการ โดยให้นักเรียนเข้าใจในกระบวนการของการเขียน 
เพื่อท่ีจะเขียนไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสอนเขียนตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน โดย 
Myskow และ Gordon (2010) ไดใ้ชว้ิธีการสอนแบบเนน้ประเภทของสารในการสอนเขียนจดหมาย
สมคัรเรียนมหาวิทยาลยัในนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โดยเร่ิมจากการการวิเคราะห์ตวัอยา่งจดหมาย
สมคัรเรียน เพ่ือวิเคราะห์ลกัษณะภาษาท่ีใชใ้นการเขียนจดหมาย จากนั้นในขั้นของการสอนขั้นท่ี 1 
ตอ้งมีการวิเคราะห์บริบท ไดแ้ก่ ผูรั้บสาร และค่านิยมของผูรั้บสาร ว่ามหาวิทยาลยันั้นตอ้งการอะไร 
และในขั้นการสอนขั้นท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์ภาษาท่ีใชใ้นการเขียน  ส่วนในประเทศไทย อินทร์วุธ 
เกษตระชนม ์(2551) ไดท้ าการวิจยัโดยใชแ้นวการสอนแบบอรรถฐาน พบว่า นักเรียนท่ีไดรั้บการ
สอนเขียนตามแนวคิดอรรถฐานมีความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรคแ์ละความคิด
สร้างสรรคสู์งกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05     และนกัเรียนท่ีไดรั้บการ
สอนการเขียนตามแนวคิดอรรถฐานมีความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์และ
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ความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนท่ีไดรั้บการสอนเขียนดว้ยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับ ปิยะดา ช้างพึ่ ง (2552)  ซ่ึงศึกษาการพัฒนารายวิชาการเขียน
ภาษาอังกฤษแบบเน้นประเภทของงานเขียนส าหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ โดยพบว่าคะแนนสอบของนักศึกษาท่ีไดห้ลงัเรียนจบบทเรียนเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาทีทศันคติทางบวกต่อรายวิชาการเขียนภาษาองักฤษส าหรับวิศวกร 

จากงานวิจยัขา้งตน้ เห็นไดว้่านักเรียนท่ีไดรั้บการสอนเขียนตามแนวการสอนแบบอรรถ
ฐานมีความสามารถทางการเขียนสูงข้ึนและมีทศันคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้ จึงสรุปไดว้่าการสอน
เขียนตามแนวการสอนแบบอรรถฐานจะสามารถช่วยให้นักเรียนเขา้ใจรูปแบบของงานเขียนและ
กระบวนการคิดวางแผนและจดัการงานเขียนได ้และจากการศึกษางานวิจยัท่ีผา่นมาการสอนเขียน
ตามแนวการสอนแบบอรรถฐานเป็นไปในรูปแบบกระบวนการจดัการเรียนรู้ ยงัไม่มีการพฒันา
แบบฝึกส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ดังนั้ นการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
ภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานจะมีประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนเน่ืองจาก
ช่วยประหยดัเวลาในการคน้หาส่ือต่าง ๆ  และผูเ้รียนไดม้ีโอกาสเรียนรู้ลกัษณะงานเขียนก่อนท่ี
จะตอ้งเขียนดว้ยตนเอง 

สภาพบริบทของโรงเรียน 

จากประสบการณ์ของผูว้ิจยั ซ่ึงสอนนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงประกอบดว้ย
นกัเรียนจ านวน 10 หอ้ง เป็นแผนการเรียนวิทย-์คณิต จ  านวน 4 หอ้ง องักฤษ-สงัคม 2 หอ้ง ศิลป์
ภาษาจีน 1 หอ้ง อุตสาหกรรม-คหกรรม 1 หอ้ง ธุรกิจ 1 หอ้ง และเกษตร 1 หอ้ง โดยนกัเรียนทั้ง 6 
หอ้ง เรียนภาษาองักฤษภาคการศึกษาละ 2 วิชา วิชาละ 2 คาบเรียนต่อสปัดาห์ รวมเป็น 4 คาบเรียน
ต่อสปัดาห์ ยกเวน้แผนการเรียนองักฤษ-สงัคมท่ีเรียน 3 รายวิชา วิชาละ 2 คาบ รวมเป็น 6 คาบเรียน
ต่อสปัดาห์ ซ่ึงในรายวิชาพ้ืนฐานไดก้  าหนดตวัช้ีวดัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และรายวิชาเพ่ิมเติมไดก้  าหนดผลการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมการพฒันาทกัษะทั้ง 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ ฟัง พูด 
อ่าน เขียน แต่กลบัพบว่านกัเรียนยงัไม่คุน้เคยกบังานเขียนประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะการเขียนเป็น
ภาษาองักฤษ ประสบการณ์การเขียนของนกัเรียนท่ีผา่นมา โดยส่วนมากเป็นการเขียนในระดบั
ประโยค และมกีารเขียนเป็นอนุเฉทบา้ง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลาง
ขั้นพ้ืนฐาน นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใหใ้ชก้รอบอา้งอิงความสามารถทาง
ภาษาองักฤษท่ีเป็นสากลของสภายโุรป ไดแ้ก่ The Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR)            เป็นกรอบความคิดหลกัในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษของ
ประเทศไทย โดยก าหนดเป้าหมายส าหรับผูท่ี้จบระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ไดแ้ก่ ระดบั B1 คือ 
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สามารถเขียนขอ้ความท่ีเช่ือมโยงกนัตามหวัขอ้ท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยสามารถเช่ือมประโยคสั้น ๆ 
เขา้ดว้ยกนัอยา่งมีล  าดบั ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอยา่งมากท่ีจะตอ้งพฒันาทกัษะของนกัเรียนเพ่ือใหมี้
ความพร้อมเพื่อท่ีจะศกึษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยั หรือใชใ้นชีวิตประจ าวนัต่อไป โดยเฉพาะเมื่อ
ประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ยอ่มมีการติดต่อส่ือสารกนัระหว่างประชากรในประเทศ
สมาชิกอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นดา้นสงัคมวฒันธรรม ดา้นการศึกษา หรือดา้นธุรกิจ ซ่ึงภาษากลางท่ีใช้
ในการติดต่อส่ือสารกนัไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ ดงันั้นนกัเรียนจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชก้ารเขียน
ภาษาองักฤษในชีวิตอยา่งแน่นอน   

 ในการเรียนรู้ภาษานั้น ส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัไดด้ว้ย
ตนเอง คือการฝึกฝน ดงันั้นในการจดัการเรียนรู้ ครูควรใชแ้บบฝึกท่ีสามารถช่วยใหน้กัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ไดต้รงตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ จากงานวิจยัของ บุญเรือน จนัทร์โต (2546) พบว่า นกัเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยแบบฝึก แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยหลงัเรียนนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเขียนสูงกว่า
ก่อนเรียนและมีความคิดเห็นท่ีดีต่อแบบฝึก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเบญจมาศ รัตนโนภาส 
(2549) ซ่ึงพบว่าความสามารถทางการเขียนของนกัศึกษาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใชแ้บบฝึก 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และนกัศกึษามีความคิดเห็นท่ีดีต่อแบบฝึก   

 จากการท่ีผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท าให้ผูว้ิจยัเช่ือว่า  “แบบฝึกเสริม
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ”  จะสามารถพัฒนาระดับ
ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนใหม้ีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของการเขียน
และเหมาะสมกบัผูรั้บสารและช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกในทางบวกกบัการเขียนภาษาองักฤษมาก
ข้ึน 
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กรอบการวจิยั 

ตวัป้อน กระบวนการจดัการสอน ผลลพัธ์ 

-โครงสร้างงานเขียน,รูปแบบ
การเขียน, สาระการเขียนโดย
วิเคราะห์จากหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
,กรอบอา้งอิงความสามารถ
ทางภาษาองักฤษท่ีเป็นสากล
ของสภายโุรป (CEFR) ดา้น
ทกัษะการเขียน 

-ทฤษฎีการสอนเขียนแนว 
Functional Approach และ 
Genre-based Approach 

-ผลการศึกษาสภาพปัญหาใน
การเขียนของนกัเรียน 

- ก าหนดจุดประสงคก์ารเขียนท่ี
เน้นหน้าท่ีภาษาตามแนวทาง
ของ Read (2010) ประกอบดว้ย 

  - Inquiry 

  - Modeling 

  - Shared writing 

  - Collaborative writing 

  - Independent writing    

-ก าหนดวิธีการวดัและ
ประเมินผล 

-นกัเรียนมีความสามารถใน
การเขียนเพ่ิมข้ึนและ
สามารถวิเคราะห์ลกัษณะ
งานเขียนได ้

-นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดี
ต่อการเขียน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการ
สอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา ใหไ้ดต้ามเกณฑ ์
75/75  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและ
หลงัการใชแ้บบฝึกท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

 3.เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการ
เขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน 
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ปัญหาการวจิยั 
 1. แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 (ชยัยงค ์พรหม
วงศแ์ละคณะ 2520 : 136) หรือไม ่

 2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึนหลงัการ
ใชแ้บบฝึกหดัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนหรือไม่ 

 3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ
ตามแนวการสอนแบบอรรถฐานอยา่งไร 

สมมตฐิานการวจิยั 
 1. แบบฝึกเสริมเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ 75/75  

 2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึนหลงัการ
ใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน 

 3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ
ตามแนวการสอนแบบอรรถฐานอยูใ่นระดบัดี 

ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากร 

 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยั
วิทยา ต าบลวงัตะกู อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชา อ33102 ภาษาองักฤษ 6 จ านวนทั้งส้ิน 275 คน  

กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา ต าบล
วงัตะกู อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม    ภาคเรียนท่ี 2    ปีการศึกษา 2559    ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
อ33102 ภาษาองักฤษ 6 โดยสุ่มหอ้งเรียนมา 1 หอ้งเรียน ดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย ไดน้กัเรียนจ านวน 
30 คน 
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 ตวัแปรที่ศึกษา 

 1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถ
ฐาน 

 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 1) ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ 2) ความคิดเห็นท่ีนกัเรียนมี
ต่อแบบฝึก  

ระยะเวลาในการทดลอง 

 ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 โดยใชเ้วลาทดลอง 8 สปัดาห์ สปัดาห์
ละ 2 คาบเรียน รวม 16 คาบเรียน  

ข้อตกลงเบ้ืองต้น 
 1. การก าหนดประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการเขียนในการวิจยัน้ีก  าหนดไวท่ี้เกณฑ ์
75/75 (ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ และคณะ 2520: 136-142) ซ่ึงถือใหค่้าความคลาดเคล่ือนในการยอมรับ
หรือไม่ยอมรับประสิทธิภาพของส่ือไวร้้อยละ 2.5 – 5 โดยมีเกณฑ ์ดงัน้ี 

 1.1 เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝึกสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไวร้้อยละ 2.5 ข้ึนไป ถือว่าแบบฝึกมี
ประสิทธิภาพดีมาก 

 1.2 เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝึกสูงกว่าหรือเท่ากบัเกณฑท่ี์ตั้งไวแ้ต่ไม่เกินร้อยละ 2.5 ถือ
ว่ามีประสิทธิภาพดี 

 1.3 เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝึกต ่ากว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ แต่ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 2.5 ถือว่ามี
ประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับได ้หรืออยูใ่นระดบัพอใชไ้ด ้

 1.4 แต่ถา้แบบฝึกมีประสิทธิภาพต ่ากว่าเกณฑท่ี์ตั้งไวน้อ้ยกว่าร้อยละ 2.5 ถือว่ามี
ประสิทธิภาพต ่า 

 2. ผลคะแนนท่ีจากการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) เป็นตวับ่งช้ีความสามารถทางการเขียน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนแต่ละคนก่อนการใชแ้บบฝึก 

 3. ผลคะแนนจากการทดสอบสอบหลงัเรียน (Posttest) เป็นตวับ่งช้ีความสามารถทางการ
เขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนแต่ละคนหลงัการใชแ้บบฝึก 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน หมายถึง ส่ือ
การสอนประกอบรายวิชา อ33102 ภาษาองักฤษ 6 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน จากการวิเคราะห์ตวัช้ีวดัของ
รายวิชาและสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และหวัขอ้ในการส่ือสาร (communication themes) ตามกรอบ
อา้งอิงความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีเป็นสากลของสภายโุรป Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) โดยมีเน้ือหาดา้นทกัษะการเขียน โครงสร้างเร่ืองท่ีเขียน สาระท่ี
เขียน ในระดบักลาง (A2, B1) มกีระบวนการสอนตามแนวการสอนเขียนแบบอรรถฐาน และมีการ
ประเมินความรู้ผูเ้รียนดา้นการวิเคราะห์โครงสร้างงานเขียนและความสามารถในการเขียนและแบบ
ฝึกเสริมทกัษะการเขียนน้ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด  

2. ความสามารถในการเขียน หมายถึง ความสามารถในการท าขอ้สอบการเขียน
ภาษาองักฤษซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบปรนยัเลือกตอบ 30 ขอ้ ใหค้ะแนนโดย ตอบถูกได ้1 คะแนน 
ตอบผดิ ได ้0 คะแนน เพ่ือวดัความเขา้ใจเร่ืองโครงสร้างไวยากรณ์ของนกัเรียน แบบตอบสั้น ๆ 10 
ขอ้ ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผดิ ได ้0 คะแนน เพื่อวดัความสามารถในการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของ
ขอ้ความต่าง ๆ ในงานเขียน และแบบอตันยั 1 ขอ้ โดยใหน้กัเรียนเขียนจดหมายแนะน าตวักบัเพื่อน
ทางจดหมาย เพื่อวดัความสามารถในการเขียน ใหค้ะแนนโดยเกณฑก์ารประเมินแบบแยกส่วน ตาม
โครงสร้างเร่ืองต่าง ๆ ท่ีไดฝึ้กในแบบฝึก โดยมกีารฝึกวิเคราะห์โครงสร้าง แบบฝึกการเขียนความ
เรียงใหส้อดคลอ้งกบัสาระ สถานการณ์ และโครงสร้างเร่ืองท่ีเหมาะสม 

 3. ความคดิเห็น หมายถึง ระดบัความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ี
มีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดย
มีเน้ือหา ไดแ้ก่ ลกัษณะเน้ือหาของแบบฝึก กระบวนการสอนแต่ละขั้นของแบบฝึก ลกัษณะของส่ือ
ในแบบฝึก ประโยชน์ของแบบฝึก โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นลกัษณะเป็นมาตรฐานประมาณ
ค่า  

 4. นักเรียน หมายถึง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีก  าลงัเรียนวิชา อ33102 ภาษาองักฤษ 6 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จ.นครปฐม 
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บทที่ 2  
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 งานวิจยัเร่ือง “การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบ
อรรถฐานส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม” มี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน 
โดยผูว้ิจยัไดศ้ึกษาคน้ควา้เอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแบบฝึกและการสอน
เขียน เพ่ือน ามาพฒันาเคร่ืองมือในการวิจยัและการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

 1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนเขียนภาษาองักฤษ 

    1.1 ความหมายของการเขียน 

    1.2 องคป์ระกอบของการเขียน 

    1.3 ขั้นตอนในการเขียน 

    1.4 ปัญหาในการเขียน 

   1.5 แนวทางการสอนเขียน 

    1.6 กิจกรรมการสอนเขียน 

    1.7 การวดัผลและประเมินผลการเขียน 

 2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนแบบอรรถฐาน 

    2.1 หลกัการของการสอนแบบอรรถฐาน 

    2.2 การจดัการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบอรรถฐาน 

   2.3 การสอนเขียนดว้ยการสอนแบบอรรถฐาน 

   2.4 กิจกรรมการสอนเขียนแบบอรรถฐาน 

   2.5 การวดัผลและประเมินผลการเขียนแบบอรรถฐาน 

. การสร้างแบบฝึก 

   3.1 ความหมายของแบบฝึก 
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   3.2 หลกัการและขั้นตอนในการสร้างแบบฝึก 

   3.3 ประโยชน์ของแบบฝึก 

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

   4.1 งานวิจยัดา้นสมัฤทธ์ิผลการเขียนและปัญหาดา้นการเขียนภาษาองักฤษ 

   4.2 งานวิจยัดา้นการสอนเขียนภาษาองักฤษแบบอรรถฐาน 

เอกสารทีเ่กีย่วกบัการสอนเขยีนภาษาองักฤษ 
ความหมายของการเขียน 
การเขียนเป็นกระบวนการส่งสารรูปแบบหน่ึง โดยใชต้วัอกัษรเป็นสญัลกัษณ์ในการส่ือ

ความหมาย ซ่ึงสมัพนัธก์บัเสียงท่ีเราพูด และมีรูปแบบเฉพาะของการเรียบเรียงตวัอกัษรเขา้ดว้ยกนั
เพ่ือส่ือความหมาย ในการส่ือสารโดยทัว่ไป เราไม่เขียนประโยคข้ึนมาเพียงหน่ึงประโยคโดยไม่มี
บริบทลอ้มรอบ หรือเขียนประโยคหลายๆ ประโยคท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั แต่เราเขียนประโยคต่าง ๆ โดย
มีการเรียบเรียงและเช่ือมโยงกนัในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ทกัษะการเขียนจึงถือเป็นทกัษะท่ีมีความ
ซบัซอ้นมาก เน่ืองจากผูเ้ขียนตอ้งมีความเขา้ใจเร่ืองโครงสร้างภาษาและรูปแบบการเขียนท่ีตรงตาม
เป้าหมายของสารท่ีตอ้งการจะส่ง (Byrne 1988 : 1) ซ่ึงนกัวิชาการหลายคนไดใ้หค้วามหมายของการ
เขียนไว ้ดงัน้ี 

Arapoff (1975 : 235-237) กล่าวว่า การเขียนเป็นกระบวนการทางความคิดท่ีใชร้ะบบ
สญัลกัษณ์แทนค าพูด เพื่อถ่ายทอดขอ้เท็จจริงและความคิดของผูเ้ขียน ออกมาในรูปประโยคตาม
หลกัไวยากรณ์และส่ือความหมายได ้การเขียนจึงควรเร่ิมจากง่ายไปสู่ระดบัท่ีซบัซอ้นมากข้ึน 

Lado (1977 : 143) กล่าวว่า การเขียน คือ การส่ือความหมายโดยใชต้วัอกัษรของภาษานั้น ๆ 
ซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจของผูเ้ขียนและผูอ่้าน ผูเ้ขียนใชภ้าษาส่ือสารอยา่งมีความหมาย โดยเรียบเรียงขอ้ความ
ตามรูปแบบของโครงสร้างภาษาท่ีใช ้ และใชรู้ปแบบการเขียนท่ีตรงตามจุดประสงคข์องสารท่ีใช้
ขอ้ความเป็นส่ือ 

White (1980 : 16) กล่าวว่า การเขียน คือ การเช่ือมโยงประโยคเขา้ดว้ยกนัตามล าดบัและ
ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ โดยมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละผูอ่้านท่ีเป็น
เป้าหมาย การเขียนตอ้งมีความชดัเจน         โดยประกอบดว้ยความถูกตอ้งของรูปแบบภาษาของสาร
ประเภทนั้น ๆ ความเหมาะสมของลีลาการใชภ้าษา และความเป็นเอกภาพของแก่นเร่ืองและหวัขอ้ท่ี
น าเสนอ 
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Zamel (1982 : 197) กล่าวว่า การเขียน คือ การะบวนการส ารวจความคิดและการเรียนรู้ของ
ผูเ้ขียนจากการถ่ายทอดความคิดออกมาดว้ยตนเอง โดยใชค้วามคิดท่ีเกิดข้ึนสลบัไปมา ซ่ึงสามารถ
วิเคราะห์ไดเ้ป็นล าดบัขั้นตอน แต่ไม่สามารถก าหนดไดว้่าแต่ละขั้นตอนจะเกิดข้ึนเม่ือใด 

อจัฉรา วงศโ์สธร (2529 : 83) กล่าวว่า การเขียนเป็นการส่ือสารดว้ยสายตา (visual 
communication) โดยใชภ้าษาเขียนถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นตวัอกัษรบนกระดาษ ทกัษะการ
เขียนประกอบดว้ย ทกัษะกลไก คือ การสะกดค าและการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน ทกัษะเก่ียวกบั
ค าศพัท ์ ทกัษะทางไวยากรณ์ และทกัษะการคิดแบบมีเหตุผลในการเรียบเรียงความคิดและส่ือ
ความหมาย 

รสริน วรรธนะภฏั (2531 : 15) กล่าวว่า การเขียน คือ การถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด และ
ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ใหผู้อ่ื้นทราบ โดยใชร้ะบบสญัลกัษณ์ คือ ตวัอกัษร ผูเ้ขียนตอ้งใชค้วามรู้
ความสามารถและองคป์ระกอบหลายอยา่งเพื่อใหก้ารเขียนส่ือความหมายไดต้รงตามท่ีตอ้งการ 

พิตรวลัย ์โกวิทวที (2537 : 32) กล่าวว่า การเขียนคือการรวบรวมความคิด ความรู้สึก และ
ความตอ้งการของผูส่้งสารออกมาเป็นภาษาเขียนในลกัษณะต่าง ๆ เพื่อใหผู้รั้บสารเขา้ใจไดต้รงตาม
วตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน 

กนัตด์นยั วรจิตติพล (2542 : 12) กล่าวว่า การเขียน คือ การถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ออกมาเป็นตวัอกัษร โดยตอ้งใชค้วามสามารถทางไวยากรณ์ การใชค้  าและส านวน 
การเรียบเรียงขอ้ความ และเลือกใชภ้าษาไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อใหก้ารส่ือสาร
บรรลุเป้าหมาย 

มนวิภา เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา (2542 : 48) กล่าวว่า การเขียนเป็นการรวบรวมและเรียบเรียง
กระบวนการทางความคิดออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งเป็นระบบ เพื่อถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ โดยอาศยัความสามารถทางไวยากรณ์ การเลือกใชค้  าและส านวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อส่ือสารขอ้มูลไปยงัผูอ่้านไดต้ามวตัถุประสงค ์

จากความหมายของการเขียนท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การเขียน คือ กระบวนการถ่ายทอด
ความคิดความรู้สึกของผูเ้ขียนออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเรียบเรียงภาษาอยา่งมีระบบ ไดแ้ก่ 
ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์และกลไกภาษา รวมทั้งใชรู้ปแบบและลีลาภาษาไดเ้หมาะสมเพ่ือให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องสารท่ีตอ้งการน าเสนอ 
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 องค์ประกอบของการเขยีน 
 การเขียนเป็นการรวบรวมความคิดและถ่ายทอดออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างเป็น
ระบบและถูกตอ้งเหมาะสมตามกฎเกณฑข์องภาษา เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจสารไดต้รงตามเป้าหมายของ
ผูส่้งสาร ดงันั้น การเขียนจึงเป็นกระบวนการท่ีมีความซบัซอ้น เพราะประกอบดว้ยองค์ประกอบ
หลายประการ โดยผูเ้ช่ียวชาญหลายคนกล่าวถึงองคป์ระกอบของการเขียนไวด้งัน้ี 

Harris (1974 : 68-69) กล่าวว่า การเขียนท่ีดีประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 5 ประการ 
ไดแ้ก่      1) เน้ือหา (content) คือ เน้ือหาสาระท่ีสารนั้นตอ้งการน าเสนอ 2) รูปแบบ (form) คือ การ
วางเคา้โครงเร่ืองและการเรียบเรียงภาษา 3) ไวยากรณ์ (grammar) คือ ความสามารถในการใชภ้าษา
ไดถู้กตอ้งตามโครงสร้างภาษา 4) ลีลาภาษา (style) คือ การเลือกใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกบั
วตัถุประสงค ์เช่น เพื่อจูงใจ  และ 5) กลไกการเขียน (mechanics) คือ การใชส้ญัลกัษณ์ของภาษา เช่น 
เคร่ืองหมาย การแบ่งวรรคตอน 

 Heaton (1990 : 138-139) กล่าวว่า การเขียนมีองคป์ระกอบ 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) ไวยากรณ์ 
(grammar) คือ ความสามารถในการใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามโครงสร้างภาษา 2) ลีลาภาษา (style) คือ 
ความสามารถใชก้ารเลือกใช ้ค  า ประโยค ส านวน โวหารท่ีเหมาะสม เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อง
การเขียน 3) กลไกทางภาษา (mechanics) คือ ความสามารถในการใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง เช่น  
เคร่ืองหมายวรรคตอน และ 4) วิจารณญาณ (judgement) คือ ความสามารถในการเขียนตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยพิจารณาถึงผูอ่้าน และการเรียบเรียงจดัล  าดบัความคิด 

Paulston และ Bruder (1976 : 205) กล่าวว่า การเขียนมีองคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 
1) รูปแบบการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง 2) ใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนไดเ้หมาะสม และ 3) การเรียบเรียง
เน้ือหา 

จากองคป์ระกอบการเขียนขา้งตน้ สรุปไดว้่า องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเขียนไดแ้ก่ 
วตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน ผูอ่้านท่ีเป็นเป้าหมาย เน้ือหา รูปแบบ ไวยากรณ์ ลีลาภาษา และกลไกของ
ภาษา ซ่ึงผูเ้ขียนตอ้งพิจารณาส่ิงเหล่าน้ีเพ่ือใหง้านเขียนนั้นบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

  

ขั้นตอนในการเขียน 
การเขียนเป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้น จึงตอ้งมีการวางแผนท่ีเป็นล าดบัขั้นตอน เพ่ือใหง้าน

เขียนนั้นบรรลุเป้าหมายของผูเ้ขียน Tarvers (1988 : 13)   กล่าวว่า นกัทฤษฎีส่วนใหญ่เห็นตรงกนัว่า
การเขียนประกอบดว้ยอยา่งนอ้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นก่อนเขียน (prewriting) คือ การคน้หาและ
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ส ารวจขอ้มูลหรือความคิดต่าง ๆ 2) ขั้นเขียนร่าง (drafting) คือ การเขียนความคิดต่าง ๆ ลงบน
กระดาษ และ 3) ขั้นทบทวนหรือตรวจทาน (revision) คือ การพิจารณาทบทวนเน้ือหา การเรียบเรียง
ขอ้ความ และลกัษณะของการถ่ายทอดภาษา 

 Peacock (1986 : 25-36) ไดอ้ธิบายกระบวนการเขียนว่าประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้น
การแต่งเร่ือง (composing) คือ การวางแผนและพิจารณาเน้ือหาท่ีสารนั้นตอ้งการจะน าเสนอออกมา
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 2) ขั้นการเขียน (transcribing) คือ การถ่ายทอดออกมาเป็นตวัหนงัสือ โดย
เป็นไปตามกฎเกณฑข์องการสะกดในภาษานั้น ๆ เช่น การสะกดค า เคร่ืองหมายวรรคตอน การแบ่ง
ยอ่หนา้ 3) ขั้นตรวจทาน (reviewing) คือ การตรวจทาน แกไ้ขขอ้ผดิพลาด และปรับแกง้านเขียน 

 White และ Arndt (1991 : 4) ไดอ้ธิบายกระบวนการเขียนว่าเป็นกระบวนการท่ีสลบัซบัซอ้น 
ด าเนินกลบัไปกลบัมา ประกอบดว้ย 1) ระดมความคิด (generating ideas) คือ การคิดประเดน็ต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะเขียน  โดยไม่มีขอบเขตจ ากดั 2) การวิเคราะห์ประเด็นส าคญั (focusing) คือ 
การวิเคราะห์ประเดน็ต่าง ๆ ว่าประเด็นใด ควรจะเป็นประเด็นหลกั วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของงาน
เขียน ผูรั้บสาร ตลอดจนรูปแบบของงานเขียน 3) การเรียบเรียงความคิด (structuring) คือ การเรียบ
เรียงความคิดต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งมีล  าดบัขั้นตอน 4) การเขียนร่าง (drafting) คือ การเขียนเรียบ
เรียงความคิดท่ีไดจ้ากกระบวนการท่ีผา่นมา ในรูปแบบท่ีสามารถท าใหผู้รั้บสารเขา้ใจได ้ 5) การ
ประเมินงานเขียน (evaluating) คือ ประเมินว่างานเขียนท่ีเสร็จแลว้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการ
เขียนท่ีตั้งไวห้รือไม่ และ 6) การทบทวน (reviewing) คือ อ่านทวนอีกคร้ังในฐานะผูอ่้าน โดย
ค านึงถึงบริบทต่าง ๆ ไดแ้ก่ จุดมุ่งหมาย ผูรั้บสาร และ รูปแบบการเขียน ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะท าใหเ้กิด
ความคิดใหม่ๆ หรือท าใหเ้ห็นส่ิงท่ีควรปรับเปล่ียนเพ่ือใหต้รงตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงเป็นการ
ยอ้นกลบัไปท ากระบวนการต่าง ๆ ขา้งตน้ นอกจากน้ีในขณะท่ีท าแต่ละขั้นตอน กจ็ะมีการยอ้นไปสู่
อีกขั้นตอนหน่ึง จึงท าใหก้ระบวนการเขียนเป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชก้ระบวนการคิดกลบัไป
กลบัมา 

 จากกระบวนการขา้งตน้ สรุปไดว้่า การเขียนประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ 1) ขั้นก่อน
เขียน คือ วางแผน วิเคราะห์วตัถุประสงคแ์ละผูรั้บสาร ระดมความคิด และรวบรวมขอ้มูลท่ีจะน ามา
เขียน 2) ขั้นเขียนร่าง คือ การเรียบเรียงสงัเคราะห์ความคิดขอ้มูลท่ีมีออกมาเป็นตวัหนงัสือ โดย
เป็นไปตามรูปแบบของสารท่ีวิเคราะห์ไวใ้นขั้นก่อน และ 3) ขั้นตรวจทาน คือ การตรวจสอบ
ขอ้ผดิพลาด       และทบทวนความเหมาะสมของการเรียบเรียง           วิเคราะห์ว่างานเขียนนั้นบรรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ หรือก่อนใหเ้กิดผลต่อผูอ่้านแบบท่ีตั้งใจไวห้รือไม่ เพ่ือปรับแกใ้หถู้กตอ้งและ
เหมาะสม   
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 ปัญหาในการเขยีน 
 เน่ืองจากการเขียนเป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้น คนส่วนมากจึงรู้สึกว่าการเขียนเป็นงานท่ียาก 
ไม่ว่าจะเขียนเป็นภาษาแม่หรือภาษาต่างประเทศ Byrne (1988 : 4-5) กล่าวว่า ปัญหาท่ีพบในการ
เขียนแบ่งไดเ้ป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นจิตวิทยา กล่าวคือ เมื่อเปรียบเทียบกบัการพดู การพดูเป็นวิธี
ส่ือสารปกติ ซ่ึงท าใหเ้ราเคยชินกบัการส่ือสารท่ีเห็นผูรั้บสารและไดรั้บปฏิกิริยาโตต้อบทนัที ส่วน
การเขียนนั้น ผูเ้ขียนตอ้งเขียนดว้ยตนเองโดยไม่มีปฏิกิริยาโตต้อบของผูรั้บสารมาช่วย 2) ดา้นภาษา 
โดยในการสนทนา คู่สนทนามีปฏิกิริยาโตต้อบซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงช่วยใหก้ารส่ือสารบรรลุไปตาม
เป้าหมาย และโดยทัว่ไป การสนทนามีการโตต้อบกนัแบบทนัทีทนัใด จึงไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบั
การเรียบเรียงโครงสร้างประโยค หรือขอ้ผดิพลาดเลก็นอ้ยทางภาษา ในขณะท่ีการเขียนตอ้งเรียบ
เรียงประโยคใหถู้กตอ้งและชดัเจนโดยไม่มีปฏิกิริยาโตต้อบมาช่วย และ 3) ดา้นความรู้สึกนึกคิด 
เน่ืองจากการพูดเป็นกระบวนการท่ีคนเราคุน้เคย เพราะเป็นส่ิงท่ีท ามาตั้งแต่เด็ก ในขณะท่ีการเขียน
นั้น เราตอ้งเรียนรู้จากการสอนเขียน โดยตอ้งเรียนรู้ภาษาเขียน โครงสร้างต่าง ๆ ซ่ึงอาจไม่ค่อยใชใ้น
ภาษาพูด รวมทั้งตอ้งเรียนรู้การเรียบเรียงขอ้ความใหผู้อ่้านสามารถเขา้ใจได ้ 

Harmer (1991 : 53) กล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบการพูดกบัการเขียน ขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ในการ
พูด เช่น การพูดไม่จบประโยค ถือเป็นท่ียอมรับได ้ ในขณะท่ีการเขียน ตอ้งเขียนใหถู้กตอ้ง 
นอกจากน้ียงัไม่ไดรั้บปฏิกิริยาโตต้อบทนัที จึงขาดปัจจยัสนบัสนุนไป และในขณะท่ีการพูด ผูพู้ด
สามารถใชน้ ้ าเสียง สีหนา้ ท่าทาง เพ่ือช่วยใหผู้รั้บสารเขา้ใจส่ิงท่ีตอ้งการจะส่ือ ในการเขียนไม่
สามารถท าเช่นนั้นได ้ โดยผูเ้ขียนตอ้งพยายามใชภ้าษาใหถู้กตอ้งและมีลีลาท่ีสามารถท าใหผู้อ่้าน
เขา้ใจไดต้ามจุดมุ่งหมาย  นอกจากน้ีการสะกดค าและการเขียนตวัอกัษรก็เป็นปัญหาหน่ึงส าหรับ
ผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

White และ Arndt (1991 : 3-4) กล่าวว่า การเขียนไม่ใช่แค่การถ่ายทอดภาษาออกมาเป็น
ตวัอกัษร แต่เป็นกระบวนการคิด ซ่ึงตอ้งใชค้วามพยายามทางสติปัญญามาก ทั้งผูเ้รียนภาษาองักฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศและเจา้ของภาษาต่างประสบปัญหาแบบเดียวกนั นอกจากน้ีผูเ้ขียนตอ้งเรียบ
เรียงความคิดต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกนั โดยท่ีไม่ไดเ้ห็นผูรั้บสาร เคร่ืองมือเดียวท่ีสามารถใชใ้นการส่ือ
ความหมายไดคื้อ ภาษาเขียน ดงันั้นผูเ้ขียนจึงตอ้งพยายามสร้างบริบทของงานท่ีเขียนใหไ้ด ้ รวมทั้ง
ขอ้ความท่ีเขียนตอ้งชดัเจนและเหมาะสมกบัประเภทของสาร เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของงานเขียน
นั้น ๆ 

สรุปไดว้่าปัญหาในการเขียนโดยทัว่ไปมีสาเหตุมาจากการท่ีผูเ้ขียนตอ้งค านึงถึงรูปแบบ
ภาษาท่ีใช้ ต้องมีความถูกต้องตามโครงสร้างภาษา ชัดเจน เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีความ
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สอดคล้อง รวมทั้ งต้องเป็นไปตามรูปแบบท่ีเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลต่อผูรั้บสารตาม
จุดมุ่งหมาย ดงันั้นการเขียนจึงเป็นทกัษะส าคญัท่ีตอ้งมีกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเขา้ใจกระบวนการของการเขียน องคป์ระกอบส าคญัของการเขียน และรูปแบบภาษาท่ีใชใ้น
งานเขียน เพื่อท่ีผูเ้รียนจะไดพ้ฒันาทกัษะการเขียน และสามารถเขียนสารประเภทต่าง ๆ ไดต้าม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

แนวทางการสอนเขียน 
ในการสอนเขียนตอ้งพยายามหาวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้

ท่ีสุด คือ สามารถเขียนไดด้ว้ยตนเองและบรรลุวตัถุประสงคข์องงานเขียนนั้น ๆ โดยนกัวิชาการได้
มีการพฒันาแนวทางการสอนเขียนตลอดมา ดงัน้ี 

