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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัครั4 งนี4   มีวตัถุประสงคเ์พื7อ 1) เพื7อศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ก่อนและหลงัการ
จดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร  2) เพื7อศึกษาผล  
การจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาเพื7อการสื7 อสาร              

3) เพื7อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษระหว่างการสอนเขียนภาษาองักฤษ     
ตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธรกบัการสอนเขียนภาษาเพื7อการสื7อสาร  4) เพื7อศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นนักเรียนชั4นมธัยมศึกษาปีที7 1 โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี    
ภาคเรียนที7 1 ปีการศึกษา 2557  ซึ7 งไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)    
จาํนวน 2 ห้องเรียน นักเรียนแต่ละห้องเป็นนักเรียนที7จดัแบบคละความสามารถ โดยจบัฉลาก       
เขา้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลปรากฏว่า  นกัเรียนชั4นมธัยมศึกษาปีที7 1/3 จาํนวน 40  คน     
เป็นกลุ่มที7ใช้การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร  และนักเรียน              
ชั4นมธัยมศึกษาปีที7 1/1  จาํนวน 40 คน เป็นกลุ่มที7ไดรั้บการสอนเขียนภาษาเพื7อการสื7อสาร      
เครื7 องมือที7ใช้ในการวิจยัครั4 งนี4  ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาองักฤษ     
ตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาเพื7อการสื7อสาร 

แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ  และแบบวดัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใช้การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร สถิติที7ใช้ในการวิเคราะห์     
ขอ้มูล  ไดแ้ก่ ค่าเฉลี7ย ส่วนเบี7ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั และแบบ
เป็นอิสระจากกนั 
 ผลการวิจัยพบว่า  1) ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มที;ได้รับการจัด           

การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน            

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที;ระดบั .05  2) ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ กลุ่มที;ไดรั้บการ



 

จดัการสอนเขียนภาษาเพื;อการสื;อสารหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที;ระดบั 

.05  3) ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ กลุ่มที;ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียน    

ภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธรสูงกว่ากลุ่มที;ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช ้         

การสอนเขียนภาษาเพื;อการสื;อสาร อย่างมีนัยสําคญัที;ระดบั .05  4) ความพึงพอใจต่อการจดั       

การเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร อยูใ่นระดบัมาก 
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Abstract 

 

 The purposes of this research were : 1) to study the learning outcomes in English 

writing before and after studying in the experimental class based on the Brookes and Withrow 

Approach, 2) to compare the English writing ability shown in the experimental group taught by the 

Brookes and Withrow Writing Approach and in the control group taught by the Communicative 

Approach, and 3) to examine the satisfaction level of Mattahyomsuksa One students taught by the 

Brookes and Withrow Writing Approach.  The research sample group consisted of students who 

studied in Mattahyomsuksa One in the first semester of the 2014 academic year at Anuban 

Chanthaburi School, Muang District, Chanthaburi.  They were selected by using the cluster random 

sampling and were divided into two groups, 40 students each.  The students in both 2 groups were 

arranged to study in the mixed ability groups and they were selected into the experimental group 

and the control group by drawing lots.  The result was the students in Matthayomsuksa 1/3 were 

taught by the Brookes and Withrow Writing Approach and the students in Matthayomsuksa 1/1 

were taught by the Communicative Writing Approach.  The research instruments were the lesson 

plans based on the Brookes and Withrow Writing Approach, the other lesson plans based on the 

Communicative Writing Approach, the English writing ability test, and the satisfaction 

questionnaire.  The data were analyzed by mean, standard deviation, and t-test.   

 The research results were as follows : 1) The English writing ability of the experimental 

group after studying in the Brookes and Withrow Writing Approach class was significantly higher 

than before studying, showing the statistical significance level of .05, 2) the English writing ability 

of the experimental group after studying in the Communicative Writing Approach was significantly 

higher than before studying at statistical significance level of .05, 3) the English writing ability of 



 

the experimental group taught by the Brookes and Withrow Writing Approach was significantly 

higher than the control group taught by the Communicative Writing Approach, showing the 

statistical significance level of .05, and 4) the satisfaction level of the students in the Brookes and 

Withrow Writing Approach class was at the high level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




