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บทนํา 

 

ความเป็นมา 
 ภาษาองักฤษเป็นเครื�องมือสําคญัในการติดต่อสื�อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ 
ประกอบอาชีพ  ทาํให้เราสามารถเขา้ใจเกี�ยวกบัวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ของชุมชนโลก รวมทั2ง
ตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก  นาํมาซึ� งมิตรไมตรีและ
ความร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ ช่วยพฒันาให้เรามีความเขา้ใจตนเองและผูอื้�นดีขึ2น  สามารถเรียนรู้
และเขา้ใจความแตกต่างของวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิดสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง 
การปกครอง  รวมทั2งเขา้ใจถึงองคค์วามรู้ต่าง ๆ ไดง่้ายและกวา้งขึ2น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 ก : 5) 
ซึ� งในศตวรรษที�ผ่านมา  ภาษาองักฤษกลายเป็นภาษาสากลของโลก  อีกทั2งคงไม่มีใครปฏิเสธว่า
ภาษาองักฤษมีอิทธิพลอย่างมากในการดาํเนินชีวิตของคนไทย แม้ว่าประเทศไทยเราจะไม่ได ้       
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการติดต่อสื� อสารของผูค้นในสังคมก็ตาม แต่ภาษาอังกฤษ             
ก็เป็นภาษาแห่งโอกาสที�คนเราจะพฒันาแนวคิดของตน หรือเป็นภาษาที�สองที�เราจาํเป็นตอ้งกา้วทนั
การเปลี�ยนแปลงของกระแสโลกและสังคม เพราะหนึ�งในคุณสมบติัของผูเ้ขา้ทาํงานในแต่ละสาขา
อาชีพในปัจจุบันล้วนกําหนดว่าจะต้องสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี ดังนั2 น         
ภาษาองักฤษถือเป็นกุญแจดอกสําคญัที�จะไขเขา้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในทุก ๆ ดา้น เป็นประตูสู่  
ขุมทรัพยท์างปัญญาและการเรียนรู้แนวคิดใหม่ ๆ และเป็นใบเบิกทางสําหรับอาชีพการงานที�ดี 
(สุมาลี  ชิโนกุล. 2548 : 3) 
 กระทรวงศึกษาธิการไดต้ระหนงัถึงความสําคญัและความจาํเป็นของภาษาองักฤษที�มีอิทธิพล
ต่อการดําเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน จึงได้กําหนดให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเป็น           
ภาษาต่างประเทศที�หนึ� งและจดัให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบต่อเนื�อง ตั2 งแต่ระดับ  
ประถมศึกษาจนถึงระดบัมธัยมศึกษา ตามที�หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั2นพื2นฐาน พุทธศกัราช 2551 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 ข : 3) ได้กาํหนดให้รายวิชาภาษาองักฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้         
ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเรียนรู้ที�เสริมสร้างศกัยภาพในการคิดและการทาํงาน โดยกาํหนด
องค์ความรู้ ทกัษะหรือกระบวนการไวเ้ป็นกรอบแต่ละระดบัชั2นไวอ้ย่างเหมาะสม ซึ� งในระดับ      
ชั2นประถมศึกษามุ่งเนน้ใหพ้ฒันาทกัษะฟัง - พดู ตามหวัเรื�องสิ�งแวดลอ้มใกลต้วั  ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้พฒันาทกัษะอ่านและสามารถถ่ายโอนองคค์วามรู้สู่การเขียนในรูปแบบของขอ้ความที�เป็น
ความเรียงและไม่เป็นความเรียง เพื�อเป็นการส่งเสริมพฒันาการจากระดบัประถมศึกษาและเป็นพื2นฐาน
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ส่วนในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายเป็นการฝึกฝนทกัษะ      
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ทางภาษาทั2ง 4 ทกัษะให้เกิดความคล่องแคล่วสามารถนาํไปใช้ไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ ทั2งนี2      
หลกัสูตรดงักล่าวของกระทรวงศึกษาธิการไม่ไดเ้นน้การพูดภาษาองักฤษเพียงอยา่งเดียว แต่จะเนน้
หลักไวยากรณ์ คาํแปล การอ่านและการเขียนเพื�อความเข้าใจและให้สอบเข้าศึกษาต่อระดับ
มหาวทิยาลยัใหไ้ดอี้กดว้ย  

