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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบเน้นงานปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จ�ำนวนทั้งหมด 55 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียน
ภาษาอังกฤษ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นงานปฏิบตั ิ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษก่อนและ
หลังการทดลอง แบบประเมินและเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ แบบประเมิน
ตนเองด้านการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบบันทึกการเรียนรู้งานปฏิบัติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่าร้อยละ และใช้สถิติ t-test แบบ Dependent samples
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นงานปฏิบตั ขิ องนักศึกษาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญ ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ, ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ, นักศึกษาครู
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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�ำคัญประการหนึ่งในการศึกษาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คือการให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการเขียนให้มีประสิทธิภาพ สามารถเขียนได้อย่างถูกต้องและเกิดความ
เพลิดเพลินขณะเขียน  นอกจากนี้ ไรมส์ (Raimes, 1983 : p. 3) และพิตรวัลย์ โกวิทวที (2537 : หน้า 31)
ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของการเขียนว่า การเขียนเป็นการช่วยเสริมทักษะของผูเ้ รียนในเรือ่ งโครงสร้าง
ไวยากรณ์ ค�ำศัพท์ และส�ำนวนทีผ่ เู้ รียนได้เรียนไปแล้ว ให้เกิดความเข้าใจมากยิง่ ขึน้ และน�ำมาใช้เขียน
บรรยายเรือ่ งต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของตน นอกจากผูเ้ รียนได้มโี อกาสฝึกการใช้ภาษา ให้คล่องแคล่ว
และช�ำนาญยิ่งขึ้นแล้ว ผู้เรียนอาจสามารถค้นพบเทคนิควิธีการเขียนแบบใหม่ ตลอดจนวิธี ในการ
แสดงออกทางความคิดได้หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นการเขียนจึงถือว่าเป็นกระบวนการส�ำคัญ
เพราะผู้เรียนที่มีพื้นฐานการเขียนเบื้องต้นที่ดีย่อมส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการศึกษาต่อ
ในระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ถึงแม้ทกั ษะการเขียนมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน แต่กม็ ปี จั จัยทีเ่ ป็นสาเหตุ
อยูห่ ลายประการทีเ่ ป็นอุปสรรคส่งผลให้การเขียนของผูเ้ รียนนัน้ ไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าทีค่ วร เบอร์น
(Byrne. 1991 : p. 4-5) ได้กล่าวถึงปัญหาการเขียนว่า เนือ่ งจากการเขียนเป็นสือ่ สารโดยการถ่ายทอด
ความคิดไปสู่ภาษา การเขียนจึงค่อนข้างยากส�ำหรับผู้เรียน เพราะการสื่อสารผ่านการเขียนนั้น ผู้อ่าน
ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กลับไปยังผู้เขียน ผู้เรียนจึงต้องเรียนรู้ไวยากรณ์ โครงสร้างภาษา รูปแบบการเขียน
และ การเรียงล�ำดับความคิดในการเขียนที่ถูกต้อง โบเวน (Bowen. 1994 : p. 143) ได้ระบุปัญหา
การสอนเขียนว่า  ทักษะการเขียนนั้นบางครั้งเป็นทักษะที่ถูกลืม เพราะเป็นทักษะสุดท้ายที่ผู้สอน
ให้ความใส่ใจ เนื่องจากเวลาที่จ�ำกัดในการเรียนการสอนและการตรวจแก้ไขงานเขียน อีกทั้งยังต้องใช้
เวลามากในการเตรียมการเรียน การสอน หากผู้เรียนมีความรู้จ�ำกัดในด้านโครงสร้างไวยากรณ์
การใช้ค�ำศัพท์ ส�ำนวน การเรียบเรียง ความคิดและความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนอาจส่งผลให้
การเขียนไม่มปี ระสิทธิภาพ ผูเ้ รียนจึงเกิดความรูส้ กึ วิตกกังวลเมือ่ ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ านเนือ่ งจาก
ผู้เรียนมองว่างานเขียนเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเกินกว่าที่ตนเองจะท�ำได้ และหากท�ำผิดจะถูกผู้สอนต�ำหนิ
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดอคติต่อการเขียนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ อธิปัตย์ คลี่สุนทร (2546 : ออนไลน์)
กล่าวว่า  ปัญหาการสอนเขียนนั้นเกิดจากผู้สอนที่ขาดเทคนิค และวิธีการสอนที่เหมาะสม โรงเรียน
และสถาบันการศึกษาบางแห่งขาดสื่อและอุปกรณ์ที่จะช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน
จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยได้พบว่าทักษะการเขียนมีความซับซ้อน เนื่องจากผู้เขียนจะต้องมี
ความรูท้ างด้านโครงสร้างไวยากรณ์ การใช้คำ� ศัพท์และส�ำนวนทีเ่ หมาะสมแล้ว ผูเ้ ขียนยังต้องมีความคิด
สร้างสรรค์และความสามารถในการเรียบเรียงเนื้อเรื่อง เพื่อที่จะถ่ายทอดความคิดให้เป็นลายลักษณ์
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อักษรได้อย่างสมบูรณ์ แต่ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนมักจะละเลยในการสอนทักษะ
การเขียน เนื่องจากมีเวลาจ�ำกัดด้านของเวลาในการเรียนการสอนและการตรวจแก้ไขงานเขียน และ
ขาดเทคนิคและวิธีการสอนที่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้ฝึกฝนทักษะการเขียนได้เท่าที่ควร
ไม่สามารถเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความมัน่ ใจในการเขียน และไม่ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้วิจัยจึงพยายามศึกษาค้นคว้าวิธีการในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการเขียน และได้รับประสบการณ์การเขียนได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังสามารถ
รู้สึกความสนุกสนานเพลิดเพลินระหว่างการเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการเขียนให้ได้มากที่สุด
ตลอดภาคการศึกษา  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นในการเขียนภาษาอังกฤษ สร้างเจตคติที่ดีต่อ
การเขียนภาษาอังกฤษให้เกิดแก่ผเู้ รียน และกระตุน้ ให้ผเู้ รียนรูส้ กึ สนใจการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
มากขึ้นและต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อ
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนตามไปด้วย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัตแิ ละการเขียน
พบว่า วิธีสอนวิธีหนึ่งที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการเขียนคือการสอนเขียนแบบเน้นงานปฏิบัติ วิลสิส
(Willis. 1996 : p. 23-24) ได้กล่าวว่า  การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเน้นงานปฏิบัติเป็น
การเรียนรู้ภาษาโดยมีสื่อกลางคืองานปฏิบัติ ผู้เรียนต้องมีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนของ
การปฏิบัติงาน โดยแต่ละขั้นตอนจะมีกิจกรรมที่จูงใจและท้าทายผู้เรียน ให้ปฏิบัติงานจนส�ำเร็จเป็น
ชิ้นงาน ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เน้นความหมายมากกว่าความถูกต้อง
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การท�ำงานอย่างเป็นระบบและเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
รวมถึงทักษะการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ และสามารถพูดและเขียนได้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง นอกจาก
ความส�ำคัญดังกล่าวแล้ว วิลลิส (Willis. 1996 : p. 137) และ ฟรอสท์ (Frost. 2005 : Online)
ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติว่า  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่เรียนมาแล้วด้วย
การฝึกใช้ภาษา  ท�ำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการพูดและการเขียน มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้น
ฝึกการแก้ไขปัญหา  มีความสนุกสนาน และเกิดความท้าทายในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี
เกี่ยวกับการสอนรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้มีการน�ำมาใช้ในการสอนการเขียนภาษาอังกฤษพบว่า  การจัด
การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based learning) นั้นมีลักษณะการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่สามารถแก้ปัญหาข้างต้นได้ จึงมีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะน�ำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการสอน
การเขียนภาษาอังกฤษ ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของเมอร์ฟี่ (Murphy. 2003 : p. 23) ได้ใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษากับนักศึกษามหาวิทยาลัยใน
ประเทศอาร์เจนตินา  ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนได้รับความส�ำเร็จในเรื่องของการเขียนเพื่อการสื่อสาร
อย่างคล่องแคล่ว สอดคล้องกับ บัณฑิต อนุญาหงส์ (2557 : หน้า 64-67) ได้ใช้กิจกรรมการเรียนรู้
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แบบเน้นงานปฏิบัติเพื่อเพิ่มความสามารถในการเขียนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ผล
การวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นและมีความพึงพอใจต่อการจัด
การเรียนรูแ้ บบเน้นงานปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก เนือ่ งจากกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเน้นงานปฏิบตั สิ ง่ เสริม
ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด ความรู้ความเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลหรือมีปฏิสัมพันธ์ในการใช้
ภาษาขณะปฏิบตั งิ าน ผูเ้ รียนได้ใช้ภาษาทีเ่ น้นการสือ่ ความหมายมากกว่าเน้นความถูกต้อง เป็นกิจกรรม
ที่มีเป้าหมายชัดเจนและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ได้แก่
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้ในเวลาเดียวกัน (Ellis. 2003: p. 9-10)
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ ซึง่ เป็นรายวิชาที่ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิด
ชอบ พบว่าผู้เรียนไม่สามารถเขียนถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างราบรื่น และทักษะ
การเขียนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเขียนและ
ขาดความสนใจ แม้ว่าผู้เรียนจะเห็นประโยชน์และความส�ำคัญของการเขียนภาษาอังกฤษ แต่ผู้เรียน
ยังไม่สามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษได้ดีนัก ไม่สามารถเลือกใช้โครงสร้างไวยากรณ์และศัพท์
ทีถ่ กู ต้องได้ และเรียบเรียงล�ำดับความคิดในการเขียนประโยคสับสน ส่งผลให้ผเู้ รียนไม่สามารถเขียน
ตามแนวความคิดของตนเองได้ เกิดความท้อถอยกับงานเขียนและคิดว่าการเขียนเป็นสิ่งที่ยากและ
เกินความสามารถของตนเอง
จากการศึกษาเรื่องความส�ำคัญและประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ผู้วิจยั
เล็งเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถน�ำมาพัฒนาการเขียนภาษา
อังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท�ำวิจัยเรื่องวิธีการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task–based learning)
โดยน�ำขั้นตอน การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติของวิลลิส (Willis. 1996: p. 116-130) และ
เอลลิส (Ellis. 2003: p. 244-262) ซึ่งมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมปฏิบัติงาน ขั้นระหว่าง
ปฏิบัติงาน และขั้นหลังปฏิบัติงาน มาปรับใช้

