
 

 

บทที�  2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 
 การวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งโดยมีรายละเอียดที�ได ้    
นาํเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี�  
 1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  1.1 หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 2. การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร    
  2.1 แนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร   
  2.2 ขั�นตอนการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร 
  2.3 การประเมินผลการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร   
  2.4 ประโยชน์ของการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร 
 3. การสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร 
  3.1 ความหมายของการสอนเขียนเพื�อการสื�อสาร 
  3.2 แนวคิดเกี�ยวกบัการสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร 
  3.3 แนวทางการจดักิจกรรมการสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร 
  3.4 ขั�นตอนการสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร 
 4. ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ 
  4.1 ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ 
  4.2 องคป์ระกอบของการเขียนภาษาองักฤษ 
  4.3 ระดบัความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ 
  4.4 การวดัและการประเมินผลทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 
 5. แผนการจดัการเรียนรู้ 
  5.1 ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  5.2 ความสาํคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  5.3 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
 6. ความพึงพอใจ 
  6.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
  6.2 องคป์ระกอบของความพึงพอใจ 
  6.3 วธีิสร้างความพึงพอใจ 
  6.4 การวดัความพึงพอใจ 
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 7. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
  7.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  7.2 งานวจิยัในประเทศ 
 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานพุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ.      
2552 ก : 5) ระบุไวว้่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมีเจตคติที�ดีต่อ       
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื� อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้  
ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดบัที�สูงขึ�น รวมทั�งมีความรู้ความเขา้ใจในเรื�องราวและวฒันธรรม
อนัหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิด  และวฒันธรรมไทยไปยงัสังคม
โลกไดอ้ย่างสร้างสรรค์ โดยกาํหนดสาระของภาษาต่างประเทศไว ้4 สาระหลกั ประกอบด้วย    
สาระที� 1 ภาษาเพื�อการสื�อสาร  สาระที� 2 ภาษาและวฒันธรรม สาระที� 3 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น  สาระที� 4 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก อนัเป็นองคค์วามรู้      
ที�จดัเป็นหมวดหมู่ของเนื�อหาเฉพาะอย่างเป็นระบบ นอกจากนี� ยงัได้กาํหนดคุณภาพผูเ้รียนให้มี
ความสามารถสอดคลอ้งกบัสาระต่าง ๆ ทั�ง 4 สาระ กล่าวโดยสรุปคือ ผูเ้รียนตอ้งสามารถปฏิบติั    
ฟัง พูด หรือสนทนา รวมทั�งอ่านเขียนได้ตามสาระการเรียนรู้ที�กาํหนดโดยเริ� มจากคาํศพัท์ วลี     
หรือขอ้ความง่าย ๆ แลว้จึงเพิ�มเติมเนื�อหาที�ซับซ้อนขึ�นในระดบัสูง รวมทั�งผูเ้รียนยงัตอ้งสามารถ   
นําทกัษะทางภาษาไปใช้ในการสืบค้นหรือแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อีกด้วย      
กล่าวโดยสรุปไดด้งัต่อไปนี�  
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 สาระที� 1  ภาษาเพื�อการสื�อสาร 
  มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจ และตีความเรื� องที�ฟัง และอ่านจากสื� อประเภทต่าง ๆ และ
แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
  มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื� อสารทางภาษาในการแลกเปลี�ยนข้อมูลข่าวสาร    
แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐาน ต 1.3 นํา เสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น            
ในเรื�องต่าง ๆ โดยการพดูและการเขียน 
 สาระที� 2  ภาษาและวฒันธรรม 
  มาตรฐาน ต 2.1 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
และนาํไปใช ้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 
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  มาตรฐาน ต 2.2 เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรม

ของ เจา้ของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และนาํมาใชอ้ยา่งถูกตอ้ง  และเหมาะสม 
 สาระที� 3  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น 

  มาตรฐาน ต 3.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในการเชื�อมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น 
และเป็นพื�นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 

 สาระที� 4  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 

  มาตรฐาน ต 4.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั�งในสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 

  มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเค รื� อง มือพื� นฐานในการศึกษาต่อ            

การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัสังคมโลก 
 จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สถานศึกษา   

ทุกแห่งตอ้งนาํหลกัสูตรดงักล่าวมาจดัทาํเป็นหลกัสูตรของตนเอง โดยตอ้งปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบั
สภาพผูเ้รียนและบริบทของสถานศึกษานั�น ๆ  

 หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

 จากหลกัสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานพุทธศกัราช 2551 โรงเรียนอนุบาล

จนัทบุรี ไดจ้ดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาขึ�นมา และเอกสารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาล

จนัทบุรี พุทธศกัราช 2552 (กระทรวงศึกษาธิการ.  2552 ข : 8) ระบุไวว้่า หลกัสูตรสถานศึกษา    
เป็นหลกัสูตรที�กาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในการพฒันาผูเ้รียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถ

ปรับใชไ้ดก้บัการศึกษาทุกรูปแบบ ทั�งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั และโรงเรียน
ได้มีแนวการจดัการเรียนรู้ เพื�อมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดความคิด ความเขา้ใจ และรู้จกัตนเองในด้าน

ความสามารถ ความถนัด เพื�อเตรียมตวัเข้าสู่อาชีพ โรงเรียนพยายาม จดับรรยากาศการเรียนรู้         

ให้เกิดความเหมาะสม และในหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศไดจ้ดัให้วิชาภาษาองักฤษเป็นวิชาภาษาต่างประเทศที�ทุกระดบัชั�นตอ้งมีการจดั 

การเรียนการสอน โดยมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการสื�อสาร มีความสามารถในการอ่าน 

การเขียน การพดู การฟังอยา่งดี  มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การแสวงหาความรู้และใชภ้าษาในการ
สร้างสรรคง์านอาชีพ ทั�งนี� ไดก้าํหนดคุณภาพผูเ้รียนเมื�อจบชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 สรุปไดด้งัต่อไปนี�  

 1. ปฏิบติัตามคาํขอร้อง  คาํแนะนาํ คาํชี� แจง และคาํอธิบายที�ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง
ขอ้ความ ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองสั� น ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  ระบุ/เขียนสื�อที�
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ความที�ฟังหรืออ่าน เลือก/ระบุหวัขอ้เรื�อง  
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ใจความสําคญั รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื� องที�ฟังและอ่านจากสื�อ
ประเภทต่าง ๆ พร้อมทั�งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 
 2. สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเกี�ยวกบัตนเองและเรื�องต่าง ๆ ใกลต้วั สถานการณ์ ข่าว 
เรื�องที�อยู่ในความสนใจของสังคมและสื�อสารอย่างต่อเนื�องและเหมาะสม ใช้คาํขอร้อง คาํชี� แจง 
และคาํอธิบาย ให้คาํแนะนาํอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความตอ้งการ เสนอและให้ความ 
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ พูดและเขียนเพื�อขอและให้ขอ้มูล บรรยาย  
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องที�ฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม พูดและเขียน
บรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี�ยวกบัเรื�องต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์ พร้อมทั�งใหเ้หตุผลประกอบอยา่งเหมาะสม 
 3. พดูและเขียนบรรยายเกี�ยวกบัตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื�อง/ประเด็นต่าง ๆ ที�
อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสําคญั/แก่นสาระ หัวข้อเรื� องที�ได้จาก        
การวิเคราะห์เรื�อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที�อยู่ในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี�ยวกบักิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมใหเ้หตุผลประกอบ   
 4. เลือกใชภ้าษา นํ�าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกบับุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา อธิบายเกี�ยวกบัชีวติความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจา้ของภาษา เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ 
 5. เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยค
ชนิดต่าง ๆ และการลาํดบัคาํตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบ
และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษากบัของไทย และนาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสม   
 6. คน้ควา้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล/ขอ้เท็จจริงที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น       
จากแหล่งการเรียนรู้ และนาํเสนอดว้ยการพดูและการเขียน 
 7. ใช้ภาษาสื� อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที� เ กิดขึ� นในห้องเรียน        
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม   
 8. ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/คน้ควา้ รวบรวม และสรุปความรู้/ขอ้มูลต่าง ๆ จาก
สื�อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล 
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และทอ้งถิ�น เป็นภาษาต่างประเทศ 
 9. มีทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื�อสารตามหัวเรื� อง
เกี�ยวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ�งแวดลอ้ม อาหาร เครื�องดื�ม  เวลาวา่งและนนัทนาการ สุขภาพ
และสวสัดิการ การซื�อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที�ยว การบริการ 
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สถานที� ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคาํศัพท์ประมาณ 2,100 - 2,250 คาํ         
(คาํศพัทที์�เป็นนามธรรมมากขึ�น) 
 10. ใชป้ระโยคผสมและประโยคซบัซอ้น (Complex Sentences) สื�อความหมายตามบริบท
ต่าง ๆ ในการสนทนาทั�งที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 หลังจากที�โรงเรียนได้กําหนดคุณภาพผู ้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง        
การศึกษาขั�นพื�นฐานแล้ว โรงเรียนได้กาํหนดสาระการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาองักฤษพื�นฐาน        
ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 โดยสามารถสรุปรายละเอียดคาํอธิบายรายวิชา คือ อ่านออกเสียงคาํวลี          
ขอ้ความ บทอ่านสั�น ๆ ปฏิบติัตามคาํสั�งคาํขอร้อง ใชภ้าษาท่าทางเพื�อสื�อความหมาย แลกเปลี�ยนขอ้มูล     
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ/ปฏิเสธ บรรยาย แสดงความคิดเห็นเกี�ยวกับประสบการณ์ของตน  
วิเคราะห์ สรุปใจความสําคญัข่าว หรือเหตุการณ์ วนัสําคญัต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั เห็นคุณค่า     
ของภาษาองักฤษ สามารถใชภ้าษาสื�อสารในสถานการณ์จริงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 จากเอกสารหลกัสูตรที�สถานศึกษากาํหนด ผูเ้รียนจะตอ้งมีทกัษะทางภาษาเป็นอย่างดี 
รวมทั�งสามารถนาํทกัษะทางภาษาดงักล่าวไปใช้ในการสืบคน้ หาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ไดอ้ย่าง
หลากหลาย ทาํให้ครูผูส้อนจาํเป็นต้องหาแนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ สามารถ      
สร้างสรรคใ์หผู้เ้รียนสามารถบรรลุตามคุณภาพที�สถานศึกษากาํหนด 
 
การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร    
 การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร (Brookes and Withrow. 
1988 : 3 ; อา้งถึงใน ชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์.  2553 : 275)  เป็นแนวการสอนหนึ�งที�ช่วยพฒันาทกัษะ  
การเขียนใหแ้ก่ผูเ้รียน โดยทั�งสองไดใ้หร้ายละเอียดเกี�ยวกบัแนวคิดไวด้งัต่อไปนี�  
 แนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร 
 บรู๊คสและวิทโธร (Brookes and Withrow. 1988 : 5 ; อา้งถึงใน ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์.  2553 : 

276) เป็นนกัวิจยัชาวต่างชาติที�คลุกคลีอยูก่บัการสอนการเขียนภาษาองักฤษให้แก่นกัเรียนต่างชาติ 

ที�ไม่ได้ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาประจาํชาติแล้วได้พบเห็นปัญหาต่าง ๆ ในการเรียนการเขียน   
ภาษาองักฤษของนกัเรียนเป็นอนัมาก นกัวิจยัชาวต่างชาติทั�งสองจึงไดคิ้ดออกแบบการสอนเขียน

ภาษาองักฤษ ที�สามารถจะช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจไดอ้ยา่งง่าย ๆ แต่สามารถเขียนภาษาองักฤษไดอ้ยา่งดี

และมีประสิทธิภาพ ทั�งนี� การสอนเขียนภาษาองักฤษดงักล่าวสามารถที�จะนาํไปประยุกต์ใช้กับ     
นักเรียนทั� งระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมปลาย และระดับที�เริ� มศึกษาภาษาอังกฤษได้ไม่เกิน            

20 - 30 ชั�วโมง ขึ�นไปรวมไปถึงการสอนนกัเรียนที�ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาพูดอยู่แลว้ แต่ไม่มี
ความชาํนาญในการอ่านหรือเขียนภาษาองักฤษ    
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 ขั#นตอนการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร    

 การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร (Brookes and Withrow. 

1996 : 5) สามารถสรุปขั�นตอนการจดัการเรียนรู้ได ้6 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 

 1. ขั�นนาํเสนอ  ขั�นนี� เป็นขั�นการนาํเสนอบทความตวัอย่างโดยผูส้อนคดัลอกบทความ   
ลงบนกระดาน จากนั�นยกตวัอยา่งตาํแหน่งในบทความที�เขียนผิด 1 - 2 ตาํแหน่ง เพื�อเป็นการทบทวน

ความรู้เดิมของผูเ้รียน 
 2. ขั�นฝึกอ่าน  ขั�นนี�นกัเรียนช่วยกนัอ่านบทความตวัอยา่งแลว้ช่วยหาตาํแหน่งที�เขียนผิด

ในบทความเพิ�มเติมจากขั�นนาํเสนอที�ยกตวัอยา่งไปแลว้ โดยขีดเส้นใตต้าํแหน่งที�เขียนผดิแต่ละจุด 

 3. ขั�นฝึกเขียน  ขั�นนี� ให้นกัเรียนคดัลอกบทความตวัอยา่งใส่สมุดของตนเอง ซึ� งในการ
คดัลอกบทความผูเ้รียนจะตอ้ง เขียนชื�อบทความแต่ละเรื�องด้วย โดยในการฝึกคดัลอกบทความ     

ในครั� งแรกผูส้อนควรชี� ใหน้กัเรียนเห็นถึงประโยชน์ที�ไดจ้ากการฝึกคดัลอกบทความ 

 4. ขั�นประเมินผลการฝึก  ขั�นนี�ผูส้อนตรวจบทความตวัอยา่งที�นาํมาให้นกัเรียนฝึก ซึ� งใน
การตรวจผูส้อนตอ้งใชส้ัญลกัษณ์ตามที�กาํหนด 

 5. ขั�นนาํความรู้ไปปฏิบติั  ขั�นนี� ให้นกัเรียนฝึกเขียนโดยใชบ้ทความใหม่ แต่จุดประสงค์
การเรียนรู้เช่นเดียวกบับทความที�ใหน้กัเรียนฝึกในขั�นฝึกเขียน 

 6. ขั�นประเมินผลงานเขียน  ขั�นนี� เป็นการตรวจงานเขียนของผูเ้รียนอีกครั� ง โดยใช้

สัญลกัษณ์ตามที�กาํหนดเช่นเดิม ถ้าผูเ้รียนเขียนผ่านตามเกณฑ์ที�ผูส้อนกาํหนดก็ให้ผูเ้รียนเริ�มฝึก
เขียนในลาํดบัขั�นของกระบวนการต่อไป 

 ทั� งนี� ผูส้อนจะต้องจดักิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว โดยให้ผูเ้รียนฝึกคดัลอกบทความ      
เป็นกระบวนการ 10 ขั�น ไดแ้ก่ 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8, 9a, 9b, 10a, 

10b ซึ� งมีเนื�อหาและจุดเนน้ที�ใชใ้นการจดัการเรียนรู้โดยสรุปดงัตารางต่อไปนี�  
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ตาราง  1  สรุปเนื�อหาและจุดเนน้ในแต่ละขั�นกระบวนการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของ 

บรู๊คสและวทิโธร 

 

ขั�นที� เนื�อหาที�สอน จุดเนน้ 

1a ตวัอกัษรและเครื�องหมายวรรคตอน ขนาดตวัอกัษร,ตวัพิมพใ์หญ่, เครื�องหมาย   

วรรคตอน 

1b ตวัอกัษรและเครื�องหมายวรรคตอน เครื�องหมายอญัประกาศ, ยติัภงัค,์ วงเล็บ 

2a คาํที�มีความหมายเหมือนกนั                

หรือใกลเ้คียงกนั 

การใชค้าํศพัทใ์หม่ที�มีความหมายเหมือน    

หรือใกลเ้คียงกนัและคาํนาํหนา้นาม a/an 

2b คาํที�มีความหมายเหมือนกนั                 

หรือใกลเ้คียงกนั 

การเปลี�ยนคาํนามสองคาํใหใ้ชห้นึ�งคาํและ    

ใส่คาํนาํหนา้นามถา้จาํเป็น 

3a การเปลี�ยนคาํสรรพนาม การเปลี�ยนคาํนามใหเ้ป็นคาํสรรพนาม    

(สรรพนามที�ประธานและสรรพนามที�เป็น

กรรม) 

