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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   
  การศึกษาค้นคว้างานวิจัย เรื่องผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติที่มี ต่อ
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุตะบํารุงพิทยาคาร 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
 2.1 เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 2.1.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ  

 1) คุณภาพผู้เรียน ช่วงช้ันที่ 3 
 2) สาระการเรียนรู้ 
 3) มาตรฐานการเรียนรู้ 
 4) กระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 2.1.2  หลักสูตรสถานศกึษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
  1) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  
  2) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  3) หน่วยการเรียนรู้รายปี 
 2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ 

 1) ความหมายของงานปฏิบัติ 
 2) รูปแบบของงานปฏิบัติ 
 3) กระบวนการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ 
 4) ความแตกต่างของขั้นตอนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ 3Ps และ TBL 
 5) ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ 

 2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเขียนภาษาอังกฤษ 
 1) ความหมายของการเขียน 
 2) วัตถุประสงค์ของการเขียน 
 3) องค์ประกอบของการเขียน 
 4) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเขียน 
 5) ระดับการสอนเขียน 
 6) เกณฑ์การประเมินการเขียน 

 2.1.5 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  1) ความหมายของความพึงพอใจ 
  2) วิธีการสร้างความพึงพอใจในการเรียน 
  3) การประเมินความพึงพอใจ 
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2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   2.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
 2.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
  
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
  2.1.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษายึดแนว
ปฏิบัติในการจัดการศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้ เ รียนได้เรียนรู้ครบ 8 กลุ่มสาระ ซึ่งกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์และสร้างศักยภาพใน
การคิดและการทํางานอย่างสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเกิดความมั่นใจในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ 
รวมท้ังเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ และเมื่อจบช่วงช้ันที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3) 
ผู้เรียนต้องมีคุณภาพ ดังต่อไปนี้  
    1) คุณภาพของผู้เรียน ช่วงช้ันที่ 3 (จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3) 
    หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กําหนดให้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็น
สาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ และสร้างศักยภาพในการคิดและการทํางานอย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการเรียน
ภาษาต่างประเทศ ช่วยให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเกิดความมั่นใจในการที่จะสื่อสารกับ 
ชาวต่างประเทศ รวมท้ังเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ โดยยังคงความภาคภูมิใจ
ในภาษาและวัฒนธรรมไทย 
    การที่จะทําให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพได้ตามที่คาดหวังดังกล่าว หลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานได้กําหนดองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ผู้เรียนพึงมี
เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12  ปีแล้ว ไว้เป็นกรอบดังน้ี 
      (1) เข้าใจและใช้ภาษาต่างประเทศแลกเปลี่ยนนําเสนอข้อมูลข่าวสาร สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึกนึกคิดและความคิดรวบยอด โดยใช้นํ้าเสียงท่าทางใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

       (2) มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อเรื่อง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์กับบุคคล เวลาว่าง 
และสวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ 
สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภายในวงศัพท์ประมาณ 2,100–2,250 คํา (คําศัพท์ที่
เป็นนามธรรมมากข้ึน)  

       (3) ใช้ประโยคผสม (compound sentence) และประโยคซับซ้อน (complex 
sentence) ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
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     (4) อ่าน เขียนข้อความท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการท่ีมีตัวเช่ือมข้อความ (discourse markers)   

       (5) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมทางภาษาและชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษาตามบริบทของข้อความท่ีพบในแต่ละระดับช้ัน 

      (6) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  สืบค้นข้อมูลความรู้ใน
วิชาอ่ืนๆ ที่เรียนตามความสนใจและตามระดับช้ัน 

       (7) ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษท้ังในและนอกโรงเรียน เพ่ือการแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ือง หาความเพลิดเพลินและเป็นพ้ืนฐานในการทํางานและประกอบอาชีพ 
    2) สาระการเรียนรู้ 
    สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หมายถึง องค์ความรู้ที่เป็นสากลสําหรับผู้เรียน
ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังน้ี 
    สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  (communication)  หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือทําความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อมูล  ข่าวสาร  แสดงความคิดเห็น เจตคติ อารมณ์ และความรู้สึก 
ในเรื่องต่างๆ ทั้งที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียน   
   สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  (cultures)  หมายถึง ความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ พฤติกรรมทางสังคม ค่านิยม และความเช่ือที่แสดงออกทางภาษา 
   สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน (connections) 
หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ที่สัมพันธ์กับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน  
   สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก (communities) หมายถึง 
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในชุมชน เป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  และเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 
    3) มาตรฐานการเรียนรู้ 
    สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร           
    มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และนําความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ   
    มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร 
แสดงความรู้สึก และความคิดเห็น โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม เพ่ือการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต      
    มาตรฐาน ต 1.3 เข้าใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารข้อมูล ความคิดเห็น 
และความคิดรวบยอดในเร่ืองต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ 
    สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม   
    มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา และนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
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    มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
   สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
    มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตน   
    สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
    มาตรฐาน ต 4.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม  
    มาตรฐาน ต 4.2 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื ่องมือในการเรียนรู้ 
การศึกษาต่อการประกอบอาชีพ การสร้างความร่วมมือ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

