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บทคัดย่อ

 การวจัิยครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพือ่ ศกึษาผลการพฒันาความสามารถด้านการเขยีนภาษาองักฤษของ

นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี โดยใช้การจัดการเรียนรู้

แบบเน้นงานปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จ�านวนทั้งหมด 55 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียน

ภาษาองักฤษ ในภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2561 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลูคอื 

แผนการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นงานปฏิบตั ิแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการเขยีนภาษาองักฤษก่อนและ

หลงัการทดลอง แบบประเมนิและเกณฑ์การประเมนิความสามารถด้านการเขยีนภาษาองักฤษ แบบประเมนิ

ตนเองด้านการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบบันทึกการเรียนรู้งานปฏิบัติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่าร้อยละ และใช้สถิติ t-test แบบ Dependent samples 

 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการจัดการเรียนรู้

แบบเน้นงานปฏิบตัขิองนักศกึษาหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมนัียส�าคญั ทางสถิตทิีร่ะดบั .01

ค�าส�าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ, ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ, นักศึกษาครู



67

◆ การพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูโดยใช้การจัดการเรียนรู้ ◆

แบบเน้นงานปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

Abstract

 The objective of this research was to develop writing ability in English of teacher 

students, English Department, Education Faculty, Rambhai Barni Rajabhat University by using 

task-based learning. The researh sample was 55 third-year students, English Department, 

Education Faculty, Rambhai Barni Rajabhat University in the second semester of academic 

year 2018. The research instruments used for collecting data were lesson plans of task-based 

learning, the pre-writing and the post- writng tests , two rubric scoring forms to evaluate writing 

ability and self assessment, and an open-ended evaluation form to analyze their reflective 

diaries. The data were statistically analyzed by mean, standard deviation, percentage and 

t-test for dependent samples.

 The result of this study indicated that the writing ability in English of teacher 

students by using task-based learning after the experiment was higher than before the 

experiment with statistical signficance level of .01.

Keywords: Task-based Learning, English Writing Ability, Teachers Student
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บทน�ำ

	 สิ่งที่ส�ำคัญประกำรหนึ่งในกำรศึกษำภำษำอังกฤษในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ	คือกำรให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะกำรเขียนให้มีประสิทธิภำพ	 สำมำรถเขียนได้อย่ำงถูกต้องและเกิดควำม

เพลดิเพลนิขณะเขยีน		นอกจำกนี	้ไรมส์	(Raimes,	1983	:	p.	3)	และพติรวัลย์	โกวิทวท	ี(2537	:	หน้ำ	31)	

ได้กล่ำวถงึควำมส�ำคัญของกำรเขยีนว่ำ	กำรเขยีนเป็นกำรช่วยเสรมิทกัษะของผู้เรยีนในเรือ่งโครงสร้ำง

ไวยำกรณ์	ค�ำศัพท์	และส�ำนวนทีผู้่เรยีนได้เรยีนไปแล้ว	ให้เกิดควำมเข้ำใจมำกยิง่ขึน้และน�ำมำใช้เขยีน

บรรยำยเรือ่งต่ำง	ๆ 	ตำมวตัถปุระสงค์ของตน	นอกจำกผู้เรยีนได้มโีอกำสฝึกกำรใช้ภำษำ	ให้คล่องแคล่ว

และช�ำนำญยิ่งขึ้นแล้ว	 ผู้เรียนอำจสำมำรถค้นพบเทคนิควิธีกำรเขียนแบบใหม่	 ตลอดจนวิธี	 ในกำร

แสดงออกทำงควำมคิดได้หลำกหลำยมำกข้ึน	 ดังนั้นกำรเขียนจึงถือว่ำเป็นกระบวนกำรส�ำคัญ	

เพรำะผู้เรียนที่มีพื้นฐำนกำรเขียนเบื้องต้นที่ดีย่อมส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จำกกำรศึกษำต่อ	

ในระดับสูงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

	 ถงึแม้ทกัษะกำรเขยีนมคีวำมส�ำคัญอย่ำงยิง่ต่อกำรเรยีนรูข้องผู้เรยีน	แต่กม็ปัีจจัยทีเ่ป็นสำเหตุ	

อยูห่ลำยประกำรทีเ่ป็นอุปสรรคส่งผลให้กำรเขยีนของผู้เรยีนนัน้ไม่ประสบควำมส�ำเรจ็เท่ำทีค่วร	เบอร์น	

(Byrne.	1991	:	p.	4-5)	ได้กล่ำวถึงปัญหำกำรเขยีนว่ำ	เนือ่งจำกกำรเขยีนเป็นสือ่สำรโดยกำรถ่ำยทอด

ควำมคิดไปสู่ภำษำ	กำรเขียนจึงค่อนข้ำงยำกส�ำหรับผู้เรียน	เพรำะกำรสื่อสำรผ่ำนกำรเขียนนั้น	ผู้อ่ำน

ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กลับไปยังผู้เขียน	ผู้เรียนจึงต้องเรียนรู้ไวยำกรณ์	โครงสร้ำงภำษำ	รูปแบบกำรเขียน	

และ	กำรเรียงล�ำดับควำมคิดในกำรเขียนที่ถูกต้อง	โบเวน	(Bowen.	1994	:	p.	143)	ได้ระบุปัญหำ

กำรสอนเขียนว่ำ	 ทักษะกำรเขียนนั้นบำงครั้งเป็นทักษะที่ถูกลืม	 เพรำะเป็นทักษะสุดท้ำยที่ผู้สอน

ให้ควำมใส่ใจ	เนื่องจำกเวลำที่จ�ำกัดในกำรเรียนกำรสอนและกำรตรวจแก้ไขงำนเขียน	อีกทั้งยังต้องใช้

เวลำมำกในกำรเตรียมกำรเรียน	 กำรสอน	 หำกผู้เรียนมีควำมรู้จ�ำกัดในด้ำนโครงสร้ำงไวยำกรณ	์

กำรใช้ค�ำศัพท์	 ส�ำนวน	 กำรเรียบเรียง	 ควำมคิดและควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรเขียนอำจส่งผลให้

กำรเขยีนไม่มปีระสทิธภิำพ	ผู้เรยีนจึงเกิดควำมรูส้กึวิตกกงัวลเมือ่ได้รบัมอบหมำยให้ปฏิบติังำนเนือ่งจำก

ผู้เรียนมองว่ำงำนเขียนเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเกินกว่ำที่ตนเองจะท�ำได้	 และหำกท�ำผิดจะถูกผู้สอนต�ำหน	ิ

ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดอคติต่อกำรเขียนภำษำอังกฤษ	นอกจำกนี้	อธิปัตย์	คลี่สุนทร	(2546	:	ออนไลน์)	

กล่ำวว่ำ	 ปัญหำกำรสอนเขียนนั้นเกิดจำกผู้สอนที่ขำดเทคนิค	 และวิธีกำรสอนที่เหมำะสม	 โรงเรียน

และสถำบันกำรศึกษำบำงแห่งขำดสื่อและอุปกรณ์ที่จะช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดแรงจูงใจในกำรเรียน	

	 จำกปัญหำข้ำงต้น	 ผู้วิจัยได้พบว่ำทักษะกำรเขียนมีควำมซับซ้อน	 เนื่องจำกผู้เขียนจะต้องมี

ควำมรูท้ำงด้ำนโครงสร้ำงไวยำกรณ์	กำรใช้ค�ำศัพท์และส�ำนวนทีเ่หมำะสมแล้ว	ผู้เขยีนยงัต้องมคีวำมคิด

สร้ำงสรรค์และควำมสำมำรถในกำรเรียบเรียงเนื้อเรื่อง	 เพื่อที่จะถ่ำยทอดควำมคิดให้เป็นลำยลักษณ์
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อักษรได้อย่ำงสมบูรณ์	 แต่ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนั้น	 ผู้สอนมักจะละเลยในกำรสอนทักษะ

กำรเขียน	 เนื่องจำกมีเวลำจ�ำกัดด้ำนของเวลำในกำรเรียนกำรสอนและกำรตรวจแก้ไขงำนเขียน	 และ