Raimes (1983 : 6-11) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการสอนเขียนตั้งแต่ในช่วงยคุแรกๆ จนถึงปัจจุบนั 
โดยในยคุแรกเป็นการสอนแบบ Controlled-to-Free Approach เป็นแนวทางการสอนเขียนในช่วงยคุ
ของวิธีการสอนแบบ Audio-lingual Method ซ่ึงเป็นการสอนท่ีแบ่งเป็นช่วง ๆ โดยในช่วงแรก
นกัเรียนจะไดท้ าแบบฝึกหดัเป็นประโยค ๆ จากนั้นก็เป็นอนุเฉท โดยอาจจะเป็นการคดัลอกหรือ
ปรับเปล่ียนขอ้ความตามตน้แบบ จนเม่ือนกัเรียนมคีวามเช่ียวชาญมากข้ึน กจ็ะไดเ้ขียนโดยไม่มีการ
ควบคุม แนวการสอนน้ีใหค้วามส าคญักบัความถูกตอ้งของภาษา จากนั้นนกัการศึกษาบางกลุ่มซ่ึงยงั
ไม่คิดว่าการสอนแบบ Controlled-to-Free Approach ไดผ้ล จึงใชแ้นวการสอนแบบ Free-Writing 
Approach ซ่ึงเนน้ความคล่องแคล่วในการเขียน โดยเช่ือว่าเมื่อถ่ายทอดความคิดออกมาไดแ้ลว้ ความ
ถูกตอ้งของภาษา ความสามารถในการเรียบเรียง และความถูกตอ้งอ่ืน ๆ  ก็จะตามมา ในการสอนแนว
น้ีจะใหน้กัเรียนเขียนใหไ้ดม้ากท่ีสุดและเร็วท่ีสุด โดยไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัขอ้ผดิพลาด เช่น เขียน
บนัทึกประจ าวนั ท าใหน้กัเรียนรู้สึกคุน้เคยกบัการเขียนและเขียนไดค้ล่องข้ึน ประเด็นส าคญัท่ี
ค  านึงถึงในงานเขียนของแนวการสอนน้ีคือ ผูรั้บสารและสาระส าคญั  ต่อมาเป็นแนวการสอนแบบ 
Paragraph-Pattern Approach เป็นแนวการสอนท่ีใหค้วามส าคญักบัการวางโครงสร้างของขอ้ความ 
โดยใหน้กัเรียนคดัลอกอนุเฉท วิเคราะห์โครงสร้าง และเขียนโดยอิงจากขอ้ความตน้แบบ มีกิจกรรม
การสอน เช่น เรียงล าดบัประโยคในอนุเฉท ระบุประโยคว่าเฉพาะเจาะจงหรือมีความหมายกวา้งๆ 
หาประโยคใจความส าคญั โดยแนวการสอนน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานท่ีว่าแต่ละภาษามีรูปแบบในการเรียบ
เรียงแตกต่างกนัไป ผูเ้รียนจึงตอ้งเรียนรู้รูปแบบการเขียนของภาษาองักฤษดว้ย จากนั้นเป็นแนวการ
สอนแบบ     Grammar-Syntax-Organization Approach            ซ่ึงเป็นแนวการสอนท่ีใหค้วามส าคญั
กบัการเรียบเรียงภาษาไปพร้อม ๆ กบัไวยากรณ์และวากยสมัพนัธ ์ โดยใหน้กัเรียนเห็นความส าคญั
ของการเขียนอยา่งมีล  าดบัขั้นตอน ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงวตัถุประสงคข์องงานเขียนกบัรูปแบบของ
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ภาษาท่ีใช ้ จนมาถึงยคุท่ีเนน้การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร จึงมีการสอนเขียนแบบ Communicative 
Approach ซ่ึงเป็นแนวทางการสอนเขียนเพื่อการส่ือสาร โดยเนน้จุดมุ่งหมายของงานเขียนและผูรั้บ
สาร ดงันั้นนกัเรียนตอ้งวิเคราะห์ว่างานเขียนมีเป้าหมายเพ่ืออะไรและผูรั้บสารคือใคร ดงันั้นในการ
จดักิจกรรมครูจะสมมติสถานการณ์ว่าใหน้กัเรียนเขียนถึงใคร เช่น การเขียนอธิบายหอ้งของนอน ก็
ไม่ใช่แค่บรรยายลกัษณะหอ้ง แต่สมมติว่าเขียนจดหมายบรรยายใหเ้พื่อนรู้ และล่าสุดเป็นการสอน
เขียนแบบ Process Approach ซ่ึงเป็นแนวการสอนท่ีเนน้กระบวนการของการเขียน โดยผูเ้ขียนตอ้ง
วางแผนตดัสินใจก่อนว่าจะเขียนอยา่งไร ระดมความคิด การเขียนร่าง น าเสนอเพื่อใหผู้อ่้านแสดง
ความคิดเห็น และทบทวนแกไ้ข ก่อนท่ีจะออกมาเป็นงานเขียนท่ีเสร็จสมบูรณ์  

Byrne (1988 : 21-24) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการสอนเขียนไว ้ 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การสอน
เขียนแบบเนน้ความถูกตอ้ง เป็นการสอนเขียนท่ีใหค้วามส าคญักบัการควบคุมการเขียนของผูเ้รียน 
เพื่อก  าจดัขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดในงานเขียน โดยเป็นการสอนเขียนท่ีมีตน้แบบใหน้กัเรียนเขียนตาม
ตวัอยา่ง โดยในขั้นตน้จะมีการควบคุมมากและค่อยๆ ลดลง ซ่ึงการสอนเขียนรูปแบบน้ีอยูใ่นยคุของ
วิธีการสอนภาษาแบบ Audio-lingual 2) การสอนเขียนแบบเนน้ความคล่องแคล่ว เป็นการสอนเขียน
ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเขียนใหไ้ดม้ากท่ีสุดและเร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้เช่น เขียนบนัทึกประจ าวนั โดย
ไม่ตอ้งกงัวลถึงขอ้ผดิพลาด เพื่อใหผู้เ้รียนรู้สึกสนุกกบัการเขียน 3) การสอนเขียนแบบเนน้ตวับท 
เป็นการสอนท่ีใหค้วามส าคญักบัการเขียนอนุเฉท โดยสอนใหน้กัเรียนรู้จกัโครงสร้างของอนุเฉท
และเรียบเรียงอนุเฉทเขา้ดว้ยกนั และ 4) การสอนเขียนแบบเนน้เป้าหมาย เป็นการสอนท่ีให้
ความส าคญักบัเป้าหมายของงานเขียนนั้น ๆ เช่น เขียนถึงใคร เขียนเพื่ออะไร 

สรุปไดว้่าตั้งแต่อดีตนกัวิชาการไดมี้ความพยายามท่ีจะพฒันารูปแบบการสอนเขียน ตั้งแต่
การใหค้วามส าคญักบัความถูกตอ้ง ความคล่องแคล่วในการเขียน โครงสร้างของภาษา จุดมุ่งหมาย
ในการเขียน จนถึงกระบวนการในการเขียน เพื่อหาวิธีท่ีจะช่วยสนบัสนุนใหผู้เ้รียนสามารถเขียนได้
ดีท่ีสุด    

 กจิกรรมการสอนเขียน 
 ในการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนควรใชกิ้จกรรมการสอนท่ีหลากหลายเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียน
เกิดการเรียนรู้และสามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง โดยนกัวิชาการไดเ้สนอกิจกรรมส าหรับการสอน
เขียนต่าง ๆ ดงัน้ี 

 Byrne (1988 : 32 -47) กล่าวว่าการจดักิจกรรมการเขียนตอ้งค านึงถึงเป้าหมายต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนคือ ใหก้ารสนบัสนุนท่ีเพียงพอเพื่อใหผู้เ้รียนจดัการกบัการเขียน
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ได ้ ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคุน้เคยกบัรูปแบบภาษาท่ีใชใ้นการเขียน และใหผู้เ้รียนได้มกีารส่ือสาร
กนัและสนุกกบัการเขียน โดยไดเ้สนอกิจกรรม ดงัน้ี 

 1. การคดัลอก (copying) เป็นกิจกรรมในระดบัเร่ิมตน้ของการเขียน ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนได้
เรียนรู้การสะกดค า ค  าศพัท ์ และโครงสร้างประโยค รวมทั้งเป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้ก
ทกัษะการจดบนัทึก 

 2. กิจกรรมการใหแ้รงเสริม (reinforcement) เป็นกิจกรรมการเขียนท่ีมีตวัอยา่งเป็นตน้แบบ 
หรือมีขอ้ความท่ีเป็นตวัช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเขียนได ้ เช่น มีตวัอยา่งบทสนทนาเป็นตน้แบบ แลว้
ใหน้กัเรียนเขียนเอง โดยมีค าศพัทม์าให ้รวมทั้งการเขียนตามค าบอก (dictation) โดยควรใชข้อ้ความ
ท่ีนกัเรียนคุน้เคยอยูแ่ลว้ แต่เปล่ียนบริบท 

 3. กิจกรรมเช่ือมประโยค (sentence linking) เป็นกิจกรรมท่ีช่วยฝึกการใชค้  าเช่ือมโยงต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ ค  าสนัธาน ค าบอกล าดบัเหตุการณ์ และค าวิเศษณ์ท่ีใชเ้ช่ือมโยงแสดงเหตุผลหรือความขดัแยง้ 

 4. กิจกรรมการส่ือสาร (communication) เป็นกิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนไดส่ื้อสารกนัโดยใชก้าร
เขียน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีใชรู้ปแบบภาษาง่ายๆ และกระตุน้ใหน้กัเรียนถ่ายทอดความคิดของตวัเอง
โดยการเขียน เช่น ใหน้กัเรียนเขียนค าสัง่เพ่ือใหค้นอ่ืน ๆ ในหอ้งปฏิบติัตาม หรือเขียนเพ่ือสอบถาม
ขอ้มูลของเพื่อนๆ  

 Harmer (1991 : 56) เสนอกิจกรรมการเขียน ไดแ้ก่ การผลดักนัใหข้อ้มูล การแลกเปล่ียน
ขอ้มูล เกมการเขียน การเขียนแบบคล่องแคล่ว การเขียนตามโครงสร้างเร่ือง การเขียนรายงานและ
การประกาศโฆษณา และการแกไ้ขงานเขียน 

 White และ Arndt (1991 : 3-178) เสนอกิจกรรมการเขียน ไดแ้ก่ การระดมความคิด การใช้
ค  าถาม การจดบนัทึกสั้นๆ การใชส่ื้อท่ีเป็นภาพ การแสดงบทบาทสมมติหรือการเลียนแบบ การให้
ค  าปรึกษา เป็นตน้ 

 จากกิจกรรมท่ีนกัวิชาการหลายๆ คนไดเ้สนอไว ้ สรุปไดว้่า การสอนเขียนสามารถจดั
กิจกรรมไดห้ลากหลายรูปแบบ โดยเลือกกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัเป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบั
ผูเ้รียน เช่น ในขั้นก่อนเขียน สามารถใชกิ้จกรรมระดมความคิด การตั้งค  าถาม เพ่ือช่วยใหน้กัเรียน
วางแผนการเขียนได ้  
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 การประเมนิผลการเขียน 
 ในการจัดการเรียนรู้ต้องมีการวดัผลและประเมินผลเพื่อดูว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ ในการประเมินผลความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษโดยส่วนใหญ่จะ
เน้นการประเมินจากองคป์ระกอบส าๆ ไดแ้ก่ เน้ือหา การเรียบเรียง ไวยากรณ์ การใชค้  าศพัท ์และ
กลไกในการเขียน โดยมีผูเ้สนอเกณฑก์ารประเมินต่าง ๆ ไว ้ดงัน้ี 

 Valette (1977 : 220-260) ไดเ้สนอเกณฑก์ารตรวจงานเขียนแบบมีการแนะแนวทาง 
(directed compositon) จากคะแนนเต็ม 5 คือ ให ้2 คะแนน หากเขียนขอ้ความไดเ้หมาะสมกบัรูปภาพ
หรือเน้ือหาท่ีก  าหนด ในกรณีท่ีใชไ้วยากรณ์และค าศพัทไ์ดถู้กตอ้ง แมจ้ะสะกดผดิบา้ง ไดบ้วก 3 
คะแนน หรือไดบ้วก 2 คะแนน ถา้อ่านเขา้ใจได ้แต่ใชไ้วยากรณ์และค าศพัทผ์ดิบา้ง หรือไดบ้วก 1 
คะแนน ถา้เจา้ของภาษายงัอ่านเขา้ใจไดย้าก ในกรณีท่ีเป็นแบบทดสอบแบบมีตวัแนะใหเ้ขียน 
(written cue) ท่ีใหเ้ติมขอ้มูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ อาจให้ 1 คะแนนส าหรับแต่ละช่องท่ีเติมไดถู้กตอ้ง  

 Reid (1993 : 235-241) กล่าวว่า โดยพ้ืนฐานมีเกณฑใ์นการประเมินงานเขียน 2 รูปแบบ คือ 
แบบแยกส่วน (analytic grading) และแบบองคร์วม (holistic grading) โดยทั้งสองแบบใชป้ระเมิน
งานเขียนได ้ แต่มีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั โดยการประเมินแบบแยกส่วนแบ่งเกณฑก์ารประเมิน
เป็นประเด็นยอ่ย ๆ เพ่ือวิเคราะห์ขอ้ดีและขอ้ควรปรับปรุงในงานเขียนนั้น ๆ ส่วนการประเมินแบบ
องคร์วมเป็นการประเมินความสามารถในการเขียนโดยรวม โดยไม่ไดว้ิเคราะห์ปัญหาหรือแนะขอ้
ควรปรับปรุง 

 1. การประเมินแบบแยกส่วน (analytic scoring) 

เกณฑก์ารประเมินแบบแยกส่วนท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก่ Composition Profile in 
Testing ESL Writing: A practical Approach (H. Jacobs et al., 1981 อา้งถึงใน Reid 1993 : 236-237) 
โดยประเมินจากองคป์ระกอบ 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เน้ือหา (content) การเรียบเรียง (organization) การใช้
ค  าศพัท ์ (vocabulary) การใชภ้าษา (language use) และกลไกภาษา (mechanics) โดยมีหลกัเกณฑ ์
ดงัน้ี 

 ดา้นเน้ือหา (content) 

 30-27 เยีย่มยอดจนถึงดีมาก คือ มีความรู้ดี มกีารน าเสนอประเดน็หลกัอยา่งสมเหตุสมผล 
  งานเขียนสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ท่ีก  าหนด 



 
21 

 

26-22 ดีจนถึงปานกลาง คือ มีความรู้แน่นอนในเร่ืองท่ีเขียน มีขอบเขตเน้ือหาเหมาะสม 
การน าเสนอประเดน็หลกัยงัไม่สมบูรณ์ งานเขียนมีความสอดคลอ้งกบัหัวขอ้ท่ี
ก  าหนดแต่ขาดรายละเอียดสนบัสนุน 

21-17 พอใชจ้นถึงควรปรับปรุง คือ มีความรู้จ  ากดัในเร่ืองท่ีเขียน ไม่ค่อยสมเหตุสมผล 
การน าเสนอประเดน็หลกัไม่เหมาะสม 

16-13 ควรปรับปรุงอยา่งมาก คือ ไม่มีความรู้ในเร่ืองท่ีเขียน ไม่สมเหตุสมผล ไม่
สอดคลอ้ง หรือไม่สามารถประเมินได ้

ดา้นการเรียบเรียง (organization) 

20-18 ระดบัเยีย่มยอดจนถึงดีมาก คือ ใชภ้าษาสละสลวย ถ่ายทอดความคิดไดช้ดัเจน 
กระชบั เรียบเรียงดี มีล  าดบัสมเหตุสมผล มีความเป็นเอกภาพ 

17-14 ดีจนถึงปานกลาง คือ ใชภ้าษาไม่สละสลวยนกั การเรียบเรียงยงัไม่ค่อยดีแต่ยงั
น าเสนอใจความส าคญัไดช้ดัเจน รายละเอียดสนบัสนุนไม่พอเพียง สมเหตุสมผล
แต่ล  าดบัขั้นตอนไม่สมบูรณ์ 

13-10 พอใชจ้นถึงควรปรับปรุง คือ ไม่สละสลวย มีความสบัสนหรือไม่สมัพนัธก์นั ขาด
ล าดบัขั้นตอนและการด าเนินเร่ืองท่ีสมเหตุสมผล 

9-7 ควรปรับปรุงอยา่งมาก คือ ไม่สามารถส่ือความคิดได ้ ขาดการเรียบเรียบ หรือไม่
สามารถประเมินได ้

ดา้นการใชค้  าศพัท ์(vocabulary) 

20-18 ระดบัเยีย่มยอดจนถึงดีมาก คือ ใชค้  าศพัทไ์ดเ้ช่ียวชาญ เลือกใชค้  าและส านวนไดม้ี
ประสิทธิภาพ มีความเช่ียวชาญในการสร้างค า ระดบัภาษาเหมาะสม 

17-14 ดีจนถึงปานกลาง เลือกใชศ้พัทไ์ดใ้นระดบัพอสมควร มีขอ้ผดิพลาดในการใชศ้พัท์
และส านวนบา้ง แต่พอเขา้ใจได ้

13-10 พอใชจ้นถึงควรปรับปรุง คือ ใชค้  าศพัทจ์  ากดั มีขอ้ผดิพลาดมาก ส่ือความหมาย 

สบัสนหรือยากท่ีจะเขา้ใจ 
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9-7 ควรปรับปรุงอยา่งมาก คือ จ  าเป็นตอ้งมีการแปล ไม่ค่อยมีความรู้เก่ียวกบัศพัท์
ภาษาองักฤษ หรือไม่สามารถประเมินได ้

 ดา้นการใชภ้าษา (language use) 

25-22 ระดบัเยีย่มยอดจนถึงดีมาก คือ ใชป้ระโยคความซอ้นและมีประสิทธิภาพ มี
ขอ้ผดิพลาดเลก็นอ้ยในเร่ืองความสอดคลอ้งประธานกริยา กาล จ  านวน ล  าดบัหรือ
การใชค้  า ค  าน าหนา้นาม สรรพนาม บุพบท 

21-18 ดีจนถึงปานกลาง ใชป้ระโยคความเดียวแต่มีประสิทธิภาพ มีขอ้ผดิพลาดเลก็นอ้ย
ในการใชภ้าษาซบัซอ้น มีขอ้ผดิพลาดหลายท่ีในเร่ืองความสอดคลอ้งประธาน
กริยา กาล จ  านวน ล  าดบัหรือการใชค้  า ค  าน าหนา้นาม สรรพนาม บุพบท 

17-11 พอใชจ้นถึงควรปรับปรุง คือ มีขอ้ผดิพลาดส าคญัในการใชป้ระโยคความเดียว/
ความซอ้น มขีอ้ผดิพลาดมากในเร่ืองประโยคปฏิเสธ การเห็นดว้ย กาล จ  านวน 
ล  าดบัหรือการใชค้  า ค  าน าหนา้นาม สรรพนาม สรรพนาม ประโยคไม่สมบูรณ์ 
ใจความซ ้าซอ้น มีความหมายสบัสน   

10-5 ควรปรับปรุงอยา่งมาก คือ ไม่มีความรู้เร่ืองการเขียนประโยค มีขอ้ผดิพลาดมาก 
ส่ือสารไม่ได ้หรือไม่สามารถประเมินได ้

 ดา้นกลไกภาษา (mechanics) 

5 ระดบัเยีย่มยอดจนถึงดีมาก คือ ใชไ้ดแ้ม่นย  าตามกฎเกณฑ ์แทบไม่มีขอ้ผดิพลาดใน
การสะกด เคร่ืองหมายวรรคตอน การใชอ้กัษรพิมพใ์หญ่ การยอ่หนา้  

4 ดีจนถึงปานกลาง มีขอ้ผดิพลาดไม่มากนกัในเร่ืองการสะกด  เคร่ืองหมายวรรค
ตอน การใชอ้กัษรพิมพใ์หญ่ การยอ่หนา้ แต่ส่ือความหมายไดเ้ขา้ใจ 

3 พอใชจ้นถึงควรปรับปรุง คือมีขอ้ผดิพลาดมากในเร่ืองการสะกด  เคร่ืองหมาย
วรรคตอน การใชอ้กัษรพิมพใ์หญ่ การยอ่หนา้ ลายมือไม่สวย ส่ือความหมายได้
สบัสน 

2 ควรปรับปรุงอยา่งมาก คือ ไม่รู้เร่ืองกฎเกณฑก์ารเขียน เตม็ไปดว้ยขอ้ผดิพลาดใน
เร่ืองการสะกด  เคร่ืองหมายวรรคตอน การใชอ้กัษรพิมพใ์หญ่ การยอ่หนา้ ลายมือ
อ่านไม่ออก หรือไม่สามารถประเมินได ้
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 2. การประเมินแบบองคร์วม (holistic scoring) 

 ในการประเมินแบบองคร์วมผูป้ระเมินอ่านงานเขียนจนจบ แลว้ใหค้ะแนนโดยรวม 
หลกัการของการประเมินแบบองคร์วมคือ ใชค้วามประทบัใจท่ีผูอ่้านมีต่องานเขียน ขอ้ดีของการ
ประเมินแบบองคร์วมคือ เหมาะกบัการประเมนิผลจ านวนมาก ดว้ยการอบรมท่ีเหมาะสม ผูใ้ห้
คะแนนสามารถประเมินงานเขียนไดจ้  านวนมากในระยะเวลาอนัสั้น 

 ในการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความสามารถทางการเขียนของนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของงาน
เขียนและใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามอรรถลกัษณะของงานเขียนประเภทนั้นๆ ดงันั้นจึงควรเลือกใช้
วิธีการประเมินแบบแยกส่วน (analytic scoring) 

การสอนแบบอรรถฐาน 
 หลกัการของแนวการสอนแบบอรรถฐาน (Genre – Based Approach) 

แนวการสอนแบบอรรถฐาน (Genre – Based Approach) เป็นการสอนภาษาท่ียดึบทเรียน 
หรือกิจกรรมตามเน้ือหาเป็นหลกั ซ่ึงเป็นปัจจยัน าเขา้ท่ีส าคญัในการใหรู้ปแบบการใชภ้าษาแก่
ผูเ้รียน ดงันั้นบทเรียนหรือกิจกรรมนั้นจ  าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสมท่ีจะ
เป็นปัจจยัน าเขา้ เพื่อใหเ้ป็นรูปแบบของภาษาท่ีเหมาะสม แนวการสอนแบบอรรถฐานพฒันาโดย

กลุ่มนกัภาษาศาสตร์ชาวออสเตรเลียกลุ่มหน่ึง ไดแ้ก่ Martin และ Rothery (1980 ; 1981) Christie 
(1987 ; 1989) โดยมีพ้ืนฐานจากแนวภาษาศาสตร์เชิงระบบ (Systemic Linguistics) (เสาวลกัษณ์ รัตน
วิชช,์ 2534 : 24 – 27) หลกัการส าคญัของแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน จะอิงหลกัการ

ส าคญัของแนวทฤษฎีการสอนภาษาศาสตร์เชิงระบบดงัจะแยกกล่าวตามประเด็นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

1. ภาษาและความหมาย (Language and Meaning) 

ในสังคมหรือชุมชนหน่ึงๆ มีภาษาเพื่อใชใ้นการส่ือความหมายเพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล
ต่าง ๆ รูปแบบของภาษาไดแ้ก่ เสียง ระเบียบไวยากรณ์ ค  า ซ่ึงอาจเป็นค าพูด ตวัอกัษรหรือสญัลกัษณ์ 

ท่ีใช้เป็นส่ือในการติดต่อส่ือสารย่อมมีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละ
สถานการณ์ วฒันธรรม สงัคม และธรรมชาติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการพฒันารูปแบบภาษานั้น ๆ ใหเ้ป็น
ท่ีเขา้ใจหรือยอมรับในแต่ละสงัคมหรือชุมชน เช่น ภาษาไทยมีรูปพยญัชนะ สระ  และวรรณยกุตใ์น
การก าหนดเสียงแตกต่างจากภาษาอ่ืน ๆ เช่น ภาษาจีน และภาษาองักฤษ และมีระเบียบไวยากรณ์ท่ี
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แตกต่างกนั การเรียงค าเป็นประโยคจึงแตกต่างกนัไปดว้ย เช่น ในภาษาไทยใชค้  าคุณศพัท์วางไว้

หลงัค านาม แต่ในภาษาองักฤษค าคุณศพัทส่์วนมากจะวางไวห้นา้ค านาม 

แมว้่ารูปของภาษาท่ีใชใ้นแต่ละสังคมหรือชุมชนจะแตกต่างกนัในแต่ละภาษาทุกมุมโลก 
แต่เป้าหมายของการส่ือสารท่ีจะใชภ้าษานั้น ๆ  จะเหมือนกนั คือ ความเข้าใจเน้ือความ (text) ท่ี
ตอ้งการติดต่อส่ือสารโดยใชภ้าษาเป็นส่ือ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน หรือแมแ้ต่
การใชภ้าษาใบ ้หรือภาษากาย ความหมายของภาษาจึงเป็นหัวใจส าคญัในการใชภ้าษา การส่ือสาร
ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ในสงัคมจะประสบความส าเร็จได ้ก็ดว้ยความเขา้ใจความหมายในการส่ือสาร 

ความสามารถในการเขา้ใจความหมายในการส่ือสาร ความสามารถในการเขา้ใจเน้ือความของเร่ือง
ในการส่ือสารจึงนบัว่าเป็นทกัษะส าคญัของมนุษยใ์นชุมชน หรือสงัคมท่ีพึงตระหนกัเพื่อประโยชน์

ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของตนไดใ้นสงัคมจากการติดต่อส่ือสาร 

2. ภาษาและบริบทภาษา (Language and Context) 

ในการส่ือสารจะเกิดความเขา้ใจความหมายของภาษาระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารได้
ยอ่มข้ึนอยูก่บับริบททางภาษาหรือความแวดลอ้มในสถานการณ์และวฒันธรรมต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งใน
สถานการณ์แตกต่างกนัไป การเขา้ใจความหมายจากการส่ือสารไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด หรือภาษา

เขียน ตอ้งพิจารณาบริบทภาษา (Context) เป็นอนัดบัแรก เพราะบริบทภาษาจะเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัท่ีจะท าให้ความหมายของสารเป็นท่ีเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ความหมายของภาษาจึง
จะตอ้งชดัเจนในการติดต่อส่ือสาร เช่น ในประโยคภาษาองักฤษ 2 ประโยค คือ Tom always plays 
football และ He has written four plays since then. มีค  าว่า “plays” ซ่ึงมีรูปแบบคือเสียงตัวอกัษร
และสระเหมือนกนัทุกประการ แต่ความหมายของค าว่า “plays” ในสองประโยคน้ีไม่เหมือนกนัเลย 

“plays” ในประโยคแรกมีความหมายว่า เล่น แต่ “plays” ในประโยคท่ีสองมีความหมาย “บทละคร” 

ดงันั้นการเขา้ใจภาษาตอ้งอาศยัการท าความเขา้ใจค า ระเบียบ ไวยากรณ์ หรือเสียงร่วมกบั
บริบทภาษา เราจะเขา้ใจภาษาไดก้็ต่อเมื่อเรามีความเขา้ใจบริบทภาษา ซ่ึงจะช่วยใหเ้น้ือความกระจ่าง

ข้ึน Halliday และ Hasan (1985 : 5)     กล่าวว่าเน้ือความของภาษาอาจมีความส าคญั   2   ประเด็นคือ 

2.1. เป็นผลลพัธ ์(Output หรือ Product) ของการส่ือความ หมายถึง เน้ือความท่ีจะท าใหเ้กิด

ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองราวอยา่งชดัเจนว่าหมายถึงอะไร 
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2.2. เป็นกระบวนการ (Process) ของการใชภ้าษา หมายถึง เน้ือความจะท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าจะ
ควรใชภ้าษาอยา่งไร เพื่อใหก้ารส่ือความหมายเป็นท่ีเขา้ใจได ้ในแต่ละชนิดของลกัษณะการพูดหรือ

การเขียน 

ลกัษณะของบริบทภาษาท่ีมีบทบาทในการท าให้เน้ือความมีความส าคญัและไดค้วามหมาย
ท่ีชัดเจนคือ บริบทภาษาของสถานการณ์ต่าง ๆ (Context of Situation) และบริบทภาษาของ
วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (Context of Culture) บริบทภาษาของสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นบริบทภาษาท่ี
ส าคญัมาก เพราะจะเป็นการส่ือเน้ือความของสงัคมหรือชุมชนใหเ้ห็นลกัษณะของการใชภ้าษาอย่าง

จริงจังในสภาพแวดล้อม กาลเทศะ บริบทภาษาของสถานการณ์ต่าง ๆ จะประกอบไปด้วย
องคป์ระกอบส าคญัของภาษา 3 ประการ ซ่ึงจะมีอิทธิพลท าใหค้วามหมายของภาษาเปล่ียนแปลงไป

ได ้ดงัน้ี 

2.2.1. Field หมายถึง เน้ือหาของส่ิงท่ีพูด หรือขอ้ความท่ีอ่านหรือเขียนเพ่ือการส่ือสาร ซ่ึง
ถือว่าเป็นขอ้ความต่อเน่ือง (Discourse) โดยอาจเป็นไปไดท้ั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเร่ืองราวใน
ขอ้ความต่อเน่ืองน้ีจะบอกไดว้่าอะไรก าลงัเกิดข้ึน เช่น เราก  าลงัพูดถึงกีฬาชนิดหน่ึง เร่ืองกีฬาจะเป็น

เน้ือหาท่ีเราก  าลงัส่ือเน้ือความนั้น 

2.2.2. Tenor หมายถึง การใชภ้าษาระหว่างผูใ้ชภ้าษาในขอ้ความต่อเน่ืองเพื่อการส่ือสาร ซ่ึง
จะท าใหก้ารใชภ้าษา เช่น การเลือกใชค้  า การวางโครงสร้างประโยค การใชเ้สียง ฯลฯ แตกต่างกนัไป
ไดใ้นแต่ละสถานการณ์ เช่น ผูท่ี้ก  าลงัรายงานเก่ียวกบักีฬาเป็นผูร้ายงานข่าววิทย ุ ภาษาท่ีใชข้อง
ผูร้ายงานข่าวก็จะมีลกัษณะเป็นการรายงาน ไม่มีการใชส้รรพนาม หรือค านามโดยเจาะจง จะพูด
กล่าวโดยทัว่ ๆ ไป ความสมัพนัธก์บัคนรายงานข่าวกบัผูฟั้ง จะเป็นการก าหนดการใชภ้าษาใน

ลกัษณะดงักล่าว หากผูพ้ดู 2 คน ซ่ึงเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทกนัพูดคุยกนัเก่ียวกบัเร่ืองกีฬา แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบักีฬาท่ีแข่งขนักนัมา ผูพู้ดนั้นก็จะใชล้กัษณะภาษาอีกแบบหน่ึง แตกต่างจากการ

รายงานข่าวกบัผูฟั้ง  

2.2.3. Mode หมายถึง วิธีการส่ือความหมายของภาษา ภาษาท่ีใชใ้นบริบทต่าง ๆ จะมีวิธีการ

ส่ือความหมายไดห้ลายอยา่ง เช่น เป็นภาษาพูด ภาษาเขียน หรือใชภ้าษาภาพจากการ์ตูน เป็นตน้ เช่น 
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การรายงานเร่ืองการแข่งขนัฟตุบอลของนกัข่าวท่ีเสนอต่อผูฟั้ง ใชภ้าษาพูดไม่ใชภ้าษาเขียน แต่ถา้
รายงานใหผู้อ่้าน เช่น ลงข่าวหนงัสือพิมพ ์ภาษาท่ีใชจ้ะเป็นภาษาเขียน ซ่ึงยอ่มจะมีลกัษณะภาษาใน

การใชภ้าษาต่างกนัทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน  

องคป์ระกอบทั้ง 3 อยา่ง ในบริบทของสถานการณ์นั้นมีอิทธิพลท าให ้การใชภ้าษา แตกต่าง
กันไปในลกัษณะต่าง ๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงจะท าให้เน้ือความในแต่ละบริบทนั้นแตกต่างกนัไปดว้ยตาม
กาลเทศะของการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มบริบททางวฒันธรรม 
(Context of Culture) ในแต่ละสถานการณ์ท่ีใช้ภาษากันนั้ น ย่อมเก่ียวข้องกับเ ร่ืองราวใน

ชีวิตประจ าวนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมท่ียอมรับกนัในแต่ละสังคมหรือชุมชนนั้น ๆ เน้ือความใน

บริบททางวฒันธรรมยอ่มแตกต่างกนัไปดว้ยในแต่ละสงัคมหรือชุมชน 

3. ภาษาและท าเนียบภาษา (Language and Register) 

เมื่อบริบทภาษามีอิทธิพลท าให ้ “เน้ือความ” ของสาระท่ีส่ือสารกนัเป็นท่ีเขา้ใจและมี
ความหมายชดัเจนข้ึน องคป์ระกอบของบริบทภาษามีอิทธิพลท่ีจะท าใหล้กัษณะของการใชภ้าษา
ต่างกนั บริบทภาษาในแต่ละสถานการณ์ หรือวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งแตกต่างกนัไป ท าเนียบภาษา 
(Register) หรือศพัทท่ี์ใชเ้ฉพาะในแต่ละสถานะก็ยอ่มแตกต่างกนัไปดว้ย เช่น เมื่อพูดถึงพระเจา้

แผน่ดิน ท าเนียบภาษาท่ีใชเ้ฉพาะอนัไดแ้ก่ ค  าราชาศพัทก์จ็  าเป็นจะตอ้งน ามาใชใ้หถู้กตอ้งเหมาะสม 
เมื่อกล่าวถึงพระภิกษุ ท าเนียบภาษาท่ีใชก้บัพระภิกษุจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง ท าเนียบภาษาจึง
เกิดข้ึนพร้อมกบับริบททางภาษาท่ีแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์และจุดมุ่งหมาย ตามเร่ืองราวท่ี
กล่าวถึง ตามความสมัพนัธข์องผูใ้ชภ้าษา และตามลกัษณะวิธีการในภาษาเพื่อ การฟัง การอ่าน หรือ
การเขียนเป็นตน้ ดงันั้นท าเนียบภาษาจึงมีความแตกต่างกนัโดยข้ึนอยูก่บัลกัษณะของบริบทภาษาท่ี

ใช ้

4. การเรียนรู้ภาษาตามบริบท (Language Learning in Context) 

การเรียนรู้ภาษาโดยมีเป้าหมายเพื่อการส่ือสาร ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนควรเร่ิมจากการ
เรียนรู้รูปแบบการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งตามลกัษณะของบริบททางภาษาต่าง ๆ  ตามแต่ละสถานการณ์
รวมทั้งตอ้งพิจารณาถึงเง่ือนไขดา้นวัฒนธรรมดว้ย เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจความหมายของภาษาใน
บริบทนั้นไดถู้กตอ้ง ดงันั้นผูเ้รียนจึงเรียนรู้ภาษาได ้โดยอาศยัความหมาย ลกัษณะของบริบทภาษา
และเน้ือความต่าง ๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้รูปแบบภาษาท่ีถูกตอ้ง จากการเลียนแบบและการฝึกหดั
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โดยมผีูส้อนเป็นผูค้วบคุมดูแลและจากการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนดว้ยตนเองจากตวัอย่างรูปแบบภาษาท่ีเคยเรียนไป รูปแบบของภาษา ประเภทของภาษา หรือ
อรรถลกัษณะนั้น นกัภาษาศาสตร์ดา้นการศึกษาใชค้  าจากภาษาฝร่ังเศสว่า “Genre” ซ่ึงหมายถึงแบบ

หรือชนิดของเน้ือความในบริบทท่ีแตกต่างกนัตามสถานการณ์และวฒันธรรม ซ่ึงหมายถึงเป้าหมาย
ท่ีแน่ชดัตายตวัในการให้ผูใ้ชภ้าษาประสบความส าเร็จไดใ้นการใชภ้าษา ซ่ึงนักวางแผนหลกัสูตร 
ผูส้อนและผูเ้รียนภาษาจ าเป็นตอ้งยดึหลกัในการเรียนการสอนภาษาผูส้อนสามารถน าอรรถลกัษณะ
ของเน้ือความต่าง ๆ มาใชเ้ป็นรูปแบบของกิจกรรมในการเรียนการสอนซ่ึงผูเ้รียนจะมีโอกาสฝึกฝน