 อยา่งไรก็ตามแมว้า่ประเทศไทยจะมีการเรียนการสอนภาษาองักฤษมาเป็นเวลานานและ  
มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที�เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร          
แต่ผลการเรียนการสอนภาษาองักฤษซึ� งถือเป็นวิชาพื2นฐานที�สําคญัวิชาหนึ� งมีแนวโน้มตํ�าลง     
จากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั2นพื2นฐาน (ONET) พบว่า  วิชาภาษาองักฤษของ      
นกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที� 3 ค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัตํ�า  เมื�อพิจารณาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมิน   
โดยเฉพาะมาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.1 เขา้ใจ และตีความเรื�องที�ฟัง  และอ่านจากสื�อประเภทต่าง ๆ  
และแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล  และ ต 2.2  เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่ง
ภาษาและวฒันธรรมของ เจา้ของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และนาํมาใช้อย่างถูกตอ้ง    
และเหมาะสม เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที�โรงเรียนควรเร่งพฒันาเนื�องจากคะแนนเฉลี�ยของ       
โรงเรียนตํ�ากว่าคะแนนเฉลี�ยระดบัประเทศ  นอกจากนี2 จากรายงานการประเมิน ฯ ยงัพบอีกว่า   
วิชาภาษาองักฤษมีค่าเฉลี�ยร้อยละตํ�ากวา่ทุกวิชาอีกดว้ย  (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 
2553 : 20)  ดงันั2นจากรายงานการประเมินดงักล่าวนี2นบัไดว้า่เป็นสถานการณ์ที�ทั2งผูบ้ริหารและครู
พึงกงัวล ใหค้วามตระหนกั และควรเร่งหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  

 ทั2งนี2 จากแนวคิดทางการเรียนการสอนภาษาที�ผูเ้รียนตอ้งฝึกทั2ง 4 ทกัษะนั2นจะเห็นไดว้่า 
ทกัษะเขียนเป็นทกัษะที�มีความสําคญั เพราะเป็นการสื�อสารที�แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของ      
ผูส่้งสาร เพื�อถ่ายทอดให้ผูอ่้านเข้าใจ และการเขียนเป็นเครื� องแสดงออกของความรู้ ความคิด       
และความรู้สึกของมนุษย ์(อรุณี  วริิยะจิตรา.  2543 : 3) แต่เนื�องจากทกัษะการเขียนเป็นทกัษะที�ยาก 
ทาํให้ครูส่วนใหญ่ละเลยไม่สอนหรือชะลอการสอนไวก่้อน แต่มุ่งสอนทกัษะอื�น ๆ ที�เห็นวา่ง่ายแทน 
โดยพบว่านกัเรียนส่วนมากมีความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ โดยทนัทีทนัใดอยู่ในเกณฑ ์ 
ไม่สูงนกั เนื�องจากรู้คลงัศพัท์ไม่มาก ไม่สามารถเขียนภาษาองักฤษได้อย่างถูกตอ้งกบัระดบัชั2น 
(กลัยา  ไตรศรีศิลป์.  2542 : 3) อีกทั2งนกัเรียนขาดแรงจูงใจ ขาดความกระตือรือร้น ขาดการฝึกฝน
ตนเอง พื2นฐานไม่แน่น ขาดหลักการและแนวคิด ขาดความพร้อมในการฝึกทักษะการเขียน         
ขาดความสามารถในการลาํดบัความคิด ความเขา้ใจให้ต่อเนื�องเป็นเหตุเป็นผลกนั (ทิพา  เทพอคัรพงศ.์ 
2545 : 5) นักการศึกษาและนกัวิจยัหลายท่านที�ไดพ้ยายามปรับปรุงเพื�อหารูปแบบการสอนที�      
สอดคลอ้งกบัแนวทางของหลกัสูตร ทั2งนี2กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 2) ไดส้นบัสนุนให้ปรับเปลี�ยน
กระบวนทศัน์การเรียนการสอนภาษาองักฤษใหม่  โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษ      
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เพื�อการสื�อสาร (Communicative Approach) เป็นสําคญั  ทาํให้การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
ตามแนวการสอนเพื�อการสื�อสาร ยงัคงเป็นแนวทางที�ทนัสมยัและไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง  
สามารถช่วยพฒันาความสามารถในการสื� อสารของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนจะได้ฝึกการใช้ทักษะ        
ทางภาษาทั2ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ในการสื�อสารให้ถูก ฝึกการใช้ภาษา (Use)           
ในสถานการณ์ต่าง ๆ และให้ความสําคญักบัความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency) และ
ความถูกตอ้งของภาษา (Accuracy) การเรียนการสอนในแนวนี2 จึงเนน้การทาํกิจกรรมเพื�อฝึกการใช้
ภาษาที�ใกลเ้คียงสถานการณ์จริงมากที�สุด โดยฝึกในลกัษณะทกัษะสัมพนัธ์ (Integrated Skills) หรือ
ทกัษะรวม ซึ� งผูเ้รียนจะไดใ้ช้ภาษาอยา่งถูกตอ้งตามหลกัภาษาศาสตร์ (Linguistic of Grammatical 
Competence) มีความรู้เกี�ยวกบัการใชร้ะเบียบวิธีความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยคและความสามารถ
ในการใชก้ลวิธีเพื�อการสื�อความหมาย (สุมิตรา  องัวฒันกุล. 2540 : 109 - 111) และจากการศึกษา
กรอบแนวคิดทักษะทางภาษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั2นพื2นฐาน พุทธศักราช 2551           
จะเห็นไดว้่าในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นระดบัชั2นที�เหมาะสมในการพฒันาทกัษะการเขียน 
เนื�องจากเป็นทกัษะที�จาํเป็นตอ้งได้รับการฝึกฝน จนเกิดความคล่องแคล่ว และเป็นการถ่ายโอน   
องค์ความรู้ที�นกัเรียนได้รับ เพื�อสะทอ้นถึงความสามารถของนกัเรียนแต่ละคน  เป็นกา้วย่างของ   
การพัฒนาไปสู่การปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการเรียนการสอนในระดับชั2 นต่อไป         
(สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551 : 5) 
 รวมถึงการเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาที�สองของคนไทยพบวา่ทกัษะการเขียนเป็นทกัษะ
ที�ประสบปัญหาอยูม่าก  ดว้ยกระบวนการคิดที�มีความสลบัซบัซอ้น ยุง่ยาก และปัญหาที�เราทราบกนั