3b การเปลี�ยนคาํสรรพนาม การเปลี�ยนคาํนามหรือคาํสรรพนาม (สรรพนาม

ที�แสดงความเป็นเจา้ของและสรรพนาม           

ที�แสดงตนเอง) 

4a การเปลี�ยนเอกพจน์เป็นพหูพจน์ การเปลี�ยนจากคาํนาม, คาํสรรพนาม (สรรพนาม

ที�เป็นประธานและสรรพนามที�เป็นกรรม) และ

ประโยคจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์ 

4b การเปลี�ยนเอกพจน์เป็นพหูพจน์ การเปลี�ยนจากคาํนาม, คาํสรรพนาม      

(สรรพนามที�แสดงความเป็นเจา้ของและ  

สรรพนามที�แสดงตนเอง) และประโยคจาก 

เอกพจน์เป็นพหูพจน์ 

5a การเปลี�ยนพหูพจน์เป็นเอกพจน์ การเปลี�ยนจากคาํนาม, คาํสรรพนาม       

(สรรพนามที�ประธานและสรรพนามที�เป็น

กรรม) และประโยคจากพหูพจน์เป็นเอกพจน์ 
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ตาราง  1  (ต่อ)   
 

ขั�นที� เนื�อหาที�สอน จุดเนน้ 
5b การเปลี�ยนพหูพจน์เป็นเอกพจน์ การเปลี�ยนจากคาํนาม, คาํสรรพนาม   

(สรรพนามที�แสดงความเป็นเจา้ของและ
สรรพนามที�แสดงตนเอง) และประโยคจาก
พหูพจน์เป็นเอกพจน์ 

6a การเปลี�ยนประโยคจากบอกเล่า       
เป็นปฏิเสธ (Present Tense) 

การใชค้าํกริยาช่วยในรูปปฏิเสธ (is/are not ; 
cannot) และรูปยอ่คาํกริยาช่วย 

6b การเปลี�ยนประโยคจากบอกเล่า      
เป็นปฏิเสธ (Present Tense) 

การใชค้าํกริยาช่วยในรูปปฏิเสธ (is/are not ; 
do/does not) และรูปยอ่คาํกริยาช่วย 

7a การเปลี�ยนประโยคจากปัจจุบนั       
เป็นอดีต 

การเติม -ed ในคาํกริยาปกติในประโยค  
บอกเล่าและปฏิเสธเมื�อเหตุการณ์เป็นอดีต 

7b การเปลี�ยนประโยคจากปัจจุบนั       
เป็นอดีต 

การเปลี�ยนเป็นคาํกริยาอปกติในประโยค
บอกเล่าและปฏิเสธเมื�อเหตุการณ์เป็นอดีต 

8 การเปลี�ยนประโยคจากบอกเล่า      
เป็นปฏิเสธ (Past Tense) 

การใชรู้ปกริยาในประโยคที�เป็นอดีต       
และรูปยอ่คาํกริยา 

9a การเปลี�ยนประโยคจากปัจจุบนั        
เป็นอนาคต 

การใช ้going to ในประโยคที�เป็นอนาคต 

9b การเปลี�ยนประโยคจากปัจจุบนั        
เป็นอนาคต 

การใชป้ระโยคเงื�อนไข (if clauses) 

10a 
การเปลี�ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธ 
(Future Tense) 

การเปลี�ยนรูปกริยาเป็นปฏิเสธ (will, going 
to) รูปยอ่คาํกริยา 

10b การเปลี�ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธ 
(รวมทุก Tense) 

การเปลี�ยนรูปแบบคาํกริยาในประโยค    
บอกเล่าเป็นปฏิเสธและรูปยอ่คาํกริยา 

 
ที�มา  :  บรู๊คสและวทิโธร (Brookes and Withrow.  1996 : 5)  
 
 โดยเริ�มจากการที�นกัเรียนจะตอ้งฝึกคดัลอกบทความ ให้ถูกตอ้งตรงกบับทความตน้แบบ
ให้ได้ก่อนที�จะฝึกหัดในการเปลี�ยนแปลงรูปแบบของคาํนาม สรรพนาม กริยา และกาลเวลา       
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ของประโยคให้สัมพันธ์กันกับขั�นตอนการเรียนในแต่ละขั�น อนึ� งขั�นตอนทั� งหมดสามารถ             
จดัเป็นกลุ่มของขั�นตอนการสอนไดเ้ป็น 5 กลุ่มใหญ่ดงัต่อไปนี� คือ    
 1. ขั�น 1a,1b เป็นกระบวนการที�จะช่วยให้นกัเรียนที�ไม่คุน้เคยกบัการใช้ภาษาองักฤษ    
ซึ� งมีปัญหาเกี�ยวกับการใช้รูปแบบของตัวอักษร การเวน้วรรคตอน และการวางตาํแหน่งของ     
เครื�องหมาย วรรคตอนต่าง ๆ สามารถที�จะคดัลอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทั�งนี�     
ผูส้อนจะตอ้งให้ความสําคญัอย่างมากต่อขั�นตอนนี� โดยการช่วยเหลือให้นักเรียนไดรั้บการฝึกฝน   
ในการเขียน และให้คาํแนะนาํอย่างเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามผูส้อนจะตอ้งไม่เขม้งวดในขั�นตอน
การสอนขั�นนี� จนเป็นการขดัขวางไม่ให้นักเรียนสามารถผ่านขึ�นไปเรียนเรื� องอื�นๆ ได้ถ้าพบว่า      
นกัเรียนยงัคงมีขอ้บกพร่องในการเรียนในขั�น 1a ผูส้อนก็จะตอ้งพยายามให้ความช่วยเหลือต่อ      
นกัเรียนเป็นรายบุคคล  
 2 ขั�น 2a, 2b, 3a, 3b เป็นกระบวนการที�จะช่วยให้นกัเรียนทราบเกี�ยวกบัวิธีการใช ้       
คาํพอ้งความหมาย และการใชค้าํสรรพนามที�แสดงเพศชาย หรือหญิงในประโยคที�ถูกตอ้ง    
 3. ขั�น 4a, 4b, 5a, 5b เป็นกระบวนการที�จะช่วยให้นกัเรียนทราบเกี�ยวกบัเรื�องการเปลี�ยน 
ประโยคเอกพจน์เป็นพหูพจน์  
 4. ขั�น 7a, 7b, 9a, 9b เป็นกระบวนการที�จะช่วยให้นกัเรียนทราบเกี�ยวกบัวิธีการเปลี�ยน
กาลเวลาของประโยคที�ถูกตอ้งเหมาะสม และการเลือกใชค้าํพดูที�แสดงถึงสิ�งที�จะเกิดขึ�นในอนาคต  
 5. ขั�น 6a, 6b, 8, 10a, 10b เป็นกระบวนการที�จะช่วยให้นกัเรียนทราบเกี�ยวกบัการใช้
ประโยคปฏิเสธ เพื�อไม่ให้มีการใช้ประโยคปฏิเสธที�ไม่เป็นธรรมชาติหรือมีรูปแบบที�ไม่ถูกตอ้ง    
ทั�งนี� นกัเรียนจะไดรั้บการฝึกฝนในการใช้ประโยคปฏิเสธในสถานการณ์แบบต่าง ๆ และมีการใช ้ 
คาํกริยาชนิดต่าง ๆ ในกาลเวลาที�ต่างกนั นอกจากนี� จะเรียนในเรื�องการวางตาํแหน่งของคาํกริยา  
วเิศษณ์ในประโยคปฏิเสธที�มีการใชค้าํกริยาช่วยประกอบอยูด่ว้ย   
 จากการจดักลุ่มขั�นตอนการสอนสามารถแสดงความสัมพนัธ์ของเนื�อหาขั�นตอนที�สอนกบั
บทความตน้แบบไดด้งัตารางต่อไปนี�  
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ตาราง  2  แสดงชื�อบทความตน้แบบที�สัมพนัธ์กบัเนื�อหาที�สอนของการสอนเขียนภาษาองักฤษ      
ตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร 

 

ขั�นที� เนื�อหาขั�นตอนที�สอน ชื�อบทความที�ใชฝึ้ก 
1a ตวัอกัษรและเครื�องหมายวรรคตอน Take a walk Around the city 

What’s My Number ? 
Two Riddles 
Run for Fun 

1b ตวัอกัษรและเครื�องหมายวรรคตอน Adopt a Pet 
Take a Cruise on San Francisco Bay 
Spend ! Spend ! Spend ! 
Make a Friend Today 
Handy Andy 

2a คาํที�มีความหมายเหมือนกนั หรือใกลเ้คียงกนั How’s Life ? 
Run for Fun 
Handy Andy 
The Cat Lover 
To Mary or Not 
Movies 

2b คาํที�มีความหมายเหมือนกนั หรือใกลเ้คียงกนั English Is Tough 
Spend ! Spend! Spend! 
Make a Friend Today 
Wheels 
My Landlord 
Early Bird 

3a การเปลี�ยนคาํสรรพนาม A Master Chef 
My Landlord 
Choices 
Self-Employment 
A Woman of Our Times 
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ตาราง  2  (ต่อ)   
 

ขั�นที� เนื�อหาขั�นตอนที�สอน ชื�อบทความที�ใชฝึ้ก 
3b การเปลี�ยนคาํสรรพนาม Gardening 

The Cat Lover 

Outdoor Exercise 

An Artist 

Portrait in Brown 

4a การเปลี�ยนเอกพจน์เป็นพหูพจน์ Hawkeye 

You Can’t Buy a Star 

Liberation 

Choices 

Entertaining 

4b การเปลี�ยนเอกพจน์เป็นพหูพจน์ Portrait In Brown 

Hurry Up ! 

Part-time Living 

Gardening 

4b การเปลี�ยนเอกพจน์เป็นพหูพจน์ Outdoor Exercise 

Good Driving 

5a การเปลี�ยนพหูพจน์เป็นเอกพจน์ Routine Living 

Getting the Most from the City 

Peace and Quiet 

Between the Covers 

Learn from Children 

5b การเปลี�ยนพหูพจน์เป็นเอกพจน์ Computer Buffs 

Anyone Can Fix It 

On the Road 

Simplify, Simplify 

Tourism 
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ตาราง  2  (ต่อ)   
 

ขั�นที� เนื�อหาขั�นตอนที�สอน ชื�อบทความที�ใชฝึ้ก 
6a การเปลี�ยนประโยคจากบอกเล่าเป็นปฏิเสธ Street Life 

Public Transportation 
Movies 
To Marry or Not 
How’s Life ? 

6b การเปลี�ยนประโยคจากบอกเล่าเป็นปฏิเสธ Early Bird 
A Woman of Our Times 
Wheels 
Good Driving 
One Woman’ s Role 

7a การเปลี�ยนประโยคจากปัจจุบนัเป็นอดีต An Artist 

Entertaining 

You Can’t Buy a Star 
Part-time Living 

Hawkeye 
Choices 

7b การเปลี�ยนประโยคจากปัจจุบนัเป็นอดีต Self-Employment 

Outdoor Exercise 
Peace and Quiet 

Getting the Most from the City 

Routine Living 
Gardening 

8 การเปลี�ยนประโยคจากบอกเล่าเป็นปฏิเสธ 
(Past Tense) 

One Man’s Upbringing 
Immigrants and Their Families 

True or False 

Like Mother, Like Daughter 
The Home Team 
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ตาราง  2  (ต่อ)   
 

ขั�นที� เนื�อหาขั�นตอนที�สอน ชื�อบทความที�ใชฝึ้ก 
9a การเปลี�ยนประโยคจากปัจจุบนัเป็นอนาคต One Woman’s Role 

On the Road 

Simplify, Simplify 

Liberation 

A Master Chef 

9b การเปลี�ยนประโยคจากปัจจุบนัเป็นอนาคต Tourism 

Learn from Children 

9b การเปลี�ยนประโยคจากปัจจุบนัเป็นอนาคต Between the Covers 

Hurry up ! 

Anyone Can Fix It 

10a การเปลี�ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธ Skyscrapers 

Personal Computers 

The 21st Century 

Happy New Year 

10b การเปลี�ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธ 

(รวมทุก Tense) 

Smoking 

Me 

Unhealthy Ursula 

Farming 

 

ที�มา  :  บรู๊คสและวทิโธร (Brookes and Withrow.  1996 : 14)   

 

 สรุปขั�นตอนการสอนเขียนตามแนวคิดของบรู๊คและวิทโธรมี 6 ขั�นตอน  ผ่าน                

10 กระบวนการ ซึ� งแต่ละขั�นของกระบวนการเรียงลาํดบัความยากง่าย เพื�อเป็นการลดแรงกดดนั      

จากการทาํกิจกรรมของผูเ้รียน และสามารถเกิดแรงจูงใจในการทาํกิจกรรมที�ยากและสลบัซบัซ้อน

ต่อไปได ้
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 การประเมินผลการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร  
 บรู๊คสและวิทโธร (Brookes and Withrow. 1988 : 11 ; อา้งถึงใน ชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์. 
2553 : 279) ไดก้าํหนดไวว้่า นกัเรียนจะตอ้งฝึกฝนตามลาํดบัขั�นตอนของการสอนเขียนทั�งสิ�น        
10 ขั�นตอน ตั�งแต่ขั�นตอนที� 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8, 9a, 9b, 10a     
จนถึงขั�น 10b อย่างไรก็ตามบรู๊คสและวิทโธรได้เปิดโอกาสให้ผูส้อนสามารถใช้วิจารณญาณ       
ของตนเองในการพิจารณาว่า จะสอนตามขั�นตอนทั�งหมดหรือขา้มขั�นตอนใดก็ได้ ทั�งนี� ทั�งสอง     
ไดเ้สนอแนะไวว้า่ ผูส้อนสามารถที�จะสอนขา้มขั�นตอนที� 4 และ 5 ไปเรียนที�ขั�นตอนที� 6, 7 หรือ 8 
ก่อนก็ได้ตามที�ผูส้อนเห็นเหมาะสม โดยจะตอ้งดูแลให้นักเรียนใช้ความพยายามอย่างมากที�สุด     
ในการฝึกหดัคดัลอกบทความ ในขั�นตอนที� 1a ให้ไดถู้กตอ้งทั�ง 100 เปอร์เซ็นต์ก่อนที�จะขา้มไป
เรียนในขั�นตอนต่อไป แต่อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบติันั�น ถา้นกัเรียนยงัไม่สามารถคดัลอกบทความ
ในขั�นตอนนี�จนไดค้ะแนนเต็ม ก็จะตอ้งฝึกหดัคดัลอกบทความชุดใหม่ต่อไปอีก และผูส้อนจะตอ้ง
พยายามให้คาํแนะนาํช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถพฒันาทกัษะในการคดัลอกให้ดีขึ�น แต่ทั�งนี�        
ผูส้อนจะตอ้งไม่ทาํใหน้กัเรียนตอ้งติดอยูก่บัปัญหานี�จนไม่สามารถขา้มขั�นไปเรียนในขั�นตอนต่อไป
ไดส่้วนขั�นตอนอื�น ๆ ที�เหลือนั�นบรู๊คสและวิทโธรมิไดก้าํหนดเกณฑ์ตายตวัวา่ นกัเรียนจะตอ้งทาํ
คะแนนไดเ้ท่าใดจึงจะสามารถผา่นไปเรียนในขั�นตอนถดัไปได ้อีกทั�งเพื�อความถูกตอ้งและชดัเจน
ในการตรวจงานของนกัเรียนบรู๊คสและวทิโธรไดน้าํสัญลกัษณ์มาใชด้งัต่อไปนี�  
 

_________ เครื�องหมายแสดงวา่ ขีดเส้นใตส้าํหรับแสดงขอ้ผดิพลาดที�สาํคญั  
^ เครื�องหมายแสดงวา่ มีคาํที�ตกหรือละไว ้  
Sp. เครื�องหมายแสดงวา่ สะกดคาํผดิพลาด 
No ¶ เครื�องหมายแสดงวา่ ไดจ้ดัยอ่หนา้ในที�ที�ไม่ควรมียอ่หนา้   
 เครื�องหมายแสดงวา่ ประโยคไม่สมบูรณ์  