และใชภ้าษาเป็นอิสระไดเ้ป็นของตนเองในท่ีสุด 

อรรถลกัษณะของภาษา (Genre) อรรถลกัษณะของภาษาจะมีเป้าหมายในตนเองท่ีชดัเจนท่ี
จะส่ือความให้ผูฟั้งหรือผูอ่้านสามารถเขา้ใจเน้ือความท่ีส่ือสารหรือเจตนาของผูเ้ขียนในการส่ือ
ความ เช่น การรายงาน ผูพู้ดหรือผูเ้ขียนจะกล่าวถึงเร่ืองโดยทัว่ไป หรือเฉพาะเจาะจง เป็นความรู้สึก
ส่วนตวัหรือเป็นความกลาง ๆ โดยทัว่ไป การเขา้ใจรูปแบบอรรถลกัษณะของเน้ือความต่าง ๆ จะท า

ให้เกิดความเข้าใจในการฟังหรือการอ่านชัดเจนข้ึน การจับใจความส าคัญของเร่ือง การหา
รายละเอียดของเร่ืองราว ทั้งการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ  เก่ียวกบัเน้ือความท่ีอ่านจะท าไดง่้ายข้ึน ถา้
คนฟังหรือคนอ่านมีจุดมุ่งหมายในการอ่านท่ีแน่นอนและชดัเจน นอกจากน้ีแลว้หากผูฟั้งหรือผูอ่้าน
เขา้ใจอรรถลกัษณะของเน้ือความนั้น ๆ ก็จะมีแนวทางในการล าดบัความคิดตามเน้ือความซ่ึงจะช่วย
ให้เกิดความเขา้ใจไดม้ากข้ึน เพราะในแต่ละอรรถลกัษณะจะมีล  าดบัของการด าเนินเน้ือความท่ี
แน่นอน เป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบล าดบัของการด าเนินเน้ือความในแต่ละอรรถลกัษณะ 

จะมีการล าดบัเน้ือความแตกต่างกนัไปไม่เหมือนกนั การใชภ้าษาในแต่ละอรรถลกัษณะ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ท าเนียบภาษาจะเปล่ียนแปลงไปตามอรรถลกัษณะในแต่ละเน้ือความของบริบทหน่ึง ๆ ดว้ย 
เช่น การเขียนเร่ืองท่ีมีอรรถลกัษณะเป็นการรายงานเพื่อใหค้วามรู้ ภาษาท่ีใชจ้ะเป็นภาษากลาง ๆ ไม่
ใชค้  าสรรพนามเฉพาะเจาะจง เช่น จะไม่ใชค้  าสรรพนามบุรุษท่ี 1 แต่จะใชค้  าสรรพนามบุรุษท่ี 3 
แทน ระเบียบไวยากรณ์ต่าง  ๆ  ท่ีจะตอ้งสัมพนัธ์กนัในการวางประโยคก็จะแตกต่างไปดว้ย ท าให้

การใชไ้วยากรณ์มีระบบและเปล่ียนแปลงไปตามอรรถลกัษณะของเน้ือความท่ีพูดหรือเขียน เช่น 

การใชค้  าสนัธาน การใชค้  าบุพบท และการใชค้  าวิเศษณ์ต่าง ๆ  ทั้งในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

อรรถลกัษณะของภาษาทั้งท่ีเป็นภาษาพูดและภาษาเขียนมีหลายชนิด โดยอรรถลกัษณะท่ี
ส าคญัท่ีใชอ้ยูท่ัว่ไปในการส่ือความ ไดแ้ก่     เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ (Recount) รายงาน (Report) 
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การอธิบาย (Explanation) เร่ืองเก่ียวกบัความคิดเห็น (Exposition) วิธีการ (Procedure) เร่ืองเล่าหรือ

บรรยายเชิงจินตนาการ (Narrative) การอภิปราย (Discussion) และ การสงัเกต (Observation) 

อรรถลกัษณะดงักล่าวโดยทัว่ไปจะมีรายละเอียดของโครงสร้างในการด าเนินเร่ืองของ
เน้ือความ (Schematic Structure) เพื่อการส่ือความหมายของภาษา และลกัษณะของภาษา (Linguistic 

Features) ดงัน้ี 

1. เ ร่ืองเล่าจากประสบการณ์ เป็นเ ร่ืองท่ีเขียนเล่าถึงเหตุการณ์ท่ีผ่านมาและจาก
ประสบการณ์ของผูเ้ขียน โดยมลีกัษณะโครงสร้างในการด าเนินเร่ืองของเน้ือความ คือ เร่ิมดว้ยบท
น า จากนั้นด าเนินเหตุการณ์โดยมีล  าดบัต่อเน่ือง และลงทา้ยดว้ยบทสรุป ในส่วนของลกัษณะภาษา 
จะมีค  าวิเศษณ์บ่งบอกเวลาและล าดบัของเหตุการณ์ และอา้งถึงบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจง การเล่า
เร่ืองเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ จึงใชรู้ปประโยค Past Tenses รวมทั้งมีค  าเช่ือมเพื่อเช่ือมโยงล าดบั

การเกิดของเหตุการณ์ และให้ใจความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั เช่น First, Second, Meanwhile, Then, 
Eventually, Afterwards, Finally  และตอนทา้ยของเร่ืองจะบอกค่านิยมหรือความเห็นส่วนตวัท่ีมีต่อ

ประสบการณ์นั้น 

2. รายงาน เป็นการเขียนเพื่อใหค้วามรู้แก่ผูอ่้าน โดยมีลกัษณะโครงสร้างในการด าเนินเร่ือง

ของเน้ือความ คือ จะมีบทน าโดยกล่าวถึงเร่ืองทัว่ ๆ ไป ซ่ึงอาจจะใหค้  าจ  ากดัความหรือนิยามทัว่ไป
ของเร่ือง จากนั้นจะขยายความโดยบอกรายละเอียดของเร่ืองนั้น ๆ เช่น ประเภทลกัษณะท่าที หรือ
ลกัษณะของพฤติกรรม คุณค่าท่ีมีต่อมนุษย ์ ฯลฯ ในส่วนของลกัษณะของภาษา จะใชค้  าหรือภาษา
เป็นกลางไม่เฉพาะเจาะจง มีค  ากริยาแสดงอาการ การกระท า การแสดงความเป็นเจา้ของ เช่น being, 
having ฯลฯ และอาจมีหวัขอ้กล่าวน าเป็นเร่ือง ๆ นอกจากน้ีมกัใชป้ระโยคบอกเล่าเป็นเหตุการณ์

ปัจจุบนัทัว่ไป โดยใช ้Simple Present Tense 

3. การอธิบาย เป็นการเขียนเก่ียวกบัสาเหตุและกระบวนการของการเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
โดยใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัเหตุการณ์และผลว่าเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร และเหตุใดจึงเกิดข้ึน โดยมี
ลกัษณะโครงสร้างในการด าเนินเร่ืองของเน้ือความ คือ บอกหลกัการ สาเหตุและผล บอกลกัษณะ

ของเหตุการณ์นั้น ๆ และมีบทสรุปจากหลกัการ ลกัษณะของภาษาท่ีใชเ้ป็นประโยคบอกเล่า ใชรู้ป
ประโยค Simple Present Tense ใชภ้าษาเป็นกลางไม่เฉพาะเจาะจง มีค  าสนัธานเช่ือมประโยค เพื่อ
แสดงความเช่ือมโยง เป็นเหตุเป็นผล ขดัแยง้ เช่น because, but, when, as  และใชค้  าวิเศษณ์เพื่อการ

ขยายความของการกระท าใหช้ดัเจนข้ึน 
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4. เร่ืองเก่ียวกบัความคิดเห็น เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นส่วนตวั หรือความคิดของ
ตนเองหรือของผูอ่ื้นท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอาจจะเป็นการถกเถียงหรือการโตแ้ยง้ โดยมีลกัษณะ
โครงสร้างในการด าเนินเร่ืองของเน้ือความ คือ เร่ิมดว้ยการแสดงขอ้คิดเห็น และใหเ้หตุผล

สนบัสนุนขอ้คิดเห็น หรือ เหตุผลโตแ้ยง้ โดยยกขอ้ความท่ีเป็นจุดส าคญั หรือขอ้ความท่ีเป็น
รายละเอียดสนบัสนุน และลงทา้ยดว้ยบทสรุปย  ้าเนน้การแสดงความคิดเห็นของตน เพ่ือเนน้
ความส าคญัของเร่ืองใหน่้าสนใจ และน่าเช่ือถือ ในส่วนของลกัษณะของภาษา ใชภ้าษาท่ีมีขอ้ความ
หรือเน้ือความเก่ียวกบัความคิดเห็นของตนเอง และใชส้รรพนามบุรุษท่ี 1 และ 3 ในการกล่าวถึง เช่น 
I, we, he, she, it, they รูปประโยคท่ีใชเ้ป็น Present Tense เน่ืองจากบอกเล่าความคิดเห็น มีค  าเช่ือมท่ี
แสดงเหตุและผลในการแสดงความคิดเห็น (Logical Conjunctions) เช่น because, since, so, now that 

มีค  าเช่ือมท่ีแสดงออกดา้นการใชเ้หตุผลและความรู้สึกนึกคิด (Material, Rational and Mental 

Processes) เช่น First, Then, Next, After that และมีค  าแสดงเจตคติว่าผูเ้ขียนรู้สึกอยา่งไร 

5. วิธีการ เป็นการเขียนแนะน าการปฏิบติั ซ่ึงจะกล่าวถึงวธีิการ กระบวนการ หรือขั้นตอน

การปฏิบติัท่ีชดัเจน โดยมีลกัษณะโครงสร้างในการด าเนินเร่ืองของเน้ือความ คือ ตอ้งมีจุดมุ่งหมาย
ในการเขียนท่ีแน่นอนว่าบอกวิธีการท าอะไร ใหร้ายละเอียดของวสัดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบท่ี
ตอ้งใช ้ และเรียงล  าดบัขั้นตอนในการปฏิบติั ในส่วนของลกัษณะของภาษา โดยทัว่ไปใชป้ระโยค
ค าสัง่ มีค  ากิริยาท่ีบ่งบอกการปฏิบติั ใชภ้าษาเป็นกลาง ๆ  ไม่เฉพาะเจาะจง ไม่อา้งอิงตวับุคคล และใช้

ค  านามท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่าง ๆ โดยทัว่ไป 

6. เล่าเร่ืองหรือบรรยายเชิงจินตนาการ เป็นการเขียนเร่ืองเล่าจินตนาการ ส่วนมากจะเป็น
เร่ืองนิทานหรือนิยาย โดยมีลกัษณะโครงสร้างในการด าเนินเร่ืองของเน้ือความ คือ มกีารน าเร่ือง 
กล่าวความเป็นไปของเร่ือง บ่งบอกตวัละคร สถานท่ีหรือเวลา มีล  าดบัของเหตุการณ์ในเร่ือง แสดง
ปมปัญหาของเร่ือง และแสดงการคล่ีคลายของเร่ืองหรือการแกป้มปัญหา ในตอนจบอาจใหค้ติพจน์

หรือขอ้เตือนใจทา้ยเร่ือง ในส่วนของลกัษณะของภาษา เป็นเร่ืองเล่าในอดีต หรือเป็นเร่ืองท่ีผา่น
มาแลว้จึงใชรู้ปประโยค Past Tense มกีารใชบุ้พบทบ่งบอกเวลา สถานท่ี ใชส้รรพนามบุรุษท่ี 3 ใน
การกล่าวถึงหรืออา้งอิงบุคคลหรือ ส่ิงของอ่ืน ๆ อาจมีการซ ้า ย  ้าเร่ือง ใชค้  าสนัธานเช่ือมโยง
ความสมัพนัธข์องเร่ืองและบ่งบอกความเป็นเหตุเป็นผล ความคลอ้ยตาม และความขดัแยง้ ฯลฯ และ

มีประโยคท่ียกค าพดูของตวัละครมากล่าวเป็น Direct Speech 
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7. การอภิปราย เป็นการเขียนเพ่ือแสดงถึงเหตุผลและความจ าเป็น ช้ีใหเ้ห็นขอ้ดีขอ้เสีย เป็น
การจูงใจใหผู้อ่้านคลอ้ยตาม โดยมลีกัษณะโครงสร้างในการด าเนินเร่ืองของเน้ือความ คือ เร่ิมบทน า
ดว้ยการใหห้ลกัการหรือความส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจน กล่าวถึงขอ้ขดัแยง้ หรือสนบัสนุนโดยมกีาร

อา้งอิงแสดงเหตุผล มีขอ้ความคิดเห็นในประเดน็ท่ีแตกต่างกนัไป ในตอนทา้ยกล่าวเสนอแนะเชิง
สรุปว่าควรท าหรือสนบัสนุนอยา่งไร โดยย  ้าหลกัการหรือความส าคญัของเร่ืองเช่นเดียวกบัในบทน า 
ในส่วนของลกัษณะของภาษา มีขอ้ความแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองและผูอ่ื้น ใช้
ประโยคบอกเล่า มีขอ้ความสนบัสนุนหรืออา้งอิงหรือใหเ้หตุผล และใชค้  าเช่ือม เช่น ค  าสนัธาน ค า

บุพบท ค าวิเศษณ์ เพื่อแสดงความขดัแยง้คลอ้ยตาม หรือเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั 

8. การสงัเกต เป็นการเขียนเพ่ือใหค้วามเห็นและใหร้ายละเอียดของการสงัเกตส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
โดยมลีกัษณะโครงสร้างในการด าเนินเร่ืองของเน้ือความ คือ มีบทน าเก่ียวกบัส่ิงท่ีสงัเกต บ่งเวลา
หรือสถานท่ี มีล  าดบัของการบอกรายละเอียด ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการสงัเกต หรือใหเ้หตุผล เป็น
เหตุการณ์ท่ีเป็นความจริง และมีการพฒันาข้ึนตามล าดบั ในส่วนของลกัษณะของภาษา มีค  าวิเศษณ์

บ่งบอกเวลาหรือสถานท่ี และล าดบัของการบอกรายละเอียด ใชค้  าคุณศพัทบ์อกลกัษณะของค านาม
ต่าง ๆ ใชภ้าษาเป็นกลาง ๆ ไม่เฉพาะเจาะจงในการอา้งอิง และใชรู้ปประโยค Present Simple Tense, 

Present Perfect Tense และ Future Simple Tense 

จากแนวคิดสรุปไดว้่า ทฤษฎีและหลกัการสอนแบบอรรถฐานเนน้การจดัการเรียนการสอน

ท่ีใหค้วามส าคญักบัเน้ือหาบทอ่านท่ีจะน ามาใชส้อน เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจรูปแบบการใชภ้าษา
เป็นแนวภาษาศาสตร์เชิงระบบท่ีตอ้งค านึงถึงความสมัพนัธร์ะหว่างความหมายของภาษา บริบท
ภาษา ท าเนียบภาษา และการเรียนรู้ภาษาในบริบท ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ภาษาไดดี้ทั้งภาษาพูดและ
ภาษาเขียน ดงันั้นจึงจ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเลือกใชรู้ปแบบภาษาในการส่ือสารใหเ้หมาะสมกบั

บุคคล สถานการณ์ กาลเทศะ ระดบัชั้นของผูเ้รียนรวมถึงวฒันธรรมของเจา้ของภาษาอีกดว้ย 

การจดัการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน 
Christie และ Others (1989, อา้งถึงใน เสาวลกัษณ์ รัตนวชิช,์ 2534 : 24-27) อธิบายว่าการ

สอนตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน เป็นการจดัเน้ือหาตามอรรถฐาน 8 ชนิด และจดักระบวนการ

สอนเป็น 3 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
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ขั้นท่ี 1 การใหรู้ปแบบ (Modeling) 

1.1 เนน้การใชภ้าษาในสงัคม คือ ใชภ้าษาใหถู้กตอ้งตามบริบทของสถานการณ์และ

วฒันธรรม 

1.1.1 ใหน้กัเรียนรู้จกัอรรถลกัษณะต่าง ๆ ของเน้ือความ โดยครูและนกัเรียนรับรู้เร่ืองราว
ของอรรถฐานต่าง ๆ ร่วมกนั ซ่ึงอาจจะเป็นการฟังจากวิทยเุทป ครูผูส้อนหรือฟังจากเทปโทรทศัน์

วิดีโอ เป็นตน้ 

1.1.2 ใหน้กัเรียนคน้หาเร่ืองอ่ืน ๆ ซ่ึงมีแนวแบบอรรถฐานเช่นเดียวกบัท่ีสอน เช่น ให้

นกัเรียนไปคน้ควา้ในหอ้งสมุด หรือจากเอกสารเพ่ิมเติมท่ีครูจดัเตรียมไว ้เป็นตน้ 

1.1.3 เสนอรายละเอียดของเน้ือหาในรูปของ Diagram ของการพูดหนา้ชั้น การอดัเทปของ

ตนเอง หรือหนงัสือ Big Book เป็นตน้ 

1.2 วิเคราะห์โครงสร้างในการด าเนินเร่ือง คือลกัษณะการฟังและเล่าหรือจดบนัทึกของ
เร่ือง จะเป็นการวิเคราะห์เน้ือหาร่วมกนั (จากขอ้ 1) ระหว่างครูและนกัเรียนว่าประกอบไปดว้ย
อะไรบา้ง เช่น เร่ืองเก่ียวกบัวิธีการจะประกอบไปดว้ย 3 ส่วนคือ จุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน รายละเอียด

ของอุปกรณ์และขั้นตอนการปฏิบติั โดยอาจจะจดัเป็นการท างานเป็นทีมหรือกลุ่มได ้

1.3 วิเคราะห์ลกัษณะภาษาคือ ภาษาท่ีใชใ้นแต่ละอรรถลกัษณะ เช่น เร่ืองเก่ียวกบัวิธีการจะ
ใชป้ระโยคค าสัง่ กริยาบ่งบอก การกระท าใชภ้าษากลาง ๆ ไม่อา้งอิงบุคคลและใชค้  านามหรือเร่ือง
เล่าจากประสบการณ์ จะใชค้  าวิเศษณ์บ่งบอกเวลา และล าดบัของเหตุการณ์ อา้งถึงบุคคลอยา่ง
เฉพาะเจาะจง มกัเป็นเร่ืองเล่าในอดีต คือ รูป Past Simple Tense มีค  าเช่ือมเพื่อบอกล าดบัการเกิดของ

เหตุการณ์และตอนทา้ยของเร่ืองจะบอกค่านิยมและความคิดส่วนตวั 

ขั้นท่ี 2 การตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัเน้ือความได ้(Joint Construction) 

2.1 เตรียมท่ีจะสร้างเน้ือความใหม่ร่วมกนัจากอรรถฐานเดิม 

2.1.1 การสงัเกต ถามเพื่อใหน้กัเรียนตอบเก่ียวกบัอรรถลกัษณะในขอ้ 1 เพื่อความแม่นย  าใน

การใชอ้รรถลกัษณะ 

2.1.2 การคน้หา โดยถามเพ่ือใหน้ักเรียนตอบเก่ียวกบัเร่ืองราวใหม่ท่ีมีเน้ือความของอรรถ

ลกัษณะเดิม 
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2.1.3 การจดบนัทึก หลงัจากไดห้ลกัการตลอดจนแนวคิดแลว้ใหน้กัเรียนจดบนัทึกลงไป

ส่วนตวั หรือใหร้ายงานกลุ่มหนา้ชั้นเป็นการฝึกซ ้า ย  ้าทวน 

2.1.4 การอภิปราย แบ่งกลุ่มเพื่อใหน้กัเรียนวิพากษว์ิจารณ์เก่ียวกบั เร่ืองใหม่ 

2.2 การสร้างเน้ือความใหม่ร่วมกนัระหว่างนกัเรียนและครูในอรรถลกัษณะเดียวกนัโดยครู
ถามน า นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย และเขียนร่างร่วมกนัเพ่ือออกมารายงานหนา้ชั้นโดยตวัแทนกลุ่ม

หรือพูดรายงานในแต่ละกลุ่มก่อนและประเมินผลการท างานเป็นกลุ่ม 

ขั้นท่ี 3 การสร้างเน้ือความร่วมกนัในกลุ่มโดยอิสระ (Independent Construction) 

3.1 ให้นักเรียนปรึกษาหารือในกลุ่มเก่ียวกบัการพูดและฟังในเน้ือหาใหม่ท่ียงัคงอรรถ

ลกัษณะเดิม โดยมีครูเป็นฝ่ายแนะน าช่วยเหลือ 

3.2 ใหน้กัเรียนเขียนแผนภูมิเร่ืองใหม่ของแต่ละกลุ่มเพ่ือรายงานพูดหนา้ชั้น 

3.3 น าผลงานมาเสนอหนา้ชั้นและอภิปรายร่วมกนัเพ่ือแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

3.4 การใชอ้รรถลกัษณะอย่างสร้างสรรค ์นักเรียนสามารถใชภ้าษาไดอ้ย่างเป็นของตนเอง

โดยการสร้างเน้ือความท่ีสมบูรณ์จากแผนภูมิของแต่ละกลุ่มเพ่ือเตรียมรายงานหนา้ชั้นทีละคน หรือ

ประเมินแต่ละคนนอกเวลา 

การสอนเขียนด้วยการสอนแบบอรรถฐาน 
จากหลกัการและแนวทางการจดัการเรียนรู้ของแนวการสอนแบบอรรถฐาน เมื่อน าไปใช้

ในการสอนเขียน ยอ่มช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจลกัษณะโครงสร้างของงานเขียนท่ีไดรั้บมอบหมาย และ
เป็นการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยผูเ้รียนมีโอกาสไดคิ้ดวิเคราะห์องคป์ระกอบต่าง 
ๆ ของสารประเภทนั้นๆ ท าใหมี้ความเขา้ใจโครงสร้างและการใชภ้าษาของงานเขียน ซ่ึงจะช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถเขียนไดดี้ข้ึน โดย Read (2010) ไดพ้ฒันารูปแบบการสอนเขียนโดยใชแ้นวการสอน

แบบอรรถฐาน เรียกว่า IMSCI ซ่ึงยอ่จากขั้นตอนในการสอนเขียน ไดแ้ก่ การตั้งค  าถาม (Inquiry) 
การใหรู้ปแบบ (Modeling) การเขียนร่วมกบัครู (Shared writing) การเขียนเป็นคู่ (Collaborative 

writing) และ การเขียนดว้ยตนเอง (Independent writing) ดงัน้ี 

1. การซกัค าถาม (Inquiry) เป็นขั้นเร่ิมตน้โดยใชก้ารอ่านร่วมกบัการเขียน ในช่วงของการ

อ่านแบบ read-aloud ครูจะตั้งค  าถามเพื่อหาอรรถลกัษณะของเร่ืองท่ีอ่าน 
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2. การใหรู้ปแบบ (Modeling) โดยแสดงใหน้กัเรียนเห็นรูปแบบวิธีในการเขียนขอ้ความ
ประเภทนั้น โดยสาธิตการระดมความคิดเก่ียวกบัหวัขอ้ การวางแผนการเขียนโดยใชแ้ผนภาพ การ

เขียนร่าง การตรวจทาน และการแกไ้ข 

3. การเขียนร่วมกบัครู (Shared writing) ในขั้นน้ีครูร่วมเขียนกบันกัเรียน โดยนกัเรียนมี
โอกาสไดต้ดัสินใจเก่ียวกบัหวัขอ้ การสร้างประโยค การเรียบเรียง และการตดัสินใจอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งเจอ

เมื่อเขียนดว้ยตนเอง 

4. การเขียนร่วมกนั (Collaborative writing) ในขั้นน้ีใหน้กัเรียนเขียนเป็นคู่ โดยใหน้กัเรียน

ไดป้รึกษากนัเพื่อช่วยกนัเขียนงาน  

5. การเขียนดว้ยตนเอง (Independent writing) ในขั้นสุดทา้ย ครูใหน้กัเรียนเขียนดว้ยตนเอง 

จากขั้นตอนการสอนเขียนขา้งตน้ น่าจะสามารถช่วยใหน้กัเรียนเขียนภาษาองักฤษไดดี้ข้ึน 
เน่ืองจากนกัเรียนมีความคุน้เคยกบัอรรถลกัษณะจากขั้นการซกัถาม เขา้ใจโครงสร้างของการเขียน
จากขั้นการใหรู้ปแบบและเขียนรูปกบัครู และไดฝึ้กเขียนในขั้นการเขียนร่วมกนั จนสุดทา้ยจึงค่อย

เขียนดว้ยตนเอง 

กจิกรรมการสอนเขียนแบบอรรถฐาน 
ในการสอนเขียนแบบอรรถฐานสามารถน ากิจกรรมการสอนเขียนมาใชใ้นแต่และขั้นตอน

ไดโ้ดยในขั้นการซกัถาม (Inquiry) ครูกบันกัเรียนร่วมกนัอ่านเร่ือง โดยครูถามค าถามน าเพื่อให้
นกัเรียนไดว้ิเคราะห์เร่ืองท่ีอ่านเพ่ือหาอรรถลกัษณะของเร่ืองนั้น จากนั้นในขั้นการใหรู้ปแบบ 
(Modeling) โดยใชแ้ผนภาพความคิดในการวางโครงสร้างการด าเนินเร่ืองใหน้กัเรียนดูและช่วยกนั
เสนอความคิดเห็น ในขั้นการเขียนร่วมกบัครู (Shared writing) สาธิตการเขียนร่างใหน้กัเรียนดู โดย
ใหน้กัเรียนช่วยกนัเสนอความคิดเห็นว่าจะด าเนินเร่ืองอยา่งไร ควรใชค้  าศพัทแ์ละประโยคแบบใด
ในการเขียน ต่อมาในขั้นการเขียนร่วมกนั (Collaborative writing) ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมเป็นคู่ โดย
ช่วยกนัเขียนร่าง จากนั้นในขั้นเขียนดว้ยตนเอง (Independent writing) ใหน้กัเรียนเขียนเป็น
รายบุคคล โดยเร่ิมจากการเขียนร่าง แลว้ใหน้กัเรียนน าเสนอหนา้หอ้ง เพ่ือใหน้กัเรียนช่วยกนัเสนอ
ความคิดเห็น และใหน้กัเรียนตรวจสอบแกไ้ขร่างงานเขียนของตนเอง      โดยใชร้ายการตรวจแกไ้ข
(checklist) ไดแ้ก่ ช่ือ ความสมเหตุสมผลของประโยค การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน การใชอ้กัษร
พิมพใ์หญ่ข้ึนตน้ประโยคหรือช่ือเฉพาะ ค  าท่ีสะกดผดิ การจดัช่ือเร่ืองไวต้รงกลาง และเน้ือเร่ือง
เป็นไปตามหวัเร่ือง 
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การวดัผลและประเมนิผลการเขียนแบบอรรถฐาน 
ในการวดัผลและประเมินผลการเขียนแบบอรรถฐานใชว้ิธีการประเมินแบบแยกส่วน (H. 

Jacobs et al., 1981 อ้างถึงใน Reid 1993 : 236-237) โดยประเมินจากองค์ประกอบ 5 ข้อ ได้แก่ 
เน้ือหา (content) การเรียบเรียง (organization) การใชค้  าศพัท์ (vocabulary) การใชภ้าษา (language 
use) และกลไกภาษา (mechanics) โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

ดา้นเน้ือหา (content) 

 30-27 เยีย่มยอดจนถึงดีมาก คือ มีความรู้ดี มกีารน าเสนอประเดน็หลกัอยา่งสมเหตุสมผล 
  งานเขียนสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ท่ีก  าหนด 

26-22 ดีจนถึงปานกลาง คือ มีความรู้แน่นอนในเร่ืองท่ีเขียน มีขอบเขตเน้ือหาเหมาะสม 
การน าเสนอประเดน็หลกัยงัไม่สมบูรณ์ งานเขียนมีความสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ท่ี
ก  าหนดแต่ขาดรายละเอียดสนบัสนุน 

21-17 พอใชจ้นถึงควรปรับปรุง คือ มีความรู้จ  ากดัในเร่ืองท่ีเขียน ไม่ค่อยสมเหตุสมผล 
การน าเสนอประเดน็หลกัไม่เหมาะสม 

16-13 ควรปรับปรุงอยา่งมาก คือ ไม่มีความรู้ในเร่ืองท่ีเขียน ไม่สมเหตุสมผล ไม่
สอดคลอ้ง หรือไม่สามารถประเมินได ้

ดา้นการเรียบเรียง (organization) 

20-18 ระดบัเยีย่มยอดจนถึงดีมาก คือ ใชภ้าษาสละสลวย ถ่ายทอดความคิดไดช้ดัเจน 
กระชบั เรียบเรียงดี มีล  าดบัสมเหตุสมผล มีความเป็นเอกภาพ 

17-14 ดีจนถึงปานกลาง คือ ใชภ้าษาไม่สละสลวยนกั การเรียบเรียงยงัไม่ค่อยดีแต่ยงั
น าเสนอใจความส าคญัไดช้ดัเจน รายละเอียดสนบัสนุนไม่พอเพียง สมเหตุสมผล
แต่ล  าดบัขั้นตอนไม่สมบูรณ์ 

13-10 พอใชจ้นถึงควรปรับปรุง คือ ไม่สละสลวย มีความสบัสนหรือไม่สมัพนัธก์นั ขาด
ล าดบัขั้นตอนและการด าเนินเร่ืองท่ีสมเหตุสมผล 

9-7 ควรปรับปรุงอยา่งมาก คือ ไม่สามารถส่ือความคิดได ้ ขาดการเรียบเรียบ หรือไม่
สามารถประเมินได ้
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ดา้นการใชค้  าศพัท ์(vocabulary) 

20-18 ระดบัเยีย่มยอดจนถึงดีมาก คือ ใชค้  าศพัทไ์ดเ้ช่ียวชาญ เลือกใชค้  าและส านวนไดม้ี
ประสิทธิภาพ มีความเช่ียวชาญในการสร้างค า ระดบัภาษาเหมาะสม 

17-14 ดีจนถึงปานกลาง เลือกใชศ้พัทไ์ดใ้นระดบัพอสมควร มีขอ้ผดิพลาดในการใชศ้พัท์
และส านวนบา้ง แต่พอเขา้ใจได ้

13-10 พอใชจ้นถึงควรปรับปรุง คือ ใชค้  าศพัทจ์  ากดั มีขอ้ผดิพลาดมาก ส่ือความหมาย 

สบัสนหรือยากท่ีจะเขา้ใจ 

9-7 ควรปรับปรุงอยา่งมาก คือ จ  าเป็นตอ้งมีการแปล ไม่ค่อยมีความรู้เก่ียวกบัศพัท์
ภาษาองักฤษ หรือไม่สามารถประเมินได ้

 ดา้นการใชภ้าษา (language use) 

25-22 ระดบัเยีย่มยอดจนถึงดีมาก คือ ใชป้ระโยคความซอ้นและมีประสิทธิภาพ มี
ขอ้ผดิพลาดเลก็นอ้ยในเร่ืองความสอดคลอ้งประธานกริยา กาล จ  านวน ล  าดบัหรือ
การใชค้  า ค  าน าหนา้นาม สรรพนาม บุพบท 

21-18 ดีจนถึงปานกลาง ใชป้ระโยคความเดียวแต่มีประสิทธิภาพ มีขอ้ผดิพลาดเลก็นอ้ย
ในการใชภ้าษาซบัซอ้น มีขอ้ผดิพลาดหลายท่ีในเร่ืองความสอดคลอ้งประธาน
กริยา กาล จ  านวน ล  าดบัหรือการใชค้  า ค  าน าหนา้นาม สรรพนาม บุพบท 

17-11 พอใชจ้นถึงควรปรับปรุง คือ มีขอ้ผดิพลาดส าคญัในการใชป้ระโยคความเดียว/
ความซอ้น มขีอ้ผดิพลาดมากในเร่ืองประโยคปฏิเสธ การเห็นดว้ย กาล จ  านวน 
ล  าดบัหรือการใชค้  า ค  าน าหนา้นาม สรรพนาม สรรพนาม ประโยคไม่สมบูรณ์ 
ใจความซ ้าซอ้น มีความหมายสบัสน   

10-5 ควรปรับปรุงอยา่งมาก คือ ไม่มีความรู้เร่ืองการเขียนประโยค มีขอ้ผดิพลาดมาก 
ส่ือสารไม่ได ้หรือไม่สามารถประเมินได ้

 ดา้นกลไกภาษา (mechanics) 

5 ระดบัเยีย่มยอดจนถึงดีมาก คือ ใชไ้ดแ้ม่นย  าตามกฎเกณฑ ์แทบไม่มีขอ้ผดิพลาดใน
การสะกด เคร่ืองหมายวรรคตอน การใชอ้กัษรพิมพใ์หญ่ การยอ่หนา้  
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4 ดีจนถึงปานกลาง มีขอ้ผดิพลาดไม่มากนกัในเร่ืองการสะกด  เคร่ืองหมายวรรค
ตอน การใชอ้กัษรพิมพใ์หญ่ การยอ่หนา้ แต่ส่ือความหมายไดเ้ขา้ใจ 

3 พอใชจ้นถึงควรปรับปรุง คือมีขอ้ผดิพลาดมากในเร่ืองการสะกด  เคร่ืองหมาย
วรรคตอน การใชอ้กัษรพิมพใ์หญ่ การยอ่หนา้ ลายมือไม่สวย ส่ือความหมายได้
สบัสน 

2 ควรปรับปรุงอยา่งมาก คือ ไม่รู้เร่ืองกฎเกณฑก์ารเขียน เตม็ไปดว้ยขอ้ผดิพลาดใน
เร่ืองการสะกด  เคร่ืองหมายวรรคตอน การใชอ้กัษรพิมพใ์หญ่ การยอ่หนา้ ลายมือ
อ่านไม่ออก หรือไม่สามารถประเมินได ้

การสร้างแบบฝึก 
ความหมายของแบบฝึก 
แบบฝึกเป็นส่ือการเรียนประเภทหน่ึงท่ีใชส้ าหรับใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดความรู้

ความเขา้ใจเพ่ิมข้ึน และไดฝึ้กพฒันาทกัษะ โดยส่วนมาก แบบฝึกจะอยูท่า้ยบทเรียนของแต่ละ
บทเรียน แบบฝึกมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนในการเรียนภาษา เพราะผูเ้รียนตอ้งฝึกฝนเพื่อใหเ้กิดทกัษะใน

การส่ือสารได ้โดยมีผูใ้หค้วามหมายของแบบฝึกไว ้ดงัน้ี 

 สวสัด์ิ สุวรรณอกัษร (2535 : 107) กล่าวว่า แบบฝึก หมายถึง แบบฝึกเสริมทกัษะภาคปฏิบติั 
เพ่ิมเติมหลงัจากครูอธิบายทฤษฎีหรือใหค้วามรู้ดา้นเน้ือหาไปแลว้ โดยมุ่งใหผู้เ้รียนฝึกท าดว้ยตนเอง 

เพ่ือจะไดมี้ทกัษะหรือความช านาญมากข้ึน 

 พรสวรรค ์ค  าบุญ (2534 : 17) กล่าวว่า แบบฝึกเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดความ
ช านาญในบทเรียนนั้น ๆ ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดี ช่วยใหจ้  าไดแ้ม่นย  า และสามารถน าไปประยกุตใ์ช้

ประโยชน์ได ้

 ชยัยงค ์พรหมวงค ์(2536 : 16) กล่าวว่า แบบฝึก หมายถึง ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งใชค้วบคู่กบัการ
เรียน มีลกัษณะเป็นแบบฝึกหดัท่ีครอบคลุมกิจกรรมท่ีนกัเรียนพึงกระท า อาจก าหนดแยกเป็นแต่ละ