โดยทั�วไปคือ คนไทยมีการกลั�นกรองการเขียนในหลายขั2นตอน โดยคิดเป็นภาษาไทย จากนั2นคิด

เป็นคาํศพัทภ์าษาองักฤษ แลว้เรียงเป็นประโยคที�ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ จึงจะเขียนออกมาเป็น
ประโยคได้  หรือที�เรียกว่าการถ่ายโยงของกระบวนการรับรู้ภาษาแม่มายงัภาษาที�สอง  อีกทั2ง      

การแทรกแซงคาํศพัทข์องภาษาแม่ และการนาํกฏเกณฑ์ไวยากรณ์มาใชไ้ม่ถูกตอ้ง (สุวาณี  สุรเสียงสังข.์ 
2545 : 2) โดยไวท ์(White . 1980 : 5) ไดศึ้กษาและไดร้วบรวมปัญหาขอ้บกพร่องจากงานเขียน    

ได ้14 ประเภท ไดแ้ก่ 1)  การสะกดคาํ 2) การใช้เครื�องหมายวรรคตอน 3) การใช้โครงสร้าง

ไวยากรณ์ 4) การใชค้าํกริยา 5) การใชค้าํนาม 6) การใชค้าํสรรพนาม 7) การใชค้าํคุณศพัท ์8) การใช้
คาํบุพบท 9) การใชค้าํที�เนน้ความหมายของคาํอื�น 10) ความสับสนในการเลือกใชส้ํานวน 11) การใช้

คาํย่อหรือคาํที�ไม่ใช้ในภาษาเขียน 12) การใช้คาํซํ2 าหรือออ้มคอ้ม 13) การใช้คาํที�ไม่จาํเป็นหรือ      