 
 ดงันั�นจึงสามารถสรุปไดว้า่การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร 
นั�นมิไดมี้การกาํหนดเกณฑก์ารวดัสัมฤทธิ� ผลทางการเรียนในแต่ละขั�นตอนไวอ้ยา่งแน่ชดั 
 ประโยชน์ของการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร   
 ประโยชน์ของการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร (Brookes 
and Withrow.  1988 : 12)  สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ดา้นคือ    
 ดา้นที� 1  ประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัของนกัเรียนเองนั�น คือ   
 1. นกัเรียนจะสามารถแยกแยะโครงสร้างของประโยคออกเป็นส่วน ๆ ได้จนสามารถ     
ที�จะคดัลอกประโยคภาษาองักฤษไดถู้กตอ้งและสามารถปรับปรุงเปลี�ยนแปลงรูปแบบของประโยค
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ให้เหมาะสมกับคําสั�งของครูผู ้สอน ที�จะสั�งให้นักเรียนเปลี�ยนแปลงรูปแบบของประโยค               
ซึ� งประกอบดว้ย  การเลือกใชค้าํศพัทที์�มีความหมายเหมือนกนัมาแทนคาํศพัทค์าํเดิม การเปลี�ยนแปลง
คําสรรพนามแทนเพศชายหรือหญิง การเปลี�ยนรูปแบบประโยคจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์           
การเปลี�ยนประโยคจากบอกเล่าเป็นปฏิเสธ การเปลี�ยนกาลเวลาของประโยค  
 2. นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้ความหมายของคาํที�ปรากฏในบทความและสิ�งที�นกัเรียนไดเ้ขียน

ลงไป   

 3. นกัเรียนจะรู้สึกไดถึ้งความทา้ทายในการที�จะพฒันาตนเองให้กา้วหนา้ไปในขั�นสูงขึ�น

ใหไ้ด ้   

 4. นกัเรียนจะเกิดความภูมิใจในผลงานที�นกัเรียนไดเ้ขียนดว้ยตวัของนกัเรียนเอง  

 5. นกัเรียนจะสามารถใชบ้ทความที�เป็นแบบในการเขียนมาพฒันาการเขียนภาษาองักฤษ

ของนกัเรียนเองได ้   

 6. นกัเรียนยงัสามารถเรียนรู้คาํศพัทต์ลอดจนเทคนิคในการอ่านเพื�อทาํความเขา้ใจความ 

บทความ (Reading Comprehension) ซึ� งจะทาํใหน้กัเรียนชอบบทความเป็นอยา่งมาก เพราะสามารถ 

ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการเขียนบทความดว้ยตวัของนกัเรียนเองได ้   

 7. จุดสําคญัของกระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร คือ       

การคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) กล่าวคือ นกัเรียนจะสามารถ 

พฒันาไปตามศกัยภาพของตนเองไดทุ้กคน    

 ดา้นที� 2  ประโยชน์ในดา้นที�เกี�ยวกบัคุณภาพของการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิด

ของบรู๊คสและวทิโธร  ในดา้นที�เกี�ยวกบัคุณภาพในการพฒันาความสามารถของนกัเรียนคือ  

 1. การสอนเขียน 10 กระบวนการนี� ประสบความสําเร็จในการทดลองใชส้อน นกัเรียน

ชาวต่างชาติที�อาศยัอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้ว ทั�งนี� เพราะว่าการสอนเขียนดงักล่าวนั�น    

ช่วยใหน้กัเรียนสามารถพิจารณาถึงความหมายของคาํและวิธีการเขียนคาํ อีกทั�งขั�นตอนและวิธีการสอน

ดงักล่าวทาํใหน้กัเรียนส่วนมากมีความพึงพอใจและเพลิดเพลินกบัการเรียนการเขียนดงักล่าว  

 2. ขอ้เขียนที�นกัเรียนเขียนมีขอ้ผิดพลาดนอ้ยมากเมื�อเปรียบเทียบกบัวิธีการสอนแบบทั�วไป

 3. นอกจากนี�การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร ยงัไดช่้วยให้

นักเรียนสามารถพฒันาทกัษะในการใช้ย่อหน้า (Paragraph Indent) การใช้ตวัอกัษรตวัใหญ่ 

(Capitalization) การกาํหนดชื�อเรื�อง (Use and Placement of Title) และดว้ยกระบวนการสอนนี�      

จะพฒันาในเรื�องความเขา้ใจทางภาษา (Language Comprehension) และทกัษะการอ่าน (Reading 

Skills) อีกดว้ย  
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 4. การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร เริ�มตน้จากขั�นที�ง่ายไปสู่
ขั�นที�ยากขึ� นตามลําดับ และในแต่ละขั�นของการสอนจะสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแทรกไว ้        
ในระดบัจาํเป็นขั�นพื�นฐานดว้ย ทาํใหง่้ายต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน   
 5. การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร ที�เน้นกระบวนการฝึก
ทกัษะการเขียนให้กบัผูเ้รียนอย่างเป็นระบบที�ถูกตอ้ง ทาํให้ผูเ้รียนทราบถึงลกัษณะโครงสร้างของ
ประโยคภาษาองักฤษ รวมทั� งส่วนประกอบของประโยค เช่น คาํนาม คาํสรรพนาม คาํกริยา             
ที�สามารถเปลี�ยนแปลงรูปแบบได้ ซึ� งกระบวนการนี� ได้ไปสอดคล้องกับเทคนิควิธีฝึกทักษะ        
การเขียน 3 แนวทาง คือ การเขียนแบบควบคุม (Controlled Writing) คือ มุ่งเนน้ในเรื�องความถูกตอ้ง
ของไวยากรณ์เพื�อป้องกนัมิให้ผูเ้รียนเขียนผิดตั�งแต่เริ�มตน้ โดยมีกิจกรรมที�ใช้ในการฝึกเขียนคือ 
การคดัลอกคาํ ประโยคหรือขอ้ความที�กาํหนดให้ (Copying) ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้การสะกดคาํ
และการประกอบคาํเข้าเป็นรูปประโยค รวมถึงการฝึกเขียนโดยการเปลี�ยนแปลงรูปแบบของ      
ส่วนประกอบของประโยคจากบทความตวัอยา่งที�ใชเ้ป็นแบบในการเขียน อยา่งไรก็ตามในการพฒันา
ความสามารถทางดา้นการเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนให้ดีขึ�นนั�น จะใชว้ิธีการฝึกทกัษะการเขียน
แบบควบคุมตลอดไปไม่ได้เนื�องจากสุดทา้ยแลว้ผูเ้รียนจะไม่สามารถเขียนชิ�นงานดว้ยตนเองได ้   
ดงันั�นการสอนเขียนตามรูปแบบของบรู๊คสและวทิโธร ควรมีการฝึกทกัษะการเขียนแบบกึ�งควบคุม 
(Semi- controlled Writing) ให้กบัผูเ้รียนดว้ย คือ การฝึกเขียนที�มีการควบคุมนอ้ยลง ผูเ้รียนมีอิสระ
ในการเขียนมากขึ�น โดยใชกิ้จกรรมการฝึกเขียนเรื�องราวเทียบเคียงกบัเรื�องที�อ่าน (Parallel Writing) 
ซึ� งผูเ้รียนไดอ่้านบทความและศึกษารูปแบบการเขียนแลว้สามารถนาํขอ้มูลที�เป็นคลงัคาํ โครงสร้าง
ประโยคที�ไดอ่้าน มาเป็นแนวทางในการเขียนบทความของตนเองไดแ้ละวิธีการเขียนนี� จะนาํไปสู่
การเขียนแบบอิสระ (Free Writing) ทาํให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะการ เขียนภาษาองักฤษเพื�อ  
สื�อความหมายได้ตามความตอ้งการของผูเ้รียนในโอกาสต่อไปนอกเหนือจากนี� การสอนเขียน      
ตามแนวคิดของบรู๊คและวิทโธร ยงัมีความเหมาะสมในดา้นการจดัสถานการณ์ในการเรียนแบบใหม่  
ที�ส่งเสริมการเรียนรู้จึงได้นําแนวคิดนี� มาปรับใช้กับผูเ้รียนเพื�อพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์        
ภาษาองักฤษรวมถึงเพื�อพฒันาความสามารถในดา้นการเขียนภาษาองักฤษ  
 สรุปได้ว่าการจดัการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธรผูเ้รียน    
จะได้ฝึกทกัษะการเขียนและฝึกการเปลี�ยนรูปแบบของประโยคโดยใช้ บทความตวัอย่างที�เป็น     
บทความเชิงบรรยายและบทความเชิงพรรณนา การฝึกจะเป็นการฝึกซํ� า ๆ ในบทความที�หลากหลาย 
เพื�อที�ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้หลกัภาษา ความหมายของคาํศพัท์ โครงสร้างประโยคและรูปแบบการเขียน 
รวมถึงไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านเพื�อทาํความเขา้ใจบทความและยงัสามารถนาํเอาบทความที�ไดฝึ้ก   
มาใชเ้ป็นแนวทางในการเขียนบทความดว้ยตวัของผูเ้รียนเองต่อไป   
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การสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร 

 ความหมายของการเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร 

 การเรียนการสอนภาษาในปัจจุบนัเน้นการติดต่อสื�อสารมากกว่าเน้นที�ความถูกต้อง    

ของไวยากรณ์ เพราะขณะนี� เราสามารถติดต่อกบับุคคลในที�ต่าง ๆ ได้ทั�วโลก รับขอ้มูลข่าวสาร   

จากทั�วทุกมุมโลกได ้โดยมีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการเขียนเพื�อการสื�อสาร       

ดงัต่อไปนี�  

 วิดโดวส์ัน (Widdowson. 1987 : 44) กล่าววา่ การเขียนภาษาเพื�อการสื�อสารผูเ้ขียนควรรู้วา่   

ผูเ้ขียนรู้ว่าผูอ่้านคือใครและเขียนเพื�ออะไร หากขาดสถานการณ์ก็มิใช่การเขียนเพื�อการสื�อสาร      

แต่จะเป็นเพียงแบบฝึกหดัทางภาษาเท่านั�น  

 สุภทัรา  อกัษรานุเคราะห์ (2532 : 108) กล่าวว่า การเขียนภาษาเพื�อการสื�อสารเป็น

กระบวนการที�มีความสัมพนัธ์เกี�ยวขอ้งกบัความคิด เพราะก่อนจะเขียนผูเ้ขียนจะตอ้งคิดก่อนเสมอว่า

ตนจะเขียนอะไร เขียนให้ใครอ่านและมีจุดมุ่งหมายเลือกสรรสิ�งที�ตนตอ้งการถ่ายทอดความคิด     

นาํมาลาํดบัความดว้ยการเรียบเรียงออกมาเป็นตวัอกัษร 

 อรุณี  วิริยะจิตรา (2532 : 33) กล่าวว่า การเขียนภาษาเพื�อการสื�อสารเป็นการทกัษะ      

ทางภาษาที�เน้นการติดต่อสื�อสารที�เน้นความถูกตอ้งของไวยากรณ์ โดยมีจุดประสงค์ให้ผูเ้รียน

สามารถติดต่อสื�อสารกบับุคคลในที�ต่างๆ ไดท้ั�วโลก   

 สุมิตรา  องัวฒันกุล (2540 : 21) กล่าววา่  การเขียนภาษาเพื�อการสื�อสารนอกจากจะตอ้ง

เขียนให้ผูอ่้านไดเ้ขา้ใจแลว้ยงัตอ้งเขียนให้ผูอ่้านเขา้ใจได้ตรงตามจุดประสงค์ของผูเ้ขียนอีกด้วย    

ทั�งนี�ผูเ้ขียนตอ้งเขียนโดยมีวตัถุประสงคใ์นใจ 

 วิภาดา  ประสารทรัพย ์(2542 : 98) กล่าววา่ การเขียนภาษาเพื�อการสื�อสารเป็นการเขียน   

ที�ตอ้งคาํนึงถือจุดมุ่งหมายของการเขียนและผูรั้บสารที�จะเขียนถึงเป็นสําคญั เพราะจุดมุ่งหมาย      

ในการเขียนที�ต่างกนัและเขียนถึงบุคคลที�ต่างกนั ยอ่มทาํใหภ้าษาที�ใชใ้นการเขียนแตกต่างกนัดว้ย 

 กรมวิชาการ  (2545 : 109 - 110) กล่าววา่  การสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสารเป็นการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายได้ฝึกใช้ภาษา       

ในสถานการณ์ที�มีโอกาสพบได้จริงในชีวิตประจาํวนั โดยยงัคงให้ความสําคญักับโครงสร้าง

ไวยากรณ์ตามปรากฏอยูใ่นเนื�อหาที�ใชสื้�อความหมาย  

 จากการศึกษาเอกสารขา้งตน้สรุปไดว้่า การเขียนภาษาเพื�อการสื�อสารเป็นกระบวนการ

จดัการเรียนรู้ที�พฒันาทกัษะด้านการเขียนโดยผูเ้ขียนจะตอ้งตั�งจุดประสงค์ในการเขียน และรู้ว่า

ผูอ่้านเป็นใคร สามารถใชใ้นการติดต่อสื�อสารได ้
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 แนวคิดเกี�ยวกบัการสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร 
 การเขียนเป็นสิ� งที� มีคุณค่าสําหรับจุดมุ่งหมายของการสอนภาษาเพื�อการสื� อสาร             
ซึ� งนกัการศึกษากล่าวถึงแนวคิดเกี�ยวกบัการสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร สรุปไดด้งัต่อไปนี�  
 วิดโดสัน (Widdowson .  1987 : 79) มีความเห็นวา่ เนื�องจากการเขียนเป็นกิจกรรม       
การสื�อสารชนิดหนึ�ง ความรู้ทางภาษาเพียงอยา่งเดียวจึงไม่ก่อให้เกิดความสําเร็จในการสื�อสารและ
ยงัตอ้งมีความรู้ในดา้นอื�น ๆ มาประกอบดว้ย ฉะนั�นการสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสารตามแนวคิด
จึงมุ่งเนน้ที�ตวัภาษา หากแต่มุ่งเนน้วา่งานขียนนั�นสื�อความหมายใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจได ้
 นูนนั (Nunan.  1991 : 121 ; อา้งถึงใน อรุณี  วริิยะจิตรา.  2555 : 35) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะ 
5 ประการของแนวการสอนเขียนเพื�อการสื�อสาร 
 1. เป็นการเขียนเพื�อจุดประสงคใ์นการสื�อสาร 
 2. ใชภ้าษาที�ใชจ้ริงในชีวติประจาํวนั 
 3. ผูเ้รียนตอ้งเรียนกระบวนการเรียนรู้ดว้ย 
 4. ใชป้ระสบการณ์ของผูเ้รียนเป็นส่วนหนึ�งของการเรียนรู้ 
 5. เชื�อมภาษาที�เรียนในหอ้งเรียนกบัภาษานอกหอ้งเรียน 
 อรุณี  วิริยะจิตรา (2532 : 33) กล่าววา่  แนวคิดที�เป็นพื�นฐานของการเขียนเพื�อการสื�อ
สารประกอบไปดว้ย 1) การเขียนเนน้ผลงานเขียน 2) การเขียนเน้นวตัถุประสงคใ์นการเขียน 3) การ
เขียนเนน้กระบวนการเขียน 
 จากแนวคิดดงักล่าวสามารถสรุปได้ว่า การสอนเขียนเพื�อการสื�อสารมีพื�นฐานมาจาก   
การเขียนในลกัษณะต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1) การเขียนที�เนน้ผลงาน 2) การเขียนที�เนน้วตัถุประสงคใ์นการ
นาํไปใช ้3) การเขียนที�เนน้ขั�นตอนกระบวนการ 
 แนวทางการจัดกจิกรรมการสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร 
 นกัการศึกษาและผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศหลายท่านไดเ้สนอแนะ
แนวทางการจดักิจกรรมที�ใชใ้นการสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร ดงันี�  
 เบญจามิน (Benjamin. 1956 : 84 ; อา้งถึงใน อรุณี  วิริยะจิตรา. 2555 : 142) ไดเ้สนอแนะวา่  

ผูเ้รียนควรเริ� มเรียนจากระดับมโนทัศน์หรือแนวคิดระดับง่าย ๆ ที�จ ับต้องได้ไปสู่การเรียนรู้            

ที�ซบัซอ้นขึ�น ดงันั�นในการสอนทกัษะการเขียน ผูส้อนควรเลือกกิจกรรมที�เหมาะสมกบัพื�นความรู้

ของผูเ้รียน โดยผูส้อนสามารถใชกิ้จกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื�อสอนการเขียนระดบัต่าง ๆ ในชั�นเรียน 