ขำดเทคนิคและวิธีกำรสอนที่เหมำะสม	 ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้ฝึกฝนทักษะกำรเขียนได้เท่ำที่ควร	

ไม่สำมำรถเขยีนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	ขำดควำมมัน่ใจในกำรเขยีน	และไม่ตระหนกัถงึควำมส�ำคัญของ

ทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษ	ดังนั้นผู้วิจัยจึงพยำยำมศึกษำค้นคว้ำวิธีกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้น

ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะกำรเขียน	 และได้รับประสบกำรณ์กำรเขียนได้อย่ำงเต็มที่	 อีกทั้งยังสำมำรถ

รู้สึกควำมสนุกสนำนเพลิดเพลินระหว่ำงกำรเรียนรู้และฝึกฝนกำรใช้ทักษะกำรเขียนให้ได้มำกที่สุด

ตลอดภำคกำรศึกษำ	 ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนมีควำมมั่นในกำรเขียนภำษำอังกฤษ	 สร้ำงเจตคติที่ดีต่อ

กำรเขยีนภำษำอังกฤษให้เกิดแก่ผู้เรยีน	และกระตุ้นให้ผู้เรยีนรูส้กึสนใจกำรเขยีนเรยีงควำมภำษำอังกฤษ

มำกขึ้นและต้องกำรศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับกำรเขียนภำษำอังกฤษให้ลึกซ้ึงยิ่งขึ้น	 อันจะส่งผลดีต่อ

กำรพัฒนำทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษของผู้เรียนตำมไปด้วย

	 จำกกำรศกึษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้แบบเน้นงำนปฏบิัตแิละกำรเขียน

พบว่ำ	วิธีสอนวิธีหนึ่งที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกำรเขียนคือกำรสอนเขียนแบบเน้นงำนปฏิบัติ	วิลสิส	

(Willis.	 1996	 :	 p.	 23-24)	 ได้กล่ำวว่ำ	 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธีกำรเน้นงำนปฏิบัติเป็น

กำรเรียนรู้ภำษำโดยมีสื่อกลำงคืองำนปฏิบัติ	 ผู้เรียนต้องมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในข้ันตอนของ

กำรปฏิบัติงำน	 โดยแต่ละขั้นตอนจะมีกิจกรรมที่จูงใจและท้ำทำยผู้เรียน	 ให้ปฏิบัติงำนจนส�ำเร็จเป็น

ชิ้นงำน	 ผู้เรียนสำมำรถใช้ภำษำในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงอิสระ	 เน้นควำมหมำยมำกกว่ำควำมถูกต้อง	

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กำรท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบและเรียนรู้วิธีแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน	

รวมถงึทกัษะกำรท�ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนและสำมำรถพดูและเขยีนได้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์จรงิ	นอกจำก

ควำมส�ำคัญดังกล่ำวแล้ว	วิลลิส	(Willis.	1996	:	p.	137)	และ	ฟรอสท์	(Frost.	2005	:	Online)	

ได้กล่ำวถึงประโยชน์ของกำรเรียนรู้แบบเน้นงำนปฏิบัติว่ำ	 เป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ที่เรียนมำแล้วด้วย

กำรฝึกใช้ภำษำ	 ท�ำให้ผู้เรียนเกิดควำมมั่นใจในกำรพูดและกำรเขียน	 มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนมำกขึ้น	

ฝึกกำรแก้ไขปัญหำ	 มีควำมสนุกสนำน	 และเกิดควำมท้ำทำยในกำรปฏิบัติงำน	 ผู้วิจัยได้ศึกษำทฤษฎี

เกี่ยวกับกำรสอนรูปแบบต่ำง	 ๆ	 ที่ได้มีกำรน�ำมำใช้ในกำรสอนกำรเขียนภำษำอังกฤษพบว่ำ	 กำรจัด

กำรเรียนรู้แบบเน้นงำนปฏิบัติ	 (Task-based	 learning)	 นั้นมีลักษณะกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

ที่สำมำรถแก้ปัญหำข้ำงต้นได้	 จึงมีควำมเหมำะสมมำกที่สุดที่จะน�ำมำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรสอน

กำรเขียนภำษำอังกฤษ	ดังจะเห็นได้จำกงำนวิจัยของเมอร์ฟี่	(Murphy.	2003	:	p.	23)	ได้ใช้กิจกรรม

กำรเรียนรู้แบบเน้นงำนปฏิบัติในหลักสูตรวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรศึกษำกับนักศึกษำมหำวิทยำลัยใน

ประเทศอำร์เจนตินำ	 ผลกำรวิจัยพบว่ำผู้เรียนได้รับควำมส�ำเร็จในเรื่องของกำรเขียนเพื่อกำรสื่อสำร

อย่ำงคล่องแคล่ว	สอดคล้องกับ	บัณฑิต	อนุญำหงส์	(2557	:	หน้ำ	64-67)	ได้ใช้กิจกรรมกำรเรียนรู้



70

◆ วัชราภรณ์ เกตุช้าง ฬิฏา สมบูรณ์ ภัทรปภา หาญวานิช ◆

แบบเน้นงำนปฏิบัติเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรเขียนของนักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น	 ผล

กำรวิจัยพบว่ำผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรเขียนภำษำอังกฤษท่ีดีขึ้นและมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัด

กำรเรยีนรูแ้บบเน้นงำนปฏิบติัอยู่ในระดับมำก	เนือ่งจำกกจิกรรมกำรเรยีนรูแ้บบเน้นงำนปฏิบติัส่งเสรมิ

ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนกำรคิด	ควำมรู้ควำมเข้ำใจ	สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลหรือมีปฏิสัมพันธ์ในกำรใช้

ภำษำขณะปฏิบติังำน	ผู้เรยีนได้ใช้ภำษำทีเ่น้นกำรสือ่ควำมหมำยมำกกว่ำเน้นควำมถกูต้อง	เป็นกจิกรรม

ที่มีเป้ำหมำยชัดเจนและต่อเนื่อง	 นอกจำกนี้	 ผู้เรียนยังสำมำรถพัฒนำทักษะทำงภำษำทั้ง	 4	 ได้แก่	

กำรฟัง	กำรพูด	กำรอ่ำน	และกำรเขียนได้ในเวลำเดียวกัน	(Ellis.	2003:	p.	9-10)

	 กำรจดักำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำกำรเขียนภำษำองักฤษ	ซึง่เป็นรำยวิชำที่ผู้วิจัยเป็นผู้รับผดิ

ชอบ	 พบว่ำผู้เรียนไม่สำมำรถเขียนถ่ำยทอดควำมคิดเป็นภำษำอังกฤษได้อย่ำงรำบรื่น	 และทักษะ

กำรเขียนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่ำที่ควร	เนื่องจำกผู้เรียนส่วนใหญ่มีเจตคติที่ไม่ดีต่อกำรเขียนและ

ขำดควำมสนใจ	 แม้ว่ำผู้เรียนจะเห็นประโยชน์และควำมส�ำคัญของกำรเขียนภำษำอังกฤษ	 แต่ผู้เรียน

ยังไม่สำมำรถเขียนประโยคภำษำอังกฤษได้ดีนัก	 ไม่สำมำรถเลือกใช้โครงสร้ำงไวยำกรณ์และศัพท์

ทีถ่กูต้องได้	และเรยีบเรยีงล�ำดับควำมคิดในกำรเขยีนประโยคสบัสน	ส่งผลให้ผู้เรยีนไม่สำมำรถเขยีน

ตำมแนวควำมคิดของตนเองได้	 เกิดควำมท้อถอยกับงำนเขียนและคิดว่ำกำรเขียนเป็นสิ่งที่ยำกและ

เกินควำมสำมำรถของตนเอง

	 จำกกำรศกึษำเรื่องควำมส�ำคญัและประโยชน์ของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นงำนปฏบิัต	ิผู้วิจยั

เล็งเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นงำนปฏิบัติ	 เป็นวิธีกำรหนึ่งที่สำมำรถน�ำมำพัฒนำกำรเขียนภำษำ