   4) กระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ ผู้สอนต้องรู้ความแตกต่าง
ระหว่างเทคนิคการสอน วิธีสอน และแนวคิด ทฤษฎี ซึ่งเป็นที่มาของวิธีสอนแบบต่างๆ เพ่ือเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ของคําทั้งสามตามระดับช้ัน วิธีสอนบางวิธีเป็นที่นิยมใช้กันอยู่นาน บางวิธีถูกนํามาใช้
เพียงช่วงเวลาหน่ึง แล้วก็เสื่อมความนิยมไป การท่ีวิธีสอนแต่ละวิธีไม่ได้รับความนิยมต่อเน่ือง มิใช่
เพราะมีความล้มเหลวในการปฏิบัติจริง แต่มีสาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงด้านแนวคิด ทฤษฎี 
การเรียนรู้ด้านจิตวิทยา ด้านภาษาศาสตร์ และด้านการศึกษา 
   แนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดในยุค
สมัยต่างๆ ของนักปรัชญา นักจิตวิทยา และนักภาษาศาสตร์ ซึ่งมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางใน 
การจัดการเรียนการสอนภาษาที่ได้พัฒนาไปหลายรูปแบบตามยุคสมัย จนถึงแนวการสอนภาษา 
เพ่ือการสื่อสาร ที่มีลักษณะเด่นชัด คือ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   
   การจัดการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร มุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้ที่มีการฝึกปฏิบัติ มีการนําภาษาไปใช้ได้จริงตามหน้าที่ของภาษาในการสื่อ
ความหมาย โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตจริง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ภาษาให้
เหมาะสมกับสภาพสังคม ดังน้ันการจัดกระบวนการเรียนรู้  มุ่งให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกใช้ภาษาให้มาก 
และให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีอยู่หลากหลาย ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  ผู้สอนจึงควรเลือกใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ต่างๆ (learning strategies) ที่เหมาะสม
กับวัย และระดับช้ันของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีลีลาการเรียน (learning styles) เป็นของตนเอง  
กลยุทธ์การเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ กลยุทธ์ในการสื่อสาร ทักษะการจํา ทักษะการถาม การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การประเมินตนเอง การวางแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง  
การใช้วิธีเรียนแบบต่างๆ การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นต้น ได้เหมาะสมกับตนเองตามระดับช้ัน 
    ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า วิธีสอนใดเป็นวิธีที่
ดีที่สุดและสมบูรณ์แบบที่สุด เพราะแต่ละวิธีต่างก็มีจุดดีและจุดด้อย ดังน้ัน ผู้สอนจึงจําเป็นต้อง
ศึกษาวิวัฒนาการของทฤษฎี การเรียนรู้ และวิธีสอน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจ เข้าใจเหตุผล
และมองเห็นความจําเป็นในการที่จะต้องปรับเปล่ียน  และประยุกต์วิธีสอนของตนเพ่ือสามารถเลือก
วิธีสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน และจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนภาษาในแต่ละระดับช้ัน ทําให้ 
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การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และเกิด
ศักยภาพสูงสุดตามความสามารถของแต่ละคน  
   จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ภาษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีองค์ความรู้ในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ต่างๆ โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสําคัญตามแนวการสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกการใช้ภาษาที่นําไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งครูผู้สอนสามารถ
เลือกใช้เทคนิค วิธีสอน หรือแนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน เพ่ือให้เกิด
ศักยภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  
  2.1.2 หลักสตูรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2  
 โรงเรียนสุตะบํารุงพิทยาคารจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และได้จัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาที่คํานึงถึงความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน ซึ่งจะกล่าวถึงประเด็นหลัก
ของหลักสูตรเพียงบางส่วนที่เก่ียวข้องกับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังน้ี 
    1) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  
     ใช้ภาษา นํ้าเสียง และท่าทางสื่อสารตามมารยาทสังคม และภาษาในการสื่อสาร 
โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัคร และ
ให้ข้อมูลความช่วยเหลือ และบริการผู้อ่ืน ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงคํา วลี 
สํานวนง่ายๆ ประโยค คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา คําอธิบาย ข้อความ ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆ 
ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอนเป็น
ถ้อยคําของตนเองในรูปแบบต่างๆ ด้วยการเขียนแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ความรู้สึก
เก่ียวกับประสบการณ์ของตนเอง ข่าวสาร เหตุการณ์สําคัญต่างๆ ในชีวิตประจําวัน ท้องถิ่นและสังคม 
ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การทํางาน เทคโนโลยี งานประเพณี วันสําคัญของชาติ ศาสนา
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาเป็น
เคร่ืองมือแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
    2) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งอิงจาก
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีรหัสมาตรฐานช่วงช้ันที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
27 มาตรฐาน ดังน้ี 
   มาตรฐาน ต 1.1 ได้แก่ ต 1.1.1, ต 1.1.2, ต 1.1.3, ต 1.1.4 
  มาตรฐาน ต 1.2 ได้แก่ ต 1.2.1, ต 1.2.2, ต 1.2.3, ต 1.2.4 
  มาตรฐาน ต 1.3 ได้แก่ ต 1.3.1, ต 1.3.2, ต 1.3.3, ต 1.3.4 
  มาตรฐาน ต 2.1 ได้แก่ ต 2.1.1, ต 2.1.2 
  มาตรฐาน ต 2.2 ได้แก่ ต 2.2.1, ต 2.2.2, ต 2.2.3, ต 2.2.4, ต 2.2.5 
  มาตรฐาน ต 3.1 ได้แก่ ต 3.1.1, ต 3.1.2 
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  มาตรฐาน ต 4.1 ได้แก่ ต 4.1.1, ต 4.1.2 
   มาตรฐาน ต 4.2 ได้แก่ ต 4.2.1, ต 4.2.2, ต 4.2.3, ต 4.2.4 
 
 

    3) หน่วยการเรียนรู้รายปี 
    หลักสูตรสถานศึกษาแบ่งหน่วยการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 160 ช่ัวโมง ไว้ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  หน่วยการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ช่ือเร่ือง 
จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

รวม 

1 Personal 
information 

1.Profile 
2.What do you like? 
2.Myself 

4 
4 
4 

12 

2 House  1.Where is your 
house? 
2.Rooms in the 
house 
3.My bedroom 

4 
 
4 
 
6 

14 

3 Relation with 
other people 

1.Famous person 
2.What does Jack 
look like? 
3. My best friend 

6 
8 
 
6 

20 

4 Future 1.What do you do? 
2.My future 

6 
8 

14 

5 Food and drink 1.At a restaurant 
2.How to make 
sandwich? 
3.My favorite food 
4.Birthday party 

8 
4 
 
4 
4 

20 

รวมภาคเรียนที่ 1 80 
ช่ัวโมง 

6 Life at home   1.My family 
2.My daily routine 
3.Favorite pet 

6 
8 
4 

18 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

    

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ช่ือเร่ือง 
จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

รวม 

7 Free time 1.I love Sundays 
2.What does Mario 
do in his free time? 
3.Favorite pastimes 

4 
4 
 
6 

14 

8 Places 1.Where do you live? 
2. Bangkhla 
3.My school 

4 
6 
8 

18 

9 Travel 1.Holidays 
2.I am going to 
Chiangmai. 
3.Loy Krathong 
festival 

8 
6 
 
6 

20 

10 Health 1.I have a headache 
2.Have you had 
medicine? 

4 
6 

10 

รวมภาคเรียนที่ 2 80 
ช่ัวโมง 

รวมรายปีทั้งหมด 160 
ช่ัวโมง 

 
  2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ 
  การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-Based Learning-TBL) เป็นการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้เพ่ือใช้ภาษาในการสื่อสาร ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติผ่านการลงมือ
ทํางานปฏิบัติด้วยตนเอง ส่งเสริมผู้เรียนให้นําความรู้และประสบการณ์ทางภาษาที่มีอยู่เดิมมาปรับใช้
ในการทํางานพร้อมกับการที่ได้เรียนรู้รูปแบบภาษา คําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างไวยากรณ์ใหม่ๆ 
เพื่อนําไปใช้ในการทํางานปฏิบัติให้เสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับแนวคิด
เก่ียวกับการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติของนูนัน (Nunan, 2004, p. 1) ซึ่งกล่าวไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เน้น
ให้ผู้เรียนใช้ภาษาเป้าหมายเพ่ือสื่อสาร โดยมีการเลือกเนื้อหาและกําหนดสถานการณ์ในการเรียนรู้
จากเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง เช่ือมโยงการเรียนภาษาในห้องเรียนกับภาษาที่ใช้จริงนอกห้องเรียน 
จากการลงมือทํางานปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเอง  
ซึ่งความหมายของงานปฏิบัติ รูปแบบ กระบวนการเรียนรู้ และประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นงานปฏิบัติ มีดังน้ี 
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   1) ความหมายของงานปฏิบัติ 