ดงัต่อไปนี�  

 1. การเขียนระดบัประโยค 
 2. การเขียนเชิงสร้างสรรค ์จินตนาการเบื�องตน้ 
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 3. การเขียนเพื�อความเป็นเอกภาพระดบัยอ่หนา้ 
 4. การเขียนพรรณนาระดบัยอ่หนา้ 
 5. การเขียนเชิงสร้างสรรค ์จินตนาการระดบัเรื�องราว 
 ริเวอร์ส (Rivers . 1980 : 59) ไดเ้สนะแนะหลกัในการจดัการเรียนการสอนที�สําคญัไว ้     
3 หลกัการ คือ 
 1. ผูเ้รียนตอ้งรู้ว่าตนกาํลงัทาํอะไร เพื�ออะไร (Knowing what you are doing) รู้ถึง         
จุดมุ่งหมายของการเรียนวา่เรียนแลว้นาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งไรในการสื�อสาร 
 2. ส่วนร่วมทั�งหมดของภาษาสําคญักว่าส่วนย่อย ๆ หลายส่วนรวมกนั หมายความว่า 
การสื�อสารกนันั�นสิ�งที�สําคญัที�สุด คือ ความเขา้ใจในการใช้ภาษาในสถานการณ์ที�เป็นจริง ไม่ใช่
คาํนึงถึงแต่เพียงรูปแบบที�ถูกต้องของประโยคเท่านั�น ทั� งนี� เพราะรูปแบบ (Form) กับหน้าที�        
ของภาษา (Function) ไม่จาํเป็นจะตอ้งตรงกนัเสมอไป 
 3. กระบวนการสื�อสารมีความสําคญัเท่าเทียมกบัรูปแบบของภาษา (The Processes are 
as important as the form)  
 สําอาง  หิรัญบูรณะ ฟินช์ และคณะ (2529 : 32 - 45) ไดส้รุปลกัษณะของกิจกรรม         
การเขียนเพื�อการสื�อสาร ไวด้งันี�  
 1. กิจกรรมควรมีความหลากหลายเพื�อให้ผูเ้รียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาได้กวา้งและ        
ไม่เบื�อหน่าย กิจกรรมจึงควรมีหลายรูปแบบ และควรเป็นกิจกรรมในลกัษณะของงาน (Task)  

 2. กิจกรรมควรส่งเสริมการใช้ทักษะสัมพนัธ์ความหมายหรือในการมีปฏิสัมพนัธ์      

เช่น อ่านกบัเขียน เช่น อ่านจดหมายแลว้เขียนตอบ เป็นตน้ 
 3. กิจกรรมควรใหผู้เ้รียนไดมี้บทบาทในการเรียนมากกวา่ผูส้อน 

 ประทิน  พิมสาร (2530 : 56 - 59) ไดเ้สนอแนะกิจกรรมสําหรับการสอนเขียนภาษา      
เพื�อการสื�อสาร  สรุปไดด้งันี�  

 1. ควรเริ�มดว้ยการสอนการเชื�อมประโยค เพื�อพฒันาการเขียนระดบัประโยคใหถู้กตอ้ง

ก่อนจึงจะทาํใหผู้เ้รียนเขียนขอ้ความโดยใชป้ระโยคที�ดีได ้
 2. ใชก้ารอ่านเป็นแนวทางกระตุน้ใหเ้กิดความคิด ความรู้ ซึ� งจะนาํไปใชใ้นการเขียนงาน

ของตนเองต่อไป 
 3. ใช้กิจกรรมสนทนา (Talk-write Method) การใช้บทสนทนาในการสอนเขียน           

ไม่เพียงแต่จะทาํให้รู้จกัสร้างความคิดเกี�ยวกบัสิ�งที�เขียนเท่านั�น แต่ยงัช่วยพฒันาสิ�งที�ตอ้งการเขียน

ให้เป็นภาษาพูดก่อนแล้วลงมือเขียนจริง ทาํให้ผูเ้รียนมีความเชื�อมั�นในการแสดงออกและได้ใช้
ทกัษะภาษาหลายดา้นในเวลาเดียวกนัดว้ย 
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 4. ใชสื้�อการสอน เช่น ภาพสไลด์ เทปวีดีทศัน์จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถรวมลาํดบัเหตุการณ์
เกี�ยวกบัสิ�งที�เห็นไดดี้  สามารถ่ายทอดออกมาเป็นการเขียนที�ละเอียดและสละสลวย แต่จะมีขอ้เสีย  
ที�ผูเ้รียนไม่ไดฝึ้กใชค้วามคิดมากเพียงพอ เพราะจะใชค้วามจาํจากภาพมาเขียนเป็นส่วนใหญ่ จึงควร
ใชเ้ฉพาะเรื�องเกี�ยวกบันามธรรม ที�ผูเ้รียนไม่สามารถพฒันาความคิดกบัสิ�งนั�นไดง่้าย 
 5. การใชง้านเขียนตวัอยา่งเป็นเครื�องมือในการสอน ผูส้อนควรนาํตวัอยา่งการเขียนจาก

ตาํรา วารสารหรือหนงัสือพิมพท์ั�วไปที�ผูเ้ขียนมีโอกาสไดพ้บจริงมาเป็นตวัอย่างในการสอนเขียน  

เพื�อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แบบธรรมชาติคือสามารถใชภ้าษาสื�อความหมายในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ไดถู้กตอ้ง ไม่ฝืนความรู้สึก 

 6. ใชง้านเขียนของผูเ้รียนในการฝึกเขียน โดยคดัเลือกงานเขียนที�มีจุดบกพร่องให้ผูเ้รียน

ช่วยกนัแกไ้ขขอ้บกพร่อง แต่ตอ้งไม่ระบุชื�อเจา้ของงานชั�นนั�น 
 7. ใชก้ารทศันศึกษาเพื�อสร้างความรู้และความคิดใหผู้เ้รียนนาํเนื�อหามาประกอบการเขียน 

 จากแนวทางที�นักการศึกษาได้เสนอแนะไว ้สามารถสรุปได้ว่า แนวทางการจดักิจกรรม   
การสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร ควรเป็นกิจกรรมที�มีความหลากหลายซึ� งเป็นรูปแบบสามารถ

พบเจอไดจ้ากชีวิตประจาํวนั ทั�งนี� งานเขียนควรเริ�มจากสิ�งที�เป็นนามธรรมไปสู่รูปธรรม และจากง่าย

ไปสู่ยาก โดยยดึความรู้ของผูเ้รียนเป็นหลกัในการจดักิจกรรมนั�น ๆ 

 ขั#นตอนการสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร 
 นกัการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอแนะขั�นตอนการสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสาร สรุปได้

ดงัต่อไปนี�  
 วิลคิน (Wilkins. 1974 : 125 - 126) เชื�อว่าการสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสารนั�น          
ตอ้งดาํเนินการเป็นขั�นตอนตามลาํดบัดงันี�  คือ 
 1. ขั�นนาํเสนอ  ผูเ้รียนจะตอ้งได้รับขอ้มูลทางภาษาอย่างเพียงพอจนผูเ้รียนพร้อม            
ที�จะผลิตภาษาชนิดนั�น ๆ  เรียนรู้คาํศพัท์ที�จะตอ้งใช้และให้ผูเ้รียนได้เห็นภาษาที�ตอ้งนาํมาผลิต     
ในบริบทในรูปข้อความ นั�นคือผูเ้รียนได้รับรู้ทั� งรูปแบบ (Form) และความหมาย (Meaning)         
ในเวลาเดียวกนั 
 2. ขั�นฝึก  ผูส้อนจะตอ้งฝึกให้ผูเ้รียนมีความแม่นยาํในรูปแบบของภาษานั�นเพื�อที�จะได้
สามารถนาํไปใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนมีความแม่นยาํในรูปแบบของภาษาที�ตอ้งการให้ฝึก   
เสียก่อน เป็นการฝึกโดยการเขียนประโยคให้ได้ความหมายหรือโดยการเขียนข้อความคู่ขนาน 
Pararell Writing) 
 3. ขั�นใช้การ หลงัจากฝึกจนแน่ใจว่าผูเ้รียนมีความแม่นยาํในรูปแบบความหมาย และ     
วิธีการใช้ภาษาแล้ว ผูเ้รียนควรมีโอกาสได้นําสิ� งที�ตนได้ฝึกนี� มาใช้โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
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เลือกใช้ภาษาหรือเนื�อหาดว้ยตนเองให้มากที�สุด ซึ� งหากว่าผูเ้รียนสามารถนาํภาษาที�ไดเ้รียนมาใช้ได้
ถูกตอ้ง จะทาํให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการเรียน เห็นประโยชน์ของการเรียนและนาํภาษาไปใช้จริงนอก
หอ้งเรียนมากขึ�น เช่น การเขียนเล่าเรื�อง เขียนชี�แจง เป็นตน้ 
 สุภทัรา  อกัษรานุเคราะห์ (2532 : 111) และสุมิตรา  องัวฒันกุล (2540 : 164 - 165) ไดมี้

ความคิดเห็นตรงกนัว่าขั�นตอนการจดักิจกรรมการสอนเขียนเพื�อการสื�อสารมี 3 ระยะ โดยมี         

รายละเอียด ดงันี�  

 1. กิจกรรมก่อนการเขียน เป็นการให้ความรู้พื�นฐานเกี�ยวกบักลไกทางการเขียนในเรื�อง

ต่าง ๆ เช่น การสะกดคาํ การใชเ้ครื�องหมายวรรคตอน การใชก้าล (Tense) และศพัทที์�เกี�ยวขอ้งกบั

หัวข้อที�จะเขียน ครูผู ้สอนอาจหากิจกรรมช่วยแนะนําแนวทางให้ เช่น การระดมความคิด 

(Brainstorming) เกี�ยวกบัศพัทที์�จะใชเ้ขียนในหวัขอ้ต่าง ๆ 

 2. กิจกรรมระหว่างการเขียน เป็นกิจกรรมที�ผูส้อนนํามาใช้ฝึกทกัษะการเขียน เช่น        

นาํภาพประกอบมาให้นกัเรียนเขียนเรื�องจากภาพ นาํเทปบทสนทนามาเปิดให้นกัเรียนฟังแลว้ให ้ 

นกัเรียนเขียนเป็นเรื�องเล่า หรือสรุปเรื�องที�ไดย้นิ 

 3. กิจกรรมหลงัการเขียน เมื�อผูเ้รียนเขียนเสร็จเรียบร้อยแลว้ อาจใหน้าํมาอ่านในชั�นเรียน

ใหเ้พื�อนร่วมชั�นฟัง ตลอดจนนาํมาแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์วา่ขอ้เขียนนั�นดี ถูกตอ้งในการสื�อ

ความมากน้อยเพียงไร และการใช้ภาษาถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่ และมีขอ้ที�ตอ้งปรับปรุงแก้ไข    

เพิ�มเติมอยา่งไรบา้ง 

 วิภาดา  ประสารทรัพย ์(2542 : 100 - 102) ไดเ้สนอขั�นตอนในการสอนเขียนภาษา        

เพื�อการสื�อสาร แบ่งเป็น 3 ขั�นตอน ดงันี�  

 1. ขั�นนําเสนอ (Presentation) เป็นขั�นที�ครูผูส้อนจะได้นําเสนอสิ� งที� เป็นตัวอย่าง         

งานเขียนรูปแบบต่าง ๆ ที�ต้องการสอน ให้นักเรียนทราบเพื�อร่วมกันวิเคราะห์ในด้านรูปแบบ      

การเขียน รูปแบบทางภาษาที�ใช้ โดยครูผูส้อนจดักิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้รวบรวมขอ้มูล     

หรือจดักิจกรรมที�กระตุน้ใหน้กัเรียนศึกษาแนวทางที�จะเขียน 

 2. ขั�นฝึกภาษา (Practice) เป็นกิจกรรมที�ครูผูส้อนจดัไวใ้ห้นกัเรียนเพื�อช่วยให้นกัเรียน

ได้ฝึกทักษะทางภาษา อาจจะเป็นกิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่ม หรือกิจกรรมเดี�ยว ทั� งนี� ขึ� นอยู่กับ       

ความเหมาะสมของงานเขียน  

 3. ขั�นนาํใช้ (Production)  เป็นขั�นของกิจกรรมที�เน้นให้นักเรียนไดมี้โอกาสใช้ทกัษะ

ความสามารถในดา้นการเขียนกิจกรรมที�ครูผูส้อนจดัควรเป็นกิจกรรมที�ทา้ทายความสามารถของ

นกัเรียน การจดักิจกรรมในขั�นนี�จะเปลี�ยนแปลงสถานการณ์ ขอ้มูล โดยใหน้กัเรียนเป็นผูคิ้ดเอง 
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 กรมวชิาการ (2545 : 111 - 112) ไดก้าํหนดวธีิการสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสารในแต่ละ
ขั�นตอนมีดงัต่อไปนี�  
 1. ขั�นนาํเสนอ (Presentation) ในขั�นนี� ครูจะให้ขอ้มูลทางภาษาแก่ผูเ้รียน ซึ� งนับเป็น    
การเริ� มต้นการจดัการเรียนรู้ มีการนาํเสนอเนื�อหาใหม่โดยจะมุ่งเน้นการให้ผูเ้รียนได้รับรู้และ        
ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัความหมายและรูปแบบภาษาที�ใช้กนัจริงโดยทั�วไปรวมทั�งวิธีการใช้ภาษา   
ไม่ว่าจะเป็นดา้นการออกเสียงคาํศพัท์ และโครงสร้างไวยากรณ์ที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ 
ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้กฎเกณฑ ์
 2. ขั�นฝึก (Practice) ขั�นนี�ผูเ้รียนจะไดฝึ้กใชภ้าษาที�เพิ�งจะเรียนรู้ใหม่จากขั�นการนาํเสนอ
เนื�อหา โดยมีครูผูส้อนเป็นผูน้าํในการฝึกไปสู่การฝึกแบบค่อย ๆ ปล่อยให้ทาํเอง โดยมุ่งเน้นให ้      
ผูเ้รียนจดจาํรูปแบบของภาษาได ้จึงเนน้ที�ความถูกตอ้งของภาษาเป็นหลกั  
 3. ขั�นการใชภ้าษาเพื�อการสื�อสาร (Production) เป็นขั�นที�มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนไดล้องใชภ้าษา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที�จาํลองจากสถานการณ์จริง ผูเ้รียนจะได้มีโอกาสนําความรู้ทางภาษา            
ที�เคยเรียนแลว้มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที�ในการฝึก ซึ� งวิธีการฝึกมกัฝึกในรูปของการทาํกิจกรรม
แบบต่าง ๆ โดยครูผูส้อนเป็นเพียงผูก้าํหนดภาระงานหรือสถานการณ์ต่าง ๆ  
 อรุณี  วริิยะจิตรา (2555 : 33 - 34) ไดเ้สนอขั�นตอนการจดักิจกรรมการสอนเขียนไวด้งันี�  
 1. ขั�นนําเสนอ (Presentation Stage) คือ การที�จะให้ผูเ้รียนผลิตภาษาเพื�อใช้ในการ       
สื�อสารใด ๆ นั�น ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลทางภาษาอยา่งเพียงพอ จนผูเ้รียนพร้อมที�จะผลิตภาษา
ชนิดนั� น ๆ ในการเตรียมผูเ้รียนให้พร้อมนี� ควรให้ผู ้เรียนมีโอกาสได้เห็น หรือได้ยินรูปแบบ         
ของภาษาที�ตอ้งการให้ผูเ้รียนผลิตก่อน ให้ผูเ้รียนเรียนรู้คาํศพัทที์�จะตอ้งใช้ และให้ผูเ้รียนมีความรู้
ในเรื�องราวที�จะเขียนก่อน ใหรู้้จุดมุ่งหมายในการเขียนวา่เพื�อสื�ออะไร 
 2. ขั�นฝึก (Practice Stage) คือในขั�นนี�ผูส้อนก็จะฝึกให้ผูเ้รียนมีความแม่นยาํในรูปแบบ

ของภาษา เพื�อจะได้นําไปใช้ในการสื�อสารต่อ ในขั�นนี� ควรฝึกอย่างมีความหมาย (Meaningful 
Drills) ไม่ใช่ฝึกแบบกลไก (Mechanical Drills) การฝึกแบบกลไก หมายถึง การฝึกที�ผูเ้รียนไม่มี

อิสระในการเลือกใช้ภาษา และเป็นการฝึกที�ผูเ้รียนไม่มีเจตนาที�จะสื�อภาษา หรือเนื�อหาที�ตอ้งการ

มากนัก ทั� งนี� เพราะจุดมุ่งหมายในระดับนี�  คือ ให้ผู ้เรียนมีความแม่นยาํในรูปแบบของภาษา             
ที�ตอ้งการใหฝึ้กเสียก่อน 

 3. ขั�นใชก้าร (Production Stage) คือหลงัการฝึกจนแน่ใจวา่ผูเ้รียนมีความแม่นยาํในรูปแบบ

ความหมาย และวิธีการใชภ้าษาแลว้ ผูเ้รียนควรมีโอกาสไดน้าํสิ�งที�ตนไดเ้รียนมาใชใ้นการสื�อสาร
จริงดว้ยการเขียน ซึ� งขึ�นอยูก่บัวตัถุประสงคที์�ตั�งไวก่้อนเรียน ในการสอนขั�นนี� กิจกรรมที�ให้ผูเ้รียน