อังกฤษของนักศึกษำช้ันปีท่ี	 3	 สำขำภำษำอังกฤษ	 คณะครุศำสตร์	 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร�ำไพพรรณี	

ด้วยเหตุนี้	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท�ำวิจัยเรื่องวิธีกำรเรียนรู้แบบเน้นงำนปฏิบัติ	 (Task–based	 learning)	

โดยน�ำขั้นตอน	กำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นงำนปฏิบัติของวิลลิส	(Willis.	1996:	p.	116-130)	และ

เอลลิส	(Ellis.	2003:	p.	244-262)	ซึ่งมีขั้นตอน	3	ขั้นตอน	คือ	ขั้นเตรียมปฏิบัติงำน	ขั้นระหว่ำง

ปฏิบัติงำน	และขั้นหลังปฏิบัติงำน	มำปรับใช้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 เพือ่ศึกษำผลกำรพฒันำควำมสำมำรถด้ำนกำรเขยีนภำษำอังกฤษ	ของนักศึกษำ	สำขำวิชำภำษำ

อังกฤษ	คณะครุศำสตร์	มหำวิทยำลัยรำชภัฏร�ำไพพรรณี	โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นงำนปฏิบัติ
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 1.	ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 	 1.1	 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ได้แก่	 นักศึกษำช้ันปีที่	 3	 สำขำวิชำภำษำอังกฤษ

คณะครุศำสตร์	 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร�ำไพพรรณี	 จ�ำนวนทั้งหมด	 55	 คน	ที่ลงทะเบียนเรียนวิชำกำร

เขียนภำษำอังกฤษ	ในภำคกำรศึกษำที่	2	ปีกำรศึกษำ	2561	ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน

	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้	ได้แก่	นักศึกษำชั้นปีที่	3	สำขำวิชำภำษำอังกฤษ	

คณะครุศำสตร์	 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร�ำไพพรรณี	 จ�ำนวนทั้งหมด	 55	 คน	ที่ลงทะเบียนเรียนวิชำกำร

เขียนภำษำอังกฤษ	ในภำคกำรศึกษำที่	2	ปีกำรศึกษำ	2561	ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน

	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 	 เครื่องมือในกำรวิจัยครั้งนี้	ได้แก่

	 	 2.1	 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นงำนปฏิบัติ

	 	 2.2	 แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียนภำษำอังกฤษก่อนและหลังกำรทดลอง

	 	 2.3	 แบบประเมินและเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียนภำษำอังกฤษ

	 	 2.4	 แบบประเมินตนเองด้ำนกำรเขียนภำษำอังกฤษ

	 	 2.5	 แบบบันทึกกำรเรียนรู้งำนปฏิบัติ

	 3.	วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 	 3.1	 ศึกษำค้นคว้ำ	 เอกสำรงำนวิจัยและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำควำมสำมำรถ

กำรเขียนภำษำอังกฤษของนักศึกษำครู	โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นงำนปฏิบัติ

	 	 3.2	 สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล	ได้แก่	แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นงำนปฏิบัติ	

แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียนภำษำอังกฤษก่อนและหลังกำรทดลอง	 แบบประเมินและ

เกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียนภำษำอังกฤษ	 แบบประเมินตนเองด้ำนกำรเขียนภำษำ

อังกฤษ	และแบบบันทึกกำรเรียนรู้งำนปฏิบัติ

	 	 3.3	 น�ำเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลที่สร้ำงขึ้นเสนอผู้เช่ียวชำญด้ำนภำษำอังกฤษ	 เพื่อ

ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเหมำะสมของแบบบันทึก	 พร้อมปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกตำมข้อ

แนะน�ำ

	 	 3.4	 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้	ได้แก่	นักศึกษำชั้นปีที่	3	ที่ลงทะเบียน

เรียนวิชำกำรเขียนภำษำอังกฤษ	 ในภำคกำรศึกษำที่	 2	 ปีกำรศึกษำ	 2561	 สำขำวิชำภำษำอังกฤษ	
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คณะครุศำสตร์	มหำวิทยำลัยรำชภัฏร�ำไพพรรณี	จ�ำนวนทั้งหมด	55	คน	ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน

	 	 3.5	 ทดสอบกลุ่มตัวอย่ำงด้วยแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียนภำษำอังกฤษ

ก่อนเรียน

	 	 3.6	 น�ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นงำนปฏิบัติไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่ำง	 เป็นเวลำ

15	คำบ	คำบละ	3	ชั่วโมง	โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด�ำเนินกำรสอนด้วยตนเอง

	 	 3.7	 กลุ่มตัวอย่ำงท�ำแบบประเมินตนเองด้ำนกำรเขียนภำษำอังกฤษและแบบบันทึก

กำรเรียนรู้งำนปฏิบัติหลังจำกเสร็จสิ้นงำนปฏิบัติในแต่ละแผนกำรจัดกำรเรียนรู้	 เพื่อศึกษำพัฒนำกำร

ในทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษของกลุ่มตัวอย่ำง

	 	 3.8	 ทดสอบกลุ่มตัวอย่ำงด้วยแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียนภำษำอังกฤษ

หลังเรียน

	 	 3.9	 รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล	

	 	 3.10	สรุปและอภิปรำยผล

	 4.	สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 	 4.1	 ค่ำเฉลี่ย

	 	 4.2	 ค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน

	 	 4.3	 ค่ำร้อยละ

	 	 4.4	 สถิติ	t-test	แบบ	Dependent	samples

ผลกำรวิจัย

	 1.	กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียนภำษำอังกฤษโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ

เน้นงำนปฏิบัติก่อนและหลังกำรทดลอง

	 เกณฑ์กำรวัดควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียนภำษำอังกฤษ	 ก่อนและหลังกำรทดลองของผู้เรียน	

โดยใช้แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียนภำษำอังกฤษ	 และน�ำผลที่ได้มำแปรผลข้อมูลด้วย

โปรแกรมประมวลผลส�ำเร็จรูป	โดยใช้สถิติแบบ	t-test	แบบ	Dependent	samples	ทดสอบนัยส�ำคัญ

ทำงสถิติ	 ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียนภำษำอังกฤษ	 โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู	้

แบบเน้นงำนปฏิบัติของนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนวิชำกำรเขียนภำษำอังกฤษ	สรุปได้ดังตำรำงที่	4.1
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แบบเน้นงานปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

ตำรำงที่	4.1	 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียนภำษำอังกฤษโดยใช้	 กำรจัดกำรเรียนรู้

	 แบบเน้นงำนปฏิบัติ	ก่อนและหลังกำรทดลอง

ควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียน	ภำษำอังกฤษ	

ก่อนและหลังกำรทดลอง

N คะแนน

เต็ม

x S t df Sig

(2-tailed)

ก่อนกำรทดลอง 55 50 21.28 4.59 32.21 54 0.00

หลังกำรทดลอง 55 50 37.82 4.25

*	มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	.01

	 ตำรำง	4.1	พบว่ำ	ก่อนเรียนนักศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรเขียนภำษำอังกฤษโดยมีค่ำเฉลี่ย

เท่ำกับ	 21.28	 (ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน	 4.59)	 และหลังเรียนนักศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรเขียน

ภำษำอังกฤษโดยมค่ีำเฉลีย่เท่ำกับ	37.82	(ค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำน	4.25)	กำรเปรยีบเทยีบควำมสำมำรถ

ในกำรเขียนภำษำอังกฤษก่อนและหลังเรียน	 พบว่ำค่ำ	 t	 เท่ำกับ	 32.21	 องศำอิสระ	 เท่ำกับ	 54	

ค่ำ	Sig	เท่ำกับ	0.00	น้อยกว่ำระดับนัยส�ำคัญ	0.01	แสดงว่ำควำมสำมำรถในกำรเขียนภำษำอังกฤษ	

ของนักศึกษำหลังเรียนสูงกว่ำควำมสำมำรถ	ในกำรเขียนภำษำอังกฤษของนักศึกษำก่อนเรียน

	 จำกกำรวิจัยกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียนภำษำอังกฤษ	 ของนักศึกษำสำขำวิชำ