   คําจํากัดความของงานปฏิบัติจากเอกสารด้านการสอนและวิจัยมีหลายมิติ เช่น มิติ
ด้านความครอบคลุมของงานปฏิบัติ (scope) มิติด้านมุมมอง (perspective) มิติด้านการใช้ในชีวิตจริง 
(authenticity) มิติด้านทักษะทางภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (linguistic skills) มิติทางกระบวนการ
จิตวิทยาในการปฏิบัติงาน (psychological processes) และมิติด้านผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน 
(outcome) เอลลิส (Ellis, 2003, pp. 4-5) ได้สรุปคําจํากัดความของงานปฏิบัติจากหลายมิติ ดังน้ี 
   บรีน (Breen, 1989; cited in Ellis, 2003, p. 4) กล่าวว่างานปฏิบัติคือแผน 
การทํางานที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสาร โดยเน้นการสื่อ
ความหมายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  
  ลอง (Long, 1985; cited in Ellis, 2003, p. 4) กล่าวว่างานปฏิบัติคือช้ินงานที่
สร้างข้ึนโดยมีเป้าหมายในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กับงาน
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เช่น การเขียนใบเสร็จ จดหมาย กรอกแบบฟอร์มต่างๆ  
  ริชาร์ด, แพลท และเวเบอร์ (Richards, Platt & Weber, 1985; cited in Ellis, 
2003, p. 4) กล่าวว่างานปฏิบัติคือกิจกรรมที่ใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อปฏิบัติงานให้สําเร็จโดย
สมบูรณ์ ครุกส์ (Crookes, 1986; cited in Ellis, 2003, p. 4) ให้คํานิยามของงานปฏิบัติไว้ว่า
เป็นช้ินงานหรือกิจกรรมที่มีการกําหนดวัตถุประสงค์และแผนการทํางานปฏิบัติ     
  พราบู (Prabhu, 1987; cited in Ellis, 2003, p. 4) ให้คํานิยามของงานปฏิบัติไว้
ว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์จากการนําเสนอข้อมูลผ่านกระบวนการคิด 
  นูนัน (Nunan, 1989; cited in Ellis, 2003, p. 4) ให้คํานิยามของงานปฏิบัติไว้ว่า
เป็นงานปฏิบัติเพ่ือการสื่อสาร มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กันโดยใช้ภาษาเป้าหมาย และเน้นการสื่อ
ความหมายมากกว่ารูปแบบของภาษาในการทํางานปฏิบัติให้ได้ช้ินงานที่สมบูรณ์ 
  สเกฮาน (Skehan, 1996; cited in Ellis, 2003, p. 4) กล่าวถึงงานปฏิบัติว่าคือ
กิจกรรมที่ให้ความสําคัญกับการสื่อความหมายก่อน โดยคัดเลือกเนื้อหาที่สัมพันธ์กับความเป็นจริงใน
ชีวิต และมีการประเมินผลงานของผู้เรียน 
  ลี (Lee, 2000; cited in Ellis, 2003, p. 4) กล่าวถึงงานปฏิบัติว่าคือกิจกรรม 
การเรียนที่มีการกําหนดวัตถุประสงค์ โดยเน้นให้ผู้เรียนสร้างปฏิสัมพันธ์กันในขณะทํางานปฏิบัติ 
และส่งเสริมให้ใช้ภาษาเป้าหมายในการสื่อความหมาย  
  ไบเกท, สเกฮาน และสเวน (Bygate, Skehan & Swain, 2001; cited in Ellis, 2003, 
p. 5) กล่าวว่างานปฏิบัติคือกิจกรรมท่ีต้องการให้ผู้เรียนใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยเน้น 
การสื่อความหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้  
   นอกจากน้ียังมีผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษหลายท่านให้ความหมายของ
งานปฏิบัติ (task) ไว้ดังน้ี 
  นูนัน (Nunan, 2004, p. 4) ให้ความหมายของงานปฏิบัติว่าเป็นช้ินงานที่ผู้เรียน
ต้องทําความเข้าใจ เรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้ภาษาเป้าหมายในการสร้างปฏิสัมพันธ์ ให้ความสนใจกับ
ความรู้ด้านไวยากรณ์เพ่ือสื่อความหมาย นอกจากน้ันงานปฏิบัติควรระบุเป้าหมายความสําเร็จของ
ช้ินงานเมื่อสิ้นสุดการทํางาน และควรให้โอกาสผู้เรียนในการสื่อสารต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
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   วิลลิส (Willis, 1998, p. 23) ให้ความหมายของงานปฏิบัติว่าคือกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนใช้ภาษาโดยมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ   
  เอลลิส (Ellis, 2003, p. 16) ให้ความหมายของงานปฏิบัติไว้สรุปได้ว่าเป็นแผนงาน
ที่ให้ผู้ เรียนทํางานปฏิบัติเพ่ือให้ได้ช้ินงานที่สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ โดยเน้นการสื่อ
ความหมายและกระบวนการคิดในการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารจริง ซึ่งมีการประเมินช้ินงานที่สมบูรณ์ด้วย 
  จากความหมายของงานปฏิบัติข้างต้น สรุปได้ว่างานปฏิบัติหมายถึงช้ินงานหรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาเป้าหมายในการสื่อสาร เพ่ือให้ได้ช้ินงานที่สมบูรณ์โดยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

    2) รูปแบบของงานปฏิบัติ 
  รูปแบบของงานปฏิบัติมีหลากหลาย ซึ่งวิลลิส (Willis, 1998, pp. 26-27) ได้เสนอ
รูปแบบของงานปฏิบัติไว้ 6 ประเภท ดังน้ี 
    (1) การจัดทํารายการ (listing) มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนอธิบายความคิด โดยมี
กระบวนการระดมสมอง (brainstorming) โดยทํางานเป็นคู่หรือกลุ่มและค้นหาความจริง (fact-
finding) จากเพ่ือนหรือผู้อ่ืน หรือจากหนังสือ  
   (2) การเรียงลําดับและการจัดประเภท (ordering and sorting) ประกอบด้วย 
4 ขั้นตอนคือ การลําดับเหตุการณ์ การเรียงหัวข้อ การจัดกลุ่ม และการแบ่งประเภท เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่มีการจัดลําดับหรือจัดกลุ่ม 
   (3) การเปรียบเทียบ (comparing) เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกัน
จากแหล่งต่างกัน เพ่ือหาความเหมือน และความแตกต่าง 
   (4) การแก้ปัญหา (problem solving) คือการให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถ 
และเหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่กําหนดหรือเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งใช้
วิธีการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา 
   (5) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (sharing personal experiences) เป็น 
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตประจําวันกับบุคคลอ่ืนอย่างอิสระ 
   (6) งานสร้างสรรค์ (creative tasks) เป็นงานปฏิบัติเกี่ยวกับโครงงาน ฝึก
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการจัดการและการทํางานกลุ่มเป็นสิ่งสําคัญ มีการนําเสนอผลงาน ซึ่ง
สามารถบูรณาการงานปฏิบัติประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตจริง  
เพ่ือสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจ   
   สรุปได้ว่า รูปแบบงานปฏิบัติทั้ง 6 ประเภทเป็นงานปฏิบัติที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ใช้ภาษาเป้าหมายเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์จริง ซึ่งสามารถนําความรู้เดิมกับความรู้ใหม่มาปรับใช้ 
ในแต่ละสถานการณ์อย่างเหมาะสม โดยเน้นกระบวนการคิด และการสื่อความหมายผ่านการปฏิบัติงาน 
ที่หลากหลาย นอกจากน้ีผู้เรียนยังได้ฝึกทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยกันคิดสร้างสรรค์งาน
ปฏิบัติ และฝึกการแก้ปัญหาต่างๆ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
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  3) กระบวนการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ 
   การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ใช้และเรียนรู้ภาษาในสถานการณ์จริงจากการทํากิจกรรมโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสําคัญใน 
การทํางานเน้นความหมายในการสื่อสาร (meaning) มากกว่ารูปแบบภาษา (form) เพ่ือให้บรรลุผล
สําเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้ และปรากฏเป็นช้ินงานหรือผลงานให้เห็น  
    ในกระบวนการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติน้ันวิลลิส (Willis, 1998, pp. 40-41) ได้
กล่าวถึงบทบาทของครูไว้ว่าในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ครูเป็นผู้อํานวยความสะดวก 
โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเป็นคู่หรือกลุ่ม ใช้ภาษาเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน โดยมี
ครูเป็นผู้แนะนํา ครูมีส่วนร่วมในการกําหนดงาน ผู้เรียนต้องเข้าใจงานที่ต้องปฏิบัติ แม้ว่าผู้เรียนจะ
ทํางานปฏิบัติอย่างอิสระ ครูก็ยังคงมีส่วนในการควบคุมกิจกรรมเมื่อจําเป็น บทบาทของครูจะต่างไป
ตามวัตถุประสงค์ เช่น ตอนท้ายของกิจกรรมครูมีบทบาทเป็นผู้แนะนําด้านภาษา หรือให้แรงจูงใจ
โดยช้ีให้เห็นว่าผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายใดบ้างแล้ว หรือสรุปผลลัพธ์ที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ซึ่งใน
กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี 