หน่วยหรือรวมเล่มก็ได ้

 จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้่า แบบฝึก หมายถึง ส่ือการเรียนรู้ท่ีประกอบดว้ยชุดค าถาม
ท่ีใหน้กัเรียนไดฝึ้กท าเพ่ิมเติม หลงัจากท่ีเรียนเก่ียวกบัเน้ือหาไปแลว้ เพ่ือใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะ 

และมีความรู้ความเขา้ใจดียิง่ข้ึน ก่อใหเ้กิดความช านาญในเร่ืองท่ีไดเ้รียนไป 
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หลกัการและขั้นตอนในการสร้างแบบฝึก 
การสร้างแบบฝึกเป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบการสอน (Instructional Design) โดย 

Ritchey (1986, อา้งถึงใน Seels และ Glasgow, 1990 : 4) กล่าวว่า การสร้างแบบฝึกถือเป็นศาสตร์ใน
การสร้างสรรคร์ายละเอียดปลีกยอ่ยต่าง ๆ ของโครงการสอนท่ีก  าหนดข้ึน เพ่ือใชใ้นการพฒันา และ
ประเมินผลตามสถานการณ์ท่ีตอ้งการ ซ่ึงช่วยใหก้ารจดัการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยง่ายข้ึน นกั

การศึกษาไดก้ล่าวถึงหลกัการและขั้นตอนในการสร้างและพฒันาแบบฝึกไว ้ดงัน้ี 

 Butts (1974 : 85) ไดเ้สนอหลกัการสร้างแบบฝึกว่าประกอบดว้ยขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ก  าหนด
โครงร่างว่าจะเขียนแบบฝึกเก่ียวกบัเร่ืองอะไร มีจุดประสงคอ์ะไร 2) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองท่ีจะใชส้ร้างแบบฝึก 3) เขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกนั 4) แบ่ง
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมออกเป็นกิจกรรมยอ่ย โดยค านึงถึงผูเ้รียน และเรียงกิจกรรมจากง่ายไปยาก 
5) ก  าหนดเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นแต่ละตอนใหเ้หมาะสมกบัแบบฝึก 6) ก  าหนดเวลาท่ีจะใชใ้นแบบฝึก

แต่ละตอนใหเ้หมาะสม 7) ควรประเมินผลก่อนและหลงัเรียน 

 Seels และ Glasgow (1990 : 4) กล่าวว่า ในการจดัการเรียนการสอน สามารถก าหนด
ขอบเขตเน้ือหาหลกัสูตรจากหน่วยการเรียนระดบัยอ่ยไปสู่ระดบัท่ีใหญ่ข้ึน ในการออกแบบการ
สอนควรค านึงถึงองคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ 1) เน้ือหาท่ีคดัเลือกมาตอ้งอิงจุดประสงคร์ายวิชา 2) 

กลวิธีท่ีใชใ้นการสอนตอ้งอิงทฤษฎีและผลของงานท่ีมีผูว้ิจยัไว  ้ 3) การวดัผลตอ้งอิงพฤติกรรมการ

เรียนรู้ 4) รู้จกัน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อใหแ้บบฝึกมีประสิทธิภาพ 

 Richards และ Rodgers (2001 : 20) กล่าวว่า การสร้างแบบฝึกถือเป็นการวิเคราะห์รูปแบบ
ในการสอน โดยตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) วตัถุประสงคข์องการสอน 2) วิธีเลือกเน้ือหามา

ใชใ้นการสอน     และรูปแบบการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร     3)  ลกัษณะของภาระงานและ
กิจกรรมการสอนตอ้งสอดคลอ้งกบัรูปแบบการสอน 4) บทบาทของผูเ้รียน 5) บทบาทของครู 6) 

บทบาทของส่ือการสอน 

 Seels และ Glasgow (1990 : 3) ไดย้กตวัอยา่งขั้นตอนในการสร้างแบบฝึก ไดแ้ก่ 1) วิเคราะห์
ขอ้มูล (analysis) คือ วิเคราะห์จุดประสงค ์ เน้ือหา และผูเ้รียน  2) สร้างหรือออกแบบ (design) คือ 
สร้างหรือก าหนดรูปแบบการสอนใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหา 3) พฒันาเคร่ืองมือ 
(development) คือ ปรับปรุง แกไ้ข พฒันาแบบฝึกใหม้ีความเหมาะสม 4) ทดลองใชเ้คร่ืองมือ 
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(implementation) คือ ทดลองใชแ้บบฝึกกบัผูเ้รียน 5) ประเมินผล (evaluation) คือ ประเมินผลเพื่อจะ

ไดรู้้ว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายหรือไม ่

Tomlinson (1998; อา้งถึงใน เสง่ียม โตรัตน์, 2549 : 53) เสนอกระบวนการในการพฒันาส่ือ 
ไดแ้ก่ 1) ระบุความตอ้งการหรือปัญหาท่ีส่ือนั้นจะช่วยแกไ้ขได ้2) ส ารวจขอบเขตของความตอ้งการ
หรือปัญหา เช่น ภาษาท่ีใช ้ความหมาย สถานการณ์ท่ีใช ้ทกัษะ 3) สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบับริบท
ของส่ือท่ีจะสร้าง โดยคน้ควา้ขอ้มูล บริบท หรือขอ้ความท่ีจะน ามาใชใ้นการสร้างส่ือได ้ 4) สร้าง
ความเขา้ใจในการใชส่ื้อในการสอน โดยคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัแบบฝึก กิจกรรม และการเขียน

ค าแนะน าในการใชอ้ยา่งเหมาะสม 5) สร้างส่ือโดยค านึงถึงองคป์ระกอบทางกายภาพต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

การวางรูปแบบ การจดัหนา้ ขนาดตวัอกัษร ภาพประกอบ เป็นตน้   

Seels และ Glasgow (1990) ไดก้  าหนดรูปแบบของแบบฝึกทางการสอน โดยมีองคป์ระกอบ 

ไดแ้ก่             1) วิเคราะห์ปัญหา ก  าหนดปัญหาการสอน โดยรวบรวมปัญหาจากการประเมินความ
ตอ้งการของผูเ้รียน     2) วิเคราะห์ภาระงาน โดยรวบรวมขอ้มูลจากทกัษะต่าง ๆ พฤติกรรมการเรียน 
และทศันคติ จากนั้นจึงวิเคราะห์วิธีการสอน เพ่ือก  าหนดวิธีท่ีตอ้งการ 3) เขียนจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม และก าหนดเกณฑก์ารทดสอบใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 4) ก  าหนดกลวิธีการสอน
หรือส่วนประกอบของการสอน เช่น ขั้นน าเสนอเน้ือหาหรือขั้นฝึกปฏิบติั 5) เลือกรูปแบบการสอน
และส่ือท่ีจะน ามาสร้างแบบฝึก 6) วางแผนผลิต พฒันาส่ือ ตรวจสอบขั้นตอนในการพฒันาส่ือให้

สอดคลอ้งกบัโครงการสอน 7) วางแผนและก าหนดกลวิธีท่ีจะใชป้ระเมินผลในขั้นปฏิบติัการ 
รวบรวมขอ้มูลในขั้นการวดัผลการเรียนรู้รายจุดประสงค ์ เพื่อน าไปปรับปรุงหรืออาจทดสอบใหม่ 

8) วางแผนขั้นตอนในการใชเ้คร่ืองมือ 9) ประเมินผลขั้นสรุป 10) เผยแพร่แบบฝึก 

สรุปไดว้่าการสร้างหลกัสูตรตอ้งเร่ิมจากการวิเคราะห์หลกัสูตรและจุดประสงคร์ายวิชา 
จากนั้นจึงคดัเลือกเน้ือหาท่ีสอดคลอ้ง แลว้จึงก  าหนดรูปแบบการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์

และเน้ือหา โดยในการเลือกใชกิ้จกรรมต่าง ๆ ตอ้งสอดคลอ้งกบัรูปแบบการสอน 

ประโยชน์ของแบบฝึก 
การเรียนภาษาจ าเป็นตอ้งมีแบบฝึกเพื่อช่วยให้นักเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะภาษาจนเกิดความ

ช านาญ วนิดา สุขวนิช (2536 : 36) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว ้ไดแ้ก่ 1) แบบฝึกสามารถช่วย
ลดภาระของครูได ้เน่ืองจากเป็นส่ือการสอนท่ีจดัท าข้ึนอยา่งเป็นระเบียบ 2 )  แบบฝึก ช่วยลด
ปัญหาเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล เน่ืองจากนกัเรียนมีความสามารถทางภาษาต่างกนั การให้
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ท าแบบฝึกท่ีเหมาะกบัความสามารถของตน จะช่วยใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จทางดา้นจิตใจมาก
ข้ึน 3) แบบฝึกช่วยเสริมให้นักเรียนมีทกัษะทางภาษาคงทน เพราะไดฝึ้กซ ้ า ๆ 4) แบบฝึกช่วยให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะในการใชภ้าษาให้ดีข้ึน 5) แบบฝึกเป็นเคร่ืองวดัผลการเรียนหลงัจบบทเรียนแต่

ละคร้ัง 6) แบบฝึกช่วยใหผู้เ้รียนไดท้บทวนบทเรียนดว้ยตนเอง 7) ครูสามารถเห็นปัญหาต่าง ๆ ของ
ผูเ้รียนได้ชัดเจนจากการท่ีให้ผูเ้รียนท าแบบฝึก ช่วยให้สามารถปรับปรุงและแก้ไขปัญหาได้
ทนัท่วงที 8) แบบฝึกท่ีท าข้ึนนอกเหนือจากหนังสือในห้องเรียนช่วยให้ผูเ้รียนฝึกฝนไดเ้ต็มท่ี 9) 
แบบฝึกท่ีจดัพิมพไ์วเ้รียบร้อยแลว้ช่วยให้ครูประหยดัเวลาในการเตรียมการสอน และนักเรียนไม่
ตอ้งเสียเวลาคดัลอกแบบฝึกหัดจากต าราหรือบนกระดาน ท าให้มีโอกาสฝึกฝนไดม้ากข้ึน และท า

ใหผู้เ้รียนเห็นความกา้วหนา้ของตนเอง 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 การศึกษาค้นคว้างานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
ภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยั
วิทยา ผูว้ิจยัไดส้รุปงานวิจยัเป็น 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ งานวิจยัดา้นสมัฤทธ์ิผลการเขียนและปัญหาดา้นการ
เขียน และงานวิจยัดา้นการสอนเขียนภาษาองักฤษแบบอรรถฐาน 

งานวจิยัด้านสัมฤทธิ์ผลการเขียนและปัญหาด้านการเขียน 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมัฤทธ์ิผลการเขียนและปัญหาดา้นการเขียนในประเทศ ไดแ้ก่ พวง

เพชร พฤติกุล (2548) ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1 และเพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของครูผูส้อนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนการสอนการเขียน
ภาษาองักฤษ กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2548 โดยการใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยใชข้นาดของโรงเรียนเป็นชั้น โรงเรียนขนาด
ใหญ่ คือ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ห้อง 3/2 จ  านวน 45 คน โรงเรียนขนาดกลาง คือ โรงเรียนฟาก
กวา๊นวิทยาคม หอ้ง 3/4 จ  านวน 45 คน และโรงเรียนขนาดเลก็ คือ โรงเรียนชุมชนบา้นแม่ใส จ  านวน 
22 คน รวม 112 คน และครูผูส้อนประจ าหอ้งเรียนกลุ่มตวัอยา่งหอ้งละ 1 คน รวม 3 คน ผลการวิจยั
พบว่า ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1 อยูใ่นระดบัพอใช ้ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนต่างขนาดกนั มีความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ
ไม่แตกต่างกนั ความคิดเห็นของครูผูส้อนเห็นว่าปัจจยัท่ีเป็นปัญหาในการเขียนภาษาองักฤษของ
นกัเรียน คือเร่ือง ค าศพัท ์ไวยากรณ์ และเวลาเรียน  
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ชยัวฒัน์ ตณัฑรังษี (2549) ท าการวิจยัเร่ืองขอ้ผดิพลาดทางการเขียนภาษาองักฤษใน
กระดานอภิปรายอิเลก็ทรอนิกส์ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์แยกแยะประเภทขอ้ผดิพลาดทางการเขียนขอ้ความภาษาองักฤษใน
กระดานอภิปรายอิเลก็ทรอนิกส์ ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 เพ่ือหาความสมัพนัธร์ะหว่างผลการเรียน
ของผูเ้รียนกบัประเภทของขอ้ผดิพลาด รวมทั้งหาสาเหตุของขอ้ผดิพลาดท่ีมกัพบบ่อย กลุ่ม
ประชากรท่ีใชศ้ึกษา ไดแ้ก่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร และการสืบคน้ ภาคเรียนท่ี 1/2547 และท า
กิจกรรมเขียนขอ้ความในกระดาษอภิปรายอิเลก็ทรอนิกส์ จ  านวน 1,600 คน ผลการวจิยัพบว่า 1) 
ขอ้ผดิพลาดทางการเขียนภาษาองักฤษท่ีมกัพบบ่อยสรุป ได ้ 15 ประเภท เรียงล าดบัตามจ านวน
ความถ่ีของขอ้ผดิพลาดจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ Capitalization, Word usage, Spelling, Present simple 
tense, Ron ons, Gerund, Article, Past simple tense, Parallel Structure, Plural, Pronoun, Present 
Continuous tense, Typing, S-V agreement , และ Infinitive with “to” 2) นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่า
มีขอ้ผดิพลาดทางการเขียนภาษาองักฤษ โดยรวมมากกว่านกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนสูง แต่เมื่อจ  าแนก
ตามประเภทของผดิพลาดแลว้พบว่ามีความแตกต่างของจ านวนขอ้ผดิพลาดของนกัศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม 
ไม่มากนกั 3) สามารถของขอ้ผดิพลาดทางการเขียนทั้ง 15 หวัขอ้ เกิดข้ึนจากสาเหตุ 6 ประการ 
เรียงล  าดบัตามจ านวนตวัอยา่งของขอ้ผดิพลาดจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี การใชก้ฎไม่สมบูรณ์ การแทรก
ซอ้นจากภาษาแม่ การสรุปกฎเกินความจริง การไม่ตระหนกัถึงขอ้ยกเวน้ การมีมโนทศัน์ท่ีผดิพลาด 
และการขาดความระมดัระวงัในการพิมพ ์

ถนอมศรี เจนวิถีสุข (2550) ไดศึ้กษาขอ้ผดิพลาดซ ้าซากในการเขียนภาษาองักฤษระดบั
ประโยคของนกัศึกษาหลกัสูตรสาขาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี 3 โดยมกีลุ่มตวัอยา่ง 
คือนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 หลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ผลการวิจยัพบว่าขอ้ผดิพลาดซ ้าซากใน
การเขียนระดบัประโยคของนกัศึกษามี 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ค  าบ่งช้ีน าหนา้นาม (Determiners) 2) 
ความสอดคลอ้งระหว่างประธานกบักริยา (Subject and Verb Agreement) 3) กาล (Tenses) และ 4) 
ค  าบุพบท (Prepositions) โดยท่ีขอ้ผดิพลาด 4 ประเด็นดงักล่าวมีความถ่ีสูงสุดทั้งในการวิเคราะห์ราย
กลุ่มและรายบุคคล 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัมฤทธ์ิผลการเขียนและปัญหาดา้นการเขียนในต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
Abdulkareem (2013) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองปัญหาในการเขียนเชิงวิชาการของนักศึกษาชาวอาหรับใน
มหาวิทยาลยั Universiti Teknologi Malaysia โดยกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
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ชาวอาหรับ จ  านวน 85 คน แบ่งเป็น ส ารวจความคิดเห็น จ  านวน 80 คน และทดสอบความสามารถ
ในการเขียน จ  านวน 5 คน ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาชาวอาหรับมากกว่า ร้อยละ 50 คิดว่า ตนเองมี
ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษในระดบัดี และจากการทดสอบความสามารถทางการเขียน
พบว่าข้อผิดพลาดในงานเขียนส่วนใหญ่ของนักศึกษาอยู่ในดา้นโครงสร้างประโยคและการใช้
ค  าศพัท ์

 Amiri และ Sheikhy (2014) ไดท้ าการวิจยัเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองและการคิดเชิงวิเคราะห์ท่ีมีต่อความสามารถทางการเขียนของผูเ้รียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 74 คนท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียน
สอนภาษาแห่งหน่ึงในการาจ ประเทศอิหร่าน ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มหน่ึงใชก้ารสอนด้วย
เทคนิคส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และอีกกลุ่มหน่ึงสอนดว้ยเทคนิคส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ ผลการวิจยัพบว่าทั้งสองกลุ่มมีความสามารถในการเขียนสูงข้ึน แต่ไม่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญั   

Mohseniasl (2014) ไดศ้ึกษาเร่ืองผลของการสอนกลยุทธ์ในการเขียนท่ีมีต่อความสามารถ
ทางการเขียนของผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 42 
คน ซ่ึงเป็นผูเ้รียนภาษาองักฤษในระดับกลาง พบว่าการสอนกลยุทธ์ในการเขียนท าให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการเขียนสูงข้ึน   

Ashrafzadeh และ Nimehchisalem (2015) ได้วิจัยเร่ืองปัญหาในการเขียนสรุปความของ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาประเทศมาเลเซีย โดยส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 69 คน พบว่า
นักศึกษาประมาณ ร้อยละ 70 ท าคะแนนไดใ้นระดบั เยี่ยมยอดถึงดีมาก ในดา้นเน้ือหา แต่ในดา้น
การเรียบเรียงและการใชค้  าศพัท์ มีคะแนนอยู่ในระดบัพอใชถึ้งควรปรับปรุง ส่วนในดา้นการใช้
ภาษาและกลไกภาษาอยูใ่นระดบัดีถึงปานกลาง  

งานวจิยัด้านการสอนเขียนภาษาองักฤษแบบอรรถฐาน 
งานวิจยัในประเทศ 

วิวรรธน์ อุดมยมกกุล (2547) ซ่ึงศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีสอนแบบ
วิเคราะห์รูปแบบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการเขียนเชิงอภิปรายโวหารของนกัศึกษากลุ่มทดลอง 
โดยมีกลุ่มตวัอย่าง 55 คน แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 28 คน และกลุ่มควบคุม 27 คน พบว่า การสอน
แบบวิเคราะห์รูปแบบช่วยให้ผูเ้รียนเข้าใจได้เร็วและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและ
เหมาะสมกบัคุณลกัษณะของงานเขียนเชิงอภิปรายโวหาร  
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ปิยะธิดา ชา้งพ่ึง (2552) ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันารายวิชาการเขียนภาษาองักฤษแบบเนน้
ประเภทของงานเขียนส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ พบว่า จากการใชบ้ทเรียนแบบเนน้ประเภทของงานเขียนกบันกัศกึษา
วิศวกรรมศาสตร์ จ  านวน 25 คน เป็นเวลา 12 สปัดาห์ คะแนนสอบของนกัศกึษาท่ีไดห้ลงัเรียนจบ
บทเรียนเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และมีทศันคติทางบวกต่อรายวิชาการเขียนภาษาองักฤษ
ส าหรับวิศวกร  

Tawatchai Chaisiri (2553) ไดท้ าการวิจยัเพื่อศึกษาการสอนเขียนดว้ยแนวการสอนแบบ
อรรถฐานในระดบัมหาวิทยาลยั จากการทดลองพบว่าผูส้อน จ  านวน 2 คน และนกัศกึษาจ านวน 40 
คน มีความพอใจในการสอนดว้ยแนวการสอนแบบอรรถฐานและการสอนเขียนในชั้นเรียนใหผ้ลท่ี
น่าพอใจทั้งในเร่ืองผลงานและทศันคติของนกัศึกษา    

Napasnan Laksorn, Pimyupa W. Praphan และ Intisarn Chaiyasak (2554) ได้ท าการวิจัย
เร่ืองผลของการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนแบบอรรถฐานในการสอนเขียนจดหมายส่งเสริม
การขาย พบว่า จากกลุ่มตวัอยา่ง 20 คน พบว่า ความสามารถดา้นการเขียนจดหมายส่งเสริมการขาย
ของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการสอนแบบอรรถฐานคร้ังท่ี 1 อยู่ในระดบัปานกลาง คร้ังท่ี 2 อยู่ในระดบั
ปานกลาง และคร้ังท่ี 3 อยู่ในระดบัมาก ความสามารถดา้นการเขียนจดหมายส่งเสริมการขายเป็น
กลุ่ม ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดับ .01 
ความเขา้ใจของผูเ้รียนในการเขียนจดหมายส่งเสริมการขาย ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 และผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อการสอนเขียน
จดหมายส่งเสริมการขายตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน  

ณิชาภา ธนชิตดิษยา (2557) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองกิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน
เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการเขียนภาษาองักฤษเชิงอภิปรายโวหาร โดยเป็นการวิจยัเชิงทดลอง
เบ้ืองตน้ (Pre-experimental Design) มีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม ด าเนินการสังเกตผูเ้รียนก่อนและหลงั
ทดลอง และวดัผลหลงัเรียน โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดักิจกรรมแบบอรรถ
ฐาน จ านวน 6 แผน แผนละ 3-9 ชัว่โมง รวมเป็น 30 ชัว่โมง พบว่า การจดักิจกรรมการสอนตาม
กระบวนการอรรถฐานแบบเร่ืองแสดงความคิดเห็น (Exposition) สามารถพฒันาความสามารถดา้น
การเขียนภาษาองักฤษเชิงอภิปรายโวหารของนิสิตปีท่ี 4 ได ้และผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการจดั
กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน 

กนิษฐา โพธ์ินางรอง (2558) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบอรรถฐาน
เพ่ือพฒันาความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษเพ่ือแสดงตวัอยา่งของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
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6 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 6 คน จัดการเรียนรู้โดยใช้
แผนการจดัการเรียนรู้แบบอรรถฐานเพ่ือการจดักิจกรรมการสอนเขียนแสดงตวัอยา่ง จ  านวน 1 แผน 
3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นการใหรู้ปแบบ 6 ชัว่โมง ขั้นตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัเน้ือความ 7 ชัว่โมง และ ขั้น
ฝึกเขียนโดยอิสระ 2 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 15 ชัว่โมง วดัความสามารถทางการเขียนของผูเ้รียนโดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความสามารถในการเขียน
ภาษาองักฤษผา่นเกณฑร้์อยละ 70 ข้ึนไปจานวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 100 และนกัเรียนมีความพอใจ
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบอรรถฐานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

งานวิจยัต่างประเทศ 

Weber (2001) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการสอนเขียนเรียงความทางวิชาการโดยใชแ้นวการสอน
แบบอรรถฐานร่วมกบัการใชค้  าตามบริบท โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนักศึกษาวิชากฎหมาย ในขั้นแรก
ให้นักศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและลกัษณะภาษาของเรียงความทางกฎหมาย จากนั้นใชร้ายการ
ค าศพัท์ท่ีปรากฏในบริบทเพื่อศึกษาการใช้ศพัท์ในบริบท จากนั้นให้เขียนเรียงความขนาดสั้นๆ 
ตามท่ีไดศ้ึกษาอรรถลกัษณะของเรียงความไป จากการศึกษาพบว่านกัศึกษาสามารถเขียนเรียงความ
ไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ ทั้งในดา้นการใชภ้าษาและในเชิงกฎหมาย  

Widodo (2006) ไดท้ าการวิจยัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ดว้ยแนวการสอนแบบอรรถ
ฐานส าหรับการเขียนเชิงวิชาการ โดยในขั้นแรก ในการศึกษารูปแบบของสาร ใหน้กัเรียนหาขอ้มูล
จากส่ือคอมพิวเตอร์ จากนั้นในขั้นศึกษาอรรถลกัษณะ ใหน้กัเรียนปรึกษาร่วมกนั ในขั้นก่อนเขียน 
ใหน้กัเรียนเขียนโครงร่างของงานเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพตามท่ีไดจ้ากการปรึกษาร่วมกนั  

Firkins, Forey และ Sengupta (2007) ไดท้ าการวิจยัโดยใชแ้นวการสอนแบบอรรถฐานใน
การสอนนกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีอยูใ่นกลุ่มอ่อน โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาท่ีมคีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ จากการศกึษาพบว่า การสอนเขียน
แบบอรรถฐานสามารถใชก้บันกัเรียนท่ีมคีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ไดดี้ แต่กค็วรใชร่้วมกบั
วิธีการสอนอ่ืนดว้ย เช่น วิธีการสอนแบบการศกึษาพิเศษ  

Cheng (2008) ท าการวิจยัเพื่อศกึษาการใชว้ิธีสอนตามแนวการสอนแบบอรรถฐานในการ
เขียนเล่าเร่ืองส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในประเทศไตห้วนั ผลการศึกษาพบว่า จากการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองก่อนและหลงัเรียน นกัศึกษามีความกา้วหนา้มากในแง่ลีลาภาษา 
การด าเนินเร่ือง ความสอดคลอ้งของเร่ืองราว และในดา้นการใชภ้าษา  
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Myskow และ Gordon (2010) ไดท้ าการวจิยัเพื่อศึกษาผลการใชแ้นวการสอนแบบอรรถฐาน
ในการสอนเขียนจดหมายสมคัรเรียนมหาวิทยาลยัส าหรับนกัเรียนมธัยมปลาย จากการศกึษาพบว่า
นกัเรียนมคีวามเขา้ใจเร่ืองการใชภ้าษาในการเขียนจดหมายจุดมุ่งหมายของการเขียน  

Chen และ Su (2010) ไดท้ าการวจิยัเพื่อศึกษาผลการใชแ้นวการสอนแบบอรรถฐานในการ
สอนเขียนสรุปความภาษาองักฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษา
จ านวน 41 คนในไตห้วนั วดัความสามารถทางการเขียนสรุปความดว้ยแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน โดยมีเกณฑป์ระเมินผล ไดแ้ก่ เน้ือหา การเรียบเรียง ค  าศพัท ์ และ การใชภ้าษา ผล
การศึกษา พบว่า นกัศกึษามีความสามารถในการสรุปความเพ่ิมข้ึน โดยมีพฒันาการดา้นเน้ือหาและ
การเรียบเรียงมากกว่าดา้นค าศพัทแ์ละการใชภ้าษา 

Huang (2014) ไดท้ าการวิจยัเพื่อศึกษาผลการใชแ้นวการสอนเขียนแบบอรรถฐานใน
วิชาการสอนเขียนรายงานการวิจยั ระยะเวลา 12 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 ชัว่โมง ส าหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาเอกชาวไตห้วนั จ  านวน 6 คน โดยเลือกกรณีศกึษา 1 คน เก็บรวมรวมขอ้มูลโดยการ
สมัภาษณ์ การสงัเกตปฏิสมัพนัธใ์นชั้นเรียน และศึกษารูปแบบการเขียนรายงานการวิจยัของ
นกัศึกษา ผลการศึกษาพบว่า นกัศึกษามีรูปแบบการเขียนและการใชภ้าษาท่ีพฒันาข้ึน  

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าปัญหาส าคญัในการ
เขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศเป็นเร่ืองโครงสร้างประโยค
และการใชค้  าศพัท์ ดังนั้นในการสอนเขียนครูผูส้อนจะต้องพยายามหากระบวนการสอนท่ีช่วย
พฒันาความรู้ความเขา้ใจเร่ืองโครงสร้างประโยคและค าศพัทใ์หม้ากข้ึน จากการศึกษาแนวการสอน
เขียนแบบอรรถฐาน พบว่า ในขั้นตอนการเขียนแบบอรรถฐาน ผูเ้รียนมีโอกาสไดว้ิเคราะห์อรรถ
ลกัษณะของขอ้ความ ซ่ึงน่าจะช่วยใหมี้ความเขา้ใจในโครงสร้างประโยคและการใชค้  าศพัท์เพ่ิมข้ึน 
นอกจากน้ี จากการศึกษางานวิจยัในประเทศและต่างประเทศพบว่าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นใน
ระดับอุดมศึกษาและในประเทศไทยยงัมีการใช้แนวการสอนแบบอรรถฐานในการสอนเขียน
ภาษาองักฤษไม่มาก รวมทั้งในการวิจยัท่ีผ่านมาเป็นการเน้นการเขียนภาษาองักฤษในสาขาเฉพาะ
ทางเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่ไดเ้นน้การเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัทัว่ไป ซ่ึง
เป็นหัวขอ้เร่ืองท่ีส าคัญส าหรับนักเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงก  าลงัจะจบการศึกษาในระดบั
มธัยมปลาย โดยนกัเรียนบางกลุ่มวางแผนท่ีจะศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา และบางกลุ่มเลือกท่ีจะ
ท างาน ดงันั้นการฝึกฝนทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในระดบัน้ีจึงมีความส าคญัมากต่อชีวิตของ
นักเรียนในอนาคต เมื่อศึกษาหลกัการและขั้นตอนของแนวการสอนแบบอรรถฐานในการสอน
เขียนร่วมกบัความตอ้งการของนกัเรียนในดา้นการพฒันาทกัษะการเขียนแลว้ ผูว้ิจยัคิดว่าแนวการ
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สอนแบบอรรถฐานจะช่วยใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจองคป์ระกอบของงานเขียน จุดมุ่งหมาย รูปแบบ
ภาษาท่ีเหมาะสม และกระบวนการคิดท่ีตอ้งใชใ้นการเขียน        ซ่ึงจะน าไปสู่ความสามารถทางการ 
เขียนท่ีพฒันาข้ึน 
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บทที่ 3  
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ือง “การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบ
อรรถฐานส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม” มี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการ
สอนแบบอรรถฐาน 2) เปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนก่อนและ
หลังใช้แบบฝึกหัด และ 3) ศึกษาความคิดเห็นท่ีนักเรียนมีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
ภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน โดยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-experimental 
Research) แบบ One-group Pretest Posttest Design (บ ารุง โตรัตน์, 2534 : 29-31)  

วธิีและขั้นตอนการวจิยั 
 โดยมีขั้นตอนการวิจยัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. ตวัแปรท่ีศึกษา 

 3. ระยะเวลา 

 4. รูปแบบการวิจยั 

 5. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 6. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

 7. การทดลองใชแ้บบฝึก 

 8. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 9. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชัย
วิทยา    ต  าบลวงัตะกู อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ท่ีลงทะเบียน
เรียนรายวิชา อ33102 ภาษาองักฤษ 6 จ านวนทั้งส้ิน 275 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีในการวิจยัน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา ต าบล
วงัตะกู อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559       ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
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อ33102 ภาษาองักฤษ 6 โดยสุ่มหอ้งเรียนมา 1 หอ้งเรียน ดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย จ  านวน 1 หอ้งเรียน 

นกัเรียนจ านวน 30 คน 

ตวัแปรที่ศึกษา 
 ตวัแปรท่ีศึกษา คือ 

1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถ
ฐาน 

 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

     2.1 ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียน
ศรีวิชยัวิทยา อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

     2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา อ  าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม ท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน 

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลองการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการ
สอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา อ  าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม ใชเ้วลาในการทดลอง 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 55 นาที ในภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 8 มีนาคม 2559 โดยผูว้ิจยัไดป้ฐมนิเทศ
นักเรียนก่อนการเรียนเพ่ือให้นักเรียนเขา้ใจขั้นตอนของการเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการ
เขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน และก่อนการการทดลองให้นักเรียนท า
แบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนเป็นเวลา 2 คาบเรียน ระยะเวลาในการทดลอง 16 คาบ
เรียน และท าแบบทดสอบหลงัเรียน 2 คาบเรียน รวมทั้งส้ินใชเ้วลา 20 คาบเรียน  

รูปแบบการวจิยั  
 การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้การวิจยัเชิงทดลอง (Pre-experimental Research) แบบ One-group 
Pretest Posttest Design (บ ารุง โตรัตน์ 2534: 29-31) 

 

สอบก่อน                                                  ทดลอง                                          สอบหลงั 

       T1                                                          X                                                      T2 
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ก าหนดให ้

     T1  แทน การทดสอบก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาองักฤษตาม
แนวการสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา อ  าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม 

     X แทน การใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบ
อรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

     T2 แทน การทดสอบหลงัการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนว
การสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา อ  าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

 1. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 5 บท 

 2. แบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษ จ านวน 1 ฉบบั จ  านวน 42 ขอ้ 
ซ่ึงใชเ้ป็นทั้งแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และ หลงัเรียน (Posttest) 

 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ
ตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน 

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
 ตอนท่ี 1 การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถ
ฐาน 

 1. ขั้นศึกษาสาระเน้ือหา ทกัษะการเขียน ปัญหาการเขียน เพ่ือหาขอ้มูลไปจดัท าเคร่ืองมือ 
ไดแ้ก่แบบฝึกและแบบประเมิน โดยศึกษาจาก 

 1) หลกัสูตรวิชาภาษาองักฤษ รายวิชา อ33102 ภาษาองักฤษ 6 จากหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ซ่ึงประกอบดว้ยตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางส าหรับช่วง
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 สรุปได้ว่า ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทักษะการเขียน ประกอบด้วย การเขียน
ประโยคและขอ้ความใหส้มัพนัธก์บัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง การสรุปความ การแสดงความคิดเห็น การ
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เขียนโตต้อบเก่ียวกบัขอ้มูลของตนเองและเร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วั การเขียนค าขอร้อง ค  าแนะน า ค  า
ช้ีแจง ขั้นตอนต่าง ๆ  การเขียนแสดงความตอ้งการ ตอบรับ และปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ การ
เขียนบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น การบรรยายความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็น และการเขียนน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเหตุการณ์ต่าง ๆ 

 2) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษของสหภาพยุโรป  Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) โดยนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการระบุวา่ ผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 
6 ตอ้งมีความสามารถในระดบั B1 ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ท่ีเป็นการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลของบุคคล ท่ีอยู่อาศยัและสภาพแวดลอ้ม ชีวิตประจ าวนั การใชเ้วลาว่างและกิจกรรมเพื่อ
ความบนัเทิง การเดินทาง ความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน สุขภาพและการดูแลร่างกาย การศึกษา การซ้ือ
ของ อาหารและเคร่ืองด่ืม งานบริการต่าง ๆ สถานท่ีต่าง ๆ ภาษา และสภาพอากาศ 

 3) หนังสือเรียนภาษาองักฤษส าหรับระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน ไดแ้ก่ Real Life 
(Cunningham & Moor, 2015) ซ่ึงประกอบดว้ยสาระท่ีเก่ียวกบัการเขียน ไดแ้ก่ การเขียนจดหมาย
แบบเป็นทางการ การเขียนจดหมายแบบไม่ทางการ การเขียนจดหมายเพื่อสอบถามขอ้มูล  การ
บรรยายเก่ียวกบักิจกรรม การบรรยายลกัษณะบุคคลการบรรยายสถานท่ี การบรรยายท่ีอยูอ่าศยั การ
แสดงความเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย การบรรยายเหตุการณ์ทางวฒันธรรม การบรรยายรูปภาพ การ
บรรยายหอ้งนอน การบอกเล่าประสบการณ์ การเล่าเร่ือง 

2. จากการศึกษาเน้ือหาของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษของสหภาพยุโรป และหนังสือแบบเรียนรายวิชา
ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 Real Life ข้างต้น พบว่าหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะเนน้จุดมุ่งหมายของการใชภ้าษา เช่น การเขียนสรุปความ การอภิปราย การ
บอกเล่าประสบการณ์ เป็นตน้ ในขณะท่ีกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษของสหภาพ
ยโุรป เนน้หวัเร่ืองซ่ึงเป็นสถานการณ์การส่ือสารในชีวิตประจ าวนั และหนงัสือแบบเรียน Real life 
แสดงใหเ้ห็นถึงการใชโ้ครงสร้างประโยคและค าศพัทใ์นสถานการณ์ต่าง ๆ 