ภำษำอังกฤษ	 คณะครุศำสตร์	 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร�ำไพพรรณีโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นงำน

ปฏิบัติของนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนวิชำกำรเขียนภำษำอังกฤษ	 พบว่ำ	 ควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียน

ภำษำอังกฤษของผู้เรียนหลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลองอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	 .01	

ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ำกับ	21.28	จำกคะแนนเต็ม	50	คะแนน	และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน

เท่ำกับ	37.82	โดยเป็นค่ำเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้น

	 2.	ผลกำรวิเครำะห์กำรประเมินตนเองด้ำนกำรเขียนภำษำอังกฤษ

	 กำรประเมนิตนเองด้ำนกำรเขยีนภำษำอังกฤษของผู้เรยีนด�ำเนินกำรภำยหลงัจำกจบกำรเรยีน

แต่ละแผนกำรเรยีนรู	้รวม	6	ครัง้	โดยแบบประเมนิมอีงค์ประกอบของเกณฑ์กำรประเมนิ	5	ด้ำน	ได้แก่	

เนื้อหำกำรเรียบเรียง	กำรใช้ค�ำศัพท์	โครงสร้ำงไวยำกรณ์	และกลไกกำรเขียน	โดย	ก�ำหนดให้คะแนน

แต่ละองค์ประกอบเป็นแบบมำตรำประมำณค่ำ	 5	 ระดับ	 ของ	 ลิเกิร์ต	 (Likert	 ;	 อ้ำง	 ถึงใน	 ล้วน	

สำยยศ;	และอังคณำ	สำยยศ.	2538:	หน้ำ	183)	โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้

	 ระดับ	5	หมำยควำมว่ำ	มีควำมสำมำรถในระดับ	 มำกที่สุด	

	 ระดับ	4	หมำยควำมว่ำ	มีควำมสำมำรถในระดับ	 มำก	

	 ระดับ	3	หมำยควำมว่ำ	มีควำมสำมำรถในระดับ	 ปำนกลำง	
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	 ระดับ	2	หมำยควำมว่ำ	มีควำมสำมำรถในระดับ	 น้อย	

	 ระดับ	1	หมำยควำมว่ำ	มีควำมสำมำรถในระดับ	 น้อยที่สุด

	 เกณฑ์กำรประเมนิตนเองด้ำนกำรเขยีนภำษำอังกฤษ	โดยใช้ค่ำเฉลีย่	(x)	โดยหำ	ค่ำเฉลีย่แล้ว

น�ำมำมำแปรผลค่ำเป็นระดับควำมสำมำรถโดยใช้เกณฑ์ของ	บุญชม	ศรีสะอำด	 (2545	 :	 หน้ำ103)

โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนดังต่อไปนี้

 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่	 4.51-5.00	หมำยถึง	 มีควำมสำมำรถในระดับ	 มำกที่สุด	

	 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่	 3.51-4.50	หมำยถึง	 มีควำมสำมำรถในระดับ	 มำก	

	 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่	 2.51-3.50	หมำยถึง	 มีควำมสำมำรถในระดับ	 ปำนกลำง	

	 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่	 1.51-2.50	หมำยถึง	 มีควำมสำมำรถในระดับ	 น้อย	

	 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่	 1.00-1.50	หมำยถึง	 มีควำมสำมำรถในระดับ	 น้อยที่สุด

ผลกำรประเมินตนเองด้ำนกำรเขียนภำษำอังกฤษ	 จ�ำนวนนวนกำรประเมิน	 6	 ครั้ง	 ปรำกฏในตำรำง

ดังต่อไปนี้

ตำรำงที่	4.2	ผลกำรวิเครำะห์กำรประเมินตนเองด้ำนกำรเขียนภำษำอังกฤษ

กำรเขียนภำษำ

อังกฤษ

คะแนน

เต็ม

จ�ำนวนกำรประเมิน คะแนน	

เฉลี่ยรวม

แต่ละ

ประเด็น

ครั้งที่	1 ครั้งที่	2 ครั้งที่	3 ครั้งที่	4 ครั้งที่	5 ครั้งที่	6

x S x S x S x S x S x S

1.	เนื้อเรื่องมีรำย

ละเอียดที่สมบูรณ์

5.00 2.22 .79 2.51 .88 2.71 .94 3.16 1.08 3.69 .98 3.96 .86 3.04

2.	สะกดค�ำและเลือก

ใช้ค�ำศัพท์ได้ถูกต้อง	

5.00 2.95 .95 3.24 .94 3.45 .69 3.87 .82 4.04 .84 4.11 .81 3.61

3.	เรียบเรียงเนื้อควำม

ได้อย่ำงสอดคล้องกนั

5.00 2.20 .78 2.29 .85 2.76 1.05 3.35 1.00 3.85 1.02 3.84 1.03 3.05

4.	ใช้ไวยำกรณ์ได้

ถูกต้อง

5.00 2.18 .75 2.42 .85 2.89 1.05 3.56 1.07 3.65 1.02 3.87 .90 3.10

5	ใช้เครื่องหมำย

วรรคตอนได้ถูกต้อง	

5.00 2.24 .54 2.40 .68 2.56 .92 2.95 1.03 3.62 .89 3.96 .94 2.96

คะแนนเฉลี่ย	

รวม	5	ด้ำน

5.00 2.36 .82 2.57 .91 2.88 .98 3.38 1.05 3.77 .93 3.95 .91 3.15

ระดับควำมสำมำรถ ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง มำก มำก มำก ปำนกลำง
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แบบเน้นงานปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

	 จำกตำรำงที่	4.2	พบว่ำ	ในสำมครั้งแรก	ควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียนภำษำอังกฤษของผู้เรียน	

อยูร่ะดับควำมสำมำรถปำนกลำง	โดยครัง้ที	่1	อยูร่ะดับควำมสำมำรถปำนกลำง	มคีะแนน	เฉลีย่เท่ำกบั	

2.36	ครั้งที่	2	อยู่ระดับควำมสำมำรถปำนกลำง	มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ	2.57	และครั้งที่	3	อยู่ระดับ

ควำมสำมำรถปำนกลำง	มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ	2.88	ส่วนครั้งที่	4	–	6	อยู่ในระดับควำมสำมำรถมำก	

โดยครั้งที่	4	อยู่ระดับควำมสำมำรถมำก	มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ	3.38	ครั้งที่	5	อยู่	ระดับควำมสำมำรถ

มำก	มคีะแนนเฉลีย่เท่ำกับ	3.77	และครัง้ที	่6	อยูร่ะดับควำมสำมำรถมำก	ม	ีคะแนนเฉลีย่เท่ำกบั	3.95

	 เมื่อพิจำรณำองค์ประกอบในกำรเขียนภำษำอังกฤษเป็นรำยข้อ	 พบว่ำ	 ประเด็นท่ีได้คะแนน

เฉลี่ยสูงสุดคือ	สะกดค�ำและเลือกใช้ค�ำศัพท์ได้ถูกต้อง	โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม	3.61	ล�ำดับที่	สองคือ	

ใช้ไวยำกรณ์ได้ถูกต้อง	โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมที่	3.10	ล�ำดับที่	สำมคือ	เรียบเรียงเนื้อควำมได้	อย่ำง

สอดคล้องกัน	โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมที่	3.05	ล�ำดับที่	สี่คือ	เนื้อเรื่องมีรำยละเอียดที่สมบูรณ์	โดย	

มีคะแนนเฉลี่ยรวมที่	3.04	ใช้เครื่องหมำยวรรคตอนได้ถูกต้อง	มีคะแนนเฉลี่ยรวมต�่ำสุด	คือ	2.96

3.	ผลกำรวิเครำะห์กำรประเมินชิ้นงำนกำรเขียนภำษำอังกฤษ

	 ผู้วิจัยให้คะแนนกำรประเมินช้ินงำนกำรเขียนภำษำอังกฤษเป็นรำยบุคคล	 โดยใช้เกณฑ์

กำรประเมินผลแบบแยกส่วน	 (Analytic	 Scoring)	 ปรับจำกเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลของฮิวส	์