   วิลลิส (Willis, 1998, pp. 38-64) ได้แบ่งขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติไว้ 3 ขั้นตอน คือ  
   (1) ขั้นก่อนปฏิบัติ (pre-task) ผู้สอนแนะนําเรื่องหรืองานที่จะมอบหมายให้
ผู้เรียนปฏิบัติจนเข้าใจก่อน เพ่ือคัดเลือกหัวข้อที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน 
นอกจากน้ียังต้องเตรียมตัวอย่างของงานปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ศึกษารูปแบบทางภาษา คําศัพท์ วลี หรือ
โครงสร้างประโยค และชี้แจงคําสั่ง วัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจตรงกันถึงสิ่งที่ต้อง
ปฏิบัติและผลงานที่ผู้สอนต้องการ 
     ก. การเตรียมการล่วงหน้า (advance preparation) เป็นการเตรียม
เก่ียวกับหัวข้อ งานปฏิบัติ เน้ือหา กิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนทํา และสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม  
     ข. การแนะนําหัวข้อ (introducing topic) เป็นการเกริ่นนํา และช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจหัวข้อหรือเรื่องที่จะเรียน 
     ค. การบอกเน้ือหาภาษา (identifying topic language) เป็นการช่วยให้
ผู้เรียนคิดคําศัพท์ วลี ที่ใช้ทํางานปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถก่อน 
เช่น การระดมความคิด   
     ง.  กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาก่อนทํางานปฏิบัติ (pre-task language activities) 
เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองจากการทํางานคู่หรือกลุ่ม เช่น แยกคําศัพท์หรือวลี 
เลือกคําที่ต่างจากพวก จับคู่วลีกับคําศัพท์ ระดมความคิดเขียนแผนผัง ต้ังคําถาม เป็นต้น โดยมีครู
คอยให้คําปรึกษา  
     จ. การให้คําแนะนําในการทํางานปฏิบัติ (giving task instructions) เป็น 
การสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนเข้าใจงานปฏิบัติที่จะให้ทําตรงกัน รวมทั้งวัตถุประสงค์และชิ้นงานที่
ต้องการ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถผลิตช้ินงานได้ตรงตามเป้าหมาย 
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     ฉ. การให้เวลาเตรียมการ (allowing preparation time) ให้เวลาผู้เรียน 
2-3 นาที ในการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการทําความเข้าใจคําสั่งในการทํางานปฏิบัติ ทั้งน้ี 
การกําหนดเวลาต้องดูความเหมาะสมของเนื้อหาด้วย 
   (2) ขั้นปฏิบัติงาน (task cycle) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
   ก. การดําเนินงานปฏิบัติ (task) ในขณะที่ผู้เรียนกําลังปฏิบัติงานอยู่ ผู้สอน
เป็นผู้คอยสังเกตการปฏิบัติงานอยู่ห่างพอสมควร เพ่ือลดความกังวลของผู้เรียน และเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนพยายามทํางานให้สําเร็จด้วยตนเองโดยไม่ต้องคอยขอความช่วยเหลือจากผู้สอน 
    ข. การวางแผนรายงาน (planning) คือครูช้ีแจงให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผน
รูปแบบการรายงาน เช่น รายงานเป็นคู่หรือกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และรูปแบบของ
การรายงานผลการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยให้ผู้เรียนเตรียมจัดหา
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการนําเสนอ ซึ่งครูกําหนดเวลาหรือความยาวของเนื้อหาในการรายงานผล
การปฏิบัติงาน และกําหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานของผู้เรียน เพ่ือให้แบ่งงานกันรับผิดชอบ 
   ค. การรายงาน (report) ผู้เรียนนําเสนอผลการปฏิบัติงานในชั้นเรียน 
หลังจากนั้นผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) สรุปและให้ข้อแนะนําต่างๆ เพื่อนําไปแก้ไข
หรือปรับปรุงต่อไป  
   (3) ขั้นการเรียนรู้รูปแบบภาษา (language focus) หลังจากผู้เรียนทํางาน
ปฏิบัติเสร็จ และรายงานผลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ภาษาที่ถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย 
2 ขั้นตอน ได้แก่ 
    ก. ขั้นวิเคราะห์ภาษา (analysis) ประกอบด้วย ความหมายของโครงเร่ือง 
ใจความสําคัญ โครงสร้าง และหน้าที่ทางภาษา คําหรือส่วนประกอบของคํา การแบ่งประเภทตาม
ความหมาย และการนําไปใช้   
    ข. ขั้นฝึกปฏิบัติ (practice) หลังจากที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเองแล้ว 
ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกฝนการใช้ภาษาที่ได้เรียนไป ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ภาษาที่
ถูกต้องเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนจดจําและใช้ภาษาได้ 
อย่างถูกต้อง   

  ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ งานปฏิบัติเป็น
องค์ประกอบที่สําคัญ อย่างไรก็ตามข้ันตอนในแผนการจัดการเรียนรู้โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 3 ขั้น ดังที่
เอลลิส (Ellis, 2003, p. 244-262) ได้แบ่งข้ันตอนไว้ ดังน้ี 
     (1) ขั้นเตรียมงานปฏิบัติ (pre-task) เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถ
ทํางานปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการ  
     (2) ขั้นระหว่างการปฏิบัติงาน (during-task) ประกอบด้วยคุณลักษณะ 2 ประการ คือ 
   ก. คุณลักษณะงานปฏิบัติ (task performance options) คือคุณลักษณะ
ต่างๆ ของงานปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้สอน
สามารถวางแผนการสอนล่วงหน้าได้ เช่น การกําหนดเวลา เน้ือหา การให้ข้อมูลกับนักเรียนใน
ระหว่างปฏิบัติงาน และการให้คําแนะนําเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและใช้ภาษาในการทํางานปฏิบัติ 
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  ข. คุณลักษณะทางด้านกระบวนการ (process options) คือขั้นตอนของ
การปฏิบัติงานที่มอบหมายให้สมบูรณ์  
    (3) ขั้นหลังปฏิบัติงาน (post-task) ให้ผู้เรียนรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อม
ทั้งประเมินผล ผู้สอนสรุปและให้คําแนะนําเพ่ือให้ผู้เรียนนํางานปฏิบัติไปปรับปรุงแก้ไข ใช้ภาษาให้
ถูกต้อง  
   เอสแตร์ และซานอน (Estaire & Zanon, 1994, pp. 20-52) ได้กล่าวถึงวิธีการนํา
กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่  
ขั้นเตรียมการ ขั้นทํางานปฏิบัติ ขั้นวิเคราะห์และประเมินผลหลังปฏิบัติงาน ดังน้ี 
     (1) ขั้นเตรียมการ (planning) ประกอบด้วย   
    ก. การเลือกหัวข้อเรื่องของงานปฏิบัติ (determining the theme) ผู้สอนควร
เลือกหัวข้อเรื่องที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และนําภาษาไปใช้ ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถจูงใจและ
เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 
    ข. การวางแผนช้ินงาน (planning the final task) หลังจากที่เลือกหัวข้อ
เร่ืองได้แล้ว ผู้สอนควรวางแผนเกี่ยวกับช้ินงาน ซึ่งเป็นผลงานของผู้เรียนหลังจากได้รับการเรียนรู้
แบบเน้นงานปฏิบัติ เมื่อผู้สอนคิดช้ินงานได้แล้ว ผู้สอนจะสามารถคิดกิจกรรมต่างๆ ที่จะมารองรับให้
ช้ินงานดังกล่าวเกิดเป็นรูปธรรมขึ้น 
    ค. การตั้งจุดมุ่งหมายของงานปฏิบัติ (determining unit objectives) 
ผู้สอนต้ังจุดมุ่งหมายของงานปฏิบัติตามช้ินงานที่วางแผนไว้ ซึ่งจุดประสงค์เหล่าน้ีสามารถเพิ่มเติมได้
ตลอดการเตรียมการ  
    ง. การระบุเน้ือหา (specifying content) ผู้สอนควรระบุเน้ือหาที่จําเป็นใน
การทํางานปฏิบัติทั้งข้อมูล คําศัพท์ และโครงสร้างไวยากรณ์ 
    จ. การวางแผนการดําเนินงาน (planning the process)  
    ฉ. การวางแผนการวัดและประเมินผล (planning evaluation) การประเมินผล
จะต้องทําอย่างต่อเน่ืองตลอดการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีผู้สอนควรตระหนักว่าการประเมินผลผู้เรียนควรทํา
ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดังน้ันการประเมินผลการทํางานปฏิบัติควรพิจารณาหลาย
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านผลงาน การเลือกอุปกรณ์การทํางาน การแก้ปัญหา หรือการทํางานร่วมกัน 
     (2) ขั้นทํางานปฏิบัติ (implementation) ผู้สอนควรสังเกตการปฏิบัติงานของ
ผู้เรียนและบันทึกสิ่งต่างๆท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียน 
    (3) ขั้นวิเคราะห์และประเมินผลหลังปฏิบัติงาน (posteriori analysis and 
reflection) ผู้สอนวิเคราะห์และประเมินผลหลังทํางานปฏิบัติ และควรวางแผนสําหรับงานช้ินต่อไปด้วย 