ไม่เกี�ยวกับความ 14) การขาดความระมดัระวดั  ด้วยเหตุนี2 เองทาํให้ทกัษะการเขียนดูเหมือน        
เป็นทกัษะที�ยาก  
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัพบว่า นกัวิจยัชาวต่างชาติสองท่านไดพ้ฒันารูปแบบ
การจดักระบวนการเรียนการสอนเขียนภาษาองักฤษซึ� งสามารถพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ
ของผูเ้รียนให้บงัเกิดผลดีขึ2น คือ การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร       
ซึ� งนักวิจัยต่างชาติทั2 งสองคนนี2 ได้ท ํางานคลุกคลีอยู่กับการสอนเขียนภาษาอังกฤษให้แก่                
นักเรียนต่างชาติ ที�ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจําชาติ ทั2 งสองจึงได้คิดออกแบบ         
กระบวนการสอนเขียนภาษาองักฤษ ที�สามารถจะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจได้อย่างง่าย ๆ แต่สามารถ
เขียนภาษาองักฤษไดอ้ย่างดีและมีประสิทธิภาพ การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คส
และวิทโธรใช้ในการพฒันาการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยใช้เนื2 อหาที�เกี�ยวข้องกับ      
สภาพความเป็นอยูท่างดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และวิทยาศาสตร์ มาสร้างเป็นหวัเรื�อง
ของแต่ละบทความ เพื�อให้นกัเรียนไดฝึ้กหัดการเขียนภาษาองักฤษ (ชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์.  2553 : 
276) 
 จากสภาพปัญหาดงักล่าวและการศึกษาเอกสารขา้งตน้ ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนรายวิชา
ภาษาองักฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดบัชั2นมธัยมศึกษาปีที� 1 จึงมีความสนใจที�จะพฒันา
ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที� 1 โดยการใชก้ารสอนเขียน
ภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร เพื�อนาํผลที�ไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและ
ปรับปรุงความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษให้ผูเ้รียนมีประสิทธิภาพรวมทั2 งยกระดับ          
ผลสัมฤทธิp ทางการเรียนให้สูงขึ2น  และให้นกัเรียนเกิดเจตคติที�ดีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ 
อีกทั2งเพื�อเป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการที�หลากหลาย  และพฒันาผูเ้รียนให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัครั2 งนี2   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี2  
 1. เพื�อศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียน
ภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร 
 2. เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษก่อนและหลงัการสอนเขียน
ภาษาเพื�อการสื�อสาร 
 3. เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษระหว่างการสอนเขียน      
ภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธรกบัการสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร 
 4. เพื�อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาอังกฤษ      
ตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร 
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ประโยชน์ของการวจัิย 
 ครูผูส้อนได้ปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ อีกทั2งเป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถ    
ในการเขียนภาษาองักฤษให้สูงขึ2น  โดยมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนสามารถนาํองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช ้      
ในการดาํเนินชีวติประจาํวนั 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย  
 1. ประชากรที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที�  1  จาํนวน  4 ห้องเรียน 
จาํนวนนักเรียน 158 คน โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี  อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  ภาคเรียนที� 1          
ปีการศึกษา 2557 
 1. กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที� 1 โรงเรียนอนุบาล
จนัทบุรี  อาํเภอเมืองจนัทบุรี  จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที� 1  ปีการศึกษา 2557  ซึ� งไดม้าจากการสุ่ม
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 89)  จาํนวน 2 ห้องเรียน    
นักเรียนแต่ละห้องเป็นนักเรียนที�จดัแบบคละความสามารถ โดยจบัฉลากเข้ากลุ่มทดลองและ      
กลุ่มควบคุม ผลปรากฏวา่  นกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที� 1/3 จาํนวน 40  คน เป็นกลุ่มที�ใชก้ารสอน
เขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร  และนกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที� 1/1  จาํนวน 
40 คน เป็นกลุ่มที�ไดรั้บการสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร   
 ตัวแปรที�ศึกษา 