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา สาขาวิชาภาษา
อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จ�ำนวนทั้งหมด 55 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการ
เขียนภาษาอังกฤษ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จ�ำนวนทั้งหมด 55 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการ
เขียนภาษาอังกฤษ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง
2.3 แบบประเมินและเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
2.4 แบบประเมินตนเองด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
2.5 แบบบันทึกการเรียนรู้งานปฏิบัติ
3. วิธีด�ำเนินการวิจัย
3.1 ศึกษาค้นคว้า  เอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถ
การเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
3.2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง แบบประเมินและ
เกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ แบบประเมินตนเองด้านการเขียนภาษา
อังกฤษ และแบบบันทึกการเรียนรู้งานปฏิบัติ
3.3 น�ำเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบบันทึก พร้อมปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกตามข้อ
แนะน�ำ
3.4 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา  2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จ�ำนวนทั้งหมด 55 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน
3.5 ทดสอบกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
ก่อนเรียน
3.6 น�ำแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา
15 คาบ คาบละ 3 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด�ำเนินการสอนด้วยตนเอง
3.7 กลุ่มตัวอย่างท�ำแบบประเมินตนเองด้านการเขียนภาษาอังกฤษและแบบบันทึก
การเรียนรู้งานปฏิบัติหลังจากเสร็จสิ้นงานปฏิบัติในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อศึกษาพัฒนาการ
ในทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง
3.8 ทดสอบกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
หลังเรียน
3.9 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
3.10 สรุปและอภิปรายผล
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1
4.2
4.3
4.4