   จากกระบวนการเรียนรู้งานปฏิบัติดังกล่าว สรุปได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
งานปฏิบัติซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน่ืองจากช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาโดยใช้กิจกรรมเป็น 
สื่อการเรียนรู้และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้วางแผน 
การทํางาน คิดแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน และฝึกการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้เสนอแนะ
แนวทางการเรียนรู้หรือเป็นผู้ให้คําปรึกษาเพ่ิมเติมในด้านเน้ือหาเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทาง
ภาษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
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    (1) ขั้นก่อนทํางานปฏิบัติ (pre-task) เป็นการแนะนําเกี่ยวกับหัวข้อ และงาน
ปฏิบัติ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนในการปฏิบัติงานเขียนที่ได้รับมอบหมายให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ซึ่งสามารถทําได้ ดังน้ี 

    ก. ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ และขั้นตอนในการทํางานปฏิบัติ 
    ข. ผู้สอนอาจเน้นคําศัพท์ วลี หรือสํานวนที่จําเป็นในการทํางานปฏิบัติ 

     ค. ผู้สอนควรแบ่งการทํางานให้ชัดเจนว่างานปฏิบัติเป็นงานเด่ียว งานคู่ 
งานกลุ่ม หรืองานทั้งช้ันเรียน และจัดบรรยากาศให้เหมาะสมกับการทํางานปฏิบัติน้ันๆ 

    (2) ขั้นทํางานปฏิบัติ (task cycle) เป็นการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเขียนด้วย
ตนเอง ฝึกการใช้ภาษาโดยเน้นที่เน้ือหาในการสื่อความหมาย และฝึกเขียนเพ่ือใช้ในการส่ือสารจริง 
ซึ่งผู้สอนคอยให้ความช่วยเหลือระหว่างการปฏิบัติงาน และการวางแผนการรายงานผลการปฏิบัติงาน  
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
     ก. การทํางานปฏิบัติ (task) เป็นการให้ผู้เรียนลงมือทํางานปฏิบัติอย่างอิสระ 
ผู้สอนมีหน้าที่เพียงสังเกตการณ์และคอยช่วยเหลือเท่าที่จําเป็นเท่านั้น เพื่อให้ผู้เรียนฝึกแก้ปัญหา
ด้วยตัวเอง 
     ข. การวางแผนรายงาน (planning) เป็นการให้ผู้เรียนวางแผนการรายงานผล
การทํางานปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนสามารถเขียนฉบับร่างหรือฝึกซ้อมก่อนรายงานจริงเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความมั่นใจในการรายงาน 
     ค. การรายงาน (report) เป็นการให้ผู้เรียนรายงานผลการปฏิบัติงาน ผู้เรียน
สามารถรายงานได้โดยการพูด หรือการเขียน จากน้ันเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอ่ืนๆ แสดงความคิดเห็นได้  
     (3) ขั้นเน้นรูปแบบทางภาษา (language focus) เป็นการนํางานปฏิบัติของ
ผู้เรียนมาวิเคราะห์ความถูกต้องของภาษาร่วมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสามารถใช้รูปแบบและ
โครงสร้างทางไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง และนําไปปรับปรุงงานปฏิบัติของตนเองก่อนส่งผลงานเขียน
ให้ผู้สอนตรวจให้คะแนน  ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
    ก. ขั้นวิเคราะห์ภาษา (language analysis) เป็นการนําข้อผิดพลาดใน
การใช้ภาษาของผู้เรียนมาวิเคราะห์ร่วมกัน และแก้ไขให้ถูกต้อง โดยผู้สอนทําหน้าที่เป็นผู้ให้
คําแนะนําและเสนอแนะรูปแบบและโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ถูกต้อง  
     ข. ขั้นฝึกใช้ภาษา (practice) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงงาน
ปฏิบัติของตนเอง โดยใช้รูปแบบและโครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้องที่ได้วิเคราะห์ร่วมกัน หลังจากน้ัน
ผู้เรียนส่งงานปฏิบัติให้ผู้สอนเพ่ือประเมินผลงานเขียนและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ผู้สอนกําหนด   
  4) ความแตกต่างของขั้นตอนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ 3Ps และ TBL 
  ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในประเทศไทยนิยมใช้ขั้นตอนการสอน
แบบ 3Ps ได้แก่ ขั้นนําเสนอ (presentation) ขั้นฝึกปฏิบัติ (practice) และขั้นนําไปใช้ (production)  
ซึ่งกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนแบบ 3Ps ครูเป็นศูนย์กลางในการดําเนินกิจกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ และยังมุ่งเน้นเนื้อหาทางด้านไวยากรณ์มากกว่าการใช้ภาษาในชีวิตจริง ผู้วิจัยต้องการ 
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ทดลองการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (TBL) จึงต้องศึกษาความแตกต่างของขั้นตอนต่างๆ 
ในการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ ซึ่งวิลลิส (Willis, 1998, pp. 134-137) ได้เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ระหว่าง 3Ps กับ TBL สรุปได้ดังตาราง 3 ดังน้ี 
 
ตาราง 3  ความแตกต่างของขั้นตอนระหว่าง 3Ps และ TBL 
 

3Ps TBL 
ขั้นที่ 1 นําเสนอ (presentation) 
     นําเสนอสิ่งใหม่สิ่งเดียว โดยเน้นความถูกต้อง
ของภาษาก่อนแล้วจึงให้ความสําคัญกับ 
ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา ซึ่งครูคอย 
ให้คําแนะนํา 

ขั้นที่ 1 ก่อนทํางานปฏิบัติ (pre-task) 
     แนะนําหัวข้อและงานปฏิบัติ โดยเน้น
ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาก่อนแล้ว 
จึงให้ความสําคัญกับความถูกต้อง และ 
คอยให้ความช่วยเหลือเท่าที่จําเป็น  

ขั้นที่ 2 ฝึกปฏิบัติ (practice) 
     ฝึกสิ่งที่เรียนรู้ใหมซ่้ําๆ โดยการทํา 
แบบฝึกหัด และฝึกบทสนทนา เน้นการฝึกซ้าํๆ 
ตามโครงสร้างไวยากรณ์ที่ครูกําหนดได้ 
อย่างถูกต้อง 