(Hughes.	2000	 :	p.	91-93)	 เจคอบส์	และคณะ	 (Jacobs,	 et	 al.,	1981	 :	p.	30)	ซึ่งก�ำหนด

องค์ประกอบ	ของเกณฑ์กำรประเมิน	ออกเป็น	5	ด้ำน	โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนน	ด้ำนละ	10	คะแนน	

ดังนี้

	 1.	เนื้อหำ	(Content)	 คะแนนเต็ม	10	คะแนน

	 2.	กำรเรียบเรียง	(Organization)	 คะแนนเต็ม	10	คะแนน

	 3.	กำรใช้ค�ำศัพท์	(Vocabulary)	 คะแนนเต็ม	10	คะแนน

	 4.	โครงสร้ำงไวยำกรณ์	(Grammar)	 คะแนนเต็ม	10	คะแนน

	 5.	กลไกกำรเขียน	(Mechanics)	 คะแนนเต็ม	10	คะแนน

	 	 	 รวม	50	คะแนน

	 จำกนัน้น�ำคะแนนทีผู้่เรยีนท�ำได้	มำปรบัจำกคะแนนเต็ม	50	คะแนน	ให้เหลอื	5	คะแนน	และ

น�ำไปแปลผลกับเกณฑ์กำรให้คะแนนงำนเขียนภำษำอังกฤษ	 โดยใช้เกณฑ์ของบุญชม	 ศรีสะอำด

(2545	:	หน้ำ	103)	ดังนี้

	 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่	 4.51-5.00	 หมำยถึง	 มีควำมสำมำรถในระดับ	 มำกที่สุด	

	 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่	 3.51-4.50	 หมำยถึง	 มีควำมสำมำรถในระดับ	 มำก	
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	 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่	 2.51-3.50	 หมำยถึง	 มีควำมสำมำรถในระดับ	 ปำนกลำง	

	 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่	 1.51-2.50	 หมำยถึง	 มีควำมสำมำรถในระดับ	 น้อย	

	 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่	 1.00-1.50	 หมำยถึง	 มีควำมสำมำรถในระดับ	 น้อยที่สุด

ผลประเมินชิ้นงำนกำรเขียนภำษำอังกฤษ	รวม	6	ครั้ง	ปรำกฏในตำรำงที่	4.3	สรุปได้ดังนี้

ตำรำงที่	4.3	ผลกำรวิเครำะห์กำรประเมินชิ้นงำนกำรเขียนภำษำอังกฤษ

กำรเขียน	ภำษำ

อังกฤษ

คะแนน

เต็ม

จ�ำนวนกำรประเมิน คะแนน	

เฉลี่ย	

รวมแต่ละ	

ประเด็น

ครั้งที่	1 ครั้งที่	2 ครั้งที่	3 ครั้งที่	4 ครั้งที่	5 ครั้งที่	6

x S x S x S x S x S x S

1.	เนื้อหำ 5.00 2.02 .89 2.56 .92 2.69 .96 3.16 .94 3.55 .88 3.82 .88 2.97

2.	กำรเรียบเรียง 5.00 2.15 .91 2.33 .86 2.62 .93 3.18 1.04 3.60 .93 3.76 .82 2.94

3.	กำรใช้ค�ำศัพท์ 5.00 2.22 .92 2.45 .98 2.80 1.03 3.13 1.09 3.44 .94 3.69 .86 2.96

4.	โครงสร้ำง

			ไวยำกรณ์

5.00 2.04 .72 2.64 1.08 2.89 1.10 3.25 .95 3.56 1.01 3.75 .93 3.02

5.	กลไกกำรเขียน 5.00 1.93 .74 2.25 .93 2.50 .87 3.15 .89 3.47 .96 3.67 .90 2.83

คะแนนรวม

เฉลี่ย	5	ด้ำน

5.00 2.07 .84 2.45 .96 2.71 .99 3.17 .98 3.52 .94 3.74 .87 2.94

ระดับควำมสำมำรถ น้อย น้อย ปำนกลำง ปำนกลำง มำก มำก

	 จำกตำรำงที่	4.3	โดยภำพรวมกำรประเมินชิ้นงำนกำรเขียนภำษำอังกฤษ	รวม	6	ครั้ง	พบว่ำ

ผู้เรยีนมคีวำมสำมำรถด้ำนกำรเขยีนภำษำอังกฤษเพิม่ขึน้	กล่ำวคือในครัง้ที	่1	อยู่ในระดับควำมสำมำรถ

น้อย	มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ	 2.07	 จำกคะแนนเต็ม	5.00	ครั้งที่	 2	อยู่ในระดับ	ควำมสำมำรถน้อย	

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ	 2.45	 จำกคะแนนเต็ม	 5.00	 ครั้งที่	 3	 อยู่ในระดับ	 ควำมสำมำรถปำนกลำง	

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ	 2.71	 จำกคะแนนเต็ม	 5.00	 ครั้งที่	 4	 อยู่ในระดับ	 ควำมสำมำรถปำนกลำง	

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ	3.17	จำกคะแนนเต็ม	5.00	ครั้งที่	5	และ	6	อยู่ใน	ระดับควำมสำมำรถมำก	

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ	3.52	และ	3.74	ตำมล�ำดับ

	 เมื่อพิจำรณำองค์ประกอบ	 พบว่ำ	 ประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ	 โครงสร้ำงไวยำกรณ	์

มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ำกับ	3.02	รองลงมำคือ	เนื้อหำมีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ำกับ	2.97	กำรใช้ค�ำศัพท์	

มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ำกับ	2.96	กำรเรียบเรียง	มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ำกับ	2.94	และกลไกกำรเขียน	

มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ำกับ	2.83	ตำมล�ำดับ

ปำนกลำง
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แบบเน้นงานปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

4.	ผลกำรวิเครำะห์แบบบันทึกกำรเรียนรู้งำนปฏิบัติ

	 ผู้เรยีนเขยีนแบบบนัทกึกำรเรยีนรูง้ำนปฏิบติั	ซ่ึงมลีกัษณะเป็นค�ำถำมแบบปลำยเปิด	หลงัจำก

ทีผู้่เรยีนปฏิบติังำนในกจิกรรมกำรเขยีนเสรจ็สิน้ในแต่ละแผนกำรเรยีนรู	้แบบ	บนัทกึดังกล่ำวประยกุต์

มำจำกแนวทำงของเบลเรนก้ำ	 แชปแมน	 และสวำทซ์	 (เบเรนก้ำ;	 แชปแมน;	 และ	 สวำทซ์.	 2544:	

หน้ำ	17-18)	โดยสรุปควำมคิดเห็นของผู้เรียนได้ดังนี้

	 	 4.1	สิ่งที่ผู้เรียนท�ำได้ดีและประสบควำมส�ำเร็จมำกที่สุดในแต่ละบทเรียน	

	 	 ได้ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรเขียนภำษำอังกฤษ	 ได้ใช้ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรเขียน

ภำษำอังกฤษได้อย่ำงเต็มที่และเต็มควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนแต่ละครั้ง	 ได้เรียนรู้ค�ำศัพท์	 และวลี

ใหม่	 ๆ	 และน�ำมำใช้ในงำนเขียนของตนเองได้	 ท�ำงำนที่ได้รับมอบหมำยเสร็จตรงตำมเวลำที่ก�ำหนด	

สำมำรถช่วยเหลือเพื่อนๆ	และ	ได้ฝึกควำมกล้ำแสดงออกในกำรรำยงำนหน้ำชั้นเรียน

  4.2	สิ่งที่ผู้เรียนท�ำแต่ไม่ส�ำเร็จหรือไม่น่ำพอใจ

	 	 มกีำรสะกดค�ำผิดในบำงครัง้	ใช้เครือ่งหมำยวรรคตอนไม่ถกูต้อง	ใช้ค�ำศัพท์ได้ไม่สอดคล้อง

กบับรบิท	เขยีนผิดไวยำกรณ์บ่อยครัง้	ในบำงครัง้เขยีนตำมไวยำกรณ์ของภำษำไทยซ่ึงไม่ถูกต้อง	เขยีน