3. สอบถามนักเรียนเก่ียวกบังานเขียนท่ีนักเรียนสนใจ โดยงานเขียนท่ีนักเรียนเลือกมา 
ไดแ้ก่ 1) การเขียนประวติัส่วนตวัเพื่อสมคัรงาน (Résumé) และการเขียนจดหมายสมคัรงาน โดย
นกัเรียนท่ีเสนอเร่ืองน้ีให้เหตุผลว่าเป็นงานท่ีนกัเรียนตอ้งน ามาใชใ้นอนาคตเวลาสมคัรงาน 2) การ
เขียนจดหมายหาเพ่ือน โดยนักเรียนท่ีเสนอเร่ืองน้ีให้เหตุผลว่าเป็นงานเขียนท่ีสามารถน าไปใช้
ติดต่อกบัเพื่อนชาวต่างชาติได ้3) การเขียนเล่าเหตุการณ์   โดยนกัเรียนท่ีเสนอเร่ืองน้ีใหเ้หตุผลว่าใน
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การเรียนภาษาองักฤษ ครูมกัจะใหเ้ขียนงานประเภทน้ีบ่อย ๆ 4) การเขียนบรรยายเมือง โดยนกัเรียน
ท่ีเสนอเร่ืองน้ีใหเ้หตุผลว่าสามารถน าไปใชเ้ขียนเพ่ือประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบักาท่องเท่ียวได ้

4. จากนั้นจึงก  าหนดหัวขอ้ท่ีจะน ามาท าบทเรียนและคดัเลือกตวับทท่ีจะน ามาจดัท าหน่วย
การเรียนรู้ ไดแ้ก่ 1) การเขียนประวติัส่วนตวัเพื่อสมคัรงาน (Résumé) 2) การเขียนจดหมายสมคัร
งาน 3) การเขียนจดหมายหาเพื่อน 4) การเขียนเล่าเหตุการณ์ส าคญัในชีวิต 5) การเขียนบรรยายเมือง  

 5. ก  าหนดแนวทางการสอนเพ่ือเขียนโดยใชข้ั้นตอนการเขียนตามแนวการสอนแบบอรรถ
ฐานของ Read (2010) ซ่ึงประกอบด้วย การตั้งค  าถาม (Inquiry) การให้รูปแบบ (Modeling) การ
เขียนร่วมกบัครู (Shared writing) การเขียนเป็นคู่ (Collaborative writing) และ การเขียนดว้ยตนเอง 
(Independent writing) 

6. การวดัและประเมินผลในแต่ละหน่วยประเมินจากงานเขียน โดยใชว้ิธีการประเมินแบบ
แยกส่วน (H. Jacobs et al., 1981 อา้งถึงใน Reid 1993 : 236-237) โดยประเมินจากองค์ประกอบ 5 
ขอ้ ไดแ้ก่ เน้ือหา (content) การเรียบเรียง (organization) การใชค้  าศพัท์ (vocabulary) การใชภ้าษา 
(language use) และกลไกภาษา (mechanics) โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

ดา้นเน้ือหา (content) 

 30-27 เยีย่มยอดจนถึงดีมาก คือ มีความรู้ดี มีการน าเสนอประเด็นหลกัอยา่งสมเหตุสมผล 
  งานเขียนสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ท่ีก  าหนด 

26-22 ดีจนถึงปานกลาง คือ มีความรู้แน่นอนในเร่ืองท่ีเขียน มีขอบเขตเน้ือหาเหมาะสม 
การน าเสนอประเด็นหลกัยงัไม่สมบูรณ์ งานเขียนมีความสอดคลอ้งกบัหัวข้อท่ี
ก  าหนดแต่ขาดรายละเอียดสนบัสนุน 

21-17 พอใชจ้นถึงควรปรับปรุง คือ มีความรู้จ  ากดัในเร่ืองท่ีเขียน ไม่ค่อยสมเหตุสมผล 
การน าเสนอประเด็นหลกัไม่เหมาะสม 

16-13 ควรปรับปรุงอย่างมาก คือ ไม่มีความรู้ในเร่ืองท่ีเขียน ไม่สมเหตุสมผล ไม่
สอดคลอ้ง หรือไม่สามารถประเมินได ้

ดา้นการเรียบเรียง (organization) 

20-18 ระดับเยี่ยมยอดจนถึงดีมาก คือ ใช้ภาษาสละสลวย ถ่ายทอดความคิดไดช้ดัเจน 
กระชบั เรียบเรียงดี มีล  าดบัสมเหตุสมผล มีความเป็นเอกภาพ 
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17-14 ดีจนถึงปานกลาง คือ ใช้ภาษาไม่สละสลวยนัก การเรียบเรียงยงัไม่ค่อยดีแต่ยงั
น าเสนอใจความส าคญัไดช้ดัเจน รายละเอียดสนับสนุนไม่พอเพียง สมเหตุสมผล
แต่ล  าดบัขั้นตอนไม่สมบูรณ์ 

13-10 พอใชจ้นถึงควรปรับปรุง คือ ไม่สละสลวย มีความสบัสนหรือไม่สมัพนัธก์นั ขาด
ล าดบัขั้นตอนและการด าเนินเร่ืองท่ีสมเหตุสมผล 

9-7 ควรปรับปรุงอยา่งมาก คือ ไม่สามารถส่ือความคิดได ้ขาดการเรียบเรียบ หรือไม่
สามารถประเมินได ้

ดา้นการใชค้  าศพัท ์(vocabulary) 

20-18 ระดบัเยีย่มยอดจนถึงดีมาก คือ ใชค้  าศพัทไ์ดเ้ช่ียวชาญ เลือกใชค้  าและส านวนไดม้ี
ประสิทธิภาพ มีความเช่ียวชาญในการสร้างค า ระดบัภาษาเหมาะสม 

17-14 ดีจนถึงปานกลาง เลือกใชศ้พัทไ์ดใ้นระดบัพอสมควร มีขอ้ผดิพลาดในการใชศ้พัท์
และส านวนบา้ง แต่พอเขา้ใจได ้

13-10 พอใชจ้นถึงควรปรับปรุง คือ ใชค้  าศพัทจ์  ากดั มีขอ้ผดิพลาดมาก ส่ือความหมาย 

สบัสนหรือยากท่ีจะเขา้ใจ 

9-7 ควรปรับปรุงอย่างมาก คือ จ  าเป็นตอ้งมีการแปล ไม่ค่อยมีความรู้เก่ียวกบัศพัท์
ภาษาองักฤษ หรือไม่สามารถประเมินได ้

 ดา้นการใชภ้าษา (language use) 

25-22 ระดับเยี่ยมยอดจนถึงดีมาก คือ ใช้ประโยคความซ้อนและมีประสิทธิภาพ มี
ขอ้ผดิพลาดเลก็นอ้ยในเร่ืองความสอดคลอ้งประธานกริยา กาล จ  านวน ล  าดบัหรือ
การใชค้  า ค  าน าหนา้นาม สรรพนาม บุพบท 

21-18 ดีจนถึงปานกลาง ใชป้ระโยคความเดียวแต่มีประสิทธิภาพ มีขอ้ผิดพลาดเลก็นอ้ย
ในการใช้ภาษาซับซ้อน มีข้อผิดพลาดหลายท่ีในเร่ืองความสอดคลอ้งประธาน
กริยา กาล จ  านวน ล  าดบัหรือการใชค้  า ค  าน าหนา้นาม สรรพนาม บุพบท 

17-11 พอใชจ้นถึงควรปรับปรุง คือ มีขอ้ผิดพลาดส าคญัในการใชป้ระโยคความเดียว/
ความซอ้น มีขอ้ผิดพลาดมากในเร่ืองประโยคปฏิเสธ การเห็นดว้ย กาล จ  านวน 
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ล าดบัหรือการใชค้  า ค  าน าหน้านาม สรรพนาม สรรพนาม ประโยคไม่สมบูรณ์ 
ใจความซ ้าซอ้น มีความหมายสบัสน   

10-5 ควรปรับปรุงอย่างมาก คือ ไม่มีความรู้เร่ืองการเขียนประโยค มีขอ้ผิดพลาดมาก 
ส่ือสารไม่ได ้หรือไม่สามารถประเมินได ้

 ดา้นกลไกภาษา (mechanics) 

5 ระดบัเยี่ยมยอดจนถึงดีมาก คือ ใชไ้ดแ้ม่นย  าตามกฎเกณฑ์ แทบไม่มีขอ้ผิดพลาด
ในการสะกด เคร่ืองหมายวรรคตอน การใชอ้กัษรพิมพใ์หญ่ การยอ่หนา้  

4 ดีจนถึงปานกลาง มีขอ้ผิดพลาดไม่มากนักในเร่ืองการสะกด  เคร่ืองหมายวรรค
ตอน การใชอ้กัษรพิมพใ์หญ่ การยอ่หนา้ แต่ส่ือความหมายไดเ้ขา้ใจ 

3 พอใช้จนถึงควรปรับปรุง คือมีข้อผิดพลาดมากในเร่ืองการสะกด  เคร่ืองหมาย
วรรคตอน การใชอ้กัษรพิมพใ์หญ่ การย่อหน้า ลายมือไม่สวย ส่ือความหมายได้
สบัสน 

2 ควรปรับปรุงอยา่งมาก คือ ไม่รู้เร่ืองกฎเกณฑก์ารเขียน เต็มไปดว้ยขอ้ผดิพลาดใน
เร่ืองการสะกด  เคร่ืองหมายวรรคตอน การใชอ้กัษรพิมพใ์หญ่ การยอ่หนา้ ลายมือ
อ่านไม่ออก หรือไม่สามารถประเมินได ้

              7. สร้างตารางก าหนดหน่วยการเรียนรู้ Table of Unit Specifications  

 

 

 

 

 

 



 
53 

 

ตารางท่ี 1 ตารางก าหนดหน่วยการเรียนรู้ของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการ
สอนแบบอรรถฐานส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม 

Unit Objectives Text 
Genre 

Language 
Content 

Activities Evaluation 

1. Résumé 

( 2 hours) 

-To 
recognize 
text genre 
of résumé 

-To 
practice 
language 
use for 
each 
functions 
of text in 
résumé 

-To write 
text genre 
of résumé 
and write 
résumé 

Résumé -Vocabulary 
about jobs and 
personal 
information 

-To obtain a 
position in… 

-Present 
participle  

-Past participle 

Inquiry 

-Read and identify the 
functions of text in 
résumé 

-Analyze language 
patterns for the 
functions of the text in 
résumé 

Modeling 

-Study the model of 
résumé                  

-Practice language 
patterns of résumé  

Shared writing 

-Work in class to plan a 
model for writing 
résumé  

Collaborative writing 

-Work in pair to write a 
résumé  

Independent writing 

-Work individually to 
write a résumé 

Writing a 
résumé 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) ตารางก าหนดหน่วยการเรียนรู้ของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตาม
แนวการสอนแบบอรรถฐานส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดั
นครปฐม 

Unit Objectives Text 
Genre 

Language 
Content 

Activities Evaluation 

2. 
Application 
letter 

(3 hours) 

-To 
recognize 
text genre 
of 
application 
letter 

-To 
practice 
language 
use for 
each 
functions 
of text in 
application 
letter 

-To write 
text genre 
of 
application 
letter and 
write an 
application 
letter 

Formal 
letter 

-Vocabulary 
about jobs and 
qualifications 

- I am writing 
to… 

- I am applying 
for… 

- I have 
worked/been… 

- I look 
forward to… 

 

Inquiry                                                
-Read and identify  the 
functions of text in 
application letter                       
-Analyze language 
patterns for the functions 
of the text in application 
letter                                      
Modeling                                             
-Study the model of 
application letter  -
Practice language 
patterns of application 
letter                              
Shared writing                                    
-Work in class to plan a 
model for writing 
application letter                
Collaborative writing                         
-Work in pair to write an 
application letter                                     
Independent writing                           
-Work individually to 
write an application 
letter 

Writing an 
application 
letter 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) ตารางก าหนดหน่วยการเรียนรู้ของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตาม
แนวการสอนแบบอรรถฐานส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดั
นครปฐม 

Unit Objectives Text 
Genre 

Language 
Content 

Activities Evaluation 

3. Pen 
pal letter 

(3 hours) 

-To 
recognize 
text genre 
of pen pal 
letter 

-To practice 
language 
use for each 
functions of 
text in pen 
pal letter 

-To write 
text genre 
of pen pal 
letter and 
write a pen 
pal letter 

Friendly 
letter 

-Vocabulary 
about hobbies 
and interests 

-because, so 

-  - My hobby 
is... 

- My favourite 
subjects are ... 

- I also enjoy .. 

- At the 
moment I’m 
learning to ... 

- One of my 
favourite 
movies is ... 

 

Inquiry                                                
-Read and identify the 
functions of text in pen 
pal letter                               

-Analyze language 
patterns for the functions 
of the text in pen pal 
letter 

Modeling                                              
-Study the model of pen 
pal letter         

-Practice language 
patterns of pen pal letter 

Shared writing                                    
-Work in class to plan a 
model for writing pen pal 
letter           

Collaborative writing                         
-Work in pair to write a 
pen pal letter 

Independent writing                            
-Work individually to 
write a pen pal letter 

Writing a 
pen pal 
letter 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) ตารางก าหนดหน่วยการเรียนรู้ของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตาม
แนวการสอนแบบอรรถฐานส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดั
นครปฐม 

Unit Objectives Text 
Genre 

Language 
Content 

Activities Evaluation 

4. 
Telling 
a story 

(4 
hours) 

-To 
recognize 
text genre 
of a 
narrative 
story 

-To 
practice 
language 
use for 
each 
functions 
of text in 
narrative 
story 

-To write 
text genre 
of 
narrative 
story and 
write 
narrative 
story 

Narrative 
story 

-Adjectives used 
to describe 
feelings 

-Past tense 

- Time 
expressions 

(Yesterday, last 
year, the day 
before…) 

- Sequencing 
words (next, 
then, first, 

second,finally…)  

-Describing 
feelings 
(adjectives) (sad, 
angry, 
disappointed, 

furious, glad…) 

Inquiry                                                
-Read and identify the 
functions of text in 
narrative story                           
-Analyze language 
patterns for the functions 
of the text in narrative 
story 

Modeling                                             
-Study the model of 
narrative story     

 -Practice language 
patterns of narrative 
story  

Shared writing                                    
-Work in class to plan a 
model for writing 
narrative story  

Collaborative writing                         
-Work in pair to write a 
narrative story  

Independent writing                           
-Work individually to 
write a narrative story 

Writing a 
narrative 
story 

 



 
57 

 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) ตารางก าหนดหน่วยการเรียนรู้ของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตาม
แนวการสอนแบบอรรถฐานส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดั
นครปฐม 

Unit Objectives Text 
Genre 

Language 
Content 

Activities Evaluatio
n 

5. 
Description 
of a place 

(4 hours) 

-To 
recognize 
text genre 
of 
description 
of a place 

-To practice 
language 
use for each 
functions of 
text in 
description 
of a place 

-To write 
text genre 
of 
description 
of a place 
and write a 
description 
of a place 

Expository 
essay 

-Vocabulary 
about tourist 
attractions 

- Describing 
places 
(adjectives) 
(ancient, 
beautiful, 
boring…) 

-it is on the 
coast… 

-it is in the  
north/south/e
ast/west/ 
center of the 
country… 

-it is near 
London… 

-it is 
located/situa
ted on… 

- such as… 

- also… 

- in 
addition… 

Inquiry                                                
-Read and identify the 
functions of text in 
description of a place                
-Analyze language 
patterns for the functions 
of the text in description 
of a place  

Modeling                                             
-Study the model of 
description of a place                                                     
-Practice language 
patterns of description of 
a place  

Shared writing                                    
-Work in class to plan a 
model for writing 
description of a place  

Collaborative writing                         
-Work in pair to write a 
description of a place                                         
Independent writing                            
-Work individually to 
write a description of a 
place 

Writing a 
description 
of a 
city/town 
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8. จากนั้นสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของกรอบเน้ือหาแต่ละบท ให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของกรอบเน้ือหา ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของกรอบเน้ือหา โดยน าข้อมูลจากการสอบถามความเหมาะสมของกรอบ
เน้ือหาท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมินมาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใชสู้ตรวิธีหาความสอดคลอ้ง 
(กรมสามญัศึกษา, หน่วยศึกษานิเทศก ์2540 : 18-19) พร้อมทั้งแกไ้ขปรับปรุงเน้ือหา องคป์ระกอบ
ภาษา ส าหรับการประเมินท่ีต ่ากว่าเกณฑ ์น าขอ้มูลจากแบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณค่าดชันี
ของความสอดคลอ้ง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแต่ละบทเรียน และปรับปรุงบทท่ีมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ต  ่ากว่า 0.50 ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญโดยใชสู้ตร  

     IOC = 
∑𝑥

𝑁
 

                                  IOC  คือ ค่าดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหา 

   ∑x คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

   N คือ จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 เกณฑก์ารตดัสินความเหมาะสมของเน้ือหาแต่ละบทเรียน 

  - บทเรียนท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 หมายถึง ใชไ้ดห้รือมีคุณภาพ 

  - บทเรียนท่ีมีค่า IOC ต ่ากว่า 0.50 หมายถึง ควรปรับปรุง ตดัท้ิง หรือไม่มีคุณภาพ 

 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของโครงสร้างเน้ือหาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
ภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ของผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ปรากฏว่ากิจกรรมการเรียน
และการประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ หนา้ท่ีทางภาษาและความยากง่ายของภาษา
สอดคลอ้งกบัความสามารถของนักเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยทุกกิจกรรมมีค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1 จึงถือว่ากิจกรรมมีความสอดคลอ้งเหมาะสม  

 9. สร้างแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามขอบข่ายเน้ือหาท่ีก  าหนดไว ้

 10. น าแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญท่ี
เป็นเจา้ของภาษาตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง และใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ หาค่าความสอดคลอ้งของ
ผูเ้ช่ียวชาญในแบบฝึก 
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 การสร้างแบบประเมนิบทเรียน 
 การสร้างแบบประเมินแบบฝึกประกอบดว้ย 2 ส่วน ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถ
ทางการเขียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียน 

1) การสร้างแบบทดสอบความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษ 

  1. ศึกษารูปแบบและการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษ 

  2. สร้างตารางก าหนดแบบทดสอบ โดยมีวิธี ดงัน้ี 

       2.1 ก  าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแบบทดสอบ โดยศึกษาจากกรอบ
เน้ือหาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียน 

       2.2 สร้างตารางก าหนดแบบทดสอบ (Table of Test specification) จ านวน 41 
ขอ้ แบ่งเป็น แบบทดสอบแบบปรนยัเลือกตอบ จ านวน 30 ขอ้ แบบทดสอบแบบเขียนตอบสั้นๆ 10 
ขอ้ และ ขอ้สอบแบบเขียนบรรยาย 1 ขอ้ แลว้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม 
แลว้แกไ้ขปรับปรุงตารางก าหนดแบบทดสอบตามค าแนะน า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
60 

 

ตารางท่ี 2 ตารางก าหนดแบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษก่อนและหลงัการ
ใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม 
Objectives Mode Text types Level of 

knowledge 

Test 

format 

Number 

of items 

Time 

(90 

mins) 

Weight Scoring 

1. Résumé 

-  To be able to 
identify 
language use in 
a résumé 

W Résumé K, T, C Multiple 

choice 

6 10 12 0-1 

2. Application 
letter 

- To be able to 
identify 
language use in 
an application 
letter 

W Formal 

letter 

K, T, C Multiple 

choice 

 

6 10 12 0-1 

3. Pen pal letter 

- To be able to 
identify 
language use in 
a friendly letter 

- To write a pen 
pal letter 

W Friendly 

letter 

K, T, C Multiple 

Choice 

 

 

Writing 

4 

 

 

 

1 

6 

 

 

 

30 

8 

 

 

 

20 

0-1 

 

 

 

0-10 

4. Telling a 

story 

- To be able to 
identify 
information in a 
narrative story 

-To be able to 
identify  
function of text 
in a narrative 
story 

W Narrative 

story 

K, T, C Multiple 

Choice 

 

 

Short 

answer 

4 

 

 

 

10 

8 

 

 

 

20 

8 

 

 

 

20 

0-1 

 

 

 

0-1 

5. Description of 

a place 

- To be able to 

identify 

information in a 

description of a 

place 

W Expository K, T, C Multiple 

choice 

10 16 20 0-1 

Total 41 100 100  
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       2.3 สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษตามตารางก าหนดแบบ 
ทดสอบ โดยเป็นแบบทดสอบแบบปรนยัเลือกตอบ จ านวน 60 ขอ้ แบบทดสอบแบบเขียนตอบสั้นๆ 
10 ขอ้ และ ขอ้สอบแบบเขียนบรรยาย 1 ขอ้ 

  3. น าแบบทดสอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์การสอนภาษาองักฤษตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ภาษาและความเท่ียงตรงตามเน้ือหา น าคะแนนท่ีไดแ้ต่ละขอ้มาหาค่าเฉล่ีย โดยใชสู้ตรวิธีหาค่าความ
สอดคลอ้ง IOC แลว้แกไ้ขปรับปรุงขอ้สอบท่ีต ่ากว่าเกณฑต์ามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ผูเ้ช่ียวชาญ  โดยข้อสอบปรนัยจ านวน 60 ข้อมีค่าดรรชนีความสอดคลอ้งเท่ากับ 0.67 - 1 และ
ขอ้สอบขอ้เขียนมีค่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 แต่ขอ้สอบแบบเขียนตอบสั้นๆ มีค่าความสอดคลอ้ง
เท่ากบั 0 โดยผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะว่าเน้ือเร่ืองยาวเกินไป ไม่เหมาะสมกบัเวลา จึงไดป้รับ
เน้ือหาให้สั้นล งจากนั้นน าแบบทดสอบท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ให้อาจารยเ์จา้ของภาษาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของภาษา 

  4.  น าแบบทดสอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไป
ทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 3 คน เพ่ือดูความเหมาะสม
ดา้นเวลา ความชดัเจนของค าสั่ง ความยากง่ายของภาษา จากนั้นปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสม โดย
พิจารณาเร่ืองภาษาท่ีใช้ในค าสั่ง ค  าถาม ตวัลวง และตวัเลือกท่ีถูก แลว้จึงน าไปใชก้บันักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 60 คน เพื่อท าการวิเคราะห์ขอ้สอบหาค่าความยาก
ง่าย ค่าอ  านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ  

5. การตรวจแบบทดสอบแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

                   5.1 การตรวจแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 

                 5.1.1 ตรวจให้คะแนน โดยขอ้ท่ีตอบถูกได ้1 คะแนน ขอ้ท่ีตอบผิดได ้0 คะแนน 
ท าการวิเคราะห์ขอ้สอบดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel และวิเคราะห์เป็นราย
ขอ้ว่ามีคุณลกัษณะเหมาะสมเพียงใด โดยขอ้ท่ีเลือกควรมีค่าอ  านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป 
และมีความยากง่าย (p) อยูร่ะหว่าง 0.20 – 0.80 โดยแบบทดสอบท่ีไดม้ีความยากง่ายระหว่าง 0.37 – 
0.65 ค่าอ  านาจจ าแนกท่ีใชไ้ม่ถึง 0.20 จ านวน 12 ขอ้ จากนั้นคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีความยากง่าย และ
ค่าอ  านาจจ าแนกใชไ้ดม้า 30 ขอ้ โดยชุดแบบทดสอบท่ีไดม้ีค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.37 – 0.63 และ
มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.81  
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                  5.2  การตรวจแบบทดสอบแบบตอบสั้นๆ ขอ้ละ 1 คะแนน เป็นค าถามปลายปิด 
จ  านวน 10 ขอ้ เพื่อวดัความสามารถของนกัเรียนในการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของขอ้ความต่าง ๆ ใน
งานเขียน โดยแบบทดสอบท่ีไดม้ีความยากง่ายระหว่าง 0.33 – 0.50 ค่าอ  านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.22  

          5.3 การตรวจแบบทดสอบการเขียน 1 ขอ้  

           5.3.1. ในการตรวจมีผูต้รวจ 2 คน ไดแ้ก่ ผูว้ิจยั และอาจารยท่ี์มีประสบการณ์
การสอนภาษาองักฤษมาไม่น้อยกว่า 10 ปี เพื่อความเท่ียงตรงในการตรวจใหค้ะแนน โดยใชเ้กณฑ์
ใช้วิ ธีการประเมินแบบแยกส่วน (H. Jacobs et al., 1981 อ้างถึงใน Reid 1993 : 236-237) โดย
ประเมินจากองคป์ระกอบ 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เน้ือหา (content) การเรียบเรียง (organization) การใชค้  าศพัท์ 
(vocabulary) การใชภ้าษา (language use) และกลไกภาษา (mechanics) โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

ดา้นเน้ือหา (content) 

 30-27 เยีย่มยอดจนถึงดีมาก คือ มีความรู้ดี มีการน าเสนอประเด็นหลกัอยา่งสมเหตุสมผล 
  งานเขียนสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ท่ีก  าหนด 

26-22 ดีจนถึงปานกลาง คือ มีความรู้แน่นอนในเร่ืองท่ีเขียน มีขอบเขตเน้ือหาเหมาะสม 
การน าเสนอประเด็นหลกัยงัไม่สมบูรณ์ งานเขียนมีความสอดคลอ้งกบัหัวข้อท่ี
ก  าหนดแต่ขาดรายละเอียดสนบัสนุน 

21-17 พอใชจ้นถึงควรปรับปรุง คือ มีความรู้จ  ากดัในเร่ืองท่ีเขียน ไม่ค่อยสมเหตุสมผล 
การน าเสนอประเด็นหลกัไม่เหมาะสม 

16-13 ควรปรับปรุงอย่างมาก คือ ไม่มีความรู้ในเร่ืองท่ีเขียน ไม่สมเหตุสมผล ไม่
สอดคลอ้ง หรือไม่สามารถประเมินได ้

ดา้นการเรียบเรียง (organization) 

20-18 ระดับเยี่ยมยอดจนถึงดีมาก คือ ใช้ภาษาสละสลวย ถ่ายทอดความคิดไดช้ดัเจน 
กระชบั เรียบเรียงดี มีล  าดบัสมเหตุสมผล มีความเป็นเอกภาพ 

17-14 ดีจนถึงปานกลาง คือ ใช้ภาษาไม่สละสลวยนัก การเรียบเรียงยงัไม่ค่อยดีแต่ยงั
น าเสนอใจความส าคญัไดช้ดัเจน รายละเอียดสนับสนุนไม่พอเพียง สมเหตุสมผล
แต่ล  าดบัขั้นตอนไม่สมบูรณ์ 
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13-10 พอใชจ้นถึงควรปรับปรุง คือ ไม่สละสลวย มีความสบัสนหรือไม่สมัพนัธก์นั ขาด
ล าดบัขั้นตอนและการด าเนินเร่ืองท่ีสมเหตุสมผล 

9-7 ควรปรับปรุงอยา่งมาก คือ ไม่สามารถส่ือความคิดได ้ขาดการเรียบเรียบ หรือไม่
สามารถประเมินได ้

ดา้นการใชค้  าศพัท ์(vocabulary) 

20-18 ระดบัเยีย่มยอดจนถึงดีมาก คือ ใชค้  าศพัทไ์ดเ้ช่ียวชาญ เลือกใชค้  าและส านวนไดม้ี
ประสิทธิภาพ มีความเช่ียวชาญในการสร้างค า ระดบัภาษาเหมาะสม 

17-14 ดีจนถึงปานกลาง เลือกใชศ้พัทไ์ดใ้นระดบัพอสมควร มีขอ้ผดิพลาดในการใชศ้พัท์
และส านวนบา้ง แต่พอเขา้ใจได ้

13-10 พอใชจ้นถึงควรปรับปรุง คือ ใชค้  าศพัทจ์  ากดั มีขอ้ผดิพลาดมาก ส่ือความหมาย 

สบัสนหรือยากท่ีจะเขา้ใจ 

9-7 ควรปรับปรุงอย่างมาก คือ จ  าเป็นตอ้งมีการแปล ไม่ค่อยมีความรู้เก่ียวกบัศพัท์
ภาษาองักฤษ หรือไม่สามารถประเมินได ้

 ดา้นการใชภ้าษา (language use) 

25-22 ระดับเยี่ยมยอดจนถึงดีมาก คือ ใช้ประโยคความซ้อนและมีประสิทธิภาพ มี
ขอ้ผดิพลาดเลก็นอ้ยในเร่ืองความสอดคลอ้งประธานกริยา กาล จ  านวน ล  าดบัหรือ
การใชค้  า ค  าน าหนา้นาม สรรพนาม บุพบท 

21-18 ดีจนถึงปานกลาง ใชป้ระโยคความเดียวแต่มีประสิทธิภาพ มีขอ้ผิดพลาดเลก็นอ้ย
ในการใช้ภาษาซับซ้อน มีข้อผิดพลาดหลายท่ีในเร่ืองความสอดคลอ้งประธาน
กริยา กาล จ  านวน ล  าดบัหรือการใชค้  า ค  าน าหนา้นาม สรรพนาม บุพบท 

17-11 พอใชจ้นถึงควรปรับปรุง คือ มีขอ้ผิดพลาดส าคญัในการใชป้ระโยคความเดียว/
ความซอ้น มีขอ้ผิดพลาดมากในเร่ืองประโยคปฏิเสธ การเห็นดว้ย กาล จ  านวน 
ล  าดบัหรือการใชค้  า ค  าน าหน้านาม สรรพนาม สรรพนาม ประโยคไม่สมบูรณ์ 
ใจความซ ้าซอ้น มีความหมายสบัสน   

10-5 ควรปรับปรุงอย่างมาก คือ ไม่มีความรู้เร่ืองการเขียนประโยค มีขอ้ผิดพลาดมาก 
ส่ือสารไม่ได ้หรือไม่สามารถประเมินได ้
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 ดา้นกลไกภาษา (mechanics) 

5 ระดบัเยี่ยมยอดจนถึงดีมาก คือ ใชไ้ดแ้ม่นย  าตามกฎเกณฑ์ แทบไม่มีขอ้ผิดพลาด
ในการสะกด เคร่ืองหมายวรรคตอน การใชอ้กัษรพิมพใ์หญ่ การยอ่หนา้  

4 ดีจนถึงปานกลาง มีขอ้ผิดพลาดไม่มากนักในเร่ืองการสะกด  เคร่ืองหมายวรรค
ตอน การใชอ้กัษรพิมพใ์หญ่ การยอ่หนา้ แต่ส่ือความหมายไดเ้ขา้ใจ 

3 พอใช้จนถึงควรปรับปรุง คือมีข้อผิดพลาดมากในเร่ืองการสะกด  เคร่ืองหมาย
วรรคตอน การใชอ้กัษรพิมพใ์หญ่ การย่อหน้า ลายมือไม่สวย ส่ือความหมายได้
สบัสน 

2 ควรปรับปรุงอยา่งมาก คือ ไม่รู้เร่ืองกฎเกณฑก์ารเขียน เต็มไปดว้ยขอ้ผดิพลาดใน
เร่ืองการสะกด  เคร่ืองหมายวรรคตอน การใชอ้กัษรพิมพใ์หญ่ การยอ่หนา้ ลายมือ
อ่านไม่ออก หรือไม่สามารถประเมินได ้

                 5.2.2 ตรวจความสอดคลอ้งของการให้คะแนนโดยผูต้รวจทั้ง 2 คน โดยหาค่า
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) ได้ค่าเท่ากับ 0.883 
แสดงว่าผลการตรวจใหค้ะแนนโดยผูต้รวจ 2 คนเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

                   5.2.3 น าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินของผูต้รวจทั้ง 2 คน มาหาค่าเฉล่ียเพ่ือเป็น
คะแนนในการท าแบบทดสอบการเขียนของนกัเรียน 

      5.2.4 น าขอ้สอบท่ีปรับปรุงแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในการทดลองภาคสนาม
เพ่ือน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการด าเนินการขั้นต่อไป 

 2) แบบวดัความคิดเห็น 

 ในการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน 
ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาความคิดเห็นท่ีนักเรียนมีต่อแบบฝึก เพื่อน ามาปรับปรุงแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (rating 
scale) ดงัน้ี 

 1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบวดัความคิดเห็นตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert rating) 

 2.สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีนกัเรียนมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ
ตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน เพื่อน าไปสอบถามหลงัจากใชแ้บบฝึก สร้างขอ้ความท่ีแสดงความ
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คิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใช้แบบฝึก จ  านวน 13 ข้อ ประกอบด้วย ด้านเน้ือหาของแบบฝึก 
ลกัษณะส่ือในแบบฝึก กิจกรรมในแบบฝึก และประโยชน์ของแบบฝึก มีเกณฑใ์หเ้ลือก 5 ระดบั คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยมาก 

 การก าหนดค่าระดบัมีดงัน้ี 

  มากท่ีสุด ใหค่้าระดบั เท่ากบั  5 

  มาก   ใหค่้าระดบั เท่ากบั 4 

  ปานกลาง ใหค่้าระดบั เท่ากบั 3 

  นอ้ย  ใหค่้าระดบั เท่ากบั 2 

  นอ้ยท่ีสุด ใหค่้าระดบั เท่ากบั 1 

 3. น าค  าถามท่ีสร้างข้ึนในแบบสอบถามไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 
ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของค าถามและรูปแบบภาษา และน ามาหาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 

 4. ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 

 5. น าแบบทดสอบความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 3 คน และการทดลองกลุ่ม จ านวน 10 คน โดยใหน้กัเรียนท าแบบสอบถามหลงัการ
ท าแบบฝึกแต่ละบท แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 6. น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีไดไ้ปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง โดยให้ท าแบบสอบถามหลงั
การท าแบบฝึก 

 การทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 
 การทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน (ชยัยงค์ พรหมวงศ ์
และคณะ, 2520 : 137-139) ไดแ้ก่ แบบเด่ียว แบบกลุ่ม และภาคสนาม โดยแบบเด่ียวเป็นการทดลอง
กบัผูเ้รียน 1 คน โดยใชเ้ด็กอ่อน ปานกลาง และ เก่ง รวมแลว้เป็นนกัเรียน 3 คน และเน่ืองจากการใช้
แบบฝึกมีกิจกรรมขั้น Collaborative Writing ท่ีนกัเรียนตอ้งท างานเป็นกลุ่ม จึงสอนพร้อมกนั 3 คน 
ค านวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกจากขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-one Testing) 

นักเรียน 

คะแนนความสามารถทางการเขียน 
รวม ร้อยละ 

คะแนน
สอบหลงั
เรียน 

ร้อยละ บทที่ 
1 

บทที่ 
2 

บทที่ 
3 

บทที่ 
4 

บทที่ 
5 

10 10 10 10 10 50 100 50 100 

คนท่ี 1 9 9 9 8 9 44 88 46 92 

คนท่ี 2 8 7 8 7 7 37 74 37 74 

คนท่ี 3 7 7 7 6 7 34 68 34 68 

รวม 24 23 24 21 23 115 76.67 117 78.00 

  

จากตารางท่ี 3 พบว่าในขั้นทดลองรายบุคคลกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 3 คน 
พบว่านกัเรียนท าคะแนนจากภาระงานประจ าบททั้ง 5 บท ไดค้ะแนนรวม 115 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 150 คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 76.67 และนักเรียนท าคะแนนจาก
แบบทดสอบหลงัเรียน ไดค้ะแนน 117 คะแนน จากคะแนนเต็ม 150 คะแนน ประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ ์(E2) เท่ากบั 78.00   

จากนั้นทดลองแบบกลุ่มกบัผูเ้รียนจ านวน 10 คน โดยคละเด็กอ่อนและเด็กเก่ง ค  านวณหา
ประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุง 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกจากขั้นทดลองแบบกลุ่ม (Small Group Testing) 

นักเรียน 

คะแนนความสามารถทางการเขียน 
รวม ร้อยละ 

คะแนน
สอบหลงั
เรียน 

ร้อยละ บทที่ 
1 

บทที่ 
2 

บทที่ 
3 

บทที่ 
4 

บทที่ 
5 

10 10 10 10 10 50 100 50 100 

คนท่ี 1 9 8 9 8 9 43 86 43 86 

คนท่ี 2 8 8 8 7 8 39 78 41 82 

คนท่ี 3 8 7 8 7 8 38 76 38 76 
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกจากขั้นทดลองแบบกลุ่ม (Small Group Testing) 

