
 

บทที�  5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครั� งนี�  เป็นการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาองักฤษ      

ตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร  ซึ+ งสรุปสาระสาํคญัและผลการวจิยั ดงันี�  

 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 

 3. สรุปผลการวจิยั 

 4. อภิปรายผล 

 5. ขอ้เสนอแนะ  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื+อศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียน

ภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร 

 2. เพื+อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษระหว่างการสอนเขียน      

ภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธรกบัการสอนเขียนภาษาเพื+อการสื+อสาร 

 3. เพื+อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาอังกฤษ       

ตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรที+ใช้วิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที+ 1 จาํนวน 4 ห้องเรียน 

จาํนวนนักเรียน 158 คน โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที+ 1                   

ปีการศึกษา 2557   

 2. กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที+ 1 โรงเรียนอนุบาล

จนัทบุรี อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที+ 1 ปีการศึกษา 2557  ซึ+ งไดม้าจากการสุ่ม

แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  2543 : 89)  จาํนวน 2 ห้องเรียน 

นกัเรียนแต่ละห้องเป็นนกัเรียนที+จดัแบบคละความสามารถ โดยจบัฉลากเขา้กลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม ผลปรากฏวา่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที+ 1/3 จาํนวน 40  คน เป็นกลุ่มที+ใชก้ารสอนเขียน
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ภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร  และนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที+ 1/1 จาํนวน 40 คน 
เป็นกลุ่มที+ไดรั้บการสอนเขียนภาษาเพื+อการสื+อสาร   
 เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
 เครื+องมือที+ใช้ในการเก็บรวบรวบขอ้มูลในการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คส      
และวทิโธร  จาํนวน 10 แผน ใชเ้วลา 20 ชั+วโมง 
 2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาเพื+อการสื+อสาร จาํนวน 10 แผน      
ใชเ้วลา 20 ชั+วโมง 
 3. แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ   
4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั+วโมง มีค่าความเชื+อมั+น 0.77 
 4. แบบวดัความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาอังกฤษ          
ตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จาํนวน 20 ข้อ             
มีค่าความเชื+อมั+น 0.81 
 การเกบ็รวบรวมข้องมูล 
 การวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจ ัยได้ดําเนินการทดลองตามแผนการวิจัย  แบบมีกลุ่มทดลองและ      
กลุ่มควบคุม มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (Nonrandommized Control Group Pre - test 
Post - test Design)  มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงันี�  
 1. ดําเนินการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วย      
แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ ก่อนเรียน จาํนวน 40 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั+วโมง 
 2. ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มทดลองไดรั้บการสอนเขียน
ภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร และกลุ่มควบคุมไดรั้บการจดัการสอนเขียนภาษา
เพื+อการสื+อสาร แต่ละกลุ่มใช้เวลาในการจดัการเรียนรู้จาํนวน 10 แผน ใช้เวลา 20 ชั+วโมง โดยใช้
เวลาเรียนปกติ 
 3. ดําเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วย         
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษหลงัเรียน 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี�  
 1. วเิคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร โดยการทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระจากกนั (t-test for Dependent Sample) 
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 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการจัด      
การเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาเพื+อการสื+อสาร โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั 
(t-test for Dependent Sample) 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ ระหว่างกลุ่มที+ได้รับ   
การจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร กบักลุ่มที+ได้รับการจดั    
การเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาเพื+อการสื+อสาร โดยการทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระจากกนั (t-
test for Independent Sample) 
 4. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียน   
ภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร สถิติที+ใช ้คือ ค่าเฉลี+ยและส่วนเบี+ยงบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวจัิย 
 การวจิยัครั� งนี�  สรุปผลการวจิยัไดด้งันี�  

 1. ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ กลุ่มที+ไดรั้บการจดัการสอนเขียนภาษาองักฤษ  

ตามแนวคิดของบรู๊คสและวทิโธร หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที+ระดบั .05 
 2. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มที+ได้รับการจัดการสอนเขียนภาษา       

เพื+อการสื+อสาร หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที+ระดบั .05 
 3. ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ กลุ่มที+ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอน

เขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร สูงกว่ากลุ่มที+ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ โดยใช้

การสอนเขียนภาษาเพื+อการสื+อสาร อยา่งมีนยัสาํคญัที+ระดบั .05 
 4. ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิด

ของบรู๊คสและวทิโธร อยูใ่นระดบัมาก 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของ 
บรู๊คสและวทิโธร ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที+ 1  สามารถอภิปรายผลไดด้งันี�  
 1. ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียน กลุ่มที+ได้รับการจดัการเรียนรู้  
โดยใช้การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที+ระดบั .05  อาจเนื+องมาจาก  
  1.1 การเลือกใชค้าํศพัท ์การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร 
มีวิธีการนําเสนอคาํศพัท์แบบเป็นกลุ่มคาํที+มีความหมายเหมือนกันทาํให้ผูเ้รียนสามารถเข้าใจ     
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การเลือกใช้คาํศพัท์ที+แตกต่างกนัแต่ใช้ในความหมายเดียวกนัไดเ้ป็นอย่างดี ซึ+ งนกัเรียนส่วนใหญ่
เลือกใช้คาํศพัท์โดยไม่คาํนึงถึงความหมายที+แท้จริงของคาํเพราะในแต่ละภาษามีขอบเขตของ    
ความหมายไม่เหมือนกัน ทั� งนี� บทความของบรู๊คสและวิทโธรได้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี     
สําหรับนักเรียนที+ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาที+สอง ทาํให้ผูเ้รียนสามารถเลือกใช้คาํศพัท์ที+ถูกตอ้ง
เหมาะสมกบัสถานการณ์และทาํแบบทดสอบได้ถูกต้อง สอดคล้องกบังานวิจยัของพวงเพชร      
พฤติกุล (2548 : 50) ไดศึ้กษาความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา     
ปีที+ 3 สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที+การศึกษา พะเยา เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัที+ส่งเสริมให้นกัเรียน
เขียนได้ดี นักเรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการเขียนตวัอกัษร การสะกดคาํ การเลือก        
คาํศพัทห์รือกลุ่มคาํ  เพื+อนาํมาใชเ้ขียนออกมาใหไ้ดต้ามที+นกัเรียนตอ้งการ 
  1.2 การเรียบเรียงเป็นขอ้ความตามไวยากรณ์ การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิด

ของบรู๊คสและวิทโธร เป็นการสอนไวยากรณ์และสอนเขียนให้ถูกตอ้งตามหลกัภาษาในรูปแบบ     
ที+แปลกใหม่  อีกทั�งขั�นตอนดงักล่าวเป็นการเริ+มฝึกฝนตั�งแต่ขั�นพื�นฐาน จากง่ายไปหายาก โดยเนน้

กระบวนการฝึกทกัษะการเขียนให้กบัผูเ้รียนจากบทความตน้แบบที+ถูกตอ้ง ทาํให้ผูเ้รียนทราบถึง
ลกัษณะโครงสร้างของประโยคภาษาองักฤษขั�นพื�นฐานและสามารถเปลี+ยนแปลงรูปประโยค      

ตาม Tense ต่าง ๆ ได ้สอดคล้องกบังานวิจยัของจีรสุดา  เลิศปัญญานุช (2553 : 73) ไดศึ้กษา        

การพฒันาความรู้ดา้นไวยากรณ์และความสามารถทางดา้นการเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนโดยใช้
กระบวนการสอนเขียนตามรูปแบบของ Brookes และ Withrow ผลการวิจยัพบวา่  ขอ้ดีของวิธีการสอน

ดงักล่าว เป็นการทาํใหผู้เ้รียนสามารถเขียนประโยคไดถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ตั�งแต่ตน้ สามารถ

ฝึกนกัเรียนที+มีความสามารถทางดา้นการเขียนในระดบัตํ+า ให้ดีขึ�นและไดผ้ลเป็นที+น่าพอใจ  ทั�งนี�
เป็นผลสืบเนื+องมาจากการฝึกเลือกใช้คาํศพัท์ให้ถูกต้อง ผูเ้รียนจึงสามารถทราบได้ว่าคาํศพัท ์       

ดงักล่าวเป็นคาํศพัท์ประเภทใด เช่น คาํนาม คาํสรรพนาม หรือคาํกริยา  และการฝึกซํ� า ๆ ทาํให ้      
ผูเ้รียนได้เรียนรู้คาํศพัท์ใหม่ ๆ โครงสร้างประโยคและรูปแบบการเขียนจากการที+ผูเ้รียนไดเ้ห็น    