นอกเหนอืจำกฉบบัทีร่ำ่งครำ่ว	ๆ 	ไว้บอ่ยครั้ง	ท�ำใหเ้นื้อหำในกำรเขยีนไมค่่อยมีควำมต่อเนือ่งกนั	เขยีน	

Conclusion	ได้ไม่ค่อยครอบคลุมเนื้อหำ	ใช้เวลำในกำรท�ำงำนมำกเกินไปในบำงครั้ง

  4.3	วิธีที่ผู้เรียนใช้แก้ไขปัญหำหรือข้อผิดพลำดต่ำง	ๆ

	 	 ต้ังใจในกำรท�ำงำนและมีควำมรอบคอบมำกขึ้น	 ตรวจสอบงำนเขียนก่อนส่งงำนอย่ำง

ละเอียดทุกครั้ง	พยำยำมค้นคว้ำวิธีใช้ค�ำศัพท์หรือวลีที่ได้เรียนรู้ใหม่แต่งประโยค	พยำยำมตรวจสอบ	

และแก้ไขข้อผิดพลำดด้วยตนเอง	หำกไม่ได้ก็จะให้เพื่อนที่เก่งกว่ำช่วย	หำกเพื่อนไม่ทรำบจริง	ๆ	ก็จะ

สอบถำมผู้สอน	ไม่เขียนออกนอกกรอบที่ร่ำงไว้	พยำยำมท�ำงำนให้เร็วขึ้น

  4.4	วิธีที่ผู้เรียนเลือกใช้ในกำรพัฒนำชิ้นงำนในครั้งต่อไปให้ดีขึ้น

	 	 ต้ังใจเรยีนในห้องเรยีนมำกขึน้	จดจ�ำรปูแบบภำษำทีถ่กูต้องจำกงำนเก่ำมำใช้	หมัน่ท่องศัพท์

เป็นประจ�ำตรวจสอบควำมสอดคล้องของงำนเขียน	เขียนเรียงควำมตำมล�ำดับขั้นตอนกำรเขียน	และ

ตรวจสอบหลงัจำกเขยีนเสรจ็ทกุครัง้ว่ำงำนเขยีนของตนเองมอีงค์ประกอบ	คือ	บทน�ำ	(Introduction)

เนื้อเรื่อง	(Body)	และ	สรุป	(Conclusion)	ครบและสอดคล้องกันหรือไม่
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	 	 4.5	สิ่งที่ผู้เรียนอยำกให้ผู้สอนให้ควำมช่วยเหลือเพิ่มเติมในแต่ละบทเรียน	

	 	 ผู้สอนควรขยำยเวลำส่งงำนตำมควำมเหมำะสม	 ให้ตัวอย่ำงในกำรใช้ค�ำศัพท์	 วลีและ

รูปแบบโครงสร้ำงทำงภำษำที่เรียนใหม่เพิ่มขึ้น	 และให้ผู้เรียนฝึกแต่งประโยคโดยใช้ค�ำศัพท์	 วลีและ	

รูปแบบโครงสร้ำงทำงภำษำที่เรียนเพิ่ม	และให้ผู้สอนช่วยตรวจสอบควำมถูกต้องด้วย

สรุปอภิปรำยผล

	 ผลกำรวิจัยครัง้นี	้ช้ีให้เหน็ว่ำผู้เรยีนมพีฒันำกำรกำรเขยีนภำษำอังกฤษทีดี่ขึน้	เนือ่งด้วยปัจจยั

ดังนี้

	 1.	วิธีกำรสอนเขียนแบบเน้นงำนปฏิบัติ	 เป็นวิธีกำรสอนเขียนที่แปลกใหม่ส�ำหรับผู้เรียน	

ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนได้จัดกำรเรียนกำรสอนตำมทฤษฎีของวิลลิส	(Willis.	1996	:	p.	38	-	64)	และ

เอลลิส	(Ellis.	2003	:	p.	244-262)	ผู้สอนได้แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย	กลุ่มละ	5	–	6	คน	

ในแต่ละกลุ่มผู้เรียนละมีควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรเขียนคละกัน	 โดยให้ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถ

กำรเขยีนทีม่ำกทีส่ดุในกลุม่เป็นหวัหน้ำกลุม่	คอยช่วยเหลอื	แนะน�ำ	ตรวจเช็คงำนเขยีนของผู้เรยีนทีม่ี

ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรเขยีนน้อยกว่ำขณะทีท่�ำงำนปฏิบติั	ท�ำให้ผู้เรยีนทีม่คีวำมสำมำรถน้อยกว่ำได้

เหน็แนวทำงกำรพฒันำทกัษะกำรเขยีนของตนและมคีวำมมัน่ใจในกำรใช้ภำษำมำกขึน้	ในขณะเดียวกัน	

ผู้สอนเป็นผู้สังเกตกำรณ์และคอยให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้เรียน	พบว่ำ	ควำมตึงเครียดภำยในชั้นเรียน

ลดลง	 เนื่องจำกผู้เรียนไม่ต้องวิตกกังวลว่ำผู้สอนจะคอยจับผิดหรือต�ำหนิตอนเมื่อท�ำงำนผิดพลำด	

และผู้เรียนมีอิสระในกำรวำงแผนและท�ำงำนของตนเองหรืองำนกลุ่ม

	 2.	กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบงำนปฏิบัติ	 เป็นกิจกรรมที่มีขั้นตอนและเป้ำหมำยในกำร

ปฏิบัติงำนที่ชัดเจน	ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนภำษำผ่ำนสื่อได้จริง	และผู้เรียนได้มีโอกำสปฏิบัติงำนด้วย

ตนเอง	ทั้งนี้	ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดของวิลลิส	(Willis.	1996	:	p.	56-58)	และเอลลิส	(Ellis.	2003	:	p.	

244	–	262)	มำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นงำนปฏิบัติ	โดยประกอบด้วย	3	ขั้นตอน	ดังนี้	

	 	 2.1	 ขั้นเตรียมงำนปฏิบัติ	 (Pre-task)	 เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนได้แจ้งให้ผู้เรียนได้ทรำบจุด

ประสงค์ของช้ินงำน	 ผู้สอนได้เตรียมควำมพร้อมให้กับผู้เรียนในด้ำนค�ำศัพท์หรือวลีและรูปแบบ

โครงสร้ำงทำงภำษำ	 โดยให้ผู้เรียนศึกษำจำกใบงำนและระดมสมองกันเพื่อรวบรวมค�ำศัพท์	 วลีและ

รปูแบบโครงสร้ำงทำงภำษำทีจ่�ำเป็นส�ำหรบังำนปฏิบติั	หลงัจำกนัน้ให้ผู้เรยีนเขยีนงำนลงในผังควำมคิด

(Mind	Mapping)	 เป็นควำมคิดรวบยอด	 ก่อนจะลงมือปฏิบัติงำนเขียนจริง	 ทั้งนี้จำกกำรสังเกต

พฤติกรรมของผู้เรียนพบว่ำในขั้นตอนนี้	ผู้เรียนยังไม่มีควำมรู้ในเรื่องของค�ำศัพท์	วลี	และโครงสร้ำง

ภำษำที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ก�ำหนด	 รวมถึงยังไม่มีควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำและแสดงควำมคิดเห็น	
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จึงท�ำให้ใช้เวลำในขั้นตอนนี้นำนกว่ำที่ก�ำหนดไว้	จึงปรับกิจกรรมเดี่ยวให้เป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เวลำ

กระชับมำกขึ้น	พบว่ำผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรตอบค�ำถำมและแสดงควำมคิดเห็นมำกขึ้น	เนื่องจำก

ผู้เรยีนได้มปีฏิสมัพนัธ์	ได้แลกเปลีย่นควำมคิดเหน็และประสบกำรณ์กัน	และได้ช่วยเหลอืซ่ึงกันและกัน	

	 	 2.2	 ขั้นระหว่ำงปฏิบัติงำน	(During-task)	เป็นขั้นที่ผู้เรียนน�ำเนื้อหำที่เขียนสรุปลงในผัง