ทาํควรเป็นกิจกรรมที�ใหผู้เ้รียนมีความตอ้งการและมีจุดมุ่งหมายในการสื�อสาร 
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 จากขั�นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�ได้นําเสนอสําหรับการสอนเขียนภาษาเพื�อ       
การสื�อสารนั�น พบว่า ขั�นตอนการสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสารของกรมวิชาการทั�ง 3 ขั�น จะมี
ปรากฏอยูใ่นวิธีการนาํเสนอเนื�อหาในแบบเรียนต่าง ๆ ที�ผูส้อนใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้กนัทั�วไป 
ในปัจจุบนั อีกทั�งขั�นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของการสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสารของ  
กรมวิชาการดงักล่าวยงัมีความสอดคล้องกบัขั�นตอนการสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสารขา้งต้น         
ที�มีความรู้ดา้นภาษาศาสตร์และแนวการสอนภาษาเพื�อการสื�อสารอยา่งชดัเจนทั�ง 3 ขั�นตอน  ดงันั�น
ผูว้จิยัจึงไดเ้ลือกขั�นตอนการสอนเขียนภาษาเพื�อการสื�อสารของกรมวชิาการมาใชใ้นงานวจิยัครั� งนี�  
 

ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ   

 ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ    
 ความสามารถในการเขียนภาษาต่างประเทศ หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษา       
ไดอ้ยา่งคล่องแคล่วในสถานการณ์ทั�ว ๆ ไป รวมทั�งสามารถในการใชภ้าษา คาํศพัทแ์ละสัญลกัษณ์   
ที�ใชแ้ทนภาษาพูด ดงันั�นผูเ้ขียนจึงตอ้งมีความรู้เกี�ยวกบัคาํศพัท์และโครงสร้างทางภาษาก่อนที�จะ  
ลง มือเขียนจริง ๆ 
 ลาโด (Lado. 1964 : 29) ยงัไดก้ล่าววา่ ความสามารถในการเขียน หมายถึง ความสามารถ
ที�จะใช้อกัษรอย่างมีความหมาย การเรียบเรียงขอ้ความไดอ้ย่างเป็นระบบโดยใช้ความคิด ความรู้    
ในการใชภ้าษา เพื�อสื�อความเขา้ใจระหวา่งผูอ่้าน และผูเ้ขียนไดต้รงกบัจุดมุ่งหมาย 

 แฮริส (Harris .1974 : 98) ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการเขียนวา่ เป็น การรวมทกัษะ
หลาย ๆ อยา่งทางภาษาเขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ เนื�อหา รูปแบบ ไวยากรณ์ ลีลาภาษา และกลไกทางภาษา  
 สุภทัรา  อกัษรานุเคราะห์ (2532 : 132) ให้ทรรศนะว่า ความสามารถในการเขียน คือ 
ความสามารถในการ รวบรวมขอ้มูล เลือกสรรสิ�งที�ตนตอ้งการนาํมาลาํดบัความดว้ยการเรียบเรียง
เป็นตวัอกัษร เพื�อให้ผูอ่้านเขา้ใจสิ�งที�ผูเ้ขียนตอ้งการแสดงออกทางความคิดไดต้รงกบัจุดประสงค์
ของผูเ้ขียนซึ�งภาษาที�ใชใ้นการเขียนค่อนขา้งจะเป็นทางการ มีระเบียบแบบแผนมากกวา่ที�ใชพ้ดู 
 พิตรวลัย ์ โกวิทวที (2540 : 22 - 23) ไดใ้ห้ทรรศนะเกี�ยวกบัความสามารถในการเขียน
ประโยค ซึ� งรวมถึงความสามารถในการเรียงลาํดบัเชื�อมประโยคหรือขอ้ความ ใช้ไวยากรณ์และ
เครื�องหมายวรรคตอนไดถู้กตอ้งและชดัเจน ทั�งนี� จะตอ้งสนองตามวตัถุประสงค์ของผูเ้ขียนเพื�อรับ
สารกบัผูอ่้าน ความสามารถในการเขียนประกอบด้วย ความถูกตอ้งของรูปแบบ ความเหมาะสม 
ของลีลา และหวัขอ้ที�เป็นเอกลกัษณ์   
 กล่าวโดยสรุป คือ ความสามารถทางด้านการเขียน คือ ความสามารถในการใช้ภาษา    
เพื�อแสดงออกทางความคิด ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ จินตนาการ ออกมาเป็นสัญลกัษณ์ คือ   
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ตวัอกัษร เรียบเรียงเป็นขอ้ความไดอ้ยา่งเหมาะสมตรงกบัจุดมุ่งหมาย รวมถึงความสามารถ ในการ
ใช้คาํศพัท์โครงสร้างประโยคได้อย่างถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์และสามารถถ่ายทอดเรื�องราว    
เพื�อสื�อความเขา้ใจระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสารใหถู้กตอ้งตรงกนั  
 องค์ประกอบของการเขียนภาษาองักฤษ    
 ดว้ยการเขียนทกัษะการเขียนเป็นทกัษะที�ซบัซอ้นตอ้งอาศยัความรู้หลายดา้นประกอบกนั 
ผูเ้ชี�ยวชาญทางการสอนภาษา ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบที�สาํคญัของการเขียนไวด้งันี�  
 ลาโด (Lado. 1964 : 46) กล่าวว่า  ผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศจะตอ้งมี  
ความเข้าใจเกี�ยวกับองค์ประกอบที�สําคญัของภาษา อนัได้แก่ โครงสร้างไวยากรณ์ คาํศพัท ์         
การสะกดคาํ และเครื�องหมายวรรคตอน และจะตอ้งมีความรู้เกี�ยวกบัลกัษณะและองคป์ระกอบของ
ภาษานั�น ๆ รวมทั�งสัญลกัษณ์ที�ใชใ้นภาษาดงักล่าวเสียก่อน   
 แฮริส (Harris.  1974 : 115) ไดก้ล่าววา่  การเขียนโดยทั�วไปจะตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงันี�   
 1. เนื�อหา (Contents) ไดแ้ก่เนื�อหาสาระที�ใชใ้นการเขียน  
 2. การวางรูปแบบ (Forms) ไดแ้ก่ การจดัเรียงลาํดบัเนื�อหา  
 3. ไวยากรณ์ (Grammars) ได้แก่ การใช้โครงสร้างตามหลกัไวยากรณ์ที�ถูกตอ้ง และ    
สื�อความหมายได ้  
 4. ลีลา (Styles) ไดแ้ก่ การเลือกโครงสร้าง การเลือกคาํ และสาํนวนต่าง ๆ ของภาษาที�ใช้
ในการเขียน เช่น การใชเ้ครื�องหมายวรรคเฉพาะหรือเพื�อทาํใหเ้กิดอรรถรส   
 5. กลไกการเขียน (Mechanics) ไดแ้ก่ การใช้สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ของภาษาที�ใชใ้น การเขียน 
เช่น การใชเ้ครื�องหมายวรรคตอน และการใชต้วัอกัษรตวัใหญ่ให้ถูกตอ้งตามเกณฑ์ของภาษานั�น ๆ 
ในการเขียนครูจะตอ้งให้นกัเรียนเขียนโดยใชค้าํที�ไดเ้รียนมาแลว้ เพื�อความคล่องแคล่ว และใชไ้ด้
อยา่งแม่นยาํ    
 อจัฉรา  ชีวพนัธ์ (2538 : 42) กล่าววา่ การเขียนเป็นสิ�งสําคญัต่อการสื�อสารในชีวิตประจาํวนั 
โดยมีองคป์ระกอบที�สาํคญัดงันี�    
 1. เพื�อใหผู้เ้รียนสามารถเขียนดว้ยลายมือที�มีระเบียบ และถูกตอ้งตามลกัษณะของอกัษร

ประเภทต่าง ๆ   
 2. ผูเ้รียนสามารถเขียนสะกดคาํไดถู้กตอ้ง แม่นยาํ และรวดเร็ว เพื�อให้ผูเ้รียน สามารถ   

ใชภ้าษาเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบักาลเทศะและบุคคล   

 3. ผูเ้รียนสามารถใชจิ้นตนาการและมีความคิดริเริ�มสร้างสรรคใ์นการถ่ายทอดความรู้สึก
นึกคิดของตน เพื�อสื�อความหมายให้ผูอื้�นเขา้ใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื�อให้ผูเ้รียนสามารถแสดง

ความคิดเห็นในการเขียนไดอ้ยา่งมีเหตุผล  
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 4. ผูเ้รียนมีทกัษะในการเขียนประเภทต่าง ๆ และสามารถนาํหลกัเกณฑ์การเขียนไปใช้

ในชีวติประจาํวนัได ้   
 5. ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและความสําคญัของการเรียน สามารถสร้างสรรค์งานเขียนไดด้ว้ย

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
 ดงันั�น การเขียนที�ดีและมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีองค์ประกอบที�สําคญัในอนัที�จะทาํให้

การเขียนนั�นสามารถสื� อความหมายได้อย่างสมบูรณ์ และถูกต้อง องค์ประกอบเหล่านี� ได้แก่         

การสะกดคาํ การใช้เครื�องหมายวรรคตอน โครงสร้างประโยค การเลือกใช้รูปแบบภาษาความรู้   
ทางดา้นไวยากรณ์ การเขียนที�ดีตอ้งรวมถึงการที�ผูเ้ขียนจะตอ้งมีความรู้ในเรื�องที�เขียนและคาํนึงถึง

จุดประสงค์ในการเขียน รวมถึงการเลือกเนื�อหา การจดัลาํดบัความคิด การเรียบเรียงเนื�อความ      

ใหส้อดคลอ้งและต่อเนื�องกนั ทาํใหผู้อ่้านไดรั้บอรรถรสและเขา้ใจไดต้รงกบัผูเ้ขียนเช่นกนั   

 ระดับความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ   

 นกัภาษาศาสตร์หลายท่านไดจ้าํแนกระดบัความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษไวด้งันี�  
 ปินคาส (Pincas. 1982 : 83 - 85) ไดแ้บ่งการเขียนเป็น 3 ระดบัดงันี�  

 1. ระดบัสื�อสาร (Communication) ประกอบดว้ย  
  1.1 การสื�อสารระหวา่งกนัเป็นการเขียนแบบต่าง ๆ เพื�อใหเ้กิดการสื�อสารกนั  

  1.2 การเลือกเนื�อหา เพราะเนื�อหามีอิทธิพลต่อการสื�อสาร ซึ� งเนื�อหาที�ตอ้งการสื�อสาร

ตอ้งสอดคลอ้งกบัการใชรู้ปแบบภาษาหรือรูปแบบการเขียน    
  1.3 การนาํเสนอขอ้คิดเห็น การเสนอความคิดอยา่งชดัเจนขึ�นอยูก่บั การนาํเสนอ เช่น 

การบรรยาย การอธิบายกระบวนการ การเล่าเหตุการณ์การใหเ้หตุผล เป็นตน้   
 2. ระดบัเรียงความ (Composition) ประกอบดว้ย  

  2.1 การสร้างประโยค คือ การนําเสนอความรู้สึกนึกคิด โดยเรียบเรียงออกมาเป็น  

ประโยคแลว้นาํประโยคมาเรียบเรียงเป็นยอ่หนา้และความเรียงตามลาํดบั  
  2.2 การเรียบเรียงย่อหน้า คือสามารถเรียบเรียงกลุ่มประโยคที�มีความสัมพนัธ์กัน  

อยา่งมีระเบียบ จึงทาํใหผู้อ่้านติดตามการนาํเสนอขอ้คิดเห็นของผูเ้ขียนได ้   

  2.3 การใช้ตวัเชื�อมต่าง ๆ (Linking Devices) การเรียบเรียงประโยคเป็นย่อหน้านั�น   
จาํเป็นตอ้งใชต้วัเชื�อมต่าง ๆ ทาํหนา้ที�โยงประโยคหรือยอ่หนา้เขา้ดว้ยกนั   

 3. ระดบัลีลาการเขียน (Style) ประกอบดว้ย 
  3.1 การเขียนรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การเล่าเหตุการณ์ การบรรยาย การอธิบายและ         

การโตแ้ยง้ รูปแบบของการเขียนจะแตกต่างกนัตามขอ้มูลที�เขียน   
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  3.2 การใชภ้าษาที�เหมาะสม (Formality) ผูเ้ขียนตอ้งรู้จกัเลือกใช้ระดบัภาษาที�เหมาะสม

กบัผูอ่้านและจุดมุ่งหมายของการเขียน    

  3.3 การสร้างอรรถรสในงานเขียน (Emotive Tone) เป็นความสามารถที�ผูเ้ขียน ท◌ําให ้

ผูอ่้านเกิดความรู้สึกคลอ้ยตาม    

 ไวท ์(White. 1980 : 142) ไดแ้บ่งระดบัของการเขียนเริ�มจากง่ายไปสู่ยากไว ้5 ระดบั ดงันี�  

 1. ระดบัทกัษะกลไก (Mechanical Skill) เป็นการแสดงออกดา้นความจาํโดยไม่จาํเป็นตอ้ง

เขา้ใจเนื�อหาสาระที�เขียน เช่น การเขียนลอกแบบ   

 2. ระดบัความรู้ (Knowledge) เป็นระดบัที�ผูเ้รียนสามารถแสดงออกซึ� งความรู้ในกฎเกณฑ ์

(Rules) ขอ้เท็จจริง (Facts) ผูเ้รียนตอ้งรู้จกัเสียงและสัญลกัษณ์ที�ถูกตอ้งของภาษานั�น มีความเขา้ใจ

ตามเนื�อหาที�เขียนตามหลักไวยากรณ์ เช่นการเรียงคาํให้เป็นประโยคที�ถูกต้อง เขียนเติมความ       

ในช่องวา่ง และตอบคาํถามเกี�ยวกบัภาพที�คุน้เคยได ้

 3. ระดบัถ่ายโอน (Transfer) เป็นระดบัที�ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ไปใชใ้น สถานการณ์

ใหม่ไดพ้ฤติกรรมการเขียนในระดบันี�  เช่น การนาํไปใช ้(Application) ผูเ้รียนสามารถเรียงลาํดบั  

บทสนทนาหรือขอ้ความไดถู้กตอ้งตามลาํดบัเหตุการณ์และเหตุผลและเขียนตอบคาํถาม จากขอ้มูล

ที�กาํหนดให ้   

 4. ระดบัสื�อสาร (Communication) เป็นระดบัที�ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาเป็นสื�อกลาง      

ในการติดต่อสื�อสาร พฤติกรรมการเขียนในระดบันี� คือ การแสดงออก (Self-expression) เรียน 

สามารถใช้การเขียนเพื�อสื�อความหมายและความคิดของตนกับผูอื้�นได้ การเขียนระดับนี� เน้น      

ความสามารถเขียนใหผู้อ่้านเขา้ใจเนื�อความมากกวา่การเขม้งวดในดา้นไวยากรณ์   

 5. ระดบัวิเคราะห์วิจารณ์ (Criticism) เป็นระดบัที�ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์

และประเมินภาษาที�ใช้ไดเ้ช่น ผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดของตนได้อย่างคล่องแคล่ว เลือกใช้