นักเรียน 

คะแนนความสามารถทางการเขียน 
รวม ร้อยละ 

คะแนน
สอบหลงั
เรียน 

ร้อยละ บทที่ 
1 

บทที่ 
2 

บทที่ 
3 

บทที่ 
4 

บทที่ 
5 

10 10 10 10 10 50 100 50 100 

คนท่ี 4 7 7 8 7 7 36 72 38 76 

คนท่ี 5 8 8 8 7 8 39 78 36 72 

คนท่ี 6 8 8 8 8 8 40 80 41 82 

คนท่ี 7 8 7 8 7 7 37 74 35 70 

คนท่ี 8 7 7 8 7 8 37 74 34 68 

คนท่ี 9 8 7 8 7 8 38 76 35 70 

คนท่ี 10 8 7 8 7 7 37 74 36 72 

รวม 79 74 81 72 78 384 76.80 377 75.40 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่าในขั้นทดลองกลุ่มยอ่ยกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 10 คน 
พบว่านกัเรียนท าคะแนนจากภาระงานประจ าบททั้ง 5 บท ไดค้ะแนนรวม 384 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 500 คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 76.80 และนักเรียนท าคะแนนจาก
แบบทดสอบหลงัเรียน ไดค้ะแนน 377 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน ประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ ์(E2) เท่ากบั 75.40 

จากนั้นน าไปทดลองภาคสนามกบักลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 คน ในการทดลองภาคสนาม 
ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ One-group-pretest-posttest design ซ่ึงมี
รูปแบบ ดงัน้ี 
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สอบก่อน                                                  ทดลอง                                          สอบหลงั 

       T1                                                          X                                                      T2 

  T1   แทน การสอบก่อนการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการเขียน 

  X แทน การใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการเขียน 

  T2 แทน การสอบหลงัการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการเขียน 

 การทดลองภาคสนามมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ขั้นทดสอบก่อนเรียน ให้กลุ่มตวัอย่างจ  านวน 30 คน ท าแบบทดสอบวดัความสามารถ
ทางการเขียนก่อนเรียน (Pretest) ก่อนทดลองใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการเขียน 

 2. ขั้นการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการเขียน (Teaching experiment) ให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบ
ฝึกเสริมทกัษะการเขียน จ  านวน 5 บท และท าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะ
การเขียนหลงัท าแบบฝึกแต่ละบท รวมทั้งส้ิน 5 คร้ัง โดยแต่ละบทเร่ิมดว้ยกิจกรรม Inquiry ซ่ึงให้
นกัเรียนไดอ่้านงานเขียนในประเภทนั้น ๆ และตอบค าถามเพ่ือความเขา้ใจ จากนั้นในขั้น Modeling 
เป็นการน านักเรียนวิเคราะห์รูปแบบและภาษาท่ีใชใ้นการเขียนประเภทนั้น ๆ เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้เก่ียวกบัภาษาท่ีจะน าไปใชใ้นงานเขียน ต่อมาในขั้น Shared writing ครูกบันักเรียนร่วมกนั
วางแผนการเขียนเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวางแผนการเขียน จากนั้ นในขั้น 
Collaborative writing ให้นักเรียนจบัคู่กนัเขียนงานในแบบฝึก และสุดทา้ยขั้น Independent writing 
ใหน้กัเรียนเขียนภาระงานดว้ยตนเอง 

 3. ขั้นทดสอบหลงัเรียน (Posttest) ให้กลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 30 คน ท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการเขียนหลงัเรียน (Posttest) หลงัทดลองใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการเขียนจนครบ 
5 บท 

ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล มขีั้นตอน ดังนี ้

 1. ท าหนงัสือของอนุญาตจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ไปถึง โรงเรียนศรีวิชยั
วทิยา เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล 

 2. ใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 3. ให้นักเรียนกลุ่มตวัอยา่งท าแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอน
แบบอรรถฐาน จ านวน 5 บท เป็นเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง  โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสอน
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ตามหน่วยการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึน โดยเร่ิมจากขั้น Inquiry ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึก ซ่ึงนกัเรียน
ตอ้งอ่านเร่ืองและตอบค าถามเก่ียวกับผูเ้ขียน ผูอ่้านเป้าหมาย และจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน ท าให้
นกัเรียนไดว้ิเคราะห์บริบทของงานเขียน และรูปแบบภาษาท่ีใช ้ ต่อมาในขั้น Modeling ผูว้ิจยัไดใ้ห้
ผูเ้รียนศึกษาโครงสร้างของงานเขียน เพื่อให้ผูเ้รียนบอกองคป์ระกอบต่าง ๆ  ของงานเขียนได ้และ
ศึกษาโครงสร้างภาษาท่ีใชใ้นงานเขียนจาก Language Focus จากนั้นในขั้น Shared writing ผูว้ิจยัได้
ให้นักเรียนฝึกเขียน โดยในขั้นวางแผนงานเขียนไดร่้วมกนัวางแผนพร้อมกนัทั้งชั้นเรียน โดยให้
สถานการณ์ แลว้ร่วมกนัวิเคราะห์ว่าผูเ้ขียนคือใคร ผูรั้บสารคือใคร จุดมุ่งหมายในการเขียนคืออะไร  
และในขั้น Collaborative writing ให้นักเรียนท างานเป็นคู่ และร่วมกนัเขียนงานต่อเน่ืองจากท่ีได้
วางแผนในขั้น Shared writing ซ่ึงในขั้นน้ีนักเรียนได้มีโอกาสร่วมกันตัดสินใจเลือกภาษาท่ีจะ
น ามาใชใ้นงานเขียน โดยดูตวัอย่างจากเร่ืองท่ีไดอ่้านในขั้น Inquiry และ Language Focus และใน
ขั้นสุดทา้ยคือ Independent writing ให้นักเรียนท างานเขียนดว้ยตนเอง โดยก าหนดสถานการณ์ให้
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของงานเขียน ผูรั้บสาร และให้ผูเ้รียนเขียนร่าง
ขอ้ความสั้นๆ ตามหัวขอ้ท่ีก  าหนด ก่อนท่ีจะเร่ิมเขียน เพ่ือให้ผูเ้รียนมีขอ้มูลส าหรับไปใช้ในงาน
เขียน  

 4.  ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมี ต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
ภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน 

 5. ตรวจใหค้ะแนนแบบฝึกหดัรายบท เพื่อน าคะแนนไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกตามเกณฑ ์75/75 และหาค่าเฉล่ียของความคิดเห็นนกัเรียน 

 6. เม่ือด าเนินการสอนครบทั้ง 5 บทแลว้ ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั เร่ือง การสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ
ตามแนวการสอนแบบอรรถฐานส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา ผูว้ิจยั
ด  าเนินการ ดงัน้ี 

1. ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึก ผูว้ิจยัใชส้ถิติในการวิเคราะห์ค านวณหาค่าสถิติ
พ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ การหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึก
เสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานตามเกณฑ ์75/75 ใชสู้ตร E1/E2  
(ชยัยงค ์พรหมวงศ ์2520 : 136) ดงัน้ี 
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  สูตรท่ี 1 

                  ∑Xi 

E1 =        
       𝑁      

𝐴
    × 100 

เมื่อ  E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

Xi แทน คะแนนรวมของแบบฝึกทุกชุดของผูเ้รียนคนท่ี i 

   N แทน จ านวนนกัเรียน 

   A แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกทุกบทรวมกนั 

  สูตรท่ี 2 

                          ∑Fi 

E2 =        
       𝑁      

𝐵
    × 100 

  เมื่อ E2 แทน ประสิทธิภาพของผลสอบวดัความสามารถทางการเขียน 

หลงัเรียน  

   Fi แทน คะแนนรวมของผลสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนคนท่ี i 

   N แทน จ านวนนกัเรียน 

   B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลงัเรียน 

 2. ในการเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อน
และหลงัการใชแ้บบฝึกท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel เพื่อค  านวณหาค่า t-test 
แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั 

 3. ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีนกัเรียนมีต่อแบบฝึก ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 
ในการค านวณหาค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นท่ีผูเ้รียนมีต่อแบบฝึก  มีลกัษณะเป็นมาตราส่วน
แบบประเมินค่า โดยใชส้ถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นแปล
ความหมายโดยก าหนดเกณฑ์ตามแบบของ Likert (Likert, อา้งถึงใน Best และ Kahn, 1986 : 181) 
ดงัน้ี 
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 คะแนนเฉล่ีย 1.00 ≤  x̅ < 1.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการ
เขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

คะแนนเฉล่ีย 1.50 ≤  x̅ < 2.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการ
เขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานอยูใ่นระดบัพอใช ้

คะแนนเฉล่ีย 2.50 ≤  x̅ < 3.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการ
เขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 3.50 ≤  x̅ < 4.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการ
เขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานอยูใ่นระดบัดี 

คะแนนเฉล่ีย 4.50 ≤  x̅ < 5.00 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการ
เขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานอยูใ่นระดบัดีมาก 
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บทที่ 4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวจิยัเร่ือง “การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบ
อรรถฐานส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม” ผูว้จิยัได้

น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการ
เขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรี

วิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม ตามเกณฑม์าตรฐาน 75/75 โดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน 

 ตอนท่ี 2 น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของกลุ่ม

ตวัอย่างก่อนและหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบ
อรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม ท่ีผูว้ิจยัสร้าง

ข้ึน 

 ตอนท่ี 3 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความ

คิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบ

อรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม 

ตอนที่ 1 น าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
ภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน  

เพื่อตอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 คือ เพื่อสร้างและพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียน
ภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยั

วิทยา จงัหวดันครปฐม ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 75/75 ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการดงัต่อไปน้ี  

1. ใหก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน เขียนงานตามภาระงานทา้ยบทในแต่ละบท ทั้ง 5 บท ซ่ึง

แต่ละบทมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน จากนั้นน าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละของคะแนนและจดัล  าดบัคะแนนเฉล่ียของภาระงานประจ าบทของ
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แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ผลการวิเคราะห์ดงัแสดง

ในตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 คะแนนเฉล่ีย  (�̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละของคะแนนและล าดบั
คะแนนเฉล่ียของภาระงานประจ าบทของแบบฝึก 

บทท่ี เร่ือง คะแนน
เต็ม 

ค่า
คะแนน
เฉล่ีย 
(�̅�) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ร้อยละ 
(%) 

ล าดบั 

1 Résumé 10 7.87 0.68 78.67 1 

2 Application letter 10 7.40 0.72 74.00 4 

3 Pen pal letter 10 7.73 0.58 77.33 2 

4 Telling a story 10 7.17 0.75 71.67 5 

5 
Description of a 
place 10 7.67 0.61 76.67 3 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท าภาระงานประจ าบทหลงัจากเรียนโดยใชแ้บบฝึกในแต่
ละบท ไดค้ะแนนเฉล่ียตามล าดบัดงัต่อไปน้ี บทท่ีกลุ่มตวัอยา่งท าคะแนนไดสู้งสุดคือ บทท่ี 1 เร่ือง 

Résumé ไดค้ะแนน ร้อยละ 78.67 ล าดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ บทท่ี 3 เร่ือง Pen pal letter ไดค้ะแนน ร้อยละ 
77.33 ล  าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ บทท่ี 5 เร่ือง Description of a place ไดค้ะแนน ร้อยละ 76.67 ล าดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ 
บทท่ี 2 เร่ือง Application letter ไดค้ะแนน ร้อยละ 74.00 และบทท่ีกลุ่มตวัอยา่งท าคะแนนไดเ้ป็น

ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ บทท่ี 4 Telling a story ไดค้ะแนน โดยท าคะแนนได ้ร้อยละ 71.67 

2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการ
สอนแบบอรรถฐานส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม 
โดยเปรียบเทียบผลการเรียนดว้ยแบบฝึกและเก็บคะแนนทา้ยบท ซ่ึงเป็นภาระงานประจ าบทเรียน E1 
และจากผลการเรียนหลงัเรียนท่ีไดจ้ากการเก็บคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest) ดว้ยแบบฝึก
เสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน 

โดยน ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติตามเกณฑ ์75/75 โดยใชสู้ตร E1/E2 (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ, 

2520: 135-139) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 ค่าร้อยละของคะแนนรวมความสามารถทางการเขียนรายบท จ านวน 5 บท และค่าร้อยละ
ของคะแนนการท าแบบทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง 

นักเรียน 

คะแนนความสามารถทางการเขียน 
รวม ร้อยละ 

คะแนน
สอบหลงั
เรียน 

ร้อยละ 
บท
ที่ 1 

บทที่ 
2 

บทที่ 
3 

บทที่ 
4 

บทที่ 
5 

10 10 10 10 10 50 100 50 100 

คนท่ี 1 9 9 9 8 9 44 88 46 92 

คนท่ี 2 8 7 8 8 8 39 78 40 80 

คนท่ี 3 8 7 8 7 7 37 74 37 74 

คนท่ี 4 7 7 7 6 7 34 68 34 68 

คนท่ี 5 8 7 7 7 7 36 72 35 70 

คนท่ี 6 6 6 6 6 6 30 60 31 62 

คนท่ี 7 8 8 8 7 8 39 78 39 78 

คนท่ี 8 8 8 8 8 8 40 80 40 80 

คนท่ี 9 8 7 8 8 8 39 78 39 78 

คนท่ี 10 8 8 8 7 7 38 76 37 74 

คนท่ี 11 9 8 8 7 8 40 80 41 82 

คนท่ี 12 8 8 8 7 8 39 78 39 78 

คนท่ี 13 8 8 8 7 8 39 78 37 74 

คนท่ี 14 8 8 8 8 8 40 80 40 80 

คนท่ี 15 8 7 8 8 8 39 78 39 78 

คนท่ี 16 9 8 8 8 8 41 82 43 86 

คนท่ี 17 7 7 7 6 7 34 68 33 66 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) ค่าร้อยละของคะแนนรวมความสามารถทางการเขียนรายบท จ านวน 5 บท และค่า

ร้อยละของคะแนนการท าแบบทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง  

นักเรียน 

คะแนนความสามารถทางการเขียน 

รวม ร้อยละ 

คะแนน
สอบหลงั
เรียน ร้อยละ 

บทที่ 
1 

บทที่ 
2 

บทที่ 
3 

บทที่ 
4 

บทที่ 
5 

10 10 10 10 10 50 100 50 100 

คนท่ี 18 8 8 8 8 8 40 80 42 84 

คนท่ี 19 7 8 8 8 8 39 78 38 76 

คนท่ี 20 8 8 8 7 8 39 78 40 80 

คนท่ี 21 7 6 7 6 7 33 66 32 64 

คนท่ี 22 8 7 8 8 8 39 78 39 78 

คนท่ี 23 8 7 8 7 8 38 76 38 76 

คนท่ี 24 8 7 7 8 8 38 76 36 72 

คนท่ี 25 7 6 7 6 7 33 66 34 68 

คนท่ี 26 8 7 8 7 8 38 76 36 72 

คนท่ี 27 8 8 8 7 7 38 76 38 76 

คนท่ี 28 7 7 7 6 7 34 68 35 70 

คนท่ี 29 8 7 8 7 8 38 76 38 76 

คนท่ี 30 9 8 8 7 8 40 80 41 82 

รวม 236 222 232 215 230 1135 75.67 1137 75.80 

 

จากผลในตารางท่ี 6 แสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งท าคะแนนรวมจากการท างานเขียนทา้ย
แบบฝึกรายบท จ านวน 5 บท โดยรวมไดค้ะแนน 1,135 จากคะแนนเต็ม 1,500 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 75.67 และท าคะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนได ้1,137 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,500 คะแนน 
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คิดเป็นร้อยละ 75.80 ซ่ึงน ามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ
ตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน สรุปไดว้่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียน
ภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานในขั้นทดลองภาคสนาม E1/E2 เท่ากบั 75.67/75.80 ซ่ึง
ตรงกบัเกณฑ ์ 75/75 ท่ีตั้งไว ้ แสดงว่าแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอน
แบบอรรถฐานมีประสิทธิภาพดี ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1 

ตอนที่ 2 น าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษ
ของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอน
แบบอรรถฐาน 

เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 2 คือ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนว
การสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ใหก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 30 คน ท าแบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียน
ภาษาองักฤษ ทั้งก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอน
แบบอรรถฐาน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบจ านวน 41 ขอ้ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบฉบบั
เดียวกนั จากนั้นน าแบบทดสอบมาตรวจใหค้ะแนน 

2. น าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์ผลต่างของคะแนน (D) ของแบบทดสอบก่อนและหลงัการใช้
แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน และน าคะแนนท่ีไดจ้าก
การทดสอบทั้งสองคร้ังมาเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษ ซ่ึงผลการวิเคราะห์
แสดงในตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7 คะแนนความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อน
เรียนและหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเรียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน 
และผลต่างคะแนน (D) ของแบบทดสอบของนกัเรียน 
นักเรียน
คนที ่

คะแนน (50 คะแนน) ผลต่าง 

(D) 

นักเรียน
คนที ่

คะแนน (50 คะแนน) ผลต่าง 

(D) ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 37 46 9 16 30 43 13 

2 32 40 8 17 28 33 5 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) คะแนนความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเรียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถ
ฐาน และผลต่างคะแนน (D) ของแบบทดสอบของนกัเรียน 

นักเรียน
คนที ่

คะแนน (50 คะแนน) ผลต่าง 

(D) 

นักเรียน
คนที ่

คะแนน (50 คะแนน) ผลต่าง 

(D) ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 

3 30 37 7 18 29 42 13 

4 24 34 10 19 27 38 11 

5 28 35 7 20 30 40 10 

6 24 31 7 21 22 32 10 

7 29 39 10 22 29 39 10 

8 31 40 9 23 29 38 9 

9 30 39 9 24 26 36 10 

10 24 37 13 25 25 34 9 

11 27 41 14 26 26 36 10 

12 27 39 12 27 26 38 12 

13 26 37 11 28 21 35 14 

14 29 40 11 29 29 38 9 

15 30 39 9 30 31 41 10 

คะแนนต ่าสุด 21 31 10 

คะแนนสูงสุด 37 46 9 

 

จากตารางท่ี 7 แสดงใหเ้ห็นว่า คะแนนความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียน
ทุกคนสูงข้ึนหลงัจากไดรั้บการสอนดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอน
แบบอรรถฐาน  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา โดยค่าผลต่างของ
คะแนนสูงสุดเท่ากบั 9 และต ่าสุดมค่ีาเท่ากบั 10 จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน 



 
78 

 

ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงัการใช้
แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน 

 คะแนนเต็ม ค่าเฉล่ีย x̅ S.D. t df Sig 

ก่อนเรียน 50 27.87 3.22 25.665* 29 0.000 

หลงัเรียน 50 37.90 3.29 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05          
 
จากตารางท่ี 8 พบว่า  การทดสอบมีคะแนนเฉล่ียของความสามาถทางการเขียนภาษาองักฤษ

ของกลุ่มตวัอยา่งหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (sig = .000 < .05) 
โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉล่ียเท่ากบั 27.87 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.22 และมีคะแนน
หลงัเรียนเฉล่ียเท่ากบั 37.90 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.29 จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน และ
ค่าสถิติ t ท่ีไดจ้ากการค านวณ มค่ีาเท่ากบั 25.665 สรุปไดว้า่ ความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษ
หลงัเรียนดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานสูงกว่าก่อน
เรียน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 2 
 
ตอนที่ 3 น าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลคะแนนความคดิเหน็จากแบบสอบถามความคดิเห็นของ
กลุ่มตวัอย่างที่มต่ีอแบบฝึกเสริมทักษะการเขยีนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน 

เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 3 คือ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม ท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตาม
แนวการสอนแบบอรรถฐาน ผูว้จิยัใหน้กัเรียนจ านวน 30 คน ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อ
แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ดา้นเน้ือหา กิจกรรม 
และคุณประโยชน์ จ  านวน 13 ขอ้ จากนั้นน าค่าระดบัท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงผลวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9 ค่าระดบัเฉล่ีย �̅� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นท่ีมีแบบฝึกเสริมทกัษะการ
เขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน จ านวน 5 บท 

รายการประเมนิ บท
ที่ 1 2 3 4 5 ค่าเฉลีย่

รวม 

แปล
ความ
หมาย 

ล าดับ 

ด้านเน้ือหา 

1. เน้ือหามีความยากง่าย
สอดคลอ้งกบัระดบัชั้น
เรียน 

x̅ 3.47 3.80 4.20 4.27 3.93 3.93 
ดี 3 

S.D. 0.63 0.66 0.66 0.69 0.58 0.70 

2. เน้ือหามีปริมาณ
เหมาะสมกบัเวลาเรียน 

x̅ 3.73 3.97 4.13 4.27 3.87 3.99 
ดี 2 

S.D. 0.69 0.76 0.63 0.69 0.63 0.70 

3. เน้ือหามีความ
เก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์
ในชีวิตประจ าวนั 

x̅ 4.07 4.20 4.40 4.27 4.00 4.19 
ดี 1 

S.D. 0.78 0.66 0.62 0.69 0.64 0.69 

สรุปรายด้าน 
x̅ 3.76 3.99 4.24 4.27 3.93 4.04 

ดี I 
S.D. 0.74 0.71 0.64 0.68 0.61 0.70 

ด้านกจิกรรม 

4. การใชค้  าถามใน
กิจกรรมขั้น Inquiry ช่วย
ใหผู้เ้รียนมีแนวทางว่า
ควรอ่านเพ่ือหาขอ้มูล
อะไรจากเร่ือง และท าให้
มีความเขา้ใจจุดมุ่งหมาย
และลกัษณะงานเขียนท่ี
ตอ้งท า 

x̅ 3.80 3.80 4.20 4.27 3.93 4.00 

ดี 2 

S.D. 0.66 0.66 0.66 0.69 0.58 0.68 

5. กิจกรรมขั้น Modeling 
ช่วยใหเ้ขา้ใจรูปแบบ
และองคป์ระกอบของ
งานเขียนท่ีตอ้งท า 

x̅ 3.47 3.87 4.20 4.27 3.93 3.95 ดี 6 

S.D. 0.63 0.73 0.66 0.69 0.58 0.71 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) ค่าระดบัเฉล่ีย x̅ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นท่ีมีแบบฝึกเสริมทกัษะการ
เขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน จ านวน 5 บท (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
บท
ที่ 1 2 3 4 5 

ค่าเฉลีย่
รวม 

แปล
ความ
หมาย 

ล าดับ 

6. กิจกรรมขั้น Shared 
Writing ช่วยใหเ้ขา้ใจ
ขั้นตอนการวางแผนงาน
เขียน และสามารถ
วางแผนโครงร่างของ
งานเขียนได ้

x̅ 3.63 3.87 4.20 4.13 3.93 3.95 

ดี 5 

S.D. 0.56 0.63 0.66 0.73 0.58 0.66 

7. กิจกรรมขั้น 
Collaborative Writing 
ผูเ้รียนมีโอกาสได้
ปรึกษากบัเพื่อนระหว่าง
กระบวนการเขียน ช่วย
ใหเ้ขียนไดง่้ายข้ึน 

x̅ 3.87 3.93 4.20 4.27 3.93 4.04 

ดี 1 

S.D. 0.63 0.69 0.66 0.69 0.58 0.66 

8. กิจกรรมขั้น 
Independent Writing 
ผูเ้รียนสามารถวาง
แผนการเขียนดว้ยตนเอง 
โดยใชค้วามรู้ท่ีไดจ้าก
ขั้นต่าง ๆ ท่ีผา่นมา 

x̅ 3.53 3.87 4.20 4.27 3.93 3.96 

ดี 4 

S.D. 0.63 0.63 0.66 0.69 0.58 0.68 

9. กิจกรรมแต่ละขั้นมี
ความสอดคลอ้งกนั และ
ช่วยส่งเสริมใหเ้ขา้ใจ
กระบวนการเขียน 

x̅ 3.67 3.87 4.20 4.20 3.93 3.97 
ดี 3 

S.D. 0.61 0.63 0.66 0.66 0.58 0.65 

สรุปรายด้าน 
x̅ 3.66 3.87 4.20 4.23 3.93 3.98 

ดี II 
S.D. 0.63 0.66 0.66 0.69 0.58 0.67 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) ค่าระดบัเฉล่ีย x̅ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นท่ีมีแบบฝึกเสริมทกัษะการ
เขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน จ านวน 5 บท (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ บท
ที่ 1 2 3 4 5 ค่าเฉลีย่

รวม 

แปล
ความ
หมาย 

ล าดับ 

ด้านคุณประโยชน์ 

10. แบบฝึกช่วยให้
สามารถวิเคราะห์
ประเภทของงานเขียน 
จุดมุ่งหมาย ผูรั้บสาร 
และรูปแบบของงาน
เขียนได ้

x̅ 3.47 3.87 4.20 4.27 3.93 3.95 ดี 4 

S.D. 0.63 0.63 0.66 0.69 0.58 0.69 

11. แบบฝึกช่วยใหเ้ขา้ใจ
กระบวนการเขียน ตั้งแต่
การวิเคราะห์ประเภท
ของงานเขียน 
จุดมุ่งหมาย ผูรั้บสาร 
รูปแบบของงานเขียน 
และสามารถเร่ิมวาง
แผนการเขียนไดด้ว้ย
ตนเอง 

x̅ 3.40 3.87 4.20 4.27 4.20 3.99 

ดี 2 

S.D. 0.62 0.63 0.66 0.69 0.66 0.72 

12. แบบฝึกช่วยให้
ผูเ้รียนมีตน้แบบในการ
เขียน ทั้งในเร่ืองรูปแบบ
และภาษา จึงท าใหก้าร
เขียนง่ายข้ึน 

x̅ 3.53 3.87 4.20 4.27 3.93 3.96 
ดี 3 

S.D. 0.63 0.63 0.66 0.69 0.58 0.68 

13. ผูเ้รียนสามารถน า
ความรู้เก่ียวกบั
กระบวนการเขียนท่ีได้
จากแบบฝึกไป
ประยกุตใ์ชก้บังานเขียน
ประเภทอ่ืน ๆ ได ้

x̅ 3.47 4.20 4.20 4.27 3.93 4.01 ดี 1 

S.D. 0.63 0.66 0.66 0.69 0.58 0.70 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) ค่าระดบัเฉล่ีย x̅ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นท่ีมีแบบฝึกเสริมทกัษะการ
เขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน จ านวน 5 บท (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ บท
ที่ 1 2 3 4 5 ค่าเฉลีย่

รวม 

แปล
ความ
หมาย 

ล าดับ 

สรุปรายด้าน 
x̅ 3.47 3.95 4.20 4.27 4.00 3.98 

ดี II 
S.D. 0.62 0.65 0.66 0.68 0.61 0.70 

สรุปโดยรวม 
x̅ 3.62 3.92 4.21 4.25 3.95 3.99 

ดี  
S.D. 0.66 0.67 0.65 0.68 0.59 0.69 

 
จากตารางท่ี 9 พบว่า นกัเรียนมคีวามคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ

ตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา โดย
เฉล่ียเท่ากบั 3.99 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69 จึงสรุปไดว้่านกัเรียนมคีวามคิดเห็นท่ีดีต่อ
แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน นอกจากน้ี การศึกษาความคิดเห็นของ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา ดา้น
กิจกรรม และดา้นคุณประโยชน์ ผูว้ิจยัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 1.โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตาม
แนวการสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา อยูใ่นระดบั
ดี สามารถเรียงล  าดบัค่าเฉล่ียรวมในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี ล าดบัท่ี 1 ดา้นเน้ือหา (x̅ = 4.04, S.D. = 0.70) 
ล าดบัท่ี 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากนั ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม (x̅ = 3.98, S.D. = 0.67) และดา้นคุณประโยชน์ (x̅= 
3.98, S.D. = 0.70) 

 2. พิจารณาระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ สามารถเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย
ดงัน้ี 

     2.1 ดา้นเน้ือหาในแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ 
สามารถเรียงล  าดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ขอ้ท่ี 3 เน้ือหามีความเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั (x̅ = 4.19, S.D. = 0.69)     ขอ้ท่ี 2 เน้ือหามีปริมาณเหมาะสมกบัเวลาเรียน (x̅ = 3.99, 
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S.D. = 0.70) และขอ้ท่ี 1 เน้ือหามีความยากง่ายสอดคลอ้งกบัระดบัชั้นเรียน (x̅ = 3.93, S.D. = 0.70) 
สรุปว่านกัเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นเน้ือหาในแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษใน
ระดบัดี 

     2.2 ดา้นกิจกรรมในแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ 
สามารถเรียงล  าดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ขอ้ท่ี 7 กิจกรรมขั้น Collaborative Writing ผูเ้รียนมี
โอกาสไดป้รึกษากบัเพ่ือนระหว่างกระบวนการเขียน ช่วยใหเ้ขียนไดง่้ายข้ึน (x̅ = 4.04, S.D. = 0.66) 
ขอ้ท่ี 4 การใชค้  าถามในกิจกรรมขั้น Inquiry ช่วยใหผู้เ้รียนมีแนวทางว่าควรอ่านเพื่อหาขอ้มูลอะไร
จากเร่ือง และท าใหม้ีความเขา้ใจจุดมุ่งหมายและลกัษณะงานเขียนท่ีตอ้งท า (x̅ = 4.00, S.D. = 0.68) 
ขอ้ท่ี 9 กิจกรรมแต่ละขั้นมีความสอดคลอ้งกนั และช่วยส่งเสริมใหเ้ขา้ใจกระบวนการเขียน (x̅ = 
3.97, S.D. = 0.65) ขอ้ท่ี 8 กิจกรรมขั้น Independent Writing ผูเ้รียนสามารถวางแผนการเขียนดว้ย
ตนเอง โดยใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากขั้นต่าง ๆ  ท่ีผา่นมา (x̅ = 3.96, S.D. = 0.68)  ขอ้ท่ี 6 กิจกรรมขั้น Shared 
Writing ช่วยใหเ้ขา้ใจขั้นตอนการวางแผนงานเขียน และสามารถวางแผนโครงร่างของงานเขียนได ้
(x̅ = 3.95, S.D. = 0.66)   และขอ้ท่ี 5 กิจกรรมขั้น Modeling ช่วยใหเ้ขา้ใจรูปแบบและองคป์ระกอบ
ของงานเขียนท่ีตอ้งท า (x̅ = 3.95, S.D. = 0.71)  สรุปว่านกัเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นกิจกรรม
ในแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในระดบัดี 

 2.3 ดา้นคุณประโยชน์ในแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ 
สามารถเรียงล  าดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ขอ้ท่ี 13 ผูเ้รียนสามารถน าความรู้เก่ียวกบักระบวนการ
เขียนท่ีไดจ้ากแบบฝึกไปประยกุตใ์ชก้บังานเขียนประเภทอ่ืน ๆ ได ้(x̅ = 4.01, S.D. = 0.70) ขอ้ท่ี 11 
แบบฝึกช่วยใหเ้ขา้ใจกระบวนการเขียน ตั้งแต่การวิเคราะห์ประเภทของงานเขียน จุดมุ่งหมาย ผูรั้บ
สาร รูปแบบของงานเขียน และสามารถเร่ิมวางแผนการเขียนไดด้ว้ยตนเอง (x̅ = 3.99, S.D. = 0.72) 
ขอ้ท่ี 12 แบบฝึกช่วยใหผู้เ้รียนมีตน้แบบในการเขียน ทั้งในเร่ืองรูปแบบและภาษา จึงท าใหก้ารเขียน
ง่ายข้ึน (x̅ = 3.96, S.D. = 0.68) และขอ้ท่ี 10 แบบฝึกช่วยใหส้ามารถวิเคราะห์ประเภทของงานเขียน 
จุดมุ่งหมาย ผูรั้บสาร และรูปแบบของงานเขียนได ้ (x̅ = 3.95, S.D. = 0.69) สรุปว่านกัเรียนมคีวาม
คิดเห็นเก่ียวกบัดา้นคุณประโยชน์ของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในระดบัดี 

 3. เมื่อพิจารณาระดบัความคิดเห็นเฉล่ียของแต่ละบท สามารถเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย
ดงัน้ี บทท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงสุด ไดแ้ก่ บทท่ี 4 เร่ือง Telling a story (x̅ = 4.25, S.D. = 0.68) 
ล าดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ บทท่ี 3 เร่ือง Pen pal letter (x̅ = 4.21, S.D. = 0.65) ล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ บทท่ี 5 เร่ือง 
Description of a place  (x̅ = 3.95, S.D. = 0.59)  ล าดบัท่ี 4     ไดแ้ก่ บทท่ี 2 เร่ือง Application Letter 
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(x̅ = 3.92, S.D. = 0.67) และล าดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ บทท่ี 1 เร่ือง Résumé (x̅ = 3.62, S.D. = 0.66) สรุปว่า
นกัเรียนมคีวามคิดเห็นต่อแบบฝึกแต่ละบทในระดบัดี 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียน
ภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยั
วิทยา ทั้ง 5 บท พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียน
ภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยั
วิทยา อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ซ่ึงหมายความว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นท่ีดีต่อแบบ
ฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 3 
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บทที่ 5  
สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง “การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบ
อรรถฐานส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม” มี
วตัถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการ
สอนแบบอรรถฐาน 2) เพือ่เปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนก่อนและ
หลงัใช้แบบฝึกหัด และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีนักเรียนมีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน

ภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน โดยเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) 
แบบ One-group Pretest Posttest Design (บ ารุง โตรัตน์, 2534 : 29-31) โดยกลุ่มตวัอย่างใชว้ิธีการ
สุ่มอยา่งง่าย โดยเลือกนกัเรียน 1 หอ้งเรียน ซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2559 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา อ  าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม จ านวน 30 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

 1. แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน จ านวน 5 บท 

ซ่ึงมีภาระงานทา้ยบทเป็นงานเขียนทุกบท 

 2. แบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึก
เสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน จ านวน 1 ฉบบั ประกอบดว้ย

ขอ้สอบ 41 ขอ้ 

 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ
ตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน จ านวน 13 ขอ้ ประกอบดว้ย ดา้นเน้ือหา 3 ขอ้ ดา้นกิจกรรม 6 ขอ้ 

และดา้นคุณประโยชน์ 4 ขอ้ 

การด าเนินการทดลอง 

ผูว้ิจัยด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
แบ่งเป็นระยะเวลาก่อนการทดลอง (Pretest) 1 สัปดาห์ ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ และ
ระยะเวลาหลงัการทดลอง (Posttest) 1 สปัดาห์ รวมทั้งส้ิน 10 สปัดาห์    คือระหว่างวนัท่ี 4 มกราคม 

ถึงวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ผูว้ิจยัเร่ิมด าเนินการทดลองโดยการปฐมนิเทศนกัเรียนก่อนการเรียนจริง
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เพ่ือให้นักเรียนเขา้ใจขั้นตอนในการเขียนตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน และกิจกรรมท่ีนกัเรียน
จะต้องท าในแต่ละบท จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียน
ภาษาอังกฤษท่ีผูว้ิจัยพัฒนาและผ่านการหาคุณภาพแล้ว เพื่อว ัดความสามารถทางการเขียน

ภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่างก่อนเรียน แลว้ให้กลุ่มตวัอย่างเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการ
เขียนภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน และท าภาระงานทา้ยบทของแต่ละบทจนครบ 5 บท โดยบทท่ี 1 
ใชเ้วลา 2 คาบเรียน บทท่ี 2 ใชเ้วลา 3 คาบเรียน บทท่ี 3 ใชเ้วลา 3 คาบเรียน บทท่ี 4 ใชเ้วลา 4 คาบ
เรียน และบทท่ี 5 ใชเ้วลา 4 คาบเรียน รวมเป็น 16 คาบเรียน คาบเรียนละ 55 นาที เมื่อจบแต่ละบท
ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามความคิดท่ีมีต่อแบบฝึกบทนั้ น จากนั้ นให้กลุ่มตัวอย่างท า
แบบทดสอบหลงัเรียน เพื่อวดัความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษ โดยใช้แบบทดสอบชุด

เดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน ผูว้ิจ ัยน าคะแนนท่ีได้จากการท าภาระงานท้ายบททั้ง 5 บท 
คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน และขอ้มูลจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นมาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน กล่าวคือ หาประสิทธิภาพของแบบฝึก
เสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา โดยใชเ้กณฑ ์75/75 จากสูตร E1/E2 (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ, 2520: 

135-139) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้
แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยใช้สถิติแบบ  Dependent t-test และเพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา ท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียน
ภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานโดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนแบบ

ประเมินค่า สถิติท่ีใช ้คือ ค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้แปลความหมายตาม
ค่าระดบัตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

สรุปผลการวจิยั 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 1. แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานท่ีพฒันาข้ึน มี

ประสิทธิภาพเท่ากบั 75.67/75.80 แสดงว่าแบบฝึกมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์75/75 
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 2. ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษหลังใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
ภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานสูงกว่าความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษก่อน

ใชแ้บบฝึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3. กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการ
สอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 
3.99 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 จึงสรุปไดว้่านักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อแบบฝึก
เสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน นอกจากน้ี จากการศึกษาความ

คิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา ดา้นกิจกรรม และดา้นคุณประโยชน์ ผูว้ิจยั

สรุปไดด้งัน้ี 

3.1โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ
ตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา อยูใ่น
ระดบัดี สามารถเรียงล  าดบัค่าเฉล่ียรวมในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี ล าดบัท่ี 1 ดา้นเน้ือหา (x̅ = 4.04, S.D. = 
0.70) ล าดบัท่ี 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากนั ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม (x̅ = 3.98, S.D. = 0.67) และดา้นคุณประโยชน ์
(x̅= 3.98, S.D. = 0.70) 

3.2 พิจารณาระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ สามารถเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย
ดงัน้ี 

     3.2.1 ดา้นเน้ือหาในแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ 
สามารถเรียงล  าดับจากมากไปน้อยได้ดังน้ี ข้อท่ี 3 เน้ือหามีความเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั (x̅ = 4.19, S.D. = 0.69) ขอ้ท่ี 2 เน้ือหามีปริมาณเหมาะสมกบัเวลาเรียน (x̅ = 3.99, 
S.D. = 0.70) และขอ้ท่ี 1 เน้ือหามีความยากง่ายสอดคลอ้งกบัระดบัชั้นเรียน (x̅ = 3.93, S.D. = 0.70) 
สรุปว่านักเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นเน้ือหาในแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษใน
ระดบัดี 

     3.2.2 ดา้นกิจกรรมในแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ 
สามารถเรียงล  าดับจากมากไปน้อยได้ดังน้ี ข้อท่ี 7 กิจกรรมขั้น Collaborative Writing ผูเ้รียนมี
โอกาสไดป้รึกษากบัเพ่ือนระหว่างกระบวนการเขียน ช่วยใหเ้ขียนไดง่้ายข้ึน (x̅ = 4.04, S.D. = 0.66) 
ขอ้ท่ี 4 การใชค้  าถามในกิจกรรมขั้น Inquiry ช่วยใหผู้เ้รียนมีแนวทางว่าควรอ่านเพื่อหาขอ้มูลอะไร
จากเร่ือง และท าใหม้ีความเขา้ใจจุดมุ่งหมายและลกัษณะงานเขียนท่ีตอ้งท า (x̅ = 4.00, S.D. = 0.68) 
ขอ้ท่ี 9         กิจกรรมแต่ละขั้นมีความสอดคลอ้งกนั      และช่วยส่งเสริมใหเ้ขา้ใจกระบวนการเขียน
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(x̅ = 3.97, S.D. = 0.65) ขอ้ท่ี 8 กิจกรรมขั้น Independent Writing ผูเ้รียนสามารถวางแผนการเขียน
ดว้ยตนเอง โดยใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากขั้นต่างๆ ท่ีผ่านมา (x̅ = 3.96, S.D. = 0.68)  ขอ้ท่ี 6 กิจกรรมขั้น 
Shared Writing ช่วยให้เขา้ใจขั้นตอนการวางแผนงานเขียน และสามารถวางแผนโครงร่างของงาน
เขียนได้ (x̅ = 3.95, S.D. = 0.66)   และข้อท่ี 5 กิจกรรมขั้น Modeling ช่วยให้เข้าใจรูปแบบและ
องคป์ระกอบของงานเขียนท่ีตอ้งท า (x̅ = 3.95, S.D. = 0.71)  สรุปว่านกัเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ดา้นกิจกรรมในแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในระดบัดี 

    3.2.3 ดา้นคุณประโยชน์ในแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ โดยพิจารณาเป็น
รายข้อ สามารถเรียงล  าดับจากมากไปน้อยได้ดังน้ี ข้อท่ี 13 ผูเ้รียนสามารถน าความรู้เก่ียวกับ
กระบวนการเขียนท่ีไดจ้ากแบบฝึกไปประยุกต์ใชก้บังานเขียนประเภทอ่ืนๆ ได้ (x̅ = 4.01, S.D. = 
0.70) ขอ้ท่ี 11 แบบฝึกช่วยให้เขา้ใจกระบวนการเขียน ตั้งแต่การวิเคราะห์ประเภทของงานเขียน 
จุดมุ่งหมาย ผูรั้บสาร รูปแบบของงานเขียน และสามารถเร่ิมวางแผนการเขียนไดด้ว้ยตนเอง (x̅ = 
3.99, S.D. = 0.72) ขอ้ท่ี 12 แบบฝึกช่วยใหผู้เ้รียนมีตน้แบบในการเขียน ทั้งในเร่ืองรูปแบบและภาษา 
จึงท าให้การเขียนง่ายข้ึน (x̅ = 3.96, S.D. = 0.68) และข้อท่ี 10 แบบฝึกช่วยให้สามารถวิเคราะห์
ประเภทของงานเขียน จุดมุ่งหมาย ผูรั้บสาร และรูปแบบของงานเขียนได้ (x̅ = 3.95, S.D. = 0.69) 
สรุปว่านักเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับด้านคุณประโยชน์ของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
ภาษาองักฤษในระดบัดี 

 3.3 เมื่อพิจารณาระดบัความคิดเห็นเฉล่ียของแต่ละบท สามารถเรียงล  าดบัจากมากไปนอ้ย
ดังน้ี บทท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ บทท่ี 4 เร่ือง Telling a story (x̅ = 4.25, S.D. = 0.68) 
ล าดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ บทท่ี 3 เร่ือง Pen pal letter (x̅ = 4.21, S.D. = 0.65) ล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ บทท่ี 5 เร่ือง 
Description of a place (x̅ = 3.95, S.D. = 0.59) ล าดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ บทท่ี 2 เร่ือง Application Letter (x̅ 
= 3.92, S.D. = 0.67) ล าดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ บทท่ี 1 เร่ือง Résumé (x̅ = 3.62, S.D. = 0.66) สรุปว่านกัเรียน
มีความคิดเห็นต่อแบบฝึกแต่ละบทในระดบัดี 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 1. จากผลการวิจยัขอ้ท่ี 1 พบว่า แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอน

แบบอรรถฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา มีประสิทธิภาพเท่ากบั 
75.67/75.80 ซ่ึงมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ 75/75 จึงถือว่าแบบฝึกเสริมทกัษะ
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การเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานท่ีผูว้ิจ ัยพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพดี อาจ

เน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

     1.1 ผูว้ิจยัพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอน
แบบอรรถฐานโดยพิจารณาความตอ้งการ (Needs) ของผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Tomlinson (1998; 
อา้งถึงใน เสง่ียม โตรัตน์, 2549 : 53) โดยมุ่งการสร้างส่ือการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและ
วตัถุประสงค์ของบทเรียน ผูว้ิจยัวิเคราะห์และท าการเทียบเคียงหัวเร่ืองตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษของสหภาพ

ยุโรป และหนังสือแบบเรียนรายวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 Real Life 
นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดร้วบรวมแนวเร่ืองของงานเขียนและให้นักเรียนไดเ้ลือกหัวขอ้ท่ีตนเองสนใจ 

เพื่อน ามาพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน  

     1.2 ภาระงานและแบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการ
สอนแบบอรรถฐานมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของแบบฝึกเสริมทกัษะความสามารถทางการเขียน
ภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยั
วิทยา นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดน้ าเน้ือหาของแบบฝึกและแบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียน
ภาษาอังกฤษไปให้ผูเ้ ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษทั้ งชาวไทยและ
ต่างประเทศตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและปรับปรุงแกไ้ข จึงท าให้แบบฝึกมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้คือ 75/75 

     1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละบทพฒันาตามขั้นตอนการสอนเขียนตามแนวการสอน
แบบอรรถฐาน โดยผูว้ิจยัไดศ้ึกษาจากแนวคิดของ Read (2010) ซ่ึงพฒันารูปแบบการสอนเขียนโดย

ใช้แนวการสอนแบบอรรถฐาน ได้แก่ การตั้งค  าถาม (Inquiry) เป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนอ่าน
ตวัอยา่งของงานท่ีนกัเรียนจะตอ้งเขียน ซ่ึงท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ลกัษณะของงานเขียนท่ีจะตอ้งท า 
การใหรู้ปแบบ (Modeling) เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้โครงสร้างภาษาและรูปแบบงานเขียนท่ี
จะตอ้งท า การเขียนร่วมกบัครู (Shared writing) เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นและ
เร่ิมฝึกเขียนไปพร้อม ๆ กนัทั้งชั้น การเขียนเป็นคู่ (Collaborative writing) เป็นกิจกรรมท่ีใหน้กัเรียน
ได้มีโอกาสปรึกษากนัในระหว่างฝึกเขียน และ การเขียนดว้ยตนเอง (Independent writing) เป็น

กิจกรรมท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถวางแผนและเขียนไดด้ว้ยตนเอง ดงันั้นแบบฝึกจึงสามารถส่งผลให้

ผูเ้รียนเขา้ใจกระบวนการเขียนและมีขอ้มูลท่ีสามารถน ามาใชใ้นการเขียนได  ้
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    1.4 การพฒันาแบบฝึกมีขั้นการทดลองใช้ส่ือและพฒันาส่ือตามขั้นตอน โดยผูว้ิจยัได้
ด  าเนินการทดลองเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ แบบเด่ียว แบบกลุ่ม และภาคสนาม (ชยัยงค์ พรหมวงศ์ 
และคณะ , 2520: 135-139) โดยผูว้ิจัยได้สังเกตพฤติกรรมและปฏิกิริยาของนักเรียนเพื่อน ามา

ปรับปรุงแบบฝึกและวิธีการอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจ  

 2. จากผลการวิจัยขอ้ท่ี 2 พบว่า ความสามารถทางการเขียนหลงัเรียนด้วยแบบฝึกเสริม
ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานสูงกว่าความสามารถทางการเขียน
ก่อนเรียนเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้โดยก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน

ภาษาองักฤษมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 27.87 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.22 หลงัเรียนโดย
ใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 37.90 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.29 น่าจะเป็นเพราะในการสอนแบบอรรถฐาน ผูเ้รียนได้มีโอกาสศึกษา
จุดมุ่งหมายและลกัษณะภาษาท่ีใชใ้นงานเขียนในแต่ละประเภท รวมทั้งเรียนรู้กระบวนการท่ีช่วยให้
วางแผนการเขียนดว้ยจนเองได ้จึงท าใหส้ามารถพฒันาความสามารถทางการเขียนของตนเองได ้ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปิยะธิดา ชา้งพ่ึง (2552) และ Napasnan Laksorn, Pimyupa W. Praphan 
และ Intisarn Chaiyasak (2554) ท่ีว่ากระบวนการสอนเขียนตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน
สามารถพฒันาความสามารถทางการเขียนของผูเ้รียนได้ อีกทั้งแบบฝึกยงัช่วยให้นักเรียนไดมี้
โอกาสฝึกฝนจนเกิดความเขา้ใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพรสวรรค ์ค  าบุญ (2535) ท่ีว่า แบบฝึกเป็นกิจกรรม
ท่ีส าคัญท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดความช านาญในบทเรียนนั้น  ๆ  ก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี ช่วยให้จ  าได้

แม่นย  า และสามารถน าไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ได ้

 3. จากผลการวิจยัขอ้ท่ี 3 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียน
ภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 3.99 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.65 จึงสรุปได้ว่านักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน

ภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน อาจเน่ืองมาจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

     3.1 ผูว้ิจัยได้พฒันาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบ
อรรถฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา โดยส ารวจความสนใจของ
นักเรียนประกอบในการเลือกหัวขอ้ ดังนั้นผูเ้รียนจึงมีความคิดเห็นต่อเน้ือหาของแบบฝึกเสริม

ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี 
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     3.2 การจดักิจกรรมตามขั้นตอน IMSCI ของ Read (2010) ช่วยใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษารูปแบบ
การเขียนและภาษาท่ีใชก่้อนท่ีจะเร่ิมเขียน ท าใหผู้เ้รียนมีตน้แบบในการเขียน นอกจากน้ี ในขั้นตอน 
Shared writing นักเรียนไดฝึ้กการวางแผนในการเขียนไปพร้อมกบัครู และในขั้น Collaborative 

writing นักเรียนมีไดว้างแผนการเขียนโดยปรึกษากบัเพื่อน ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ

ตนเองก่อนท่ีจะเขียนดว้ยตนเองต่อไป  

 จากผลการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่าแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนว
การสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวดั

นครปฐม เป็นส่ือการเรียนท่ีดีและเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการพฒันาความสามารถทางการเขียน
ภาษาองักฤษของนกัเรียน การใชแ้นวการสอนแบบอรรถฐานช่วยใหน้กัเรียนมีตน้แบบในการเขียน 
และกระบวนการท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมช่วยสนับสนุนให้นักเรียนค่อยๆ เกิดการเรียนรู้ โดยตอน
แรกมีครูช่วย จากนั้นใหน้กัเรียนไดท้ างานร่วมกนัและปรึกษาวางแผนการเขียนร่วมกนั จนนกัเรียน

สามารถเขียนงานไดด้ว้ยตนเอง 

 ปัญหาท่ีพบในการวิจยั 

 จากการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัพบปัญหาบางประการท่ีเกิดข้ึน สรุปไดด้งัน้ี 

 1. เน่ืองจากกระบวนการสอนเขียนแบบอรรถฐานในขั้น Inquiry เป็นขั้นท่ีนกัเรียนตอ้งใช้
ทกัษะการอ่านในการวิเคราะห์ผูเ้ขียน จุดมุ่งหมายของงานเขียน ผูรั้บสาร และลกัษณะภาษาท่ีใช ้
ดงันั้นนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการอ่านในระดบัอ่อน จะมีความรู้สึกไม่อยากท ากิจกรรมนกั 
ผูว้ิจยัจึงตอ้งคอยให้ความช่วยเหลือ ไดแ้ก่ ถามค าถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้มูลในเร่ืองท่ีอ่าน เพ่ือให้

นักเรียนหาขอ้มูลจากเร่ืองท่ีอ่านได ้และเพ่ิมการท ากิจกรรมแบบเป็นคู่ในขั้น Inquiry ให้นักเรียนมี

โอกาสปรึกษากนัเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีก  าลงัใจในการท ากิจกรรมมากข้ึน 

2. ในการสอนเขียนโดยใชก้ระบวนการแบบอรรถฐาน ไดใ้หน้กัเรียนศึกษางานเขียนต่าง ๆ 

เพ่ือใหน้กัเรียนมีขอ้มูลสะสมเก่ียวกบังานเขียนประเภทนั้น ๆ ก่อนท่ีจะเร่ิมเขียน จึงพบขอ้จ ากดัของ
การใชแ้บบฝึกคือ งานเขียนท่ีนักเรียนท าบางส่วนยึดตามตวัอย่างเป็นหลกั อาจท าให้นักเรียนขาด
ความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  Huang (2014) ท่ีว่าในช่วงตน้ผูเ้รียนอาศยัการ

เขียนตามตวัอยา่งเป็นหลกั 
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 3. การสอนเขียนตามแนวการสอนแบบอรรถฐานเป็นกระบวนการท่ีใชเ้วลามาก โดยเฉพาะ
ในขั้น Inquiry เน่ืองจากการจะท าใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจองคป์ระกอบของงานเขียนประเภทต่าง 
ๆ นักเรียนตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาและเรียนรู้ แต่จากการวิจยัซ่ึงก  าหนดระยะเวลาไวภ้ายในหน่ึง

ภาคเรียน และให้นักเรียนศึกษางานเขียน 5 ประเภท ท าให้นักเรียนยงัไม่เขา้ใจและจดจ าไดม้ากนกั 
ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจยัของ กนิษฐา (2558) ซ่ึงใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จ  านวน 1 แผน 
ระยะเวลา 15 ชัว่โมง จะเห็นไดว้่าการสอนเขียนตามแนวการสอนแบบอรรถฐานเป็นกระบวนการท่ี
ตอ้งใชเ้วลามากพอสมควร จึงจะท าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการเขียนและ

องคป์ระกอบของไดอ้ยา่งดี 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยมีขอ้เสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาแบบฝึกเสริม
ทักษะการเขียนแก่ผูท้  าวิจัยคร้ังต่อไป ประกอบด้วยข้อเสนอแนะเพ่ือการเรียนการสอนและ

ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช ้
1. แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานถือเป็นวิธี

หน่ึงท่ีเหมาะส าหรับการสอนเขียน โดยเร่ิมจากขั้น Inquiry เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้องค์ประกอบ
ของงานเขียน ซ่ึงเป็นขอ้มูลป้อนท่ีนกัเรียนเก็บสะสมเป็นคลงัขอ้มูลไวเ้พื่อน าไปใชใ้นงานเขียนได ้
จากนั้นในขั้น Modeling ครูวิเคราะห์องค์ประกอบของงานเขียนร่วมกบันักเรียน ท าให้นักเรียน
เขา้ใจว่างานเขียนนั้นควรประกอบดว้ยอะไรบา้งจึงจะบรรลุจุดมุ่งหมายของการเขียน ในขั้น Shared 
writing ครูร่วมกนัวางแผนในการเขียนร่วมกบันักเรียน ท าให้นักเรียนมีแนวทางในการคิดและ
วางแผนงานเขียน ในขั้น Collaborative writing นักเรียนได้ร่วมกนัเขียนงานเป็นคู่ เป็นการช่วย
เสริมแรงใหน้กัเรียนรู้สึกมีคนร่วมปรึกษา จนถึงขั้นสุดทา้ยคือ Independent writing ซ่ึงนกัเรียนตอ้ง
เขียนงานดว้ยตนเอง นกัเรียนจึงเร่ิมมีความมัน่ใจท่ีจะวางแผนและเขียนงานนั้น ๆ ได ้นอกจากน้ีครู
สามารถหาส่ือต่าง  ๆ มาให้นักเรียนศึกษาก่อนท่ีจะเร่ิมเขียน แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
ภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานจะช่วยพฒันาความสามารถทางการเขียนของผูเ้รียน
ได ้ซ่ึงจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิโดยรวมของทางโรงเรียน 
รวมทั้งการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน เน่ืองจากมีส่ือท่ีสามารถช่วยพฒันา
ความสามารถทางการเขียนของนักเรียนได้ ในส่วนของครูผูส้อน ผูส้อนจะมีแนวทางในการสอน
เขียนท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน และไดฝึ้กการวิเคราะห์โครงสร้างเร่ืองและรูปแบบภาษาท่ีใชใ้นงานเขียนแต่ละ 
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ประเภทดว้ย ท าใหมี้ความรู้ความเช่ียวชาญในการสอนเขียนเพ่ิมข้ึน นกัเรียนจะมีล  าดบัการคิดท่ีเป็น
ขั้นเป็นตอนในการเขียนงานแต่ละประเภท และมีแนวทางในการคิดเร่ืองท่ีจะเขียน รวมทั้งไดฝึ้ก
วิเคราะห์จุดมุ่งหมายและโครงสร้างของงานเขียนประเภทต่าง ๆ ท าใหเ้ขา้ใจเป้าหมายของการเขียน
งานแต่ละคร้ังไดดี้ยิง่ข้ึน นอกจากน้ีนกัเรียนจะมีทศันคติต่อการเขียนท่ีดีข้ึน เน่ืองจากมีความเขา้ใจ
กระบวนการเขียนและรูปแบบภาษาท่ีใชดี้ข้ึน  

2. ในการจดัการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ควรจดัการให้นกัเรียนไดฝึ้กเขียนเป็น
ประจ า เพื่อท่ีนกัเรียนจะไดคุ้น้เคยกบักระบวนการเขียน ในการจดัการเรียนรู้ดว้ยแนวการสอนแบบ
อรรถฐาน ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยพฒันาทกัษะการส่ือสารได้หลายทกัษะ ในขั้น Inquiry  
ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการอ่าน และหากใหผู้เ้รียนมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นก็สามารถฝึกทกัษะ
การพูดได้ ในการฝึกทักษะการเขียน ผูเ้รียนควรฝึกฝนตั้งแต่ขั้น Prewriting, Drafting, Revising, 

Editing รวมทั้งการมอบหมายภาระงานให้นกัเรียนควรเตรียมการให้พร้อม ภาระงานท่ีให้นกัเรียน
ท าควรเป็นส่ิงท่ีนักเรียนไดเ้รียนรู้จนมีความรู้พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะปฏิบติังานนั้นไดด้ว้ยตนเอง ให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบักระบวนการเขียนและลกัษณะงานท่ีตอ้งเขียนอยา่งพอเพียงก่อนท่ีจะต้อง
เร่ิมเขียน เพ่ือท่ีนักเรียนจะไดฝึ้กฝนกระบวนการในการวางแผนการเขียน เน่ืองจากการเขียนเป็น
ทกัษะท่ียาก ดงันั้นครูควรคอยดูแลให้ความช่วยเหลือในช่วงตน้ๆ และเมื่อนักเรียนตอ้งท างานดว้ย

ตนเอง ครูควรคอยใหค้  าปรึกษายามนกัเรียนมีปัญหา   

ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. ในการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบ One-group Pretest Posttest Design ดงันั้นจึงเป็นการศึกษา
พฒันาการของกลุ่มตวัอยา่งเพียง  1 กลุ่ม โดยใชก้ระบวนการสอน 1 วิธี ในการวิจยัคร้ังต่อไปจึง
ควรเปรียบเทียบกระบวนการสอนเขียนแบบอรรถฐานกบักระบวนการสอนเขียนแบบอ่ืน  ๆ  เพื่อ

เปรียบเทียบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการสอนแบบใดมากกว่า  

 2. ควรเปรียบเทียบเพื่อศึกษาความสามารถทางการเขียนของนักเรียนกลุ่มเก่ง กลาง อ่อน 
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน เพื่อศึกษาว่า
กระบวนการสอนน้ีเหมาะกบันักเรียนทุกระดบัหรือไม่ หรือใชไ้ดดี้กบันักเรียนท่ีมีความสามารถ

ระดบัใด  
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 3. ควรมีการวิจยัเพ่ือศึกษางานเขียนของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ว่ามีรูปแบบ
การใชภ้าษาท่ีสอดคลอ้งกบัระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้

ว่าควรมีความสามารถเทียบมาตรฐาน CEFR ในระดบั B1 หรือไม ่

 4. ควรมีการวิจยัรูปแบบภาษาในงานเขียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อศึกษาว่า
นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีข้อผิดพลาดในงานเขียนอย่างไรบ้าง และวิเคราะห์ว่าเป็น
ขอ้ผิดพลาดทางโครงสร้างภาษา หรือเป็นเพราะนกัเรียนใชภ้าษาไม่เหมาะสมกบัประเภทของงาน

เขียนเพื่อน าไปพฒันาการจดัการเรียนรู้ต่อไป 

 5. ในการวิจยัเก่ียวกบัความสามารถทางการเขียน ควรสร้างแบบประเมินท่ีวดัความสามารถ

ทางการเขียนไดต้รงตามจุดประสงค ์
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ภาคผนวก ก 
หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั และขอทดลองเคร่ืองมือวจิยั 
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ภาคผนวก ข 
หน่วยการเรียนรู้ของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน 

ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา จงัหวดันครปฐม 
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ตารางท่ี 10 หน่วยการเรียนรู้ของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบ
อรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา 

Unit Name of the Unit Learning Objectives 
1 Résumé 1. To recognize text genre of résumé 

2. To practice language use for each functions of text in 
résumé 
3. To write text genre of résumé and write résumé 

2 Application letter 1. To recognize text genre of application letter 
2. To practice language use for each functions of text in 
application letter 
3. To write text genre of application letter and write an 
application letter 

3 Pen pal letter 1. To recognize text genre of pen pal letter 
2. To practice language use for each functions of text in pen 
pal letter 
3. To write text genre of pen pal letter and write a pen pal 
letter 

4 Telling a story 1. To recognize text genre of a narrative story 
2. To practice language use for each functions of text in 
narrative story 
3. To write text genre of narrative story and write a narrative 
story 

5 Description of a place 1. To recognize text genre of description of a place 
2. To practice language use for each functions of text in 
description of a place 
3. To write text genre of description of a place and write a 
description of a place 
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ภาคผนวก ค 
ตารางก าหนดหน่วยการเรียนรู้ในแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบ

อรรถฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา จงัหวดันครปฐม  
(Table of Unit Specifications) 
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ตารางท่ี 1 ตารางก าหนดหน่วยการเรียนรู้ของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการ
สอนแบบอรรถฐานส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม 

Unit Objectives Text 
Genre 

Language 
Content 

Activities Evaluation 

1. Résumé 

( 2 hours) 

-To 
recognize 
text genre 
of résumé 

-To 
practice 
language 
use for 
each 
functions 
of text in 
résumé 

-To write 
text genre 
of résumé 
and write 
résumé 

Résumé -Vocabulary 
about jobs and 
personal 
information 

-To obtain a 
position in… 

-Present 
participle  

-Past participle 

Inquiry 

-Read and identify the 
functions of text in 
résumé 

-Analyze language 
patterns for the 
functions of the text in 
résumé 

Modeling 

-Study the model of 
résumé                  

-Practice language 
patterns of résumé  

Shared writing 

-Work in class to plan a 
model for writing 
résumé  

Collaborative writing 

-Work in pair to write a 
résumé  

Independent writing 

-Work individually to 
write a résumé 

Writing a 
résumé 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) ตารางก าหนดหน่วยการเรียนรู้ของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตาม
แนวการสอนแบบอรรถฐานส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดั
นครปฐม 

Unit Objectives Text 
Genre 

Language 
Content 

Activities Evaluation 

2. 
Application 
letter 

(3 hours) 

-To 
recognize 
text genre 
of 
application 
letter 

-To 
practice 
language 
use for 
each 
functions 
of text in 
application 
letter 

-To write 
text genre 
of 
application 
letter and 
write an 
application 
letter 

Formal 
letter 

-Vocabulary 
about jobs and 
qualifications 

- I am writing 
to… 

- I am applying 
for… 

- I have 
worked/been… 

- I look 
forward to… 

 

Inquiry                                                
-Read and identify  the 
functions of text in 
application letter                       
-Analyze language 
patterns for the functions 
of the text in application 
letter                                      
Modeling                                             
-Study the model of 
application letter  -
Practice language 
patterns of application 
letter                              
Shared writing                                    
-Work in class to plan a 
model for writing 
application letter                
Collaborative writing                         
-Work in pair to write an 
application letter                                     
Independent writing                           
-Work individually to 
write an application 
letter 

Writing an 
application 
letter 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) ตารางก าหนดหน่วยการเรียนรู้ของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตาม
แนวการสอนแบบอรรถฐานส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดั
นครปฐม 

Unit Objectives Text 
Genre 

Language 
Content 

Activities Evaluation 

3. Pen 
pal letter 

(3 hours) 

-To 
recognize 
text genre 
of pen pal 
letter 

-To practice 
language 
use for each 
functions of 
text in pen 
pal letter 

-To write 
text genre 
of pen pal 
letter and 
write a pen 
pal letter 

Friendly 
letter 

-Vocabulary 
about hobbies 
and interests 

-because, so 

-  - My hobby 
is... 

- My favourite 
subjects are ... 

- I also enjoy .. 

- At the 
moment I’m 
learning to ... 

- One of my 
favourite 
movies is ... 

 

Inquiry                                                
-Read and identify the 
functions of text in pen 
pal letter                               

-Analyze language 
patterns for the functions 
of the text in pen pal 
letter 

Modeling                                              
-Study the model of pen 
pal letter         

-Practice language 
patterns of pen pal letter 

Shared writing                                    
-Work in class to plan a 
model for writing pen pal 
letter           

Collaborative writing                         
-Work in pair to write a 
pen pal letter 

Independent writing                            
-Work individually to 
write a pen pal letter 

Writing a 
pen pal 
letter 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) ตารางก าหนดหน่วยการเรียนรู้ของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตาม
แนวการสอนแบบอรรถฐานส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดั
นครปฐม 

Unit Objectives Text 
Genre 

Language 
Content 

Activities Evaluation 

4. 
Telling 
a story 

(4 
hours) 

-To 
recognize 
text genre 
of a 
narrative 
story 

-To 
practice 
language 
use for 
each 
functions 
of text in 
narrative 
story 

-To write 
text genre 
of 
narrative 
story and 
write 
narrative 
story 

Narrative 
story 

-Adjectives used 
to describe 
feelings 

-Past tense 

- Time 
expressions 

(Yesterday, last 
year, the day 
before…) 

- Sequencing 
words (next, 
then, first, 

second,finally…)  

-Describing 
feelings 
(adjectives) (sad, 
angry, 
disappointed, 

furious, glad…) 

Inquiry                                                
-Read and identify the 
functions of text in 
narrative story                           
-Analyze language 
patterns for the functions 
of the text in narrative 
story 

Modeling                                             
-Study the model of 
narrative story     

 -Practice language 
patterns of narrative 
story  

Shared writing                                    
-Work in class to plan a 
model for writing 
narrative story  

Collaborative writing                         
-Work in pair to write a 
narrative story  

Independent writing                           
-Work individually to 
write a narrative story 

Writing a 
narrative 
story 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) ตารางก าหนดหน่วยการเรียนรู้ของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตาม
แนวการสอนแบบอรรถฐานส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดั
นครปฐม 

Unit Objectives Text 
Genre 

Language 
Content 

Activities Evaluatio
n 

5. 
Description 
of a place 

(4 hours) 

-To 
recognize 
text genre 
of 
description 
of a place 

-To practice 
language 
use for each 
functions of 
text in 
description 
of a place 

-To write 
text genre 
of 
description 
of a place 
and write a 
description 
of a place 

Expository 
essay 

-Vocabulary 
about tourist 
attractions 

- Describing 
places 
(adjectives) 
(ancient, 
beautiful, 
boring…) 

-it is on the 
coast… 

-it is in the  
north/south/e
ast/west/ 
center of the 
country… 

-it is near 
London… 

-it is 
located/situa
ted on… 

- such as… 

- also… 

- in 
addition… 

Inquiry                                                
-Read and identify the 
functions of text in 
description of a place                
-Analyze language 
patterns for the functions 
of the text in description 
of a place  

Modeling                                             
-Study the model of 
description of a place                                                     
-Practice language 
patterns of description of 
a place  

Shared writing                                    
-Work in class to plan a 
model for writing 
description of a place  

Collaborative writing                         
-Work in pair to write a 
description of a place                                         
Independent writing                            
-Work individually to 
write a description of a 
place 

Writing a 
description 
of a 
city/town 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความคดิเหน็ผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของจุดประสงค์การเรียนรู้
และกจิกรรมของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานส าหรับ

นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา จงัหวดันครปฐม 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของจุดประสงคก์ารเรียนรู้
และกิจกรรมของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน           

ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องความคิดเห็นของขอ้ความและหากท่านมีขอ้เสนอแนะ

เพ่ิมเติมใหเ้ขียนลงในขอ้เสนอแนะท่ีก  าหนดให ้โดยมีค่าระดบัความคิดเห็นดงัต่อไปน้ี  

+1 หมายถึง  แน่ใจว่าแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการ 

สอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม วดัไดต้รงตามตวัช้ีวดั 

0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนว       

การสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม วดัไดต้รงตามตวัช้ีวดั 

หรือไม ่

-1  หมายถึง แน่ใจว่าแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการ 

สอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม ไม่ตรงกบัตวัช้ีวดั 
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Unit Objectives Activities ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 

-1 0 1 

1. Résumé -To recognize 

text genre of 

résumé 

 

Inquiry 

-Read and identify  the 

functions of text in 

résumé 

    

-Analyze language 

patterns for the 

functions of the text in 

résumé 

    

-To practice 

language use for 

each functions 

of text in résumé 

Modeling 

-Study the model of 

résumé 

    

-Practice language 

patterns of résumé 

    

-To write text 

genre of résumé 

and write 

résumé 

Shared writing 

-Work in class to plan a 

model for writing 

résumé 

    

Collaborative writing 

-Work in pair to write a 

résumé 

    

Independent writing 

-Work individually to 

write a résumé 
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Unit Objectives Activities ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 

-1 0 1 

2. 

Application 

letter 

-To recognize 

text genre of 

application letter 

Inquiry 

-Read and identify  the 

functions of text in 

application letter 

    

-Analyze language 

patterns for the 

functions of the text in 

application letter 

    

-To practice 

language use for 

each functions 

of text in 

application letter 

Modeling 

-Study the model of 

application letter 

    

-Practice language 

patterns of application 

letter 

    

-To write text 

genre of 

application letter 

and write 

application letter 

Shared writing 

-Work in class to plan a 

model for writing 

application letter 

    

Collaborative writing 

-Work in pair to write a 

application letter 

    

Independent writing 

-Work individually to 

write a application 

letter 
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Unit Objectives Activities ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 

-1 0 1 

3. Pen pal 

letter 

-To recognize 

text genre of pen 

pal letter 

Inquiry 

-Read and identify  the 

functions of text in pen 

pal letter 

    

-Analyze language 

patterns for the 

functions of the text in 

pen pal letter 

    

-To practice 

language use for 

each functions 

of text in pen pal 

letter 

Modeling 

-Study the model of pen 

pal letter 

    

-Practice language 

patterns of pen pal letter 

    

-To write text 

genre of pen pal 

letter and pen 

pal letter 

Shared writing 

-Work in class to plan a 

model for writing pen 

pal letter 

    

Collaborative writing 

-Work in pair to write a 

pen pal letter 

    

Independent writing 

-Work individually to 

write a pen pal letter 
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Unit Objectives Activities ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 

-1 0 1 

4. Telling a 

story 

-To recognize 

text genre of a 

narrative story 

Inquiry 

-Read and identify  the 

functions of text in 

narrative story 

    

-Analyze language 

patterns for the 

functions of the text in 

narrative story 

    

-To practice 

language use for 

each functions 

of text in 

narrative story 

Modeling 

-Study the model of 

narrative story 

    

-Practice language 

patterns of narrative 

story 

    

-To write text 

genre of 

narrative story 

and write 

narrative story 

Shared writing 

-Work in class to plan a 

model for writing 

narrative story 

    

Collaborative writing 

-Work in pair to write a 

narrative story 

    

Independent writing 

-Work individually to 

write a narrative story 
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Unit Objectives Activities ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 

-1 0 1 

5. 

Description 

of a place 

-To recognize 

text genre of 

description of a 

place 

Inquiry 

-Read and identify  the 

functions of text in 

description of a place 

    

-Analyze language 

patterns for the 

functions of the text in 

description of a place 

    

-To practice 

language use for 

each functions 

of text in 

description of a 

place 

Modeling 

-Study the model of 

description of a place 

    

-Practice language 

patterns of description 

of a place 

    

-To write text 

genre of 

description of a 

place and write 

description of a 

place 

Shared writing 

-Work in class to plan a 

model for writing 

description of a place 

    

Collaborative writing 

-Work in pair to write a 

description of a place 

    

Independent writing 

-Work individually to 

write a description of a 

place 

    

 

 

 

ลงช่ือ..........................................................  