ควำมคิด	(Mind	Mapping)	มำเขียนจริง	โดยเน้นที่เนื้อหำในกำรสื่อควำมหมำยมำกกว่ำควำมถูกต้อง

ของภำษำ	ซ่ึงอำจเป็นงำนเด่ียว	งำนคู่	หรอืงำนกลุม่	โดยผู้สอนคอยให้ควำมช่วยเหลอืในขณะทีผู้่เรยีน

ปฏิบัติงำนตำมควำมเหมำะสม	ให้ผู้เรียนได้พยำยำมใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถสร้ำงสรรค์งำนปฏิบัติด้วย

ตนเอง	ผู้สอนได้สังเกตว่ำ	เมื่อผู้เรียนลงมือท�ำงำนปฏิบัติ	ผู้เรียนต้องน�ำควำมรู้ที่ตนเองมีมำใช้ในงำน

ปฏิบติั	แต่เมือ่พบว่ำควำมรูท่ี้ตนเองมนีัน้ไม่เพยีงพอทีจ่ะเขยีนให้เนือ้เรือ่งออกมำสมบรูณ์ได้	ผู้เรยีนได้

พยำยำมค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง	ทั้งจำกหนังสือเรียนและบทควำมในอินเตอร์เน็ต	ซึ่งสอดคล้อง

กับกำรศึกษำของหมิน	(Min,	2014	:	p.	182	–	186)	และวิลลิส	(Willis,	1996	:	p.	137)	ว่ำกำร

เรียนรู้แบบเน้นงำนปฏิบัติส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง	นอกจำกนี้ยังสังเกตได้ว่ำผู้เรียนบำง

คนที่ท�ำงำนปฏิบัติเสร็จแล้วได้ช่วยเหลือและให้ค�ำแนะน�ำแก่เพื่อนที่ยังท�ำงำนปฏิบัติไม่เสร็จอีกด้วย	

หลังจำกนั้นปฏิบัติงำนเขียนเสร็จ	ให้ผู้เรียนจับกลุ่ม	5	–	6	คน	เพื่อช่วยกันตรวจสอบแก้ไขงำนปฏิบัติ	

ผู้สอนสังเกตได้ว่ำในแต่ละกลุ่ม	ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่มเป็นอย่ำงดีและช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน	หลังจำกผู้เรียนผลิตงำนเขียนเสร็จแล้ว	ให้ผู้เรียนบันทึกปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนและ

วิธีแก้ไขลงในแบบบันทึกกำรเรียนรู้งำนปฏิบัติ	 จำกนั้นผู้เรียนรำยงำนผลกำรท�ำงำนปฏิบัติเป็นกลุ่ม	

กลุม่ละ	5	-	6	คน	และให้ผู้เรยีนเปรยีบเทยีบผลกำรท�ำงำนปฏิบติัของแต่ละกลุม่	จำกกำรสงัเกตพบว่ำ

ในกำรรำยงำนผลของหวัข้อแรก	ผู้เรยีนเกิดควำมสบัสนและมคีวำมยุง่ยำกในกำรเปรยีบเทยีบ	เนือ่งจำก

ต้องวิเครำะห์ผลของกลุ่มเพื่อน	11	กลุ่มในเวลำเดียวกัน	ส่งผลให้ใช้เวลำในกำรเปรียบเทียบผลงำน

ปฏิบัติในแต่ละกลุ่มนำนเกินไป	 ผู้สอนจึงปรับในครั้งต่อไปโดยให้ออกมำรำยงำนทีละ	 2	 -	 3	 กลุ่ม	

เพื่อให้เวลำกระชับขึ้นและให้ผู้เรียนได้แสดงควำมคิดเห็นในส่วนต่ำง	ๆ 	และเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น

ในแต่ละกลุ่มได้อย่ำงชัดเจน

	 	 2.3	 ขั้นหลังปฏิบัติงำน	(Post-task)	ประกอบด้วย	3	ขั้นตอน	ดังนี้

	 	 	 2.3.1	ขั้นวิเครำะห์ภำษำ	 (Language	 analysis)	 เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้ร่วมกัน

วิเครำะห์รปูแบบโครงสร้ำงภำษำและแก้ไขส่วนทีบ่กพร่อง	โดยผู้สอนได้เตรยีมรปูแบบกำรใช้ภำษำทีไ่ม่

ถูกต้องจำกกำรรำยงำนของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม	มำให้ร่วมกันวิเครำะห์	และแจกใบควำมรู้หลักกำรใช้

ภำษำทีถ่กูต้อง	ผู้เรยีนจะได้วเิครำะห์ด้ำนกำรสะกดค�ำและเลอืกใช้ค�ำศัพท์	กำรใช้ไวยำกรณ์	และกำรใช้

เครื่องหมำยวรรคตอน	ที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง	จึงท�ำให้ผู้เรียนได้ทบทวนและเรียนรู้	รับทรำบถึงปัญหำ

และอุปสรรคต่ำง	ๆ 	ในงำนเขยีนของตน	เพือ่ปรบัปรงุและพฒันำกำรเขยีนภำษำอังกฤษให้แม่นย�ำและ
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ถูกต้องมำกขึ้นในกำรปฏิบัติงำนครั้งต่อไป

	 	 	 2.3.2	ขั้นฝึกใช้ภำษำ	(Practice)	เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้รูปแบบโครงสร้ำง

ภำษำที่ฝึกวิเครำะห์หลังจำกทบทวนไปแล้ว	 โดยกำรเขียนภำษำอังกฤษในหัวข้อของแต่ละแผนกำร

เรยีนรูอี้กครัง้หนึง่เป็นงำนเด่ียวทีไ่ม่จ�ำกัดเวลำในกำรปฏิบติังำน	ขณะทีป่ฏิบติังำนผู้เรยีนสำมำรถปรกึษำ

เพื่อนร่วมช้ันและผู้สอน	 ท�ำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกกดดัน	 มีอิสระในกำรเขียนภำษำอังกฤษ	 รู้สึกมั่นใจใน

กำรใช้ภำษำมำกขึ้น	 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนและผู้สอน	 เขียนได้คล่องแคล่วมำกขึ้นและเกิดควำม

ถูกต้องมำกขึ้น

	 	 	 2.3.3	ขั้นติดตำมผล	(Follow-up)	เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้รับผลงำนที่ตรวจแล้วคืน

และได้รบัทรำบกำรประเมนิและข้อผิดพลำดในกำรเขยีนภำษำอังกฤษของตัวเองจำกกำรตรวจงำนของ

ผู้สอน	จำกนั้นผู้เรียนและจดบันทึกสิ่งที่ได้พัฒนำและอุปสรรคปัญหำของตนเองลงในแบบบันทึกกำร

เรยีนรูง้ำนปฏิบติัหลงัจำกเรยีนจบในแต่ละแผนกำรเรยีนรู	้เพือ่กำรปรบัปรงุให้ปฏิบติังำนได้รำบลืน่และ

มีประสิทธิภำพมำกขึ้นในครั้งต่อไป

	 3.	กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นงำนปฏิบัติ	 ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนกำรจัดกำร

เรียนรู้แบบงำนปฏิบัติ	 ได้มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยไว้ชัดเจน	 ผู้เรียนจึงพยำยำมท�ำงำนปฏิบัติให้ได้ตำม

วตัถปุระสงค์ทีต้ั่งไว้	อีกทัง้ผู้เรยีนได้มโีอกำสปฏิบัติงำนด้วยตนเองและฝึกทกัษะกำรเขยีนทีม่เีน้นกำรน�ำ

ภำษำไปใช้สือ่สำรได้จรงิ	ผู้เรยีนจึงได้ฝึกใช้ภำษำในสถำนกำรณ์ทีส่อดคล้องกบัชีวติจรงิของผู้เรยีน	รวม

ถงึแก้ไขปัญหำอุปสรรคทีเ่กิดขึน้ระหว่ำงปฏิบติังำน	และมผีลงำนปรำกฏให้เหน็	ซ่ึงผู้เรยีนสำมำรถเขยีน