ถ้อยคําสํานวนได้อย่างเหมาะสมและใช้ลีลาในการเขียนได้อย่างสอดคล้องกับเนื� อหา และ

จุดประสงคข์องการเขียนนั�น ๆ   

 สุไร  พงษ์ทองเจริญ  (2530 : 133 - 134) ได้แบ่งระดบัในการสอนฝึกการเขียน

ภาษาองักฤษในขั�นตอนต่าง ๆ ดงันี�  

 1. การเขียนเพื�อฝึกหดัสิ�งที�เรียนไปแลว้ใหเ้กิดความแม่นยาํไดแ้ก่ 

  1.1 ดา้นไวยากรณ์  ให้เขียนตามแบบฝึกที�นกัเรียนไดเ้รียนมาแลว้  เช่น  ฝึกจากตาราง

เทียบแทน การเปลี�ยนรูปประโยค การใช้สถานการณ์ แบบฝึกหัดในรูปสนทนา และการขยาย

ประโยค 
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  1.2 ด้านคาํศพัท์  ทาํแบบฝึกหัดเพื�อให้ให้คาํศพัท์ที�เรียนไปแล้ว  ด้วยวิธีหาคาํที�มี  
ความหมายตรงกนั ตรงกนัขา้ม การใหค้าํจาํกดัความ การถอดความ และวธีิใชค้าํเหล่านั�นในประโยค 
  1.3 แบบฝึกหัดตามบทอ่านที�ทาํไปแลว้ในเรื�อง ให้เขียนตอบอย่างสั� น ๆ หรือเขียน
สรุปเรื�อง หรือให้เขียนเรื�องใหม่ หรืออาจจะใช้วิธีเติมคาํในช่องว่างให้ไดค้วามตามเรื�องที�ตนอ่าน
ไปแลว้นั�น 
 2. การเขียนบทสนทนา  ไดแ้ก่ 
  2.1 ตอบบทสนทนา เขียนเติมขยายบทสนทนา 
  2.2 แปลงเรื�องเล่าเป็นบทสนทนา หรือเขียนบทสนทนาเป็นเรื�องเล่า 
  2.3 เขียนบทสนทนาจากคาํที�กาํหนดให ้หรือเขียนบทสนทนาใหม่โดยใชก้ารถอดความ 
 3. การเขียนตามคาํบอกเพื�อ 
  3.1 ฝึกใหน้กัเรียนตั�งใจฟัง และพยายามเขียนตามใหถู้ก 
  3.2 ฝึกใหน้กัเรียนมีความสามารถในการเปลี�ยนเสียงคาํพดูเป็นตวัอกัษร 
  3.3 ทดสอบการสะกดคาํ 
  3.4 ฝึกการใชเ้ครื�องหมายวรรคตอน 
  3.5 ฝึกใหน้กัเรียนทาํความเขา้ใจเรื�องที�ตนกาํลงัฟังอยู ่
  3.6 การเขียนบรรยายภาพ หรือสิ�งของ 
 4. การเขียนบรรยายภาพหรือสิ�งของ 
 5. การเขียนเรียงความ 
  จากระดบัความสามารถในการเขียนดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นว่า เริ�มจากง่ายแลว้จึงพฒันา
เป็นระดบัที�ยากขึ�นซึ� งผูเ้รียนตอ้งรู้จกักฎเกณฑ์และเขา้ใจเนื�อหาของการเขียนให้ถูกตอ้ง ตามหลกั
ไวยากรณ์เช่น การเรียงคาํในประโยคดว้ยตนเองให้ถูกตอ้ง จนกระทั�งมาถึงระดบัที�ผูเ้รียนสามารถ
เขียนเรียบเรียงประโยคเป็นยอ่หน้า และสุดทา้ยผูเ้รียนสามารถเขียนขอ้ความที�สื�อความหมายและ
ความคิดเห็นไดต้ามที�ตอ้งการ     

 การวดัและการประเมินผลทักษะการเขียนภาษาองักฤษ    

 การวดัและประเมินผลความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษส่วนใหญ่จะเน้นการวดั
และประเมินจากองค์ประกอบที�สําคญัทางภาษา ได้แก่ เนื� อหา การเรียบเรียงความคิด การใช้
ไวยากรณ์การใช้คาํศพัท์และกลไกในการเขียน และมีการเสนอเกณฑ์ต่าง ๆ เพื�อให้ครอบคลุม    
การตรวจใหค้ะแนนงานเขียนมากที�สุด 
 จาคอบ และคณะ (Jacobs and et al.  1983 : 86)  ไดน้าํเสนอแนวทางในการตรวจให้คะแนน
งานเขียนภาษาองักฤษสามารถทาํได ้ 3 รูปแบบคือ  



 
 

37

 1. การตรวจโดยการวิเคราะห์ (Analytic Method) เป็นการตรวจโดยการแยกคะแนน  
เป็นส่วน ๆ ตามองคป์ระกอบของการเขียนภาษาองักฤษ การกาํหนดนํ� าหนกัของคะแนนของแต่ละ
องคป์ระกอบขึ�นอยูก่บัระดบัความสามารถของผูเ้รียน   
 2. การตรวจโดยอาศยัความประทบัใจ (Impression Method) เป็นการตรวจที�ใชค้วามรู้สึก
ของผูต้รวจเป็นเครื�องตดัสิน   
 3. การตรวจโดยภาพรวม (Holistic Method) จะเนน้ความสําคญัของการสื�อความหมาย
ขอ้ผดิพลาดดา้นกลไกที�เป็นจุดยอ่ย ๆ และรบกวนการสื�อสารเพียงเล็กนอ้ยจะถูกหกัคะแนนนอ้ยมาก  
 วลิคิน (Willkins.  1974 : 71) ไดเ้สนอเกณฑป์ระเมินผลทกัษะการเขียนตามความสามารถ
ของผูใ้ชภ้าษาซึ� งมีทั�งหมด 7 ระดบั จากระดบัเริ�มเรียน คือ ระดบัที� 1 ถึงระดบัที� 7  ดงันี�  
 ระดบัที� 1  สามารถคดัลอกภาษาองักฤษตามตวัอยา่งที�ใหไ้ด ้ 
 ระดบัที� 2  สามารถเขียนตามคาํบอกที�ชา้ ๆ ไดแ้ต่ยงัมีที�ผิดตอ้งแกไ้ข และพอที�จะเปลี�ยน
คาํบางคาํในประโยคที�ให ้เช่น เปลี�ยนจาก She wrote with a pen. เป็น She wrote with a pencil. หรือ 
She is writing with a pen. ได ้
 ระดับที�  3  สามารถเขียนประโยคเดี�ยว ๆ หรือข้อความที�ท่องจํามาได้ แต่ยงัมีที�ผิด
ไวยากรณ์ตวัสะกดและเครื�องหมายวรรคตอนอยูมี่ความสามารถเขียนขอ้ความต่อเนื�องกนันอ้ยมาก 
ซึ� งพอที�จะเขียนเปลี�ยนแปลงเนื�อความที�ให้ไดบ้า้งในดา้นเนื�อหาเท่านั�น ยงัเปลี�ยนแปลงดา้นลีลา
ภาษา (Style) ของการเขียนไม่ไดแ้ละจาํเป็นตอ้งใชพ้จนานุกรมช่วยอยูม่าก 
 ระดบัที� 4  สามารถเขียนเนื�อความต่อเนื�องภายใตห้ัวขอ้ที�คุน้เคยได้และเขียนรายงาน    
เหตุการณ์ให้ข่าวสารที�เป็นจริงได้ แต่ยงัมีการใช้รูปประโยคที�ผิดอยู่ความสามารถในการเขียน    
พลิกแพลงวธีิการต่าง ๆ ยงัมีนอ้ยมาก และยงัคงตอ้งใชพ้จนานุกรมช่วยอยูม่าก 
 ระดับที� 5  สามารถเขียนเนื�อความต่าง ๆ เช่น บรรยาย พรรณนาจากเรื� องหนึ� งไปอีก   
เรื� องหนึ� งได้ แต่ยงัมีอิทธิพลของการเขียนแบบภาษาไทยหลงเหลืออยู่และยงัเขียนไม่คล่องเท่า     
การเขียนภาษาไทย เพราะยงัติดรูปแบบการเขียนของภาษาไทยอยูส่ามารถเขียนวิธีต่าง ๆ ตามความ
ตอ้งการไดมี้การใชพ้จนานุกรมไม่มากนกั และมีการเขียนที�ชา้กวา่เจา้ของภาษา  
 ระดับที� 6  สามารถเขียนเนื�อความได้ทุกแบบและเขียนทุกวิธีได้โดยไม่ผิดไวยากรณ์     
ตวัสะกดและเครื�องหมายวรรคตอน มีการใช้รูปประโยคและคาํศพัทแ์บบต่าง ๆ เพื�อการเขียนและ
ไม่จาํเป็นตอ้งใช้พจนานุกรม การเขียนนั�นจะแตกต่างจากเจ้าของภาษาในเรื� องของการใช้ศพัท ์    
บางคาํที�ผดิลีลาภาษาและยงัเขียนไดช้า้กวา่เจา้ของภาษาเล็กนอ้ย 
 ระดบัที� 7  มีความสามารถในการเขียนอยู่ในระดบัเดียวกบัเจา้ของภาษา คือจะถูกจาํกดั
เฉพาะความรู้และเชาวน์ปัญญาเท่านั�น ระดบันี� เป็นระดบัความสามารถของผูที้�เคยทาํงานในสภาวะ
ที�ตอ้งใชภ้าษาองักฤษอยูเ่ป็นประจาํ   
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 อจัฉรา  วงศ์โสธร (2538 : 45) ยงัไดเ้สนอความคิดเพิ�มเติมว่าเกณฑ์สําคญัที�ใช้ในการ 
ประเมินงานเขียนมกัประกอบดว้ย    
 1. ความถูกตอ้งดา้นการใชภ้าษา ไดแ้ก่ ศพัท ์โครงสร้าง 
 2. ความเหมาะสมดา้นการใช้ภาษา ได้แก่ ศพัท์และสํานวน ว่าสื�อหน้าที�ภาษาได้ตาม  
วตัถุประสงค์และประเภทของการเขียนหรือไม่ความชดัเจน กระชบั ไดใ้จความอย่างไม่ออ้มคอ้ม
หรือเยิ�นเยอ้   
 3. ความมีจุดเนน้ของความคิดและการนาํเสนอที�ชดัเจน ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความคิด
และความสมดุลของการนาํเสนอ   
 4. การใชเ้ทคนิควิธีการนาํเสนอขอ้มูลทั�งที�เป็นนามธรรม และรูปธรรมที�เหมาะสม เช่น 
การเล่า การบรรยาย การยกตวัอย่าง การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง การจดัประเภท   
การใช้คาํนิยาม การวิเคราะห์การจูงใจ การแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์การใช้ความคิด
สร้างสรรค ์
 5. การนาํเขา้สู้เรื�องไดอ้ยา่งน่าสนใจ   

 6. การดาํเนินเรื� องอย่างสัมพนัธ์กัน มีการสนับสนุนความคิด การนําเสนอหลักฐาน    

ดว้ยรายละเอียดที�จาํเป็นอยา่งต่อเนื�องและเป็นไปตามลาํดบั   

 7. การสรุปหรือขมวดทา้ยเรื�องใหเ้ห็นประเด็น หรือการตีความพาดพิงให้ ประเด็นที�สรุป

ความหมายและความเกี�ยวขอ้งกบัแนวคิดหรือแนวทางปฏิบติัที�สาํคญั   

 นอกเหนือจากนั�นแลว้ยงัไดมี้ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการเรียนการสอน เสนอวิธีวดัและประเมินผล

ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษที�ไดจ้ากงานเขียนของผูเ้รียน ดงัต่อไปนี�  

 ละเอียด  จุฑานนัท ์( 2545 : 147) เสนอวา่ การสร้างขอ้สอบวดัความสามารถในการเขียน
ควรวดัองคป์ระกอบ หรือทกัษะที�เป็นพื�นฐานสาํคญัของการเขียนใน 3 ลกัษณะดงันี�    
 1. วดัดา้นไวยากรณ์และลีลาภาษา (Testing Formal Grammar and Style) ไดแ้ก่ การวดัวา่   
ผูเ้รียนมีความรู้ดา้นโครงสร้างไวยากรณ์ที�เป็นแบบแผนของภาษาเขียนหรือไม่ ตวัอย่างเช่น เรื�อง
ความสอดคลอ้งระหวา่งประธานกบักริยา (Subject and Verb Agreement) การใชค้าํสรรพนาม  (Use 
of Pronouns) การเปรียบเทียบคุณศพัท์ (Comparison of Adjectives) การสร้างรูปคาํวิเศษณ์ 
(Formation of Adverbs) การสร้างรูปคาํกริยาอปกติ (Formation of Irregular Verbs)  ตลอดจน   
เรื�องอื�น ๆ ที�ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งใชใ้นชีวติจริง   
 2. วดัความสามารถในการเรียบเรียงขอ้ความ (Testing the Ability of Organize 
Materials) ไดแ้ก่ การวดัวา่ผูเ้รียนสามารถเรียบเรียงขอ้ความที�ตดัเป็นตอน ๆ เขา้เป็นประโยค หรือ 
เขา้เป็นเรื�องราวหนึ�งยอ่หนา้ไดถู้กตอ้งตามลาํดบัเนื�อหาหรือไม่ 
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 3. วดักลไกในการเขียน (Testing the Mechanics of Writing) ไดแ้ก่ การวดัวา่ ผูเ้รียน
สามารถใชเ้ครื�องหมายวรรคตอน การขึ�นตน้ดว้ยตวัอกัษรตวัใหญ่ (Punctuation and Capitalization) 
และการสะกดคาํไดถู้กตอ้ง (Spelling) เป็นตน้ 
 สรุปได้ว่า การวดัความสามารถและประเมินผลทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ นั�นตอ้ง
อาศยัเกณฑ์ในการประเมินจากองคป์ระกอบหลาย ๆ อยา่งจากงานเขียนของผูเ้รียน ทั�งในเรื�องของ  
ความถูกตอ้ง ความเหมาะสมทางดา้นการใช้ภาษาและกลไกในการเขียน เช่น การใช้เครื�องหมาย  
วรรคตอน การขึ�นตน้ดว้ยตวัเล็ก ตวัใหญ่ การสะกดคาํ โครงสร้างประโยค ความสามารถในการ    
นาํเสนอขอ้มูล ในดา้นเนื�อหา การเรียบเรียงความคิด เพื�อเป็นถ่ายทอดการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การเล่า เรื�อง หรือการบรรยาย  
 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื� องมือสําคัญที�ได้วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้          
ไวล่้วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อการปฏิบติัการสอนนกัเรียนเป็นการเตรียมการสอนล่วงหน้า    
มีผูใ้หค้วามหมายแผนการจดัการเรียนรู้ไวห้ลายท่านดงันี�  
 วฒันาพร  ระงบัทุกข ์ (2543 : 1) ไดใ้ห้ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้วา่ เป็นการ
วางแผนการสอนวิชาใดวิชาหนึ� งที�จดัทาํไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นการกาํหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกบัจุดประสงค์ของวิชา  เนื�อหาสาระการใช้สื�อและการวดัผลประเมินผล   
เพื�อใหก้ารสอนวชิานั�นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
 สาํลี  รักสุทธิ  (2544 : 2)  ใหค้วามหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ คือ แผนหรือโครงการ
ที�จดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื�อใช้ในการปฏิบติัการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ� งเป็นการระดม
สรรพวธีิที�จะทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 นิคม  ชมพูหลง (2545 : 180) ได้ให้ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ หมายถึง      
แผนการหรือโครงการที�จดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื�อใชใ้นการปฏิบติัการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ�ง 
เป็นการเตรียมการสอนอยา่งมีระบบ และเป็นเครื�องมือที�ช่วยให้ครูพฒันาการจดัการเรียนการสอน
ไปสู่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 บูรชัย  ศิริมหาสาคร (2547 : 5) ได้อธิบายแผนการจดัการเรียนรู้ไวว้่า แผนการจดั         
การเรียนรู้ คือ เอกสารที�จดัทาํขึ�นเพื�อแจกแจงรายละเอียดของหลกัสูตร ทาํให้ครูผูส้อนสามารถ     
นาํไปจดัการเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนในรายคาบหรือรายชั�วโมง ช่วยให้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ทาํให้ผูเ้รียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพราะแผนการจดัการเรียนรู้    
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เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูที�ได ้      
มีการเตรียมไวก่้อนล่วงหนา้ 
 สรุปได้ว่า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ คือ แผนการสอนที�ได้วางแผนการจดักิจกรรม  

การเรียนการสอนในวิชาหนึ� ง เป็นการเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ โดยกาํหนดสาระสําคญั      

จุดประสงค์ เนื�อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั�งการใช้สื�อและการวดัผลประเมินผล 

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นเครื�องมือที�ช่วยให้ครูพฒันาการจดัการเรียนการสอนไปสู่     

จุดมุ่งหมายการเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ความสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 ทองสุข  รวยสูงเนิน (2545 : 1) กล่าวว่า  การสอนเป็นการทาํงานอย่างหนึ� งที�ตอ้งสร้าง

และพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถสูงขึ�น บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เนื�องจากผูเ้รียน       

มีความแตกต่างกนัในประสบการณ์ พื�นฐานความรู้เดิม ความถนดั ความสนใจ  สภาพแวดลอ้มรอบตวั

และความสามารถทางสติปัญญาที�จะเรียนรู้  ดงันั�นแผนการจดัการเรียนรู้จึงเป็นการวางแผนการสอน

เพื�อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความแตกต่างนั�น จนบรรลุวตัถุประสงคข์องบทเรียน และเป็นส่วนช่วย

ใหค้รูพร้อมที�จะสอนไดดี้ยิ�งขึ�น 

 สุจินต ์ วิศวธีรนนท ์(2546 : 410 - 411) ไดอ้ธิบายไวว้า่ แผนการเรียนการสอนเป็นผลลพัธ์

ของการเตรียมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ซึ� งนบัว่าเป็นสิ�งสําคญัต่อประสิทธิภาพของการ