ค่าเฉลี่ย
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าร้อยละ
สถิติ t-test แบบ Dependent samples

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นงานปฏิบัติก่อนและหลังการทดลอง
เกณฑ์การวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการทดลองของผู้เรียน
โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ และนําผลที่ได้มาแปรผลข้อมูลด้วย
โปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูป โดยใช้สถิติแบบ t-test แบบ Dependent samples ทดสอบนัยสําคัญ
ทางสถิติ ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบเน้นงานปฏิบัติของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ สรุปได้ดังตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ การจัดการเรียนรู้
แบบเน้นงานปฏิบัติ ก่อนและหลังการทดลอง
ความสามารถด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ N คะแนน
x
S
t df
Sig
ก่อนและหลังการทดลอง
เต็ม
(2-tailed)
ก่อนการทดลอง
55
50
21.28 4.59 32.21 54
0.00
หลังการทดลอง
55
50
37.82 4.25
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตาราง 4.1 พบว่า ก่อนเรียนนักศึกษามีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 21.28 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.59) และหลังเรียนนักศึกษามีความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษโดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 37.82 (ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 4.25) การเปรียบเทียบความสามารถ
ในการเขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน พบว่าค่า  t เท่ากับ 32.21 องศาอิสระ เท่ากับ 54
ค่า Sig เท่ากับ 0.00 น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.01 แสดงว่าความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าความสามารถ ในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนเรียน
จากการวิจัยการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณีโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ พบว่า  ความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 21.28 จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 37.82 โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้น
2. ผลการวิเคราะห์การประเมินตนเองด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
การประเมินตนเองด้านการเขียนภาษาอังกฤษของผูเ้ รียนดําเนินการภายหลังจากจบการเรียน
แต่ละแผนการเรียนรู้ รวม 6 ครัง้ โดยแบบประเมินมีองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน ได้แก่
เนื้อหาการเรียบเรียง การใช้คําศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ และกลไกการเขียน โดย กําหนดให้คะแนน
แต่ละองค์ประกอบเป็นแบบมาตราประมาณค่า  5 ระดับ ของ ลิเกิร์ต (Likert ; อ้าง ถึงใน ล้วน
สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: หน้า 183) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 5 หมายความว่า มีความสามารถในระดับ
ระดับ 4 หมายความว่า มีความสามารถในระดับ
ระดับ 3 หมายความว่า มีความสามารถในระดับ
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ระดับ 2 หมายความว่า มีความสามารถในระดับ
ระดับ 1 หมายความว่า มีความสามารถในระดับ

น้อย
น้อยที่สุด

เกณฑ์การประเมินตนเองด้านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้คา่ เฉลีย่ (x) โดยหา ค่าเฉลีย่ แล้ว
นํามามาแปรผลค่าเป็นระดับความสามารถโดยใช้เกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545 : หน้า103)
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51-5.00 หมายถึง มีความสามารถในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51-4.50 หมายถึง มีความสามารถในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51-3.50 หมายถึง มีความสามารถในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51-2.50 หมายถึง มีความสามารถในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.50 หมายถึง มีความสามารถในระดับ น้อยที่สุด
ผลการประเมินตนเองด้านการเขียนภาษาอังกฤษ จ�ำนวนนวนการประเมิน 6 ครั้ง ปรากฏในตาราง
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์การประเมินตนเองด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษา
อังกฤษ

คะแนน
จ�ำนวนการประเมิน
คะแนน
เต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 เฉลี่ยรวม
แต่ละ
x S x S x S x S x S x S ประเด็น
5.00 2.22 .79 2.51 .88 2.71 .94 3.16 1.08 3.69 .98 3.96 .86 3.04

1. เนื้อเรื่องมีราย
ละเอียดที่สมบูรณ์
2. สะกดค�ำและเลือก 5.00 2.95 .95 3.24 .94 3.45 .69 3.87 .82 4.04 .84 4.11 .81 3.61
ใช้ค�ำศัพท์ได้ถูกต้อง
3. เรียบเรียงเนื้อความ 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
ได้อย่างสอดคล้องกัน
4. ใช้ไวยากรณ์ได้
ถูกต้อง
5 ใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนได้ถูกต้อง