ขั้นที่ 2 ทํางานปฏิบัติ (task cycle) 
     ทํางานปฏิบัติ วางแผน และรายงานผล 
โดยเน้นกิจกรรมที่สามารถนําภาษาไปใช้ได้
ในชีวิตจริง โดยให้ผู้เรียนฝกึใช้ภาษา 
อย่างอิสระด้วยตนเองก่อน แล้วครูจึง 
ให้คําแนะนํา 

ขั้นที่ 3 นําไปใช้ (production) 
     ทํากิจกรรม บทบาทสมมติ หรือภาระงาน 
เพ่ือส่งเสริมให้ใช้ภาษาอย่างอิสระ โดยไม่ได้
คํานึงถึงการนําภาษาไปใช้ในสถานการณ์จรงิ 

ขั้นที่ 3 เน้นรูปแบบภาษา (language focus) 
     วิเคราะห์ความถูกต้องของรูปแบบภาษา 
และนําไปใช้ โดยให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมใน 
ขั้นวิเคราะห์ความถูกต้องของภาษา หลังจาก
น้ันให้ผู้เรียนทาํงานปฏิบัติของตนเอง โดยใช้
ภาษาได้อย่างถูกต้อง  

ที่มา: วิลลิส (Willis, 1998, pp. 134-137) 
 
  จากตาราง 3 สรุปได้ว่าการสอนแบบ 3Ps ในขั้นนําเสนอ และฝึกปฏิบัติ เป็นการเน้น
ความถูกต้องของภาษาก่อนแล้วจึงให้ความสําคัญกับความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา ไม่ได้คํานึงถึง
การนําภาษาไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งครูยังเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้ใช้ภาษาอย่าง
อิสระในขั้นนําไปใช้ ซึ่งแตกต่างกับ TBL ในขั้นก่อนทํางานปฏิบัติ และทํางานปฏิบัติ เป็นการเน้นการสื่อ
ความหมายในการใช้ภาษาก่อน แล้วจึงให้ความสําคัญกับความถูกต้องในขั้นเน้นรูปแบบภาษา ซึ่ง
คํานึงถึงความสามารถในการนําภาษาไปใช้ได้ในชีวิตจริง เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการคิดและวิเคราะห์ภาษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติมาใช้ใน 
การพัฒนาความสามารถในการเขียน เพราะเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนํา
ภาษาไปใช้ได้ในชีวิตจริง ซึ่งทําให้ผู้เรียนมีเป้าหมายชัดเจนในการเรียนเขียนภาษาอังกฤษมากข้ึน 
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  5) ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ 

   วิลลิส (Willis, 1998, p. 137) กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
งานปฏิบัติไว้ดังน้ี 