ภำษำอังกฤษได้อย่ำงคล่องแคล่วและมกีำรเรยีบเรยีงเน้ือควำมได้อย่ำงสอดคล้องกนัมำกขึน้	ผู้เรยีนมี

ควำมมัน่ใจในกำรใช้ภำษำและแสดงควำมคิดเหน็มำกขึน้	เกิดควำมสนุกสนำน	เพลดิเพลนิ	และท้ำทำย

ระหว่ำงปฏิบัติงำน	ซึ่งสอดคล้องกับแคนดริน	(Candlin,	1987	:	p.	1-19)	วิลลิส	(Willis,	1996	:

p.	137)	และกำญจนำ	แก้วส	ี(2555	:	หน้ำ	66)	ได้กล่ำวถงึกำรเรยีนภำษำผ่ำนงำนปฏิบติัไว้ว่ำ	เป็นกำร

เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเรียนรู้รูปแบบภำษำด้วยตนเอง	 ได้ใช้ภำษำเพื่อสื่อสำรได้อย่ำงเป็น

ธรรมชำติและมีควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำเพื่อปฏิบัติงำนเขียนมำกขึ้น	 ฝึกแก้ไขปัญหำด้วยตนเอง	

ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนำน	 มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน	 และเห็นประโยชน์ของงำนปฏิบัติ	 อีกทั้งยังเป็น

กำรสร้ำงสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน	และระหว่ำงผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันอีกด้วย

	 4.	เนื้อหำและสื่อกำรเรียนรู้	 เนื้อหำและสื่อกำรเรียนรู้ที่ผู้วิจัยซ่ึงเป็นผู้สอนได้เลือกมำใช้ใน

กำรวิจัยครั้งนี้นั้น	 เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้เรียน	 เหมำะสมกับวัยและควำม

สนใจของผู้เรียน	และผู้สอนได้ใช้สื่อจริง	(Authentic	materials)	ในบำงหัวข้อ	เช่น	หัวข้อ	“เฟซบุ๊ก

หรืออินสตำแกรม”	 (Facebook	 or	 Instagram)	 ผู้วิจัยอนุญำตให้ผู้เรียนได้เปิดใช้แอปพลิเคช่ัน
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ดังกล่ำวระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน	 เพื่อเปรียบเทียบท้ังสองแอปพลิเคชันดังกล่ำว

ในแง่มมุต่ำง	ๆ 	รวมถงึผู้เรยีนสำมำรถหำข้อมลูเพิม่เติมจำกอินเตอร์เน็ตได้	จำกกำรสงัเกตพบว่ำ	ผู้เรยีน

มคีวำมสขุ	รูส้กึสนกุสนำนในกำรปฏิบติังำน	และสนใจในกำรปฏิบัติงำนเขยีนเรยีงควำมในหวัข้อต่ำง	ๆ 	

เป็นอย่ำงมำก	 เนื่องจำกเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว	 พบเห็นได้ง่ำย	 สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ�ำวัน	

และสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันได้	 ช่วยเอื้อให้ผู้เรียนทรำบและเข้ำใจควำมหมำยของ

ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อได้ง่ำยขึ้น	อีกทั้งผู้สอนได้เรียงล�ำดับเนื้อหำจำกง่ำยไปยำก	เพื่อให้ผู้เรียน

รู้สึกท้ำทำยกับงำนปฏิบัติ	 และเกิดแรงจูงใจในกำรเรียนรู้	 รวมถึงมีควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำมำกขึ้น	

นอกจำกนีใ้นงำนเขยีนของผู้เรยีน	ผู้สอนได้เน้นกำรสือ่ควำมหมำยทีส่มบรูณ์มำกกว่ำรปูแบบของภำษำ

ในครั้งที่	 1-4	 ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 เมื่อผู้เรียนเขียนสื่อควำมหมำยได้สมบูรณ์ขึ้น	 ผู้สอนก็ได้

เริ่มเน้นควำมถูกต้องของภำษำร่วมด้วย	 จำกผลกำรวิเครำะห์กำรประเมินตนเองด้ำนกำรเขียนภำษำ

อังกฤษและผลกำรวิเครำะห์กำรประเมินช้ินงำนกำรเขียนภำษำอังกฤษในครั้งที่	 5-6	 พบว่ำผู้เรียน

มคีวำมสำมำรถด้ำนกำรเขยีนภำษำอังกฤษอยู่ในระดับมำก	ซ่ึงสอดคล้องกนัทัง้ในกำรประเมนิทีผู้่เรยีน

และประเมินตนเองและผู้สอนประเมินผู้เรียน	 ซ่ึงสอดคล้องกับสกีน	 (Skehan.	 1996	 ;	 อ้ำงถึงใน	

Ellis.	2003	:	p.	4)	และวิลลิส	(Willis.	1996	:	p.	23)	ที่กล่ำวถึงกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นงำน

ปฏิบัติว่ำเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภำษำในกำรผลิตช้ินงำนที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง	 โดยเน้น

กำรสือ่ควำมหมำยมำกกว่ำรปูแบบของภำษำ	และมกีำรประเมนิผลงำนอีกด้วย	ควรด�ำเนนิขัน้ตอนตำม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	เพื่อประสิทธิภำพในกำรเรียนภำษำที่มำกขึ้น

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 1.	เนือ้หำทีใ่ช้ควรเก่ียวข้องกับชีวติจรงิของผู้เรยีนมำกทีส่ดุและเป็นสิง่ทีผู้่เรยีนสนใจ	จะช่วย

เพิม่แรงจูงใจและควำมกระตือรอืร้นในกำรเขยีน	นอกจำกน้ัน	ผู้สอนควรให้โอกำสผู้เรยีนได้มอิีสระใน

เลือกหัวข้อในกำรเขียนเรียงควำมด้วยตนเองในกรอบเนื้อหำที่ก�ำหนดไว้	 เพื่อผู้เรียนจะได้แสดง

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ได้อย่ำงเต็มที่

	 2.	ควรให้ผู้เรยีนทีเ่รยีนอ่อนเรยีนซ่อมเสรมิก่อนทีจ่ะเริม่เขยีน	เพือ่ให้ผู้เรยีนได้มคีวำมเข้ำใจ

ในเนื้อหำและสำมำรถเขียนได้ดีขึ้น	และหลังจำกที่ท�ำงำนปฏิบัติเสร็จแล้ว	ในขั้นหลังปฏิบัติงำนผู้สอน

ควรสรุปโครงสร้ำงภำษำให้ผู้เรียนได้เข้ำใจอย่ำงชัดเจนทุกคน	และเพิ่มแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน

และทบทวนสิ่งที่เรียนได้แล้ว
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	 3.	ในกรณีทีช้ั่นเรยีนมผู้ีเรยีนทีม่คีวำมแตกต่ำงด้ำนควำมสำมำรถทีค่่อนข้ำงมำก	ควรใช้ใบงำน

ทีเ่หมำะสมกบัควำมสำมำรถของผู้เรยีน	โดยมใีบงำน	2	ชุด	ส�ำหรบัคนทีเ่รยีนเก่งและเรยีนอ่อน	ควรให้

ผู้เรยีนประเมนิควำมสำมำรถของตนเองและเลอืกใบงำนด้วยตนเอง	เพือ่ให้ผู้เรยีนทีเ่รยีนเก่งได้พฒันำ

ควำมสำมำรถของตนเองได้อย่ำงเต็มทีแ่ละช่วยซ่อมเสรมิคนทีเ่รยีนอ่อนด้วยใบงำนทีไ่ม่ยำกจนเกนิไป

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ควรมีกำรศึกษำผลกำรเรียนรู้จำกกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นงำนปฏิบัติที่มีต่อพัฒนำกำร

ทักษะอื่นๆ	เช่น	ทักษะกำรฟังและทักษะกำรพูด

	 2.	ควรมีกำรศึกษำกำรเปรียบเทียบผลกำรจัดกำรเรียนรู้จำกกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นงำน

ปฏิบัติกับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีอื่น	ๆ	ที่มีต่อควำมสำมำรถในกำรเขียนภำษำอังกฤษ
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