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

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

2.96

คะแนนเฉลี่ย
5.00 2.36 .82 2.57 .91 2.88 .98 3.38 1.05 3.77 .93 3.95 .91 3.15
รวม 5 ด้าน
ระดับความสามารถ
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก
มาก
มาก ปานกลาง
74

◆ การพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูโดยใช้การจัดการเรียนรู้ ◆

แบบเน้นงานปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ในสามครั้งแรก ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน
อยูร่ ะดับความสามารถปานกลาง โดยครัง้ ที่ 1 อยูร่ ะดับความสามารถปานกลาง มีคะแนน เฉลีย่ เท่ากับ
2.36 ครั้งที่ 2 อยู่ระดับความสามารถปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 และครั้งที่ 3 อยู่ระดับ
ความสามารถปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ส่วนครั้งที่ 4 – 6 อยู่ในระดับความสามารถมาก
โดยครั้งที่ 4 อยู่ระดับความสามารถมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ครั้งที่ 5 อยู่ ระดับความสามารถ
มาก มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.77 และครัง้ ที่ 6 อยูร่ ะดับความสามารถมาก มี คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.95
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบในการเขียนภาษาอังกฤษเป็นรายข้อ พบว่า  ประเด็นที่ได้คะแนน
เฉลี่ยสูงสุดคือ สะกดคําและเลือกใช้คําศัพท์ได้ถูกต้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.61 ลําดับที่ สองคือ
ใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมที่ 3.10 ล�ำดับที่ สามคือ เรียบเรียงเนื้อความได้ อย่าง
สอดคล้องกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมที่ 3.05 ล�ำดับที่ สี่คือ เนื้อเรื่องมีรายละเอียดที่สมบูรณ์ โดย
มีคะแนนเฉลี่ยรวมที่ 3.04 ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง มีคะแนนเฉลี่ยรวมต�่ำสุด คือ 2.96
3. ผลการวิเคราะห์การประเมินชิ้นงานการเขียนภาษาอังกฤษ
ผู้วิจัยให้คะแนนการประเมินชิ้นงานการเขียนภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล โดยใช้เกณฑ์
การประเมินผลแบบแยกส่วน (Analytic Scoring) ปรับจากเกณฑ์การวัดและประเมินผลของฮิวส์
(Hughes. 2000 : p. 91-93) เจคอบส์ และคณะ (Jacobs, et al., 1981 : p. 30) ซึ่งก�ำหนด
องค์ประกอบ ของเกณฑ์การประเมิน ออกเป็น 5 ด้าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ด้านละ 10 คะแนน
ดังนี้
1. เนื้อหา (Content)
2. การเรียบเรียง (Organization)
3. การใช้คําศัพท์ (Vocabulary)
4. โครงสร้างไวยากรณ์ (Grammar)
5. กลไกการเขียน (Mechanics)

คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
รวม 50 คะแนน

จากนัน้ นําคะแนนทีผ่ เู้ รียนทําได้ มาปรับจากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ให้เหลือ 5 คะแนน และ
นําไปแปลผลกับเกณฑ์การให้คะแนนงานเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้เกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด
(2545 : หน้า 103) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51-5.00 หมายถึง มีความสามารถในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51-4.50 หมายถึง มีความสามารถในระดับ มาก
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ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51-3.50 หมายถึง มีความสามารถในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51-2.50 หมายถึง มีความสามารถในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.50 หมายถึง มีความสามารถในระดับ น้อยที่สุด
ผลประเมินชิ้นงานการเขียนภาษาอังกฤษ รวม 6 ครั้ง ปรากฏในตารางที่ 4.3 สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์การประเมินชิ้นงานการเขียนภาษาอังกฤษ
การเขียน ภาษา คะแนน
อังกฤษ
เต็ม ครั้งที่ 1
x S
1. เนื้อหา
2. การเรียบเรียง
3. การใช้ค�ำศัพท์
4. โครงสร้าง
   ไวยากรณ์
5. กลไกการเขียน

5.00
5.00
5.00
5.00

2.02
2.15
2.22
2.04

.89
.91
.92
.72

จ�ำนวนการประเมิน
คะแนน
ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 เฉลี่ย
x S x S x S x S x S รวมแต่ละ
ประเด็น
2.56 .92 2.69 .96 3.16 .94 3.55 .88 3.82 .88 2.97
2.33 .86 2.62 .93 3.18 1.04 3.60 .93 3.76 .82 2.94
2.45 .98 2.80 1.03 3.13 1.09 3.44 .94 3.69 .86 2.96
2.64 1.08 2.89 1.10 3.25 .95 3.56 1.01 3.75 .93 3.02

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

2.83

คะแนนรวม 5.00 2.07 .84 2.45 .96 2.71 .99 3.17 .98 3.52 .94 3.74 .87 2.94
เฉลี่ย 5 ด้าน
ระดับความสามารถ
น้อย
น้อย ปานกลาง ปานกลาง มาก
มาก ปานกลาง