บทความตัวอย่างที+ หลากหลาย ทําให้ผู ้เ รียนเ กิดความมั+นใจในการเขียนภาษาอังกฤษ                    

เกิดประสบการณ์และมีทกัษะในการอ่านเพิ+มมากขึ�น 

  1.3 การถ่ายทอดเป็นเรื+ องราว การเขียนภาษาอังกฤษเป็นการลําดับเหตุการณ์               
3 ช่วงเวลา ได้แก่ เหตุการณ์นั�นเกิดขึ� นในอดีต  ปัจจุบนั หรือ อนาคต โดยให้ความสําคญัของ         
คาํกริยาเป็นหลกัที+ตอ้งเปลี+ยนแปลงไปตามช่วงเวลาของเหตุการณ์นั�น การสอนเขียนภาษาองักฤษ
ตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร ไดจ้ดัลาํดบัขั�นตอนกระบวนการสอนเกี+ยวกบัการเขียนลาํดบั  
ช่วงเวลาของเหตุการณ์ซึ+ งถือว่าเป็นการเขียนที+มีความสลบัซับซ้อนไวใ้นลาํดบัทา้ย โดยผูเ้รียน     
ไดผ้า่นการฝึกการเลือกใชค้าํศพัท ์ การเรียบเรียงเป็นขอ้ความตามไวยากรณ์ ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
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การสะกดคาํและการประกอบคาํเข้าเป็นรูปประโยค และจากการที+นักเรียนได้อ่านบทความ            
ที+หลากหลายโดยเฉพาะเป็นเรื+ องใกล้ตัวนักเรียนจึงสามารถเข้าใจบทความที+ อ่านได้ ฉะนั� น            
ไม่ใช่เรื+องยากที+นกัเรียนจะสามารถนาํประโยคมาเรียบเรียงถ่ายทอดให้เป็นเรื+องราวได ้ สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของมนวิภา  เสนียว์งศ์ ณ อยุธยา (2545 : 98)  ไดศึ้กษาการพฒันาบทเรียนนิทานเพื+อเพิ+ม
ความสามารถด้านการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที+ 5  ผลการวิจยัพบว่า 
ประเภทของงานเขียนส่งผลต่อความสามารถในการเขียน หากเป็นเรื+ องใกล้ตัว หรือสถานที+         
เหตุการณ์ที+เป็นปัจจุบนัที+เป็นเรื+องใกลต้วั นกัเรียนจะสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นตวัอกัษรไดอ้ยา่ง
สนุกสนานและมั+นใจในการใชภ้าษาเนื+องจากนกัเรียนมีขอ้มูลเป็นพื�นฐานอยูแ่ลว้ 
 2. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มที+ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช ้          

การสอนเขียนภาษาเพื+อการสื+อสาร หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที+ระดบั .05 

อาจเนื+องมาจาก การจดัการเรียนรู้โดยการสอนเขียนภาษาเพื+อการสื+อสารเป็นการจดัการเรียนรู้       

ที+แพร่หลายและเป็นการจัดการเรียนรู้ที+กระทรวงศึกษาธิการแนะนําให้ครูผู ้สอนกลุ่มสาระ        

ภาษาต่างประเทศใช้เป็นวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ อีกทั�งเป็นวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้          

ที+มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดน้าํภาษาที+เรียนไปใชใ้นชีวิตจริง นกัเรียนไดมี้โอกาสเขียนงานที+เกี+ยวขอ้งกบั

ชีวิตประจาํวนั ทาํให้สามารถนาํประสบการณ์จริงของตวัเองมาประยุกตใ์ช้ให้สอดคลอ้งกบับทเรียน

ไดโ้ดยง่าย ถึงแมก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้จะมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดใ้ช้ภาษาสําหรับชีวิตประจาํวนั     

ก็ตาม แต่การสอนเขียนภาษาเพื+อการสื+ อสารก็มิได้ละเลยเรื+ องการใช้ไวยากรณ์ให้ถูกต้อง             

ตามหลกัภาษาอีกดว้ย ซึ+ งเป็นคุณสมบติัขอ้หนึ+ งของการเขียนที+ดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพวงเพชร  

พฤติกุล (2548 : 47) ไดศึ้กษาความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา      

ปีที+ 3 สังกดัสํานกังานเขตพื�นที+การศึกษา พะเยา เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่  ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ

ตอ้งใชม้วลความรู้ทั�งหมดแสดงออกมาเพื+อสื+อสารให้ผูอื้+นเขา้ใจ ไม่ว่าจะเป็นการใชค้าํ การเรียบเรียง

ใหเ้ป็นประโยค ซึ+ งภาษาที+สื+อสารออกมาตอ้งใหถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ สละสลวย 

 3. ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ กลุ่มที+ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอน

เขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร สูงกว่ากลุ่มที+ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้

การสอนเขียนภาษาเพื+อการสื+อสาร อยา่งมีนยัสาํคญัที+ระดบั .05 เนื+องมาจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้

การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร มีความสอดคล้องกบัจุดประสงค ์   

การเรียนรู้ ขั�นตอนกระบวนการสอนมีการเรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

พวงเพชร  พฤติกุล (2548 : 51) ได้ศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียน        

ชั�นมธัยมศึกษา ปีที+ 3 สังกดัสํานกังานเขตพื�นที+การศึกษา พะเยา เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ ภาษาองักฤษ
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เป็นภาษาต่างประเทศ ในการจดัการเรียนรู้ครูควรจดักิจกรรมเป็นตามขั�นตอน จากง่ายไปหายาก    

ใชสื้+อประกอบการสอนใหน้กัเรียนไดเ้ขียนอยา่งถูกตอ้ง เพื+อให้นกัเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน 

อีกทั�งบทความตน้แบบที+เป็นสื+อการสอนนั�นนกัการศึกษาทั�งสองท่านนาํมาใชใ้นการฝึกการเขียน

ไดถู้กออกแบบมาอยา่งมีมาตรฐานเหมาะสําหรับนกัเรียนที+เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาที+สอง และ  

มีความหลากหลายเป็นเรื+องใกลต้วัที+นกัเรียนสามารถเขา้ใจเรื+องราวไดโ้ดยง่าย นอกจากนี�นกัเรียน

ยงัรู้สึกกระตือรือร้นและมีความภาคภูมิใจหากนกัเรียนไดผ้า่นลาํดบัขั�นตอนกระบวนการสอนหนึ+ง

ไปยงัขั�นตอนต่อไป โดยนกัเรียนสามารถนาํการประเมินผลของครูในบทความแรกไปปรับใช้กบั

บทความที+สองเสมือนเป็นการแข่งขนักบัตนเองและเพื+อนว่าใครจะไดผ้า่นงานเขียนในแต่ละขั�นตอน

ไปได้ อีกทั� งในขั�นตอนการสอนยงัมีขั�นที+นักเรียนและครูร่วมกันวิเคราะห์ อภิปรายเนื� อหา            

ในบทความว่ามีส่วนใดหรือตาํแหน่งใดที+นักเรียนควรจะต้องแก้ไขหรือเปลี+ยนแปลงให้เป็น

ประโยคที+ถูกต้อง ซึ+ งถือว่าเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้    

และสามารถปฏิบติักิจกรรมได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจยัของสรวงภรณ์  ชัยศิริพานิช     

(2545 : 119) ไดศึ้กษาวิจยัเปรียบเทียบผลสัมฤทธิk ในการอ่าน-เขียนภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรม    

เพื+อการสื+อสารและการสอนตามคู่มือครูของนักเรียนชั� นมัธยมศึกษาปีที+ 4  ผลการวิจยัพบว่า       

การตรวจแกง้านเขียนโดยมีครูให้คาํแนะนาํส่งเสริมให้บรรยากาศในชั�นเรียนมีความร่วมมือและ

ช่วยลดความเครียดในการทาํภาระงานเขียนซึ+งเป็นสิ+งยากสําหรับนกัเรียนจึงส่งผลให้ความสามารถ

ในการอ่านและเขียนของนักเรียนพฒันาขึ�น  นอกจากนี� การจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียน   

ภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธรยงัเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการอ่าน

เพราะนกัเรียนส่วนใหญ่เมื+อเห็นขอ้ความหรือบทความภาษาองักฤษจะไม่พยายามที+จะอ่าน เนื+องจาก   

รู้สึกว่ายากเกินความสามารถ แต่เมื+อนกัเรียนไดฝึ้กอ่านบทความจากการสอนเขียนภาษาองักฤษ  

ตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธรบ่อยครั� ง ทาํให้นักเรียนเกิดความเคยชินกบัการอ่านบทความ        

ที+มีตวัอกัษรจาํนวนมาก ไม่เกิดความทอ้แทที้+จะพยายามอ่าน เพราะนกัเรียนไดฝึ้กอ่านมาหลายครั� งแลว้

จึงเกิดความมั+นใจมากขึ�น  

 4. ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิด

ของบรู๊คสและวิทโธร มีค่าเฉลี+ยอยูใ่นระดบัมาก พบว่า ดา้นเนื�อหา นกัเรียนพึงพอใจครูที+มีความรู้

ความสามารถในเนื�อหาวิชา  ดา้นกระบวนการเรียนการสอนนกัเรียนมีความพึงพอใจในการทาํให้

นกัเรียนมีส่วนร่วม  ดา้นสื+อการเรียนการสอน  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อสื+อการเรียนการสอนที+มี