จดัการเรียนการสอนในดา้นต่าง ๆ เช่น การใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการ

สอน  ที�ชดัเจน และกิจกรรมในชั�นเรียนดาํเนินไปอยา่งราบรื�น 

 สุวทิย ์ มูลคาํ (2549 : 23) ไดอ้ธิบายความสาํคญัของแผนการจดัการเรียนรู้วา่   

 1. ทาํให้เกิดการวางแผนวิธีสอนที�ดี วิธีเรียนที�ดี ที�เกิดจากการผสมผสานความรู้และ     

จิตวทิยาการศึกษา 

 2. ช่วยให้ครูผูส้อนมีคู่มือการจดัการเรียนรู้ที�ทาํไวล่้วงหน้าด้วยตนเอง  และทาํให้ครู      

มีความมั�นใจในการจดัการเรียนรู้ไดต้ามเป้าหมาย 

 3. ช่วยให้ครูผูส้อนทราบว่าการสอนของตนเองได้เดินไปในทิศทางใด หรือทราบว่า     

จะสอนอะไร ดว้ยวธีิใด สอนทาํไม สอนอยา่งไร จะใชสื้�อและแหล่งการเรียนรู้อะไร และจะวดัและ

ประเมินผลอยา่งไร 

 4. ส่งเสริมให้ครูผูส้อนใฝ่ศึกษาหาความรู้ ทั�งเรื� องหลกัสูตร วิธีการจดัการเรียนรู้ จะ

จดัหาและใชสื้�อแหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนการวดัและประเมินผล 

 5. ใชเ้ป็นคู่มือสาํหรับครูที�มาสอน (จดัการเรียนรู้) แทนได ้
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 6. แผนการจดัการเรียนรู้ที�นาํไปใชแ้ละพฒันาแลว้จะเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษา 
 7. เป็นผลงานวิชาการที�แสดงถึงความชาํนาญและความเชี�ยวชาญของครูผูส้อนสําหรับ
ประกอบการประเมินเพื�อขอเลื�อนตาํแหน่งและวทิยฐานะครูใหสู้งขึ�น 
 บูรชยั  ศิริมหาสาคร (2547 : 31)  ไดอ้ธิบายความสาํคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ไวว้า่ 
 1. เป็นหลกัฐานที�แสดงถึงการเป็นครูแบบมือาชีพ  มีการเตรียมการล่วงหน้า แผนการ
จดัการเรียนรู้ของครูสะทอ้นให้เห็นถึงการใช้เทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สื�อนวตักรรม และ      
จิตวทิยา การเรียนรู้ของเด็ก  มาผสมผสานกนัหรือประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพผูเ้รียน 
 2. ช่วยส่งเสริมให้ครูไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้เกี�ยวกบัหลกัสูตร เทคนิคการจดัการเรียนรู้ 
สื�อนวตักรรมและวธีิการวดัและประเมินผล เพื�อพฒันาวชิาชีพของตนเอง 
 3. ทาํให้ครูผูส้อนและครูที�จะทาํการสอนแทนสามารถจดักิจกรรมได้อย่างมั�นใจและ      
มีประสิทธิภาพ 
 4. เป็นหลกัฐานที�แสดงขอ้มูลดา้นการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล ที�จะนาํไปใช้
ประโยชน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
 5. เป็นหลักฐานที�แสดงถึงความเชี�ยวชาญในวิชาชีพครู ซึ� งสามารถนําไปเสนอเป็น
ผลงานวิชาการ เพื�อประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจาํปี  เพื�อขอเลื�อนตาํแหน่ง หรือ
ระดบัใหสู้งขึ�น และเพื�อใชป้ระกอบการขอใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 
 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการสอนหรือแผนการจดัการเรียนรู้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที�ผูส้อนได้กาํหนดไว ้ 
เพื�อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ� งมีนกัการศึกษาไดก้าํหนดองคป์ระกอบ
ไวด้งัต่อไปนี�  
 วฒันาพร  ระงบัทุกข ์ (2543 : 68)  ไดก้ล่าววา่แผนการสอนประกอบดว้ย 
 1. สาระสาํคญั  เป็นสาระสาํคญัที�สรุปครอบคลุมเนื�อหาใดเนื�อหาหนึ�ง 
 2. จุดประสงค์การเรียนรู้  เป็นสิ�งที�มุ่งหวงัหรือตอ้งการให้เกิดขึ�นในตวัผูเ้รียนหลงัจาก   
ที�ไดผ้า่นกระบวนการเรียนรู้เนื�อหาใดเนื�อหาหนึ�ง 
 3. สาระการเรียนรู้ เป็นเนื�อหาและกระบวนการเรียนรู้ พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะ 
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ตามที�กาํหนดในจุดหมายของหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
 4. กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการจดัการเรียนรู้เน้นนกัเรียนเป็นสําคญัส่งเสริมให้ผูเ้รียน
เรียนรู้ดว้ยตนเอง  จากการปฏิบติัจริงและการจดักระบวนการเรียนรู้ที�หลากหลาย 
 5. สื�อการสอน  เป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ แหล่งความรู้ทางวทิยาการ ส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เพื�อเสริมสร้างใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
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 6. การวดัและประเมินผล  เป็นส่วนหนึ�งของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื�อทราบ
การพฒันาของผูเ้รียน 
 กรมวชิาการ (2545 : 158) องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้อาจจดัไดห้ลายรูปแบบ 
ประกอบดว้ย 
 1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชี�วดั 
 2. สาระสาํคญั 
 3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 4. สาระการเรียนรู้ (เนื�อหา) 
 5. กิจกรรม / กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 6. สื�อการสอน / แหล่งการเรียนรู้ 
 7. การวดัและประเมินผล 
 ทิศนา  แขมมณี  (2548 : 12)  ได้นําเสนอองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย หวัขอ้ดงันี�   คือ สาระสาํคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื�อและ
อุปกรณ์ การวดัและประเมินผล บนัทึกหลงัสอน ซึ� งไดร้ะบุไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ ผลการเรียน ปัญหา
อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ และแนวทางแกไ้ข 
 สุวทิย ์ มูลคาํ (2549 :4) ไดอ้ธิบายวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนสําคญั 
ไดแ้ก่ 
 ส่วนที� 1  ส่วนนาํหรือหวัแผนการจดัการเรียนรู้ ส่วนประกอบที�แสดงใหเ้ห็นภาพรวมของ
แผนการจดัการเรียนรู้วา่เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด ใชก้บัผูเ้รียนระดบัใด 
เรื�องอะไร ใชเ้วลาในการจดักิจกรรมนานเท่าใด 
 ส่วนที� 2  ตวัแผนการจดัการเรียนรู้ (องค์ประกอบสําคญั) ไดแ้ก่ สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั�น ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั สาระสําคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ประกอบดว้ย  
จุดประสงค์ปลายทางและจุดประสงคน์าํทาง สาระการเรียนรู้/เนื�อหา กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ 
สื�อ/นวตักรรม/แหล่งเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลประกอบดว้ย วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช้
ในการประเมิน และเกณฑที์�ใชใ้นการประเมิน 
 ส่วนที� 3  ทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย บนัทึกผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
ซึ� งเป็นส่วนที�ผูส้อนบนัทึกขอ้สังเกตที�พบจากการนาํแผนไปใช ้เช่น ปัญหาและแนวทางแกไ้ขและ
ขอ้มูลอื�น ๆ เพื�อประโยชน์ในการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ในการนาํไปใช้ต่อไป อีกส่วนหนึ� ง
ของทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการสอน ไดแ้ก่ ใบงาน แบบทดสอบที�ใช ้   
ในการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้นั�น ๆ เป็นตน้ 
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ความพงึพอใจ 

 ความหมายของความพงึพอใจ 
 การจดัการเรียนการสอนให้ประสบความสําเร็จนั�น ผูส้อนจะตอ้งคาํนึงถึงความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนดว้ย  เพราะถา้ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแลว้ ยอ่มส่งผลถึงประสิทธิภาพ
ในการเรียน ซึ� งจากการศึกษาเกี�ยวกบัความพึงพอใจ  นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมาย    
ของความพึงพอใจไวด้งันี�   
 วอลเลอร์สเตน (Wallerstein. 1971 : 112) ให้ความหมายของความพึงพอใจวา่ ความพึงพอใจ  
หมายถึง  ความรู้สึกที�เกิดขึ�นเมื�อไดรั้บผลสาํเร็จตามความมุ่งหมาย 
 กู๊ด (Good. 1973 : 384) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดบัไม่ไดรั้บ
ความพึงพอใจก็จะแสดงถึงความกา้วร้าวไม่สนใจในการเรียนทาํใหเ้กิดอุปสรรคในการเรียนรู้ 
 พรรณี  ช. เจนจิต (2548 : 238) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเรื�องของความรู้สึกที�บุคคล     
มีต่อสิ�งใดสิ�งหนึ� ง ซึ� งมีอิทธิพลทาํให้แต่ละคนสนองตอบต่อสิ�งเร้าแตกต่างกนัออกไปบุคคลจะมี
ความพึงพอใจมากหรือนอ้ยเกี�ยวกบัสิ�งใดนี� บุคคลรอบขา้งมีอิทธิพลอยา่งยิ�ง  
 จากแนวคิดดงักล่าว สรุปไดว้่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกรวมของผูเ้รียนที�มีต่อ
การเรียนการสอนในทางบวกเป็นความสุขของผูเ้รียนที�เกิดจากการเรียน ผลที�เกิดจากความพึงพอใจ
ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั�นที�จะเรียน มีขวญักาํลงัใจ สิ�งเหล่านี� จะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนการสอน รวมทั�งการส่งผลต่อความสําเร็จและเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 องค์ประกอบของความพงึพอใจ 