จากตารางที่ 4.3 โดยภาพรวมการประเมินชิ้นงานการเขียนภาษาอังกฤษ รวม 6 ครั้ง พบว่า
ผูเ้ รียนมีความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพิม่ ขึน้ กล่าวคือในครัง้ ที่ 1 อยูใ่ นระดับความสามารถ
น้อย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.07 จากคะแนนเต็ม 5.00 ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับ ความสามารถน้อย
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.45 จากคะแนนเต็ม 5.00 ครั้งที่ 3 อยู่ในระดับ ความสามารถปานกลาง
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 จากคะแนนเต็ม 5.00 ครั้งที่ 4 อยู่ในระดับ ความสามารถปานกลาง
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 จากคะแนนเต็ม 5.00 ครั้งที่ 5 และ 6 อยู่ใน ระดับความสามารถมาก
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 และ 3.74 ตามล�ำดับ
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ พบว่า  ประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ โครงสร้างไวยากรณ์
มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 รองลงมาคือ เนื้อหามีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 การใช้คําศัพท์
มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 การเรียบเรียง มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 และกลไกการเขียน
มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 ตามลําดับ
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4. ผลการวิเคราะห์แบบบันทึกการเรียนรู้งานปฏิบัติ
ผูเ้ รียนเขียนแบบบันทึกการเรียนรูง้ านปฏิบตั ิ ซึง่ มีลกั ษณะเป็นคําถามแบบปลายเปิด หลังจาก
ทีผ่ เู้ รียนปฏิบตั งิ านในกิจกรรมการเขียนเสร็จสิน้ ในแต่ละแผนการเรียนรู้ แบบ บันทึกดังกล่าวประยุกต์
มาจากแนวทางของเบลเรนก้า  แชปแมน และสวาทซ์ (เบเรนก้า; แชปแมน; และ สวาทซ์. 2544:
หน้า 17-18) โดยสรุปความคิดเห็นของผู้เรียนได้ดังนี้
4.1 สิ่งที่ผู้เรียนทําได้ดีและประสบความสําเร็จมากที่สุดในแต่ละบทเรียน
ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนภาษาอังกฤษ ได้ใช้ความสามารถทางด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถในการท�ำงานแต่ละครั้ง ได้เรียนรู้ค�ำศัพท์ และวลี
ใหม่ ๆ และนํามาใช้ในงานเขียนของตนเองได้ ทํางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตรงตามเวลาที่กําหนด
สามารถช่วยเหลือเพื่อนๆ และ ได้ฝึกความกล้าแสดงออกในการรายงานหน้าชั้นเรียน
		
4.2 สิ่งที่ผู้เรียนทําแต่ไม่ส�ำเร็จหรือไม่น่าพอใจ
มีการสะกดคําผิดในบางครัง้ ใช้เครือ่ งหมายวรรคตอนไม่ถกู ต้อง ใช้คําศัพท์ได้ไม่สอดคล้อง
กับบริบท เขียนผิดไวยากรณ์บอ่ ยครัง้ ในบางครัง้ เขียนตามไวยากรณ์ของภาษาไทยซึง่ ไม่ถกู ต้อง เขียน
นอกเหนือจากฉบับทีร่ า่ งคร่าว ๆ ไว้บอ่ ยครั้ง ทําให้เนื้อหาในการเขียนไม่คอ่ ยมีความต่อเนือ่ งกัน เขียน
Conclusion ได้ไม่ค่อยครอบคลุมเนื้อหา ใช้เวลาในการทํางานมากเกินไปในบางครั้ง
		
4.3 วิธีที่ผู้เรียนใช้แก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ
ตั้งใจในการทํางานและมีความรอบคอบมากขึ้น ตรวจสอบงานเขียนก่อนส่งงานอย่าง
ละเอียดทุกครั้ง พยายามค้นคว้าวิธีใช้คําศัพท์หรือวลีที่ได้เรียนรู้ใหม่แต่งประโยค พยายามตรวจสอบ
และแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง หากไม่ได้ก็จะให้เพื่อนที่เก่งกว่าช่วย หากเพื่อนไม่ทราบจริง ๆ ก็จะ
สอบถามผู้สอน ไม่เขียนออกนอกกรอบที่ร่างไว้ พยายามทํางานให้เร็วขึ้น
		
4.4 วิธีที่ผู้เรียนเลือกใช้ในการพัฒนาชิ้นงานในครั้งต่อไปให้ดีขึ้น
ตัง้ ใจเรียนในห้องเรียนมากขึน้ จดจํารูปแบบภาษาทีถ่ กู ต้องจากงานเก่ามาใช้ หมัน่ ท่องศัพท์
เป็นประจ�ำตรวจสอบความสอดคล้องของงานเขียน เขียนเรียงความตามลําดับขั้นตอนการเขียน และ
ตรวจสอบหลังจากเขียนเสร็จทุกครัง้ ว่างานเขียนของตนเองมีองค์ประกอบ คือ บทน�ำ (Introduction)
เนื้อเรื่อง (Body) และ สรุป (Conclusion) ครบและสอดคล้องกันหรือไม่
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4.5 สิ่งที่ผู้เรียนอยากให้ผู้สอนให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในแต่ละบทเรียน
ผู้สอนควรขยายเวลาส่งงานตามความเหมาะสม ให้ตัวอย่างในการใช้คําศัพท์ วลีและ
รูปแบบโครงสร้างทางภาษาที่เรียนใหม่เพิ่มขึ้น และให้ผู้เรียนฝึกแต่งประโยคโดยใช้คําศัพท์ วลีและ
รูปแบบโครงสร้างทางภาษาที่เรียนเพิ่ม และให้ผู้สอนช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วย