1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
  วธีิการจดัการเรียนรู้  2 วธีิ  คือ  
  1.1  การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร 
  1.2  การสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร 
 2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ 
  2.1 ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ  
  2.2 ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิด    
ของบรู๊คสและวทิโธร 
 ขอบเขตของเนื*อหา   
 ขอบเขตเนื2อหา  ไดแ้ก่   ตวัอกัษรและเครื�องหมายวรรคตอน  คาํที�มีความหมายเหมือนกนั 
หรือใกลเ้คียงกนั  การเปลี�ยนคาํสรรพนาม  การเปลี�ยนเอกพจน์เป็นพหูพจน์  การเปลี�ยนพหูพจน์
เป็นเอกพจน์  การเปลี�ยนประโยคจากบอกเล่าเป็นปฏิเสธ (Present Tense)  การเปลี�ยนประโยคจาก
ปัจจุบนัเป็นอดีต  การเปลี�ยนประโยคจากบอกเล่าเป็นปฏิเสธ (Past Tense)  การเปลี�ยนประโยคจาก
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ปัจจุบนัเป็นอนาคต  การเปลี�ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธ (Future Tense)  การเปลี�ยนประโยค
บอกเล่าเป็นปฏิเสธ (รวมทุก Tense) 
 ระยะเวลาที�ใช้ในการวิจัย  คือ ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลาในการจดักิจกรรม   
การเรียนรู้ 20 ชั�วโมง  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการวจิยัครั2 งนี2  มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยั ดงัต่อไปนี2  
 การจัดการเรียนรู้  หมายถึง  กระบวนการที�มีแบบแผนซึ� งได้รับการจดัเป็นระบบ        
อยา่งสัมพนัธ์ เพื�อใชก้ารเรียนการสอนนั2นใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด และตรงตามจุดมุ่งหมาย 
 การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร  หมายถึง  กระบวนการ         
จดัการเรียนรู้ที�มุ่งเนน้พฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  โดยการฝึกหัดเปลี�ยนรูปแบบประโยค
ตามหลกัการใชภ้าษาในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั2งโครงสร้างไวยากรณ์ โดยใชบ้ทความที�เป็นตวัอยา่ง
ในการเขียน  มีขั2นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั2นตอน ดงันี2  
 1. ขั2นนาํเสนอ  เป็นการนาํเสนอบทความตวัอย่างโดยผูส้อนคดัลอกบทความลงบน
กระดาน เพื�อเป็นการทบทวนความรู้เดิมของผูเ้รียน 
 2. ขั2นฝึกอ่าน  นักเรียนช่วยกนัอ่านบทความตวัอย่างแล้วช่วยหาตาํแหน่งที�เขียนผิด       
ในบทความเพิ�มเติมจากขั2นนาํเสนอที�ยกตวัอยา่งไปแลว้  โดยขีดเส้นใตต้าํแหน่งที�เขียนผดิแต่ละจุด 
 3. ขั2นฝึกเขียน  นกัเรียนคดัลอกบทความตวัอยา่งใส่สมุดของตนเอง  โดยในการฝึกคดัลอก
บทความผูส้อนควรชี2 ใหน้กัเรียนเห็นถึงประโยชน์ที�ไดจ้ากการฝึกคดัลอกบทความ 
 4. ขั2นประเมินผลการฝึก   ผูส้อนตรวจบทความตวัอยา่งที�นาํมาให้นกัเรียนฝึก ซึ� งในการ
ตรวจผูส้อนตอ้งใชส้ัญลกัษณ์ตามที�กาํหนด 
 5. ขั2นนาํความรู้ไปปฏิบติั  นกัเรียนฝึกเขียนโดยใช้บทความใหม่ แต่จุดประสงค์การ
เรียนรู้เช่นเดียวกบับทความที�ใหน้กัเรียนฝึกในขั2นฝึกเขียน 
 6. ขั2นประเมินผลงานเขียน  ตรวจงานเขียนของผูเ้รียนอีกครั2 ง โดยใช้สัญลกัษณ์ตาม         
ที�กาํหนดเช่นเดิม ถา้ผูเ้รียนเขียนผา่นตามเกณฑ์ที�ผูส้อนกาํหนดก็ให้ผูเ้รียนเริ�มฝึกเขียนในลาํดบัขั2น
ของกระบวนการต่อไป 
 การสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร  หมายถึง  กระบวนการจดัการเรียนรู้ดา้นการสอนเขียน
ภาษาองักฤษ โดยมีขั2นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3 ขั2น คือ 
 1. ขั2นนาํเสนอ  (Presentation) การนาํเสนอเนื2อหาใหม่โดยจะมุ่งเนน้การให้ผูเ้รียนไดรั้บ
รู้และทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัความหมายและรูปแบบภาษาที�ใช้กนัจริงโดยทั�วไป รวมทั2งวิธีการใช้
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ภาษาไม่ว่าจะเป็นดา้นการออกเสียงคาํศพัท์ และโครงสร้างไวยากรณ์ที�เหมาะสมกบัสถานการณ์  
ต่าง ๆ ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้กฎเกณฑ ์
 2. ขั2นฝึก (Practice) ฝึกใช้ภาษาที�เพิ�งจะเรียนรู้ใหม่จากขั2นการนาํเสนอเนื2อหา โดยมี     
ครูผูส้อนเป็นผูน้ําในการฝึกไปสู่การฝึกแบบค่อย ๆ ปล่อยให้ทาํเอง โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนจดจาํ      
รูปแบบของภาษาได ้จึงเนน้ที�ความถูกตอ้งของภาษาเป็นหลกั  
 3. ขั2นการใช้ภาษาเพื�อการสื�อสาร (Production)  ผูเ้รียนไดล้องใชภ้าษาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที�จาํลองจากสถานการณ์จริง นาํความรู้ทางภาษาที�เคยเรียนแลว้มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที�   
ในการฝึก ซึ� งวธีิการฝึกมกัฝึกในรูปของการทาํกิจกรรมแบบต่าง ๆ โดยครูผูส้อนเป็นเพียงผูก้าํหนด
ภาระงานหรือสถานการณ์ต่าง ๆ  
 ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ  หมายถึง ความรู้ความสามารถของนักเรียน      
ในการเขียนภาษาองักฤษโดยการเลือกใช้คาํศพัท์ เรียบเรียงเป็นขอ้ความไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกั
ไวยากรณ์และสามารถถ่ายทอดเป็นเรื�องราวไดอ้ยา่งเหมาะสมตรงกบัจุดมุ่งหมาย โดยวดัไดจ้ากการ
ตอบแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ ซึ� งเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 
4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ 
 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของ 