 องค์ประกอบที�ทาํให้เกิดความพึงพอใจและที�ป้องกนัไม่ให้เกิดความพึงพอใจนั�นตอ้ง
ประกอบดว้ย ปัจจยัที�มีผลทาํใหบุ้คคลปฏิบติังานอยา่งเตม็ความรู้ความสามารถและใชค้วามพยายาม
อยา่งเตม็ที� ดงัมีนกัจิตวทิยาสรุปไวด้งันี�  
 ดอลลาร์ด และมิลเลอร์ (Dallard and Miller . 1950 : 155) เสนอวา่การเรียนรู้มีองคป์ระกอบ
สาํคญัที�สิ�งที�ช่วยสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูเ้รียน 4 ประการ คือ 
 1. แรงขบั (Drive) เป็นความตอ้งการที�เกิดขึ�นภายในตวับุคคล เป็นความพร้อมที�จะเรียนรู้
ของบุคคลทั�งสมอง ระบบประสาทสัมผสัและกลา้มเนื�อ แรงขบัและความพร้อมเหล่านี� จะก่อให้เกิด
ปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมที�จะชกันาํไปสู่การเรียนรู้ต่อไป 
 2. สิ�งเร้า (Stimulus) เป็นสิ�งแวดลอ้มที�เกิดขึ�นในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ� งเป็นตวัการที�ทาํให้
บุคคลมีปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมตอบสนองออกมา ในสภาพการเรียนการสอน สิ�งเร้าจะหมายถึง   
ครู กิจกรรมการสอน และอุปกรณ์การสอนต่าง ๆ ที�ครูนาํมาใช ้
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 3. การตอบสนอง (Response) เป็นปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที�แสดงออกมา        
เมื�อบุคคลไดรั้บการกระตุน้จากสิ�งเร้า ทั�งส่วนที�สังเกตเห็นไดแ้ละส่วนที�ไม่สามารถสังเกตเห็นได ้
เช่น การเคลื�อนไหว ท่าทาง คาํพดู การคิด การรับรู้ ความสนใจ และความรู้สึก เป็นตน้ 
 4. การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นการให้สิ�งที�มีอิทธิพลต่อบุคคลอนัมีผลในการเพิ�มพลงั
ใหเ้กิดการเชื�อมโยง ระหวา่งสิ�งเร้ากบัการตอบสนองเพิ�มขึ�น การเสริมแรงมีทั�งทางบวกและทางลบ 
ซึ� งมีผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลเป็นอนัมาก 
 ลาํพอง  บุญช่วย (2530 : 8 - 9) กล่าวถึงองคป์ระกอบในการเรียนการสอนที�ทาํให้ผูเ้รียน
เกิดความพึงพอใจไว ้4 ประการ 
 1. เนื�อหา เป็นองคป์ระกอบที�จะทาํให้ผูส้อนไดท้ราบว่าจะสอนอะไร ผูเ้รียนควรไดรั้บ
ประสบการณ์ใดบา้งซึ� งการกาํหนดเนื�อหาไวล่้วงหนา้จะทาํให้การสอนมีสาระคุม้ค่ากบัเวลาที�ผา่นไป
และมีคุณค่าแก่ผูเ้รียน 
 2. การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ขอ้นี� เป็นองค์ประกอบสําคญัเช่นกนั เพราะทาํให ้   
ผูส้อนทราบว่าจะสอนอยา่งไร โดยจะตอ้งเป็นวิธีที�เหมาะสมกบัลกัษณะของเนื�อหาวิชากบัผูเ้รียน 
กบัสภาพหอ้งเรียน และสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารสอนที�กาํหนดไว ้
 3. การใช้สื�อการสอน สื�อการสอนเป็นส่วนสําคญัในการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้    
ไดช้ดัเจนและเร็วขึ�น ตลอดจนช่วยเร้าความสนใจไดดี้ สื�อการสอนที�ดีจะช่วยให้การสอนดาํเนินไปได้
ราบรื�นและสะดวกคล่องตวัแก่ผูเ้รียน  
 4. การวดัผลประเมินผล ช่วยใหท้ราบวา่ผูเ้รียนเกิดผลสัมฤทธิ� ตามจุดประสงคที์�กาํหนดไว้
หรือไม่ ทาํใหผู้ส้อนสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องไดต้รงตามจุด  
 สุพิน  บุญชูวงศ ์(2531 : 3 - 4) กล่าวถึงองคป์ระกอบของความพึงพอใจในการเรียนการสอน
ไว ้4 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. หลกัสูตรและการกาํหนดเนื�อหา 
 2. การจดัประสบการณ์การเรียนการสอน 
 3. สื�อการสอน 
 4. การประเมินผล 
 จากการที�นกัศึกษากล่าวมาสรุปไดว้า่ ผูเ้รียนจะมีความพึงพอใจก็ต่อเมื�อไดรั้บการตอบสนอง
ความตอ้งการ และองค์ประกอบของความพึงพอใจสามารถแบ่งออกได้ 4 ประการ คือ เนื�อหา      
การจดักิจกรรมการการเรียนการสอน สื�อการสอน และการประเมินผล 
 วธีิสร้างความพงึพอใจ 
 ไวทเ์ฮด (Whitehead.  1967 : 141) กล่าวถึง การสร้างความพอใจ มีขั�นตอนของการพฒันา    
3 ขั�นคือ 1) ขั�นการสร้างความพอใจ  นกัเรียนรับสิ�งใหม่ ๆ มีความตื�นเตน้ พอใจในการไดพ้บและ
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เก็บสิ�งใหม่ 2) ขั�นการทาํความกระจ่าง มีการจดัระเบียบ  ให้คาํจาํกดัความ มีการกาํหนดขอบเขต    
ที�ชดัเจน  3) ขั�นการนาํไปใช ้ นาํสิ�งใหม่ที�ไดม้าไปจดัสิ�งใหม่ ๆ ที�จะไดพ้บต่อไป เกิดความตื�นเตน้  
ที�จะเอาไปจดัสิ�งใหม่ ๆ ที�เขา้มา 
 บลูม (Bloom. 1976 : 72 - 74) มีความเห็นวา่ ถา้สามารถจดัให้นกัเรียนไดท้าํกิจกรรม   
ตามที�ตนตอ้งการ ก็จะคาดหวงัไดแ้น่นอนว่านกัเรียนทุกคน ไดเ้ตรียมใจสําหรับกิจกรรมที�ตนเอง
เลือกนั�นด้วยความกระตือรือร้น พร้อมทั�งความมั�นใจ เราสามารถสังเกตเป็นความแตกต่างของ  
ความพร้อมทางด้านจิตใจ ได้ชัดเจน จากการปฏิบติัของนกเรียน หรืออะไรบางอย่างที�นักเรียน  
อาสาสมคัร และตดัสินใจโดยเสรี ในการเรียนจะมีความกระตือรือร้น มีความพึงพอใจ และมีความสนใจ
เมื�อเริ�มเรียน จะทาํใหน้กัเรียนเรียนไดร้วดเร็ว และประสบความสาํเร็จสูง  
 หลุยส์  จาํปาเทศ  (2535 : 64) ไดใ้ห้ความคิดเห็นวา่ การจดับรรยากาศการเรียนการสอน 
เป็นสิ�งสาํคญัที�ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกพอใจ รวมทั�งการจดัองคป์ระกอบที�เกี�ยวขอ้งกบัการเรียน
การสอน ซึ� งมีความสาํคญัในการช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น 
เพื�อจะเรียนใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเอง 
 สุรางค ์ โคว้ตระกลู (2544 : 10) ไดก้ล่าววา่ การดาํเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนนั�น
ความพึงพอใจเป็นสิ�งสําคญัที�จะกระตุ้นให้ผูเ้รียนทาํงานที�ได้รับมอบหมายหรือตอ้งการปฏิบติั       
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ ครูผูส้อนซึ� งในปัจจุบนัเป็นเพียงผูอ้าํนวยความสะดวกหรือให้คาํแนะนํา
ปรึกษา การทาํใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยตอ้คาํนึงถึงการจดับรรยากาศ 
สถานการณ์ สื�อการสอน ที�เอื�ออาํนวยต่อการเรียนเพื�อตอบสนองความพึงพอใจของผูเ้รียนให้มี   
แรงจูงใจทาํใหกิ้จกรรมจนบรรลุจุดประสงค ์
 สรุปได้ว่าการสร้างความพึงพอใจในการเรียนการสอนขึ�นอยู่กบัการจดัองค์ประกอบ     
ในชั�นเรียนไม่วา่จะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้  สื�อการสอน รวมทั�งสิ�งอาํนวยต่อการเรียนเพื�อให้ผูเ้รียน
บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 การวดัความพงึพอใจ 
 การวดัความพึงพอใจไดมี้นกัจิตวทิยาหลายท่านไดอ้ธิบายไวด้งัต่อไปนี�  
 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2535 : 154 - 155) ไดแ้บ่งแบบวดัความพึงพอใจ โดยสรุปไดด้งันี�  
 1. การวดัแบบอตันยั (Subjective Measurement) เป็นการทดสอบกลุ่มและความสัมพนัธ์
ภายในกลุ่มที�เรียกวา่ สังคมมิติ (Sociometry) เพื�อศึกษาถึงการยอมรับและไม่ยอมรับความชอบและ
ไม่ชอบระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม 
 2. การวดัแบบปรนยั (Objective Measurement) โดยการใชแ้บบสอบถาม ซึ� งวดัสังคมมิติ 
และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เจตคติรวมทั�งการสัมภาษณ์ ตวับ่งชี� ถึงความพึงพอใจตํ�า 
ไดแ้ก่ การหยดุงาน การลาออก การขาดงาน ความเบื�อหน่ายในการทาํงาน เป็นตน้ 
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 ภนิดา  ชยัปัญญา (2541 : 17 - 19) ไดก้ล่าวไวว้า่ การวดัความพึงพอใจนั�น สามารถทาํได้
หลายวธีิ ดงัต่อไปนี�  
 1. การใชแ้บบสอบถาม โดยผูอ้อกแบบสอบถามเพื�อตอ้งการทราบความคิดเห็น           
ซึ� งสามารถกระทาํไดใ้นลกัษณะกาํหนดคาํตอบใหเ้ลือก หรือตอบคาํถามอิสระ คาํถามดงักล่าว    
อาจถามความพอใจในดา้นต่าง ๆ  
 2. การสัมภาษณ์ เป็นวธีิการวดัความพึงพอใจทางตรง ซึ� งตอ้งอาศยัเทคนิคและวิธีการที�ดี
จะไดข้อ้มูลที�เป็นจริง 
 3. การสังเกต เป็นวิธีวดัความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย     
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี� ตอ้งอาศยัการกระทาํอย่างจริงจงัและสังเกต  
อยา่งมีระเบียบแบบแผน 
 ศจี  อนนัตน์พคุณ (2542 : 70 - 71) กล่าวถึงวิธีการวดัความพึงพอใจวา่สามารถใชว้ิธีการ
สาํรวจเป็นเครื�องวดัก็ได ้ซึ� งมีวธีิการสาํคญัอยู ่4 วธีิ คือ 
 1. การสังเกตการณ์ (Observation) โดยผูบ้ริหารสังเกตการเปลี�ยนแปลงในพฤติกรรม
ของผูป้ฏิบติังาน จากการแสดงออก การฟัง การพูด สังเกตจากการกระทาํ แลว้นาํขอ้มูลที�ไดจ้าก  
การสังเกตมาวเิคราะห์ 
 2. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจ โดยการสัมภาษณ์จะตอ้ง  
เผชิญหนา้กนัเป็นส่วนตวัหรือสนทนากนัโดยตรงแลกเปลี�ยนข่าวสารและความคิดเห็นต่าง ๆ ดว้ยวาจา 
 3. การออกแบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นวิธีที�นิยมกนัมากโดยให้ผูป้ฏิบติังาน
แสดงความคิดเห็นเป็นความรู้สึกลงในแบบทดสอบ การสร้างคาํถามตอ้งพิจารณาอยา่งดี เพื�อที�จะ
ตั� งค ําถามให้ครบคลุมวตัถุประสงค์ได้ทั� งหมด และลักษณะของคําถามจะต้องให้ได้ข้อมูล               
ที�เกี�ยวขอ้งกบัความพึงพอใจสมบูรณ์ครบถว้น 
 4. การเก็บบนัทึก (Recording Keeping) เป็นการเก็บประวติัเกี�ยวกบั การปฏิบติังานของ 
ผูป้ฏิบติังานแต่ละคนในเรื� องเกี�ยวกับผลงาน การร้องทุกข์ การขาดงาน การลางาน การฝ่าฝืน
ระเบียบวนิยัและอื�น ๆ  
 ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ (2543 : 66 - 72) เสนอแนะวา่ เครื�องมือที�จะนาํมาเร้า
ความรู้สึกของบุคคลที�นิยมนาํมาใชว้ดั ซึ� งมีความเป็นปรนยั สะดวกในการสร้างและการนาํไปใชว้ดั
และไดรั้บความนิยมก็คือ แบบทดสอบ ซึ� งสามารถสร้างไดใ้นลกัษณะต่าง ๆ ดงันี�  
 1. การสร้างแบบเทอร์สโตน (Thurstone’s Method) เป็นลกัษณะมีขอ้ความให้อ่านแลว้   
ผูต้อบแสดงความคิดเห็นวา่ มีความคิดเห็นเชิงบวก กลางหรือมีความเห็นเชิงลบโดยไม่มีตวัเลข 
 2. การสร้างแบบลิเคิร์ท (Likert’s Method) มีลกัษณะเป็นขอ้ความแสดงความรู้สึก          
ซึ� งมีลกัษณะทางบวก ทางลบ หรือผสมกนัก็ได ้โดยกาํหนดค่าเป็นเชิงปริมาณ ในรูปของตวัเลข 
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 3. การสร้างแบบออสกูด (Osgood’s Method) มีลกัษณะเป็นขอ้ความแสดงความรู้สึก 
พิจารณาร่วมกบัคาํตอบซึ� งเป็นคาํคุณศพัท์ แล้วผูต้อบพิจารณาว่าความรู้สึกของผูต้อบโน้มเอียง    
ไปทางใด 
 สรุปไดว้า่การวดัความพึงพอใจนั�น จาํแนกเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต 
และแบบบนัทึก มีการแบ่งแบบวดัตามลกัษณะขอ้ความที�ถาม ไดแ้ก่ แบบสํารวจปรนยั และแบบ
สํารวจเชิงพรรณนา และการแบ่งแบบวดัตามคุณลกัษณะของงาน ทั�งนี�การสร้างแบบทดสอบแบบ  
ลิเคิร์ท (Likert’s Method) จึงเป็นเครื�องมือวดัที�มีความเป็นปรนยั สะดวกในการสร้าง นาํไปใช ้และ
ไดรั้บความนิยม 
 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานวจัิยต่างประเทศ 
 ราฟาเอล และคณะ (Raphael and et al.  1983 : 159) ทาํการวิจยัโดยสอบความรู้ที�เป็น
ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนระดบั 5 และระดบั 6 ในกระบวนการเขียนบรรยายและแบบอธิบาย
ในดา้นเงื�อนไขการปฏิบติัโดยใหท้าํการเขียนสี�รายการ แต่ละรายการเนน้บริบทสื�อสารในการเขียน 
เนน้หลกัภาษาและโครงสร้างทางภาษา ผลวจิยัพบวา่ การสอนชี�แนะโครงสร้างทางภาษาจะส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในกระบวนการเขียน และช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเขา้ใจวิธีการที�เป็นระเบียน
แบบแผนทาํใหผู้อ่้านทราบถึงจุดประสงคใ์นการเขียนของผูเ้ขียน 
 เรนส์ (Rines. 1985 : 249 - 252) ไดศึ้กษาเกี�ยวกบัสิ�งที�นกัเรียนเรียนภาษาองักฤษ          
เป็นภาษาที�สองและเป็นผูที้�มีทกัษะในการขณะทาํในขณะที�เรียน โดยทดลองกบันกัเรียนที�เรียน

ภาษาองักฤษเป็นภาษาที�สอง ใน Hunter college พบวา่ นกัเรียน 2 กลุ่มสามารถเขียนเรียงความเป็น
เรียงความเป็นเรื�องราวได ้แต่นกัเรียนที�ไม่มีทกัษะในการเขียนจะพบปัญหาในการเขียน สิ�งที�จะให ้    

นกัเรียนเขียนควรเป็นสิ�งที�นกัเรียนเขา้ใจ และนกัเรียนที�งานเขียนตํ�ากวา่ระดบัจะไม่มีความสามารถ

ในการขยายคาํศพัท์ ขาดรากฐานในการเขียนที�ดี ขาดความคิด และพบว่าการเขียนที�ให้ผูเ้ขียน   
คาํนึงถึงผูอ่้านและถา้เป็นงานเขียนที�เกี�ยวขอ้งและมีประโยชน์ต่อสังคม นกัเรียนจะมีความพยายาม

ในการเขียนมากกวา่ 

 หวอ่ง (Hwong. 1991 : 381 - 384) ไดศึ้กษาพฒันาการทางความสามารถในการเขียน 
ภาษาองักฤษของนักเรียนชาวเกาหลีระดับเกรด 9 ถึงระดบัอุดมศึกษาปีที� 3 ที�ใช้ภาษาองักฤษ       
เป็นภาษาต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนไดค้ะแนนรวมของเรียงความสูงขี�นเมื�ออยู่ใน
ระดบัชั�นสูงขึ�นและเมื�อไดรั้บการฝึกฝนมากขึ�น ขอ้ผิดพลาดทางไวยากรณ์ประเภทที�พบบ่อยที�สุด
คือ การใชน้ามวลี (Noun Phrase) รองลงมาคือ การใชก้ริยาวลี (Verb Phrase) เนื�องจากการใชก้ริยาผิด 
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ขอ้ผดิพลาดทางไวยากรณ์ประเภทที�พบบ่อยที�สุดในทุกระดบัชั�นคือขอ้ผดิพลาดที�เกิดจากการละเวน้
และการใชผ้ิด (Wrong Usage) ส่วนขอ้ผิดพลาดทางไวยากรณ์ประเภทที�พบนอ้ยที�สุดคือขอ้ผิดพลาด   
ที�เกิดจากการเรียงคาํ (Word Order) 
 คอร์ไรอา (Coreiar.  1997 : 204) ไดศึ้กษาการประเมินผลนวตันกรรมทางการสอนเพื�อ
พฒันาทกัษะการเขียนและเพื�อส่ง เสริมการประเมินผลงานเขียนให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มตวัอย่าง
เป็นนกัเรียนเกรด 11 จาํนวน 33 คน การศึกษานี� เป็นการประเมินนวตักรรมทางการสอน 3 แนวทาง  
แนวทางแรกมุ่งเนน้เกณฑ์ แนวทางที�สองเพื�อช่วยให้นกัเรียนสรุปงานเขียนไดง่้ายขึ�น และแนวทาง
ที�สามคือจาํแนกงานเขียนตามความหมายตามตวัอกัษรกบังานเขียนที�มีความหมายแฝง โดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ผลการวิจยัพบวา่ นวตักรรมทางการสอนทั�ง 3 แนวทางทาํให้
พฒันาการทางการเขียนของนกัเรียนดีขึ�น 
 งานวจัิยในประเทศ 
 ผสัพรรณ  วิวฒันศานต ์(2543 : 95 - 96) ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการเขียน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนประถมศึกษาปีที� 6 โดยใช้กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของ  
บรู๊คและวิทโธร พบว่า ค่าเฉลี�ยของคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียน 
ประถมศึกษาปีที� 6 มีค่าเฉลี�ยของคะแนนความสามารถสูงกวา่ก่อนไดรั้บการสอนที�ระดบัความมี
นยัสาํคญัที� .01 และมีค่าเฉลี�ยของคะแนนความสามารถสูงกวา่ก่อนไดรั้บการสอนร้อยละ 3.5 
 มนวิภา   เสนียว์งศ ์ณ อยุธยา  (2545 : 98) ไดศึ้กษา การพฒันาบทเรียนนิทานเพื�อเพิ�ม
ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั� นประถมศึกษาปีที�  5 โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั ผลการวิจยัพบวา่  ความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียน
หลงัการใช้บทเรียนนิทานสูงกว่าก่อนการใช้บทเรียนนิทานอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
และนกัเรียนมีความคิดเห็นที�ดีต่อบทเรียนนิทานที�ผูว้จิยัสร้างขึ�น 
 สรวงภรณ์  ชยัศิริพานิช (2545 : 119) ไดศึ้กษาวิจยัเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ในการอ่าน-เขียน
ภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมเพื�อการสื�อสารและการสอนตามคู่มือครูของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา    

ปีที� 4  ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธิ� ในการอ่าน-เขียนภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมเพื�อการสื�อสาร

และการสอนตามคู่มือครูของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 ไม่แตกต่างกนั และคะแนนพฒันาการ  
ในการอ่าน-เขียนของนกัเรียนที�ใชกิ้จกรรมเพื�อการสื�อสารสูงกวา่นกัเรียนที�สอนตามคู่มือครู อีกทั�ง

ยงัมีความคิดเห็นที�ดีต่อการสอนโดยใชกิ้จกรรมเพื�อการสื�อสาร 

 พวงเพชร  พฤติกุล (2548 : 50) ไดศึ้กษาความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียน
ชั�นมธัยมศึกษา ปีที� 3 สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา พะเยา เขต 1  ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถ
ในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�  
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การศึกษาพะเยา เขต 1 อยูใ่นระดบัพอใช ้และในโรงเรียนต่างขนาดกนั มีความสามารถในการเขียน
ภาษาองักฤษไม่แตกต่างกนั และครูมีความคิดเห็นตรงกนัว่า ปัจจยัที�ส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะ   
การเขียนที�ดีขึ�น ไดแ้ก่ คาํศพัท ์ ไวยากรณ์ และเวลาเรียน 
 จีรสุดา  เลิศปัญญานุช (2553 : 67) ไดศึ้กษาการพฒันาความรู้ดา้นไวยากรณ์และความสามารถ
ทางด้านการเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนโดยใช้กระบวนการสอนเขียนตามรูปแบบของบรู๊คส  
และวิทโธร พบว่า ผูเ้รียนคือนักศึกษาระดบัปริญญาตรีชั�นปีที� 1 มีคะแนนความรู้ด้านไวยากรณ์  
ผา่นเกณฑร้์อยละ 60 โดยคะแนนเพิ�มขึ�นจากการทดสอบครั� งที� 1 ครั� งที� 2 และครั� งที� 3 และค่าเฉลี�ย
คะแนนความสามารถทางดา้นการเขียนพบว่าผูเ้รียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 และเพิ�มขึ�นตามลาํดบั    
ตั�งแต่งานเขียนชิ�นที� 1 ถึงชิ�นที� 6 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยัไดเ้ห็นความสําคญัของการศึกษา
ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ ซึ� งสอดคล้องกบักระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิด
ของบรู๊คสและวทิโธร เพื�อนาํปรับใชใ้นการแกปั้ญหาการเขียนภาษาองักฤษให้มีพฒันาการที�เหมาะสม
กบัระดบัชั�น และสามารถนาํไปปรับใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไม่กดดนัจากการเรียน
ภาษาองักฤษเนื�องจากกระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธรมีลาํดบัขั�นตอน
การสอนที�เริ�มจากขั�นง่ายไปสู่ยาก และผูส้อนสามารถนาํไปปรับใชก้บัผูเ้รียนในระดบัสูงต่อไป 