สรุปอภิปรายผล
ดังนี้

ผลการวิจยั ครัง้ นี้ ชีใ้ ห้เห็นว่าผูเ้ รียนมีพฒ
ั นาการการเขียนภาษาอังกฤษทีด่ ขี นึ้ เนือ่ งด้วยปัจจัย

1. วิธีการสอนเขียนแบบเน้นงานปฏิบัติ เป็นวิธีการสอนเขียนที่แปลกใหม่ส�ำหรับผู้เรียน
ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีของวิลลิส (Willis. 1996 : p. 38 - 64) และ
เอลลิส (Ellis. 2003 : p. 244-262) ผู้สอนได้แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 – 6 คน
ในแต่ละกลุ่มผู้เรียนละมีความสามารถทางด้านการเขียนคละกัน โดยให้ผู้เรียนที่มีความสามารถ
การเขียนทีม่ ากทีส่ ดุ ในกลุม่ เป็นหัวหน้ากลุม่ คอยช่วยเหลือ แนะน�ำ ตรวจเช็คงานเขียนของผูเ้ รียนทีม่ ี
ความสามารถทางด้านการเขียนน้อยกว่าขณะทีท่ ำ� งานปฏิบตั ิ ท�ำให้ผเู้ รียนทีม่ คี วามสามารถน้อยกว่าได้
เห็นแนวทางการพัฒนาทักษะการเขียนของตนและมีความมัน่ ใจในการใช้ภาษามากขึน้ ในขณะเดียวกัน
ผู้สอนเป็นผู้สังเกตการณ์และคอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียน พบว่า ความตึงเครียดภายในชั้นเรียน
ลดลง เนื่องจากผู้เรียนไม่ต้องวิตกกังวลว่าผู้สอนจะคอยจับผิดหรือต�ำหนิตอนเมื่อท�ำงานผิดพลาด
และผู้เรียนมีอิสระในการวางแผนและท�ำงานของตนเองหรืองานกลุ่ม
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบงานปฏิบัติ เป็นกิจกรรมที่มีขั้นตอนและเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนภาษาผ่านสื่อได้จริง และผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิบัติงานด้วย
ตนเอง ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดของวิลลิส (Willis. 1996 : p. 56-58) และเอลลิส (Ellis. 2003 : p.
244 – 262) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ โดยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นเตรียมงานปฏิบัติ (Pre-task) เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนได้แจ้งให้ผู้เรียนได้ทราบจุด
ประสงค์ของชิ้นงาน ผู้สอนได้เตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในด้านค�ำศัพท์หรือวลีและรูปแบบ
โครงสร้างทางภาษา  โดยให้ผู้เรียนศึกษาจากใบงานและระดมสมองกันเพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ วลีและ
รูปแบบโครงสร้างทางภาษาทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับงานปฏิบตั ิ หลังจากนัน้ ให้ผเู้ รียนเขียนงานลงในผังความคิด
(Mind Mapping) เป็นความคิดรวบยอด ก่อนจะลงมือปฏิบัติงานเขียนจริง ทั้งนี้จากการสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนพบว่าในขั้นตอนนี้ ผู้เรียนยังไม่มีความรู้ในเรื่องของค�ำศัพท์ วลี และโครงสร้าง
ภาษาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ก�ำหนด รวมถึงยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ภาษาและแสดงความคิดเห็น
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แบบเน้นงานปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี

จึงท�ำให้ใช้เวลาในขั้นตอนนี้นานกว่าที่ก�ำหนดไว้ จึงปรับกิจกรรมเดี่ยวให้เป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เวลา
กระชับมากขึ้น พบว่าผู้เรียนมีความมั่นใจในการตอบค�ำถามและแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เนื่องจาก
ผูเ้ รียนได้มปี ฏิสมั พันธ์ ได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์กนั และได้ชว่ ยเหลือซึง่ กันและกัน
2.2 ขั้นระหว่างปฏิบัติงาน (During-task) เป็นขั้นที่ผู้เรียนน�ำเนื้อหาที่เขียนสรุปลงในผัง
ความคิด (Mind Mapping) มาเขียนจริง โดยเน้นที่เนื้อหาในการสื่อความหมายมากกว่าความถูกต้อง
ของภาษา ซึง่ อาจเป็นงานเดีย่ ว งานคู่ หรืองานกลุม่ โดยผูส้ อนคอยให้ความช่วยเหลือในขณะทีผ่ เู้ รียน
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ให้ผู้เรียนได้พยายามใช้ความรู้ความสามารถสร้างสรรค์งานปฏิบัติด้วย
ตนเอง ผู้สอนได้สังเกตว่า เมื่อผู้เรียนลงมือท�ำงานปฏิบัติ ผู้เรียนต้องน�ำความรู้ที่ตนเองมีมาใช้ในงาน
ปฏิบตั ิ แต่เมือ่ พบว่าความรูท้ ตี่ นเองมีนนั้ ไม่เพียงพอทีจ่ ะเขียนให้เนือ้ เรือ่ งออกมาสมบูรณ์ได้ ผูเ้ รียนได้
พยายามค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งจากหนังสือเรียนและบทความในอินเตอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของหมิน (Min, 2014 : p. 182 – 186) และวิลลิส (Willis, 1996 : p. 137) ว่าการ
เรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่าผู้เรียนบาง
คนที่ท�ำงานปฏิบัติเสร็จแล้วได้ช่วยเหลือและให้ค�ำแนะน�ำแก่เพื่อนที่ยังท�ำงานปฏิบัติไม่เสร็จอีกด้วย
หลังจากนั้นปฏิบัติงานเขียนเสร็จ ให้ผู้เรียนจับกลุ่ม 5 – 6 คน เพื่อช่วยกันตรวจสอบแก้ไขงานปฏิบัติ
ผู้สอนสังเกตได้ว่าในแต่ละกลุ่ม ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่มเป็นอย่างดีและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน หลังจากผู้เรียนผลิตงานเขียนเสร็จแล้ว ให้ผู้เรียนบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและ
วิธีแก้ไขลงในแบบบันทึกการเรียนรู้งานปฏิบัติ จากนั้นผู้เรียนรายงานผลการท�ำงานปฏิบัติเป็นกลุ่ม
กลุม่ ละ 5 - 6 คน และให้ผเู้ รียนเปรียบเทียบผลการท�ำงานปฏิบตั ขิ องแต่ละกลุม่ จากการสังเกตพบว่า
ในการรายงานผลของหัวข้อแรก ผูเ้ รียนเกิดความสับสนและมีความยุง่ ยากในการเปรียบเทียบ เนือ่ งจาก
ต้องวิเคราะห์ผลของกลุ่มเพื่อน 11 กลุ่มในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ใช้เวลาในการเปรียบเทียบผลงาน
ปฏิบัติในแต่ละกลุ่มนานเกินไป ผู้สอนจึงปรับในครั้งต่อไปโดยให้ออกมารายงานทีละ 2 - 3 กลุ่ม
เพื่อให้เวลากระชับขึ้นและให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในส่วนต่าง ๆ และเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น
ในแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน
2.3 ขั้นหลังปฏิบัติงาน (Post-task) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
2.3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา  (Language analysis) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้ร่วมกัน
วิเคราะห์รปู แบบโครงสร้างภาษาและแก้ไขส่วนทีบ่ กพร่อง โดยผูส้ อนได้เตรียมรูปแบบการใช้ภาษาทีไ่ ม่
ถูกต้องจากการรายงานของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม มาให้ร่วมกันวิเคราะห์ และแจกใบความรู้หลักการใช้
ภาษาทีถ่ กู ต้อง ผูเ้ รียนจะได้วเิ คราะห์ดา้ นการสะกดค�ำและเลือกใช้คำ� ศัพท์ การใช้ไวยากรณ์ และการใช้
เครื่องหมายวรรคตอน ที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง จึงท�ำให้ผู้เรียนได้ทบทวนและเรียนรู้ รับทราบถึงปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ในงานเขียนของตน เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษให้แม่นย�ำและ
79