(1) ทําให้ผู้เรียนมคีวามมั่นใจในการสื่อสารกับผู้อ่ืนมากขึ้น 
  (2) ทําให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน มีความท้าทายในการปฏิบัติงาน 
  (3) ทําให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นธรรมชาติ 
  (4) ทําให้ผู้เรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
  (5) ทําให้ผู้เรียนได้ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
  แคนดลิน (Candlin, 1987; อ้างถึงใน นวลน้อย จิตธรรม, 2550, หน้า 12-13) 
กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติไว้ดังน้ี 
   (1) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสํารวจการเรียนรู้ และความรู้ด้านภาษาด้วยตนเอง 
  (2) ท้าทายความสามารถของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้จักการ
วิพากษ์วิจารณ์ 
  (3) พัฒนาผู้เรียนในเร่ืองทักษะการใช้ภาษา 
  (4) ทําให้ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ในการทํางาน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและกิจกรรม 
การเรียนรู้ร่วมกัน 
  (5) มีการกําหนดวิธีการประเมินความรู้ การเรียนรู้ และกิจกรรมที่ชัดเจนและเป็น
ระบบ 
  (6) มีการกําหนดเป้าหมายชัดเจน ทําให้ผูเ้รียนปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคท์ี่ต้ังไว้ 
  (7) ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  (8) ฝึกการแก้ปัญหาต่างๆ ทีเ่กิดขึ้น ทําให้ผูเ้รียนพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ 
  จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่าประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติน้ัน
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความม่ันใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สนุกสนาน รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆ ฝึก 
การคิดอย่างมีระบบและการทํางานร่วมกัน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเขียนภาษาอังกฤษ 
 ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผู้สอนจะต้องพัฒนาทักษะภาษาทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน จากประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษของผู้วิจัย และการสํารวจปัญหา
และความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าทักษะการเขียนเป็นทักษะที่จําเป็น มีปัญหา และต้องการได้รับ
การพัฒนาฝึกทักษะนี้มากขึ้น ผู้วิจัยจึงเน้นการพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้กระบวนการการจัด 
การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ดังน้ันจึงจําเป็นต้องศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ดังน้ี 
   1) ความหมายของการเขียน  
   การเขียนเป็นทักษะหน่ึงที่ใช้ในการส่งสาร ซึ่งจําเป็นต้องมีตัวอักษรหรือข้อความ 
รวมท้ังผู้รับสาร นอกจากน้ียังต้องมีความสามารถในการเรียบเรียงคําหรือประโยคเข้าด้วยกัน เพ่ือใช้
ในการส่ือสารให้เข้าใจตรงกัน ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้คําจํากัดความเก่ียวกับการเขียนไว้
ดังต่อไปนี้ 
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  เมอร์เซีย (Murcia, 2001, p. 205) กล่าวถึงการเขียนไว้ว่าการเขียนที่ดีผู้เขียนต้อง
มีทักษะและเรียนรู้กลไกทางภาษา ได้แก่ ตัวอักษร การสะกดคํา เครื่องหมายวรรคตอน รูปแบบ 
การเขียน รวมท้ังไวยากรณ์ต่างๆ 
  โซโคลิก (Sokolik, in Nunan, ed. 2003, p. 88) อธิบายว่าการเขียนประกอบด้วย
กระบวนการและผลงานเขียน กระบวนการเขียน ได้แก่ การคิดจินตนาการ การร่าง แก้ไข อ่าน
ทบทวน และเขียนให้สมบูรณ์ จนกระทั่งได้ผลงานเขียนออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น เรียงความ 
จดหมาย เรื่องเล่า รายงานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ผู้อ่านรับรู้ถึงความรู้สึกและความคิดที่
ผู้เขียนต้องการถ่ายทอด 
  สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540, หน้า 185) กล่าวถึงทักษะการเขียนไว้ว่าเป็นทักษะที่จําเป็น
สําหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การฝึกทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสารจะเป็น 
การเขียนในระดับสูงกว่าการเขียนประโยค แต่เป็นการเขียนถ้อยคําและสํานวนในรูปแบบของ
ประโยคที่เป็นที่ยอมรับ และเรียบเรียงประโยคให้เหมาะสมและสามารถสื่อความหมายได้ 
  พิตรวัลย์ โกวิทวที (2540, หน้า 32) กล่าวถึงการเขียนไว้ว่าหมายถึงการรวบรวม
ความคิด ความรู้สึก และความต้องการของผู้ส่งสารออกมาเป็นภาษาเขียนในลักษณะต่างๆ กัน 
เพ่ือให้ผู้รับเข้าใจจุดประสงค์ของตน 
  จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การเขียนคือความสามารถในการเขียนเรียบ
เรียงประโยคที่เช่ือมโยงกันถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และเขียนสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ นอกจากน้ีการเขียนยังเป็นทักษะที่ต้องมีกระบวนการและข้ันตอนที่ชัดเจนเพ่ือให้สามารถ
ผลิตผลงานเขียนเพ่ือสื่อสารกันได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
  2) วัตถุประสงค์ของการเขียน 
   การเขียนที่ดีต้องสามารถนําความรู้สึกนึกคิด สํานวน และรูปประโยคต่างๆ มาเรียบ
เรียงให้เกิดเป็นภาษาเขียนตรงตามวัตถุประสงค์ ดังที่นักวิชาการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเขียน
ไว้ ดังน้ี 
   ฮัลลิเดย์ (Halliday, 1985, cited in Nunan, 1999, p. 275) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ใน
การเขียนไว้ดังน้ี 
    (1) การเขียนเพื่อแจ้งให้กระทํา (for action) เช่น การเขียนประกาศ ฉลาก
ผลิตภัณฑ์ คู่มือแนะนําการใช้โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ และคําสั่งต่างๆ เป็นต้น 
   (2) การเขียนเพื่อให้ข้อมูล (for information) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
โฆษณา แผ่นพับต่างๆ เป็นต้น 
     (3) การเขียนเพ่ือความบันเทิง (for entertainment) เช่น การ์ตูน นวนิยาย 
ภาพยนตร์ เป็นต้น  
    ในขณะที่ ไรมส์ (Raimes, 1993, cited in Nunan, 1999, p. 273) กล่าวถึงวัตถุประสงค์
ในการเขียนในห้องเรียนไว้ว่ามีจุดประสงค์ 2 อย่าง คือ 
   (1) การเขียนเพ่ือการเรียนรู้ (writing for learning) เช่น การเตรียมตัวก่อน 
การเขียน การร่าง การทบทวน การเรียบเรียงและแก้ไข 
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   (2) การเขียนเพ่ือการแสดงความสามารถ (writing for display) เช่น การทดสอบ
การเขียน 
  วิทยา ดํารงเกียรติศักด์ิ (2531, หน้า 3) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเขียนไว้ดังน้ี 
   (1) เพ่ืออธิบาย เป็นการเขียนเพ่ือให้ผู้อ่านทราบว่าอะไรเป็นอะไร 
   (2) เพ่ือเล่าเร่ืองให้ผู้อ่ืนทราบ คือ นําเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เป็นลําดับอยู่แล้ว
มาถ่ายทอดเป็นข้อเขียน ผู้เขียนต้องใช้วิธีการเล่าที่ชวนอ่าน น่าติดตาม เร้าความสนใจอยู่ตลอดเวลา 
   (3) เพื่อโฆษณาจูงใจ การเขียนประเภทนี้ต้องใช้ภาษาที่น่าสนใจ มีความคิด
สละสลวย มีแง่คิดใหม่ๆ สะดุดใจ ยกย่องให้เกียรติผู้อ่าน 
   (4) เพื่อปลุกใจ การเขียนอาจเป็นรูปของบทความ เรียงความ สารคดีโดยมี
จุดประสงค์เพ่ือปลุกปลอบคนทั่วไปที่กําลังอยู่ในสภาพเสียขวัญ 
   (5) เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือแนะนํา สิ่งที่ต้องพึงระวังสําหรับข้อเขียนประเภท
น้ีคือ อย่าให้ผู้อ่านเห็นว่าเป็นคําสั่งสอนหรือเสียดสี 
   (6) เพ่ือสร้างจินตนาการ บางครั้งผู้เขียนต้องสร้างความเข้าใจ ความคิด มโนภาพ
ร่วมกับผู้อ่าน เพ่ือให้เกิดความคิดเห็นตรงกันกับผู้เขียน ซึ่งการเขียนประเภทน้ีผู้เขียนควรคํานึงถึง
การเลือกใช้ถ้อยคําที่สละสลวย ชัดเจน ใช้คําที่ชวนให้เกิดความสะเทือนใจ  
   (7) เพ่ือต้องการล้อเลียนและเสียดสี ข้อเขียนประเภทนี้มีจุดประสงค์เพ่ือตําหนิ
หรือทักท้วง แต่ใช้วิธีการนุ่มนวล ไม่ตําหนิโดยตรง อาจแทรกอารมณ์ขันลงไปในถ้อยคํา สํานวน 
การเขียนหรือการผูกเรื่อง ทําให้ผู้ถูกล้อเลียนคลายความโกรธลง 
   (8) เพื่อบอกให้ทราบข้อเท็จจริง ในการเขียนประเภทนี้มักเป็นเรื่องของทาง
ราชการ เช่น ประกาศ คําช้ีแจง คําสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น 
  จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่าการเขียนที่ดีต้องสามารถเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ซึ่งมีรูปแบบการเขียนที่หลากหลาย เมื่อผู้เขียนทราบวัตถุประสงค์ของการเขียน
แล้ว ควรยึดแนวการเขียนแต่ละลักษณะไว้ เช่น การเขียนเชิงวิชาการควรเขียนอย่างมีเหตุมีผล  
การเขียนแสดงความคิดเห็นควรมีความเป็นกลาง การเขียนเล่าเร่ืองควรใช้ถ้อยคําที่ชวนอ่าน 
น่าสนใจ เป็นต้น  
    3) องค์ประกอบของการเขียน 
   องค์ประกอบของการเขียนเป็นสิ่งสําคัญมากและเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เขียนสื่อสาร
กับผู้อ่านได้ชัดเจน ทั้งยังเป็นเคร่ืองแสดงระดับความสามารถในการเขียนของผู้เขียนอีกด้วย ซึ่งมี
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเขียนไว้ ดังน้ี 

  ไรมส์ (Raimes, 1983, p. 6) กล่าวถึงองค์ประกอบในการเขียนไว้สรุปได้ว่ามี
สาระสําคัญ คือ 
     (1) เนื้อหา (content) เช่น การสื่อความหมายได้ตรงประเด็น มีความชัดเจน  
มีความคิดริเร่ิม และมีเหตุผล 
    (2) กระบวนการเขียน (process) ได้แก่ การรวบรวมความคิด การเริ่มเขียน 
การร่าง และทบทวนเพ่ือแก้ไขจนได้งานเขียนที่สมบูรณ์ 
   (3) การคํานึงถึงผู้อ่าน (audience) 
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   (4) วัตถุประสงค์ในการเขียน (purpose) 
  (5) การเลือกใช้คํา (word choice) ได้แก่ คําศัพท์ สํานวน และคําที่แสดง
ความรู้สึก 
    (6) การเรียบเรียงข้อความ (organization) ได้แก่ ปริเฉท ประโยคช่ือเรื่อง และ
ประโยคสนับสนุน การเช่ือมโยงเน้ือหาและความเป็นเอกภาพ 
    (7) กลไกในการเขียน (mechanics) เช่น การเขียนลายมือ การสะกดคํา และ
การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน เป็นต้น 
    (8) ไวยากรณ์ (grammar) เช่น กําหนดการใช้คํากริยา ความสอดคล้องของ
ประธานและกริยา คํานําหน้า และคําสรรพนาม เป็นต้น   
    (9) ความสัมพันธ์ของคําในประโยค (syntax) เช่น โครงสร้างประโยค ขอบข่าย
ของประโยค และการเลือกลีลาในการเขียน เป็นต้น 