ความเพียงพอต่อจาํนวนของนักเรียน  และด้านการวดัผลประเมินผล  นักเรียนมีความพึงพอใจ      

ต่อการประเมินผลที+มีความยุติธรรม  ทั�งนี� อาจเนื+องมาจาก การจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียน
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ภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร  ครูจะตอ้งเตรียมแผนการจดัการเรียนรู้ ให้มี      

ความสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้และตวัชี� วดั  ทบทวนเนื�อหาที+จะนํามาสอนให้เขา้ใจ    

อย่างถ่องแท้ รวมถึงจะต้องอาศัยทกัษะอย่างมากที+จะจูงใจให้ผูเ้รียนสนใจต่อการจดักิจกรรม       

การเรียนรู้ สร้างความศรัทธาให้กับนักเรียนว่าครูสามารถช่วยทาํให้นักเรียนประสบผลสําเร็จ       

ในการเขียนดงักล่าวได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของผสัสพรรณ  วิวฒันศานต ์(2543 : 102) ไดศึ้กษา

การพฒันาความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนประถมศึกษาปีที+ 6 โดยการใช้

กระบวนการสอนเขียนตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร ผลการวิจยัพบว่า  นกัเรียนชอบกิจกรรม 

การสอนของครู ชอบบทความที+ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการเขียน โดยนกัเรียนเชื+อมั+นวา่บทความที+ใชเ้ป็น

ตวัอย่างในการเขียน สามารถเป็นแนวทางในการเขียนภาษาองักฤษ และนักเรียนทุกคนมั+นใจว่า   

ตนเองสามารถพฒันาความรู้ทางด้านการเขียนภาษาองักฤษได้ดีขึ�น  สําหรับสื+อที+ใช้ในการเรียน  

การสอนตอ้งเพียงพอต่อจาํนวนนกัเรียน โดยครูให้สําคญักบัรูปแบบสื+อที+หลากหลาย เช่น นาํเสนอ

บทความดว้ย Power Point  เพื+อให้นกัเรียนสามารถเขา้ใจบทเรียนไดม้ากขึ�น ในกระบวนการเรียน

การสอนครูเนน้ให้นกัเรียนไดฝึ้กคดัลอกบทความทุกคน เอาใจใส่ให้นกัเรียนสามารถเปลี+ยนแปลง

ประโยคตามคาํสั+งในแต่ละบทความไดด้ว้ยตวัเองเพื+อให้เกิดความจาํที+คงทน  อีกทั�งครูมีการแจง้   

ผลประเมินบทความทุกครั� ง และร่วมกนัอภิปรายขอ้ผิดพลาดงานเขียนของนกัเรียน เพื+อให้นกัเรียน

สามารถนาํไปปรับใชก้บับทความต่อไป  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทั�วไป 
 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและ        

วิทโธร เป็นการจดัการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ทั�งนี�บทความที+ใช้ในการฝึกเขียนควรมีการพฒันาให้มี

ความน่าสนใจมากยิ+งขึ�น อาจเป็นเรื+องราวที+นกัเรียนอยากรู้อยากเห็น หรือใหค้วามสนใจในช่วงเวลา

นั�น ๆ  เพื+อดึงดูดความสนใจจากนกัเรียน   

 2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและ         

วิทโธรมีขั�นตอนกระบวนการสอนทั�งหมด 10 ขั�นตอน สําหรับห้องเรียนที+จดันักเรียนแบบคละ

ความสามารถหากครูดูแล เอาใจใส่นกัเรียนไม่ทั+วถึง สําหรับนกัเรียนกลุ่มอ่อนอาจไม่สามารถผา่น

ขั�นตอนกระบวนการสอนในแต่ละขั�นไปได้พร้อมกับนักเรียนคนอื+น ทั� งนี� ครูอาจจัดชั+วโมง        

ซ่อมเสริมให้กบันกัเรียนกลุ่มอ่อนเพื+อทบทวนบทเรียนหรือเตรียมความพร้อมก่อนทาํการคดัลอก

บทความในแต่ละขั�นเพื+อใหน้กัเรียนทุกคนสามารถผา่นทุกขั�นตอนกระบวนการสอนไปได ้
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 ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั.งต่อไป 

 1. ควรศึกษาเปรียบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของ  
บรู๊คสและวทิโธรกบัการจดัการเรียนรู้วธีิอื+น เช่น  การสอนเขียนแบบเนน้ภาระงาน 
 2. ควรมีการวิจยัโดยใช้การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร    
ไปศึกษากบัตวัแปรอื+น ๆ เช่น ความสามารถในการใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษ 

  
 