◆ วัชราภรณ์

เกตุช้าง ฬิฏา สมบูรณ์ ภัทรปภา หาญวานิช ◆

ถูกต้องมากขึ้นในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป
2.3.2 ขั้นฝึกใช้ภาษา (Practice) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้รูปแบบโครงสร้าง
ภาษาที่ฝึกวิเคราะห์หลังจากทบทวนไปแล้ว โดยการเขียนภาษาอังกฤษในหัวข้อของแต่ละแผนการ
เรียนรูอ้ กี ครัง้ หนึง่ เป็นงานเดีย่ วทีไ่ ม่จำ� กัดเวลาในการปฏิบตั งิ าน ขณะทีป่ ฏิบตั งิ านผูเ้ รียนสามารถปรึกษา
เพื่อนร่วมชั้นและผู้สอน ท�ำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกกดดัน มีอิสระในการเขียนภาษาอังกฤษ รู้สึกมั่นใจใน
การใช้ภาษามากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนและผู้สอน เขียนได้คล่องแคล่วมากขึ้นและเกิดความ
ถูกต้องมากขึ้น
2.3.3 ขั้นติดตามผล (Follow-up) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้รับผลงานที่ตรวจแล้วคืน
และได้รบั ทราบการประเมินและข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของตัวเองจากการตรวจงานของ
ผู้สอน จากนั้นผู้เรียนและจดบันทึกสิ่งที่ได้พัฒนาและอุปสรรคปัญหาของตนเองลงในแบบบันทึกการ
เรียนรูง้ านปฏิบตั หิ ลังจากเรียนจบในแต่ละแผนการเรียนรู้ เพือ่ การปรับปรุงให้ปฏิบตั งิ านได้ราบลืน่ และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นในครั้งต่อไป
3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบงานปฏิบัติ ได้มีการก�ำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจน ผู้เรียนจึงพยายามท�ำงานปฏิบัติให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ อีกทัง้ ผูเ้ รียนได้มโี อกาสปฏิบตั งิ านด้วยตนเองและฝึกทักษะการเขียนทีม่ เี น้นการน�ำ
ภาษาไปใช้สอื่ สารได้จริง ผูเ้ รียนจึงได้ฝกึ ใช้ภาษาในสถานการณ์ทสี่ อดคล้องกับชีวติ จริงของผูเ้ รียน รวม
ถึงแก้ไขปัญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างปฏิบตั งิ าน และมีผลงานปรากฏให้เห็น ซึง่ ผูเ้ รียนสามารถเขียน
ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีการเรียบเรียงเนือ้ ความได้อย่างสอดคล้องกันมากขึน้ ผูเ้ รียนมี
ความมัน่ ใจในการใช้ภาษาและแสดงความคิดเห็นมากขึน้ เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และท้าทาย
ระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแคนดริน (Candlin, 1987 : p. 1-19) วิลลิส (Willis, 1996 :
p. 137) และกาญจนา แก้วสี (2555 : หน้า 66) ได้กล่าวถึงการเรียนภาษาผ่านงานปฏิบตั ไิ ว้วา 
่ เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้รูปแบบภาษาด้วยตนเอง ได้ใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้อย่างเป็น
ธรรมชาติและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อปฏิบัติงานเขียนมากขึ้น ฝึกแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเห็นประโยชน์ของงานปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็น
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันอีกด้วย
4. เนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ เนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนได้เลือกมาใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้นั้น เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้เรียน เหมาะสมกับวัยและความ
สนใจของผู้เรียน และผู้สอนได้ใช้สื่อจริง (Authentic materials) ในบางหัวข้อ เช่น หัวข้อ “เฟซบุ๊ก
หรืออินสตาแกรม” (Facebook or Instagram) ผู้วิจัยอนุญาตให้ผู้เรียนได้เปิดใช้แอปพลิเคชั่น
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ดังกล่าวระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเปรียบเทียบทั้งสองแอปพลิเคชันดังกล่าว
ในแง่มมุ ต่าง ๆ รวมถึงผูเ้ รียนสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมจากอินเตอร์เน็ตได้ จากการสังเกตพบว่า ผูเ้ รียน
มีความสุข รูส้ กึ สนุกสนานในการปฏิบตั งิ าน และสนใจในการปฏิบตั งิ านเขียนเรียงความในหัวข้อต่าง ๆ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว พบเห็นได้ง่าย สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจ�ำวัน
และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันได้ ช่วยเอื้อให้ผู้เรียนทราบและเข้าใจความหมายของ
ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อได้ง่ายขึ้น อีกทั้งผู้สอนได้เรียงล�ำดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก เพื่อให้ผู้เรียน
รู้สึกท้าทายกับงานปฏิบัติ และเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ รวมถึงมีความมั่นใจในการใช้ภาษามากขึ้น
นอกจากนีใ้ นงานเขียนของผูเ้ รียน ผูส้ อนได้เน้นการสือ่ ความหมายทีส่ มบูรณ์มากกว่ารูปแบบของภาษา
ในครั้งที่ 1-4 ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อผู้เรียนเขียนสื่อความหมายได้สมบูรณ์ขึ้น ผู้สอนก็ได้
เริ่มเน้นความถูกต้องของภาษาร่วมด้วย จากผลการวิเคราะห์การประเมินตนเองด้านการเขียนภาษา
อังกฤษและผลการวิเคราะห์การประเมินชิ้นงานการเขียนภาษาอังกฤษในครั้งที่ 5-6 พบว่าผู้เรียน
มีความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกันทัง้ ในการประเมินทีผ่ เู้ รียน
และประเมินตนเองและผู้สอนประเมินผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับสกีน (Skehan. 1996 ; อ้างถึงใน
Ellis. 2003 : p. 4) และวิลลิส (Willis. 1996 : p. 23) ที่กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้โดยเน้นงาน
ปฏิบัติว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการผลิตชิ้นงานที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง โดยเน้น
การสือ่ ความหมายมากกว่ารูปแบบของภาษา และมีการประเมินผลงานอีกด้วย ควรด�ำเนินขัน้ ตอนตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนภาษาที่มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. เนือ้ หาทีใ่ ช้ควรเกีย่ วข้องกับชีวติ จริงของผูเ้ รียนมากทีส่ ดุ และเป็นสิง่ ทีผ่ เู้ รียนสนใจ จะช่วย
เพิม่ แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการเขียน นอกจากนัน้ ผูส้ อนควรให้โอกาสผูเ้ รียนได้มอี สิ ระใน
เลือกหัวข้อในการเขียนเรียงความด้วยตนเองในกรอบเนื้อหาที่ก�ำหนดไว้ เพื่อผู้เรียนจะได้แสดง
ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่
2. ควรให้ผเู้ รียนทีเ่ รียนอ่อนเรียนซ่อมเสริมก่อนทีจ่ ะเริม่ เขียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้มคี วามเข้าใจ
ในเนื้อหาและสามารถเขียนได้ดีขึ้น และหลังจากที่ท�ำงานปฏิบัติเสร็จแล้ว ในขั้นหลังปฏิบัติงานผู้สอน
ควรสรุปโครงสร้างภาษาให้ผู้เรียนได้เข้าใจอย่างชัดเจนทุกคน และเพิ่มแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน
และทบทวนสิ่งที่เรียนได้แล้ว
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3. ในกรณีทชี่ นั้ เรียนมีผเู้ รียนทีม่ คี วามแตกต่างด้านความสามารถทีค่ อ่ นข้างมาก ควรใช้ใบงาน
ทีเ่ หมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รียน โดยมีใบงาน 2 ชุด ส�ำหรับคนทีเ่ รียนเก่งและเรียนอ่อน ควรให้
ผูเ้ รียนประเมินความสามารถของตนเองและเลือกใบงานด้วยตนเอง เพือ่ ให้ผเู้ รียนทีเ่ รียนเก่งได้พฒ
ั นา
ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มทีแ่ ละช่วยซ่อมเสริมคนทีเ่ รียนอ่อนด้วยใบงานทีไ่ ม่ยากจนเกินไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติที่มีต่อพัฒนาการ
ทักษะอื่นๆ เช่น ทักษะการฟังและทักษะการพูด
2. ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีอื่น ๆ ที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
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