  นอกจากน้ี แฮร์ริส (Harris, 1974, pp. 68-69) กล่าวถึงการเขียนไว้สรุปได้ว่าการ
เขียนทั่วไปจะต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปน้ี 
  (1) เน้ือหา (content) ได้แก่  เน้ือหาสาระที่จะใช้ในการเขียน ตลอดจนความ
นึกคิดที่แสดงออกมา 
  (2) รูปแบบ (form) ได้แก่ การเรียบเรียง จัดลําดับเน้ือหาให้มีความต่อเน่ืองกัน 
    (3) ไวยากรณ์ (grammar) ได้แก่ ความสามารถในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์มา
เขียนประโยคท่ีถูกต้องและสื่อความหมายได้  
  (4) ลีลาภาษา (style) ได้แก่ การเลือกใช้ถ้อยคํา สํานวน โวหารต่างๆ ในการเขียน 
เพ่ือให้เกิดลักษณะเฉพาะของผู้เขียน ตลอดจนอารมณ์และธรรมชาติในข้อความท่ีเขียน 
    (5) กลไกในการเขียน (mechanics) ได้แก่ การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ของภาษา 
เช่น การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน การสะกดตัวอักษรที่ถูกต้อง และการเขียนขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่
ให้ถูกต้องตามแบบแผนของภาษานั้นๆ 
  จากองค์ประกอบการเขียนที่ นักการศึกษาได้กล่าวไว้ สรุปได้ว่าผู้ เขียนที่มี
ความสามารถในการเขียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพน้ัน ต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ มา
รวมกัน ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการเขียน เน้ือหา โครงสร้างไวยากรณ์ รูปแบบการเขียน ลีลาการใช้
ภาษา กลไกการเขียน และผู้อ่าน ซึ่งทําให้ผู้เขียนสามารถสร้างผลงานเขียนออกมาได้อย่างชัดเจน
และตรงตามวัตถุประสงค์ 
  4) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเขียน 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเขียนต้องมีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน เพ่ือให้
กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการสอนเขียนที่ต้ังไว้ นักวิชาการด้าน
การเขียนหลายท่านได้เสนอขั้นตอนในการสอนเขียนไว้ดังต่อไปนี้ 
  สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2532, หน้า 112) กล่าวถึงข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเขียนว่าแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ 
   (1) กิจกรรมก่อนการเขียน (pre-writing activities) เป็นการสร้างความสนใจ
ในเรื่องที่จะเขียนและปูพ้ืนความรู้ในเรื่องที่จะเขียนโดยอาจทบทวนความรู้เกี่ยวกับกลไกในการเขียน 
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  (2) กิจกรรมระหว่างการเขียน (while-writing activities) เป็นกิจกรรมที่ผู้สอน
นํามาฝึกทักษะในขณะเขียนเรื่อง ซึ่งอาจจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น นําบัตรเชิญลักษณะต่างๆ มาเป็น
แบบให้เขียนตาม 
   (3) กิจกรรมหลังการเขียน (post-writing activities) เป็นกิจกรรมที่พยายามให้
ผู้เรียนใช้ทักษะการเขียนให้สัมพันธ์กับทักษะอ่ืนๆ คือนําเรื่องที่เขียนมาอ่านให้เพ่ือนฟัง ถามคําถาม 
เขียนบทสนทนา แสดงบทบาทสมมติ อภิปราย แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ข้อเขียนน้ันๆ ในเชิง 
ความถูกต้องในการสื่อความหมาย และการใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม 
  ลินส์ (Linse, in Nunan, ed. 2006, pp. 105-109) ได้กล่าวถึงกระบวนการเขียน
ไว้สรุปได้ว่าแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  (1) ก่อนการเขียน (prewriting) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเตรียมตัวในการเขียน คือ
รวบรวมความคิดเพ่ือทําให้เขียนง่ายขึ้นและลดความกังวล   
   (2) การเขียน (writing) ให้ผู้เรียนเขียนร่างความคิด โดยไม่ต้องกังวลกับรูปแบบ 
ความถูกต้อง หรือการเรียงลําดับ วัตถุประสงค์ของขั้นตอนน้ีคือสามารถนําไปสู่การเขียนที่รวดเร็วขึ้น  
  (3) การทบทวน (revising) ตรวจสอบงานเขียนว่าได้ใจความหรือเป็นเหตุเป็นผลกัน
หรือไม่ 
  (4) การแก้ไข (editing) อ่านพิสูจน์อักษร ไวยากรณ์ การสะกดคําหรือจุดบกพร่อง 
แล้วแก้ไข 
  (5) การนําเสนองานเขียน (publishing) เมื่อได้งานเขียนที่สมบูรณ์แล้ว นําเสนอ
ออกมาในรูปของผลงานเขียนแบบต่างๆ เช่น หนังสือ รายงาน คอมพิวเตอร์ แล้วแต่วัตถุประสงค์ของ
การเขียน 
  นอกจากน้ี สแปรต, พัลเวอร์เนส และวิลเลียมส์ (Spratt, Pulverness, & Williams, 
2007, p. 27) กล่าวถึงกระบวนการเขียนไว้สรุปได้ว่ามีขั้นตอน ดังน้ี 
    (1) ระดมความคิด (brainstorming) เป็นการรวบรวมความคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อเรื่องที่จะเขียน จดประเด็นสําคัญ วางแผนเรียงลําดับความคิด 
   (2) เขียนร่าง (draft) เป็นงานเขียนรอบแรก ซึ่งอาจไม่สมบูรณ์และอาจเปลี่ยนแปลง 
  (3) แก้ไข (edit) เป็นการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเน้ือหา และเขียนใหม่ 
    (4) อ่านพิสูจน์ (proof-reading) ตรวจสอบความถูกต้องของไวยากรณ์ และ
การสะกดคํา แล้วแก้ไขอีกครั้ง เพ่ือให้ได้งานเขียนที่ต้องการ 

  จากข้ันตอนการจัดกิจกรรมการสอนเขียนข้างต้น สรุปได้ว่าขั้นตอนการสอนเขียน
น้ันเป็นกระบวนการที่สําคัญในการฝึกปฏิบัติการเขียนเพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการใช้
ภาษา ซึ่งมีขั้นตอนที่ชัดเจน ทําให้ง่ายต่อการเขียน เพราะมีการวางแผนการคิด ทบทวน แก้ไข จนได้
ผลงานเขียนที่สมบูรณ์    
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   5) ระดับการสอนเขียน 
   ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียน
จําเป็นต้องคํานึงถึงระดับของการเขียนเพ่ือจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละ
ระดับ โบเวน และมาร์ค (Bowen & Marks, 1994, pp. 145-150) ได้สรุประดับของการจัดกิจกรรม 
การสอนเขียนไว้ดังน้ี 
     (1) การคัดลอก (copying) ส่วนใหญ่มักให้ผู้เรียนคัดลอกจากตัวอย่างของ
โครงสร้างไวยากรณ์ คําศัพท์กฎเกณฑ์ทางภาษา ซึ่งสามารถตรวจสอบจากการจดบันทึกของผู้เรียนได้ 
    (2) การทําแบบฝึกหัดการเขียนโดยเน้นโครงสร้างภาษา (written exercise or 
structure-based) เป็นการทําแบบฝึกหัดเพ่ือฝึกฝนโครงสร้างทางภาษา เช่น การเขียนตอบคําถาม 
การเติมประโยคให้สมบูรณ์ เป็นต้น การเขียนส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในลักษณะของการบ้าน ซึ่งหากมี 
การทํากิจกรรมดังกล่าวในช้ันเรียนก็จะทําในลักษณะกิจกรรมคู่หรือกลุ่ม 
    (3) การเขียนแบบช้ีแนะ (guided writing exercise) เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนใช้
มาก ซึ่งจะเน้นการนําประโยคมารวมกันเพ่ือเขียนเป็นย่อหน้า หรืออาจเป็นการเขียนโดยใช้คําหลักที่
กําหนดมาให้แล้วเขียนแทนที่ลงในงานเขียน เพ่ือเช่ือมโยงให้ย่อหน้ามีความสมบูรณ์ นอกจากน้ีอาจ
อยู่ในลักษณะของการใช้คําเช่ือมแล้วนําไปเขียนเป็นย่อหน้าใหม่ เป็นต้น 
    (4) การเขียนตามคําบอก (dictation) แม้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์
ว่ายึดผู้สอนเป็นสําคัญ และไม่ตรงตามสภาพจริง แต่ข้อดีของกิจกรรมนี้ คือ