บรู๊คสและวิทโธร  หมายถึง  ความรู้สึกหรือทศันคติของผูเ้รียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอน
เขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร    
ที�มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที� 1  ถือว่าเป็นการ
พฒันาทกัษะที�ผูเ้รียนสามารถนาํไปใช้เป็นเครื�องมือและปูพื2นฐานที�จาํเป็นในการศึกษาหาความรู้  
ในระดบัสูงต่อไปได้เป็นอย่างดี และเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ� งในการพฒันาการจดัการเรียนรู้
สําหรับครูผูส้อนเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพให้แก่นักเรียน  ดังนั2 นผูว้ิจ ัยจึงได้ทาํการทดลองเพื�อ       
เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษระหวา่งการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิด
ของบรู๊คสและวิทโธรกบัการสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร และศึกษาความพึงพอใจต่อการจดั  
การเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร โดยกําหนด      
กรอบแนวคิดไวด้งันี2  
 
 
 
                            
                                                                                                               
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

สมมุติฐานในการวจัิย 
 1. นักเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที� 1 กลุ่มที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียน 
ภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร มีความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน 

วธีิการจดัการเรียนรู้  2 วธีิ  คือ 
 

 

1. ความสามารถในการ
เขียนภาษาองักฤษ 

2. ความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้
การสอนเขียน
ภาษาองักฤษตาม
แนวคิดของบรู๊คส
และ      วทิโธร 

 

การสอนการเขียนภาษา 
เพื,อการสื,อสาร 
1. ขั-นนาํเสนอ   
2.   ขั-นฝึก  
3. ขั-นการใชภ้าษา        

เพื,อการสื,อสาร  
 

การสอนเขียนภาษาองักฤษตาม
แนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร  
1. ขั-นนาํเสนอ 
2. ขั-นฝึกอ่าน 
3. ขั-นฝึกเขียน   
4. ขั-นประเมินผลการฝึก    
5. ขั-นนาํความรู้ไปปฏิบติั   
6. ขั-นประเมินผลงานเขียน   

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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 2. นักเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที� 1 กลุ่มที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียน  
ภาษาเพื�อการสื�อสาร มีความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3. นักเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที� 1 กลุ่มที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียน  
ภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร มีความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ สูงกว่า
กลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนเพื�อการสื�อสาร 

  
 