(.................................................................)  

ผูเ้ช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก จ 
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) แบบสอบถามความคดิเหน็
ผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของจุดประสงค์การเรียนรู้และกจิกรรมของแบบฝึก

เสริมทักษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน 
ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา จงัหวดันครปฐม 
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ตารางท่ี 11 ตารางสรุปค่าความสอดคลอ้งของความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหาของจุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตาม
แนวการสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดั
นครปฐม 
 

Unit Objectives Activities ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

IOC 

แปล
ผล 

คน
ท่ี 
1 

คน
ท่ี 
2 

คน
ท่ี 
3 

1. Résumé -To recognize 

text genre of 

résumé 

 

Inquiry 

-Read and identify the 

functions of text in 

résumé 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

-Analyze language 

patterns for the 

functions of the text in 

résumé 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

-To practice 

language use 

for each 

functions of 

text in résumé 

Modeling 

-Study the model of 

résumé 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

-Practice language 

patterns of résumé 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

-To write text 

genre of 

résumé and 

write résumé 

Shared writing 

-Work in class to plan 

a model for writing 

résumé 

 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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Unit Objectives Activities ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

IOC 

แปล
ผล 

 คน
ท่ี 
1 

คน
ท่ี 
2 

คน
ท่ี 
3 

  Collaborative 

writing 

-Work in pair to write 

a résumé 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

  Independent writing 

-Work individually to 

write a résumé 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2. 

Application 

letter 

-To recognize 

text genre of 

application 

letter 

Inquiry 

-Read and identify the 

functions of text in 

application letter 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

-Analyze language 

patterns for the 

functions of the text in 

application letter 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

-To practice 

language use 

for each 

functions of 

text in 

application 

letter 

Modeling 

-Study the model of 

application letter 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

-Practice language 

patterns of application 

letter 

 

 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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Unit Objectives Activities 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

IOC 

แปล
ผล 

 คน
ท่ี 
1 

คน
ท่ี 
2 

คน
ท่ี 
3 

 -To write text 

genre of 

application 

letter and write 

an application 

letter 

Shared writing 

-Work in class to plan 

a model for writing 

application letter 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

Collaborative 

writing 

-Work in pair to write 

an application letter 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

Independent writing 

-Work individually to 

write an application 

letter 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3. Pen pal 

letter 

-To recognize 

text genre of 

pen pal letter 

Inquiry 

-Read and identify the 

functions of text in 

pen pal letter 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

-Analyze language 

patterns for the 

functions of the text in 

pen pal letter 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

-To practice 

language use 

for each 

functions of 

text in pen pal 

letter 

Modeling 

-Study the model of 

pen pal letter 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

-Practice language 

patterns of pen pal 

letter 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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Unit Objectives Activities ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

IOC 

แปล
ผล 

 คน
ท่ี 
1 

คน
ท่ี 
2 

คน
ท่ี 
3 

 -To write text 

genre of pen 

pal letter and 

write a pen pal 

letter 

Shared writing 

-Work in class to plan 

a model for writing 

pen pal letter 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

Collaborative 

writing 

-Work in pair to write 

a pen pal letter 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

Independent writing 

-Work individually to 

write a pen pal letter 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

4. Telling 

a story 

-To recognize 

text genre of a 

narrative story 

Inquiry 

-Read and identify the 

functions of text in 

narrative story 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

-Analyze language 

patterns for the 

functions of the text in 

narrative story 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

-To practice 

language use 

for each 

functions of 

text in 

narrative story 

Modeling 

-Study the model of 

narrative story 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

-Practice language 

patterns of narrative 

story 

 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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Unit Objectives Activities ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

IOC 

แปล
ผล 

คน
ท่ี 
1 

คน
ท่ี 
2 

คน
ท่ี 
3 

 -To write text 

genre of 

narrative story 

and write 

narrative story 

Shared writing 

-Work in class to plan 

a model for writing 

narrative story 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

Collaborative 

writing 

-Work in pair to write 

a narrative story 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

Independent writing 

-Work individually to 

write a narrative story 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

5. 

Description 

of a place 

-To recognize 

text genre of 

description of 

a place 

Inquiry 

-Read and identify the 

functions of text in 

description of a place 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

-Analyze language 

patterns for the 

functions of the text in 

description of a place 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

-To practice 

language use 

for each 

functions of 

text in 

description of 

a place 

Modeling 

-Study the model of 

description of a place 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

-Practice language 

patterns of description 

of a place 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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Unit Objectives Activities ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง 

IOC 

แปลผล 

คน
ท่ี 
1 

คน
ท่ี 
2 

คน
ท่ี 
3 

 -To write text 

genre of 

description of 

a place and 

write 

description of 

a place 

Shared writing 

-Work in class to plan 

a model for writing 

description of a place 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

Collaborative 

writing 

-Work in pair to write 

a description of a 

place 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

Independent writing 

-Work individually to 

write a description of 

a place 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางก าหนดเน้ือหาและน า้หนักของแบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษ 

ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา จงัหวดันครปฐม  
(Table of Test Specifications) 
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ตารางท่ี 2 ตารางก าหนดแบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษก่อนและหลงัการ
ใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม 

Objectives Mode Text types Level of 

knowledge 

Test 

format 

Number 

of items 

Time 

(90 

mins) 

Weight Scoring 

1. Résumé 

-  To be able to 

identify 

language use in 

a résumé 

W Résumé K, T, C Multiple 

choice 

6 10 12 0-1 

2. Application 

letter 

- To be able to 

identify 

language use in 

an application 

letter 

W Formal 

letter 

K, T, C Multiple 

choice 

 

6 10 12 0-1 

3. Pen pal letter 

- To be able to 

identify 

language use in 

a friendly letter 

- To write a pen 

pal letter 

W Friendly 

letter 

K, T, C Multiple 

Choice 

 

Writing 

4 

 

 

1 

6 

 

 

30 

8 

 

 

20 

0-1 

 

 

0-10 

4. Telling a story 

- To be able to 
identify 
information in a 
narrative story 

-To be able to 
identify 
function of text 
in a narrative 
story 

W Narrative 

story 

K, T, C Multiple 

Choice 

 

Short 

answer 

4 

 

 

10 

8 

 

 

20 

8 

 

 

20 

0-1 

 

 

0-1 

5. Description of 

a place 

- To be able to 

identify 

information in a 

description of a 

place 

W Expository K, T, C Multiple 

choice 

10 16 20 0-1 

Total 41 100 100  
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ภาคผนวก ช 
แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความสามารถ

ทางการเขียนภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา 
จงัหวดันครปฐม 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดั 

ความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน  

ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม 

 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องความคิดเห็นของแบบทดสอบในแต่ละขอ้ และหาก
ท่านมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมใหเ้ขียนลงในขอ้เสนอแนะท่ีก  าหนดให ้โดยมีค่าระดบัความคิดเห็น

ดงัต่อไปน้ี  

+1 หมายถึง  แน่ใจว่าขอ้ค  าถามวดัไดต้รงกบัจุดประสงค ์

 0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าขอ้ค  าถามวดัไดต้รงกบัจุดประสงค ์

-1 หมายถึง  แน่ใจว่าขอ้ค  าถามวดัไม่ตรงกบัจุดประสงค ์
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  137 
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  141 
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ภาคผนวก ซ 
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของความเที่ยงตรงเชิง

เน้ือหาของแบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา จงัหวดันครปฐม 
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ตารางท่ี 12 ตารางสรุปค่าความสอดคลอ้งของความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหาของแบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม 
ข้อท่ี 

ความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

IOC 
 

แปลผล 
 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

2 1 1 1 1 ใช้ได้ 

3 1 1 1 1 ใช้ได้ 

4 1 1 0 6.67 ใช้ได้ 

5 1 1 1 1 ใช้ได้ 

6 1 1 1 1 ใช้ได้ 

7 1 1 1 1 ใช้ได้ 

8 1 1 1 1 ใช้ได้ 

9 1 1 1 1 ใช้ได้ 

10 1 1 1 1 ใช้ได้ 

11 1 1 1 1 ใช้ได้ 

12 1 1 1 1 ใช้ได้ 

13 1 1 1 1 ใช้ได้ 

14 1 1 1 1 ใช้ได้ 

15 1 1 1 1 ใช้ได้ 

16 1 1 1 1 ใช้ได้ 

17 1 1 1 1 ใช้ได้ 

18 1 1 1 1 ใช้ได้ 

19 1 1 1 1 ใช้ได้ 

20 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 12 (ต่อ) ตารางสรุปค่าความสอดคลอ้งของความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญเกี่ยวกบัความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ

แบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยั

วิทยา จงัหวดันครปฐม 

ข้อท่ี 
ความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

IOC 
 

แปลผล 
 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
21 1 1 1 1 ใช้ได้ 
22 1 1 1 1 ใช้ได้ 
23 1 1 1 1 ใช้ได้ 
24 1 1 1 1 ใช้ได้ 
25 1 1 1 1 ใช้ได้ 
26 0 1 1 0.67 ใช้ได้ 
27 1 1 1 1 ใช้ได้ 
28 1 1 1 1 ใช้ได้ 
29 1 1 1 1 ใช้ได้ 
30 1 1 1 1 ใช้ได้ 
31 1 1 1 1 ใช้ได้ 
32 1 1 1 1 ใช้ได้ 
33 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
34 1 1 1 1 ใช้ได้ 
35 1 1 1 1 ใช้ได้ 
36 1 1 1 1 ใช้ได้ 
37 1 0 1 0.67 ใช้ได้ 
38 1 1 1 1 ใช้ได้ 
39 1 1 1 1 ใช้ได้ 
40 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 12 (ต่อ) ตารางสรุปค่าความสอดคลอ้งของความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญเกี่ยวกบัความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ

แบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยั

วิทยา จงัหวดันครปฐม 

ข้อท่ี 
ความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

IOC 
 

แปลผล 
 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
41 1 1 1 1 ใช้ได้ 
42 1 1 1 1 ใช้ได้ 
43 1 1 1 1 ใช้ได้ 
44 1 1 1 1 ใช้ได้ 
45 1 1 1 1 ใช้ได้ 
46 1 1 1 1 ใช้ได้ 
47 1 1 1 1 ใช้ได้ 
48 0 1 1 0.67 ใช้ได้ 
49 1 1 1 1 ใช้ได้ 
50 1 1 1 1 ใช้ได้ 
51 1 1 1 1 ใช้ได้ 
52 1 0 1 0.67 ใช้ได้ 
53 1 1 1 1 ใช้ได้ 
54 1 1 1 1 ใช้ได้ 
55 1 1 1 1 ใช้ได้ 
56 1 1 1 1 ใช้ได้ 
57 1 1 1 1 ใช้ได้ 
58 1 1 1 1 ใช้ได้ 
59 1 1 1 1 ใช้ได้ 
60 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) ตารางสรุปค่าความสอดคลอ้งของความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม 

ข้อท่ี 
ความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

IOC 
 

แปลผล 
 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
61-70 0 0 1 3.33 ปรับปรุง 

71 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

- เน้ือเร่ืองในขอ้ 61-70 มีความยาวเกินไป ไม่เหมาะสมกบัเวลา ควรปรับใหส้ั้นลง  
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ภาคผนวก ฌ 
ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และคุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถทางการ
เขียนภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา จงัหวดันครปฐม 
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ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 60 ข้อ 

ก่อนคัดเลือกข้อสอบ 

ข้อที่ ค่า
ความ
ยากง่าย 

(p) 

แปล
ผล 

อ านาจ
จ าแนก 

(r) 

แปล
ผล 

ข้อที่ ค่าความ
ยากง่าย 
(p) 

แปล
ผล 

อ านาจ
จ าแนก 
(r) 

แปล
ผล 

1 0.52 ใช้ได้ 0.37 ใช้ได้ 31 0.47 ใช้ได้ 0.06 ตดัทิง้ 

2 0.48 ใช้ได้ 0.37 ใช้ได้ 32 0.53 ใช้ได้ 0.21 ใช้ได้ 

3 0.60 ใช้ได้ 0.35 ใช้ได้ 33 0.43 ใช้ได้ 0.26 ใช้ได้ 

4 0.52 ใช้ได้ 0.44 ใช้ได้ 34 0.63 ใช้ได้ 0.29 ใช้ได้ 

5 0.45 ใช้ได้ 0.16 ตดัทิง้ 35 0.55 ใช้ได้ 0.31 ใช้ได้ 

6 0.48 ใช้ได้ 0.37 ใช้ได้ 36 0.58 ใช้ได้ 0.18 ตดัทิง้ 

7 0.45 ใช้ได้ 0.29 ใช้ได้ 37 0.52 ใช้ได้ 0.10 ตดัทิง้ 

8 0.63 ใช้ได้ 0.29 ใช้ได้ 38 0.43 ใช้ได้ 0.33 ใช้ได้ 

9 0.43 ใช้ได้ 0.39 ใช้ได้ 39 0.50 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ 

10 0.45 ใช้ได้ 0.23 ใช้ได้ 40 0.53 ใช้ได้ 0.34 ใช้ได้ 

11 0.50 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ 41 0.52 ใช้ได้ 0.30 ใช้ได้ 

12 0.45 ใช้ได้ 0.36 ใช้ได้ 42 0.47 ใช้ได้ 0.20 ตดัทิง้ 

13 0.48 ใช้ได้ 0.23 ใช้ได้ 43 0.52 ใช้ได้ 0.10 ตดัทิง้ 

14 0.53 ใช้ได้ 0.34 ใช้ได้ 44 0.52 ใช้ได้ 0.44 ใช้ได้ 

15 0.60 ใช้ได้ 0.35 ใช้ได้ 45 0.50 ใช้ได้ 0.33 ใช้ได้ 

16 0.65 ใช้ได้ 0.32 ใช้ได้ 46 0.40 ใช้ได้ 0.12 ตดัทิง้ 

17 0.53 ใช้ได้ 0.14 ตดัทิง้ 47 0.43 ใช้ได้ 0.26 ใช้ได้ 

18 0.45 ใช้ได้ 0.29 ใช้ได้ 48 0.37 ใช้ได้ 0.32 ใช้ได้ 

19 0.53 ใช้ได้ 0.14 ตดัทิง้ 49 0.58 ใช้ได้ 0.31 ใช้ได้ 

20 0.55 ใช้ได้ 0.24 ใช้ได้ 50 0.48 ใช้ได้ 0.23 ใช้ได้ 

21 0.57 ใช้ได้ 0.34 ใช้ได้ 51 0.50 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ 

22 0.52 ใช้ได้ 0.44 ใช้ได้ 52 0.55 ใช้ได้ 0.24 ใช้ได้ 
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ข้อที่ ค่า
ความ
ยากง่าย 
(p) 

แปล
ผล 

อ านาจ
จ าแนก 
(r) 

แปล
ผล 

ข้อที่ ค่าความ
ยากง่าย 
(p) 

แปล
ผล 

อ านาจ
จ าแนก 
(r) 

แปล
ผล 

23 0.45 ใช้ได้ 0.23 ใช้ได้ 53 0.37 ใช้ได้ 0.38 ใช้ได้ 

24 0.42 ใช้ได้ 0.16 ตดัทิง้ 54 0.43 ใช้ได้ 0.06 ตดัทิง้ 

25 0.52 ใช้ได้ 0.24 ใช้ได้ 55 0.50 ใช้ได้ 0.33 ใช้ได้ 

26 0.50 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ 56 0.50 ใช้ได้ 0.27 ใช้ได้ 

27 0.53 ใช้ได้ 0.00 ตดัทิง้ 57 0.50 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ 

28 0.55 ใช้ได้ 0.24 ใช้ได้ 58 0.42 ใช้ได้ 0.22 ใช้ได้ 

29 0.55 ใช้ได้ 0.31 ใช้ได้ 59 0.42 ใช้ได้ 0.49 ใช้ได้ 

30 0.47 ใช้ได้ 0.33 ใช้ได้ 60 0.40 ใช้ได้ 0.25 ใช้ได้ 
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ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 30 ข้อ 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.81 

ข้อ
ท่ี 

ค่า
ความ
ยากง่าย

(p) 

แปล
ผล 

อ านาจ
จ าแนก 

(r) 

แปล
ผล 

ข้อท่ี ค่า
ความ
ยากง่าย 

(p) 

แปล
ผล 

อ านาจ
จ าแนก

(r) 

แปลผล 

1 0.52 ใช้ได้ 0.37 ใชไ้ด ้ 16 0.47 ใชไ้ด ้ 0.33 ใช้ได้ 

2 0.48 ใช้ได้ 0.43 ใชไ้ด ้ 17 0.43 ใชไ้ด ้ 0.30 ใช้ได้ 

3 0.60 ใช้ได้ 0.39 ใชไ้ด ้ 18 0.63 ใชไ้ด ้ 0.29 ใช้ได้ 

4 0.52 ใช้ได้ 0.38 ใชไ้ด ้ 19 0.55 ใชไ้ด ้ 0.30 ใช้ได้ 

5 0.45 ใช้ได้ 0.30 ใชไ้ด ้ 20 0.53 ใชไ้ด ้ 0.23 ใช้ได้ 

6 0.63 ใช้ได้ 0.27 ใชไ้ด ้ 21 0.43 ใชไ้ด ้ 0.34 ใช้ได้ 

7 0.43 ใช้ได้ 0.34 ใชไ้ด ้ 22 0.58 ใชไ้ด ้ 0.37 ใช้ได้ 

8 0.45 ใช้ได้ 0.27 ใชไ้ด ้ 23 0.48 ใชไ้ด ้ 0.31 ใช้ได้ 

9 0.45 ใช้ได้ 0.38 ใชไ้ด ้ 24 0.50 ใชไ้ด ้ 0.27 ใช้ได้ 

10 0.48 ใช้ได้ 0.21 ใชไ้ด ้ 25 0.55 ใชไ้ด ้ 0.25 ใช้ได้ 

11 0.53 ใช้ได้ 0.27 ใชไ้ด ้ 26 0.37 ใชไ้ด ้ 0.40 ใช้ได้ 

12 0.60 ใช้ได้ 0.20 ใชไ้ด ้ 27 0.50 ใชไ้ด ้ 0.34 ใช้ได้ 

13 0.52 ใช้ได้ 0.32 ใชไ้ด ้ 28 0.50 ใชไ้ด ้ 0.27 ใช้ได้ 

14 0.50 ใช้ได้ 0.26 ใชไ้ด ้ 29 0.42 ใชไ้ด ้ 0.58 ใช้ได้ 

15 0.55 ใช้ได้ 0.33 ใชไ้ด ้ 30 0.40 ใชไ้ด ้ 0.32 ใช้ได้ 
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ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p)  ค่าอ านาจจ าแนก (r)  ของแบบทดสอบ 

วดัความสามารถทางการเขียนแบบเขียนตอบส้ันๆ 

ขอ้ท่ี ค่าความยาก
ง่าย (p) 

ค่าอ  านาจ
จ าแนก 

(r) 

ผลลพัธ์ ขอ้
ท่ี 

ค่าความยาก
ง่าย (p) 

ค่าอ  านาจ
จ าแนก 

(r) 

ผลลพัธ์ 

1 0.45 0.26 ใชไ้ด ้ 6 0.48 0.33 ใชไ้ด ้
2 0.43 0.43 ใชไ้ด ้ 7 0.50 0.23 ใชไ้ด ้
3 0.37 0.42 ใชไ้ด ้ 8 0.43 0.23 ใชไ้ด ้
4 0.45 0.40 ใชไ้ด ้ 9 0.45 0.33 ใชไ้ด ้
5 0.33 0.22 ใชไ้ด ้ 10 0.48 0.27 ใชไ้ด ้
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คะแนนการตรวจข้อสอบเขียนโดยกรรมการ 2 คน ของนกัเรียน จ านวน 60 คน 

นกัเรียน กรรมการ1 กรรมการ 
2 

รวม นกัเรียน กรรมการ1 กรรมการ 
2 

รวม 

1 9 8 8.5 31 6 6 6 
2 8 8 8 32 6 6 6 
3 8 8 8 33 6 6 6 
4 8 8 8 34 6 6 6 
5 8 8 8 35 6 5 5.5 
6 8 6 7 36 6 5 5.5 
7 8 8 8 37 6 5 5.5 
8 8 7 7.5 38 6 5 5.5 
9 7 8 7.5 39 6 4 5 

10 8 7 7.5 40 6 4 5 
11 8 7 7.5 41 5 5 5 
12 8 7 7.5 42 5 5 5 
13 8 6 7 43 5 4 4.5 
14 7 7 7 44 5 5 5 
15 7 7 7 45 5 5 5 
16 7 7 7 46 5 4 4.5 
17 7 6 6.5 47 5 5 5 
18 7 7 7 48 5 5 5 
19 7 7 7 49 5 4 4.5 
20 7 6 6.5 50 4 4 4 
21 7 7 7 51 4 4 4 
22 7 7 7 52 4 4 4 
23 7 7 7 53 4 4 4 
24 7 7 7 54 4 4 4 
25 7 7 7 55 4 4 4 
26 7 4 5.5 56 4 4 4 
27 7 6 6.5 57 3 3 3 
28 7 6 6.5 58 3 3 3 
29 7 5 6 59 3 3 3 
30 7 6 6.5 60 3 2 2.5 
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ค่าความสอดคล้องการตรวจข้อสอบการเขยีนของนักเรียน จ านวน 60 คน 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 
VAR00001 6.1333 1.55647 60 
VAR00002 5.6333 1.54005 60 

 
 

Correlations 
 VAR00001 VAR00002 
VAR00001 Pearson Correlation 1 .883** 

Sig. (2-tailed)  .000 
N 60 60 

VAR00002 Pearson Correlation .883** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ภาคผนวก ญ 
แบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา จงัหวดันครปฐม 
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ภาคผนวก ฎ 
แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรียนที่มต่ีอแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนว

การสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา  
จงัหวดันครปฐม 
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แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรียนที่มต่ีอแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนว
การสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา จงัหวดั

นครปฐม 
 
วตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม คือ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

6 ท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม 

 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบบัน้ีมีจ  านวน 13 ขอ้ ใหน้กัเรียนตอบค าถามโดยท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน
ช่องความคิดเห็นของขอ้ค าถาม และเขียนขอ้เสนอแนะในช่องขอ้เสนอแนะท่ีก  าหนดให ้
แบบสอบถามฉบบัน้ีไม่มีผลต่อผลการเรียนหรือคะแนนสอบของนกัเรียนแต่ประการใด โดยมค่ีา
ระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี 

5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
3  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
2  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
1  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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รายการประเมนิ 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านเน้ือหา    
  

1. เน้ือหามีความยากง่ายสอดคลอ้งกบัระดบัชั้นเรียน      

2. เน้ือหามีปริมาณเหมาะสมกบัเวลาเรียน      

3. เน้ือหามีความเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนั      

ด้านกจิกรรม    
  

4. การใชค้  าถามในกิจกรรมขั้น Inquiry ช่วยใหผู้เ้รียนมีแนวทางว่าควร
อ่านเพ่ือหาขอ้มูลอะไรจากเร่ือง และท าใหม้ีความเขา้ใจจุดมุ่งหมาย
และลกัษณะงานเขียนท่ีตอ้งท า    

  

5. กิจกรรมขั้น Modeling ช่วยใหเ้ขา้ใจรูปแบบและองคป์ระกอบของ
งานเขียนท่ีตอ้งท า    

  

6. กิจกรรมขั้น Shared Writing ช่วยใหเ้ขา้ใจขั้นตอนการวางแผนงาน
เขียน และสามารถวางแผนโครงร่างของงานเขียนได ้    

  

7. กิจกรรมขั้น Collaborative Writing ผูเ้รียนมีโอกาสไดป้รึกษากบั
เพ่ือนระหว่างกระบวนการเขียน ช่วยใหเ้ขียนไดง่้ายข้ึน    

  

8. กิจกรรมขั้น Independent Writing ผูเ้รียนสามารถวางแผนการเขียน
ดว้ยตนเอง โดยใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากขั้นต่างๆ ท่ีผา่นมา    

  

9. กิจกรรมแต่ละขั้นมีความสอดคลอ้งกนั และช่วยส่งเสริมใหเ้ขา้ใจ
กระบวนการเขียน    

  

ด้านคุณประโยชน์    
  

10. แบบฝึกช่วยใหส้ามารถวิเคราะห์ประเภทของงานเขียน จุดมุ่งหมาย 
ผูรั้บสาร และรูปแบบของงานเขียนได ้
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ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

11. แบบฝึกช่วยใหเ้ขา้ใจกระบวนการเขียน ตั้งแต่การวิเคราะห์
ประเภทของงานเขียน จุดมุ่งหมาย ผูรั้บสาร รูปแบบของงานเขียน และ
สามารถเร่ิมวางแผนการเขียนไดด้ว้ยตนเอง    

  

12. แบบฝึกช่วยใหผู้เ้รียนมีตน้แบบในการเขียน ทั้งในเร่ืองรูปแบบ
และภาษา จึงท าใหก้ารเขียนง่ายข้ึน    

  

13. ผูเ้รียนสามารถน าความรู้เก่ียวกบักระบวนการเขียนท่ีไดจ้ากแบบ
ฝึกไปประยกุตใ์ชก้บังานเขียนประเภทอ่ืนๆ ได ้    

  

 

ข้อเสนอแนะ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ฏ 
แบบสอบถามความคดิเหน็ผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามความ

คดิเหน็ของนกัเรียนที่มต่ีอแบบฝึกเสริมทักษะการเขยีนภาษาองักฤษตามแนวการสอน 
แบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา จงัหวดันครปฐม 
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แบบสอบถามความคดิเหน็ผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามความ

คดิเหน็ของนกัเรียนที่มต่ีอการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอน                

แบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา จงัหวดันครปฐม 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องความคิดเห็นของรายการประเมินและหากท่านมี
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมใหเขียนลงในขอ้เสนอแนะท่ีก  าหนดให ้โดยมีค่าระดบัความคิดเห็นดงัต่อไปน้ี

  

+1 หมายถึง  แน่ใจว่าขอ้ความและรูปแบบของภาษามีความเหมาะสม 

  0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าขอ้ความและรูปแบบของภาษามีความเหมาะสม 

 -1 หมายถึง  แน่ใจว่าขอ้ความและรูปแบบของภาษาไม่มีความเหมาะสม 
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รายการประเมนิ 

ความคดิเหน็ 

ข้อเสนอแนะ +1 0 -1 

ด้านเน้ือหา     

1. เน้ือหามีความยากง่ายสอดคลอ้งกบั
ระดบัชั้นเรียน     

2. เน้ือหามีปริมาณเหมาะสมกบัเวลาเรียน     

3. เน้ือหามีความเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั     

ด้านกจิกรรม     

4. การใชค้  าถามในกิจกรรมขั้น Inquiry 
ช่วยใหผู้เ้รียนมีแนวทางว่าควรอ่านเพ่ือหา
ขอ้มูลอะไรจากเร่ือง และท าใหม้ีความ
เขา้ใจจุดมุ่งหมายและลกัษณะงานเขียนท่ี
ตอ้งท า     

5. กิจกรรมขั้น Modeling ช่วยใหเ้ขา้ใจ
รูปแบบและองคป์ระกอบของงานเขียนท่ี
ตอ้งท า     

6. กิจกรรมขั้น Shared Writing ช่วยให้
เขา้ใจขั้นตอนการวางแผนงานเขียน และ
สามารถวางแผนโครงร่างของงานเขียนได ้     

7. กิจกรรมขั้น Collaborative Writing 
ผูเ้รียนมีโอกาสไดป้รึกษากบัเพื่อน
ระหว่างกระบวนการเขียน ช่วยใหเ้ขียนได้
ง่ายข้ึน 

     



  173 

รายการประเมนิ 

ความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1  

8. กิจกรรมขั้น Independent Writing ผูเ้รียนสามารถ

วางแผนการเขียนดว้ยตนเอง โดยใชค้วามรู้ที่ได้

จากขั้นต่าง ๆ ที่ผา่นมา     

9. กิจกรรมแต่ละขั้นมีความสอดคลอ้งกนั และ

ช่วยส่งเสริมใหเ้ขา้ใจกระบวนการเขียน     

ด้านคุณประโยชน์     

10. แบบฝึกช่วยใหส้ามารถวิเคราะห์
ประเภทของงานเขียน จุดมุ่งหมาย ผูรั้บ
สาร และรูปแบบของงานเขียนได ้     

11. แบบฝึกช่วยใหเ้ขา้ใจกระบวนการ
เขียน ตั้งแต่การวิเคราะห์ประเภทของงาน
เขียน จุดมุ่งหมาย ผูรั้บสาร รูปแบบของ
งานเขียน และสามารถเร่ิมวางแผนการ
เขียนไดด้ว้ยตนเอง     

12. แบบฝึกช่วยใหผู้เ้รียนมีตน้แบบในการ
เขียน ทั้งในเร่ืองรูปแบบและภาษา จึงท า
ใหก้ารเขียนง่ายข้ึน     

13. ผูเ้รียนสามารถน าความรู้เก่ียวกบั
กระบวนการเขียนท่ีไดจ้ากแบบฝึกไป
ประยกุตใ์ชก้บังานเขียนประเภทอ่ืนๆ ได ้     

ข้อเสนอแนะ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

ลงช่ือ..........................................................  

 (................................................................)  

ผูเ้ช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ฐ 
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของความเที่ยงตรงเชิง

เน้ือหาของแบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนที่มต่ีอแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ
ตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา จงัหวดันครปฐม 
 

 

 

 

 

 

 

 



  175 

ตารางท่ี 13 ตารางสรุปค่าความสอดคลอ้งของความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 

รายการประเมนิ 
ความคดิเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ 

ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

IOC 

แปลผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านเน้ือหา     
 

1. เน้ือหามีความยากง่ายสอดคลอ้งกบั
ระดบัชั้นเรียน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2. เน้ือหามีปริมาณเหมาะสมกบัเวลา
เรียน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3. เน้ือหามีความเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์
ในชีวิตประจ าวนั 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

ด้านกจิกรรม 
     

4. การใชค้  าถามในกิจกรรมขั้น Inquiry 
ช่วยใหผู้เ้รียนมีแนวทางว่าควรอ่านเพ่ือ
หาขอ้มูลอะไรจากเร่ือง และท าใหม้ี
ความเขา้ใจจุดมุ่งหมายและลกัษณะงาน
เขียนท่ีตอ้งท า 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

5. กิจกรรมขั้น Modeling ช่วยใหเ้ขา้ใจ
รูปแบบและองคป์ระกอบของงานเขียน
ท่ีตอ้งท า 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

6. กิจกรรมขั้น Shared Writing ช่วยให้
เขา้ใจขั้นตอนการวางแผนงานเขียน 
และสามารถวางแผนโครงร่างของงาน
เขียนได ้

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

7. กิจกรรมขั้น Collaborative Writing 
ผูเ้รียนมีโอกาสไดป้รึกษากบัเพื่อน
ระหว่างกระบวนการเขียน ช่วยใหเ้ขียน
ไดง่้ายข้ึน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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รายการประเมนิ ความคดิเหน็          
ของผู้เช่ียวชาญ 

ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

IOC 

แปลผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

8. กิจกรรมขั้น Independent Writing 
ผูเ้รียนสามารถวางแผนการเขียนดว้ย
ตนเอง โดยใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากขั้นต่างๆ 
ท่ีผา่นมา 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

9. กิจกรรมแต่ละขั้นมีความสอดคลอ้ง
กนั และช่วยส่งเสริมใหเ้ขา้ใจ
กระบวนการเขียน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

ด้านคุณประโยชน์    
  

10. แบบฝึกช่วยใหส้ามารถวิเคราะห์
ประเภทของงานเขียน จุดมุ่งหมาย ผูรั้บ
สาร และรูปแบบของงานเขียนได ้

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

11. แบบฝึกช่วยใหเ้ขา้ใจกระบวนการ
เขียน ตั้งแต่การวิเคราะห์ประเภทของ
งานเขียน จุดมุ่งหมาย ผูรั้บสาร รูปแบบ
ของงานเขียน และสามารถเร่ิมวาง
แผนการเขียนไดด้ว้ยตนเอง 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

12. แบบฝึกช่วยใหผู้เ้รียนมีตน้แบบใน
การเขียน ทั้งในเร่ืองรูปแบบและภาษา 
จึงท าใหก้ารเขียนง่ายข้ึน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

13. ผูเ้รียนสามารถน าความรู้เก่ียวกบั
กระบวนการเขียนท่ีไดจ้ากแบบฝึกไป
ประยกุตใ์ชก้บังานเขียนประเภทอ่ืน ๆ 
ได ้

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

 

 

 

 

 



  177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฑ 
คะแนนเฉลีย่ (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคดิเห็นของนกัเรียนที่

มต่ีอแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน 
ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา จงัหวดันครปฐม 
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ตารางท่ี 14 คะแนนเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน                                     
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม 
 

รายการ
ประเมนิ 

บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 บทท่ี 4 บทท่ี 5 รวม 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ 
S

S.D. x̅ 
S

S.D. x̅ 
S

S.D. 

1 3.47 0.63 3.80 0.66 4.20 0.66 4.27 0.69 3.93 0.58 3.93 0.70 

2 3.73 0.69 3.97 0.76 4.13 0.63 4.27 0.69 3.87 0.63 3.99 0.70 

3 4.07 0.78 4.20 0.66 4.40 0.62 4.27 0.69 4.00 0.64 4.19 0.69 

รวมราย
ดา้น 

3.76 0.74 3.99 0.71 4.24 0.64 4.27 0.68 3.93 0.61 4.04 0.70 

4 3.80 0.66 3.80 0.66 4.20 0.66 4.27 0.69 3.93 0.58 4.00 0.68 

5 3.47 0.63 3.87 0.73 4.20 0.66 4.27 0.69 3.93 0.58 3.95 0.71 

6 3.63 0.56 3.87 0.63 4.20 0.66 4.13 0.73 3.93 0.58 3.95 0.66 

7 3.87 0.63 3.93 0.69 4.20 0.66 4.27 0.69 3.93 0.58 4.04 0.66 

8 3.53 0.63 3.87 0.63 4.20 0.66 4.27 0.69 3.93 0.58 3.96 0.68 

9 3.67 0.61 3.87 0.63 4.20 0.66 4.20 0.66 3.93 0.58 3.97 0.65 

รวมราย
ดา้น 

3.66 0.63 3.87 0.66 4.20 0.66 4.23 0.69 3.93 0.58 3.98 0.67 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) คะแนนเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความ

คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมต่ีอแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถ

ฐานส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีวิชยัวทิยา จงัหวดันครปฐม 

รายการ
ประเมนิ 

บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 บทท่ี 4 บทท่ี 5 รวม 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ 
S

S.D. x̅ 
S

S.D. x̅ 
S

S.D. 

10 3.47 0.63 3.87 0.63 4.20 0.66 4.27 0.69 3.93 0.58 3.95 0.69 

11 3.40 0.62 3.87 0.63 4.20 0.66 4.27 0.69 4.20 0.66 3.99 0.72 

12 3.53 0.63 3.87 0.63 4.20 0.66 4.27 0.69 3.93 0.58 3.96 0.68 

13 3.47 0.63 4.20 0.66 4.20 0.66 4.27 0.69 3.93 0.58 4.01 0.70 

รวมราย
ดา้น 

3.47 0.62 3.95 0.65 4.20 0.66 4.27 0.68 4.00 0.61 3.98 0.70 

รวม
ทั้งหมด 

3.62 0.66 3.92 0.67 4.21 0.65 4.25 0.68 3.95 0.59 3.99 0.69 
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ภาคผนวก ฒ 
ตวัอย่างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน                                
ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา จงัหวดันครปฐม 
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ประวัติ ผู้ เ ขี ยน 

ประวตัผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกลุ นางสาวสินีนาฏ มีศรี 

วนั เดือน ปี เกดิ 23 กนัยายน 2526 
สถานที่เกดิ จงัหวดันครปฐม 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีอกัษรศาสตรบณัฑิต วิชาเอก ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  

ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการสอนภาษาองักฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบนั 67/6 หมู ่4 ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000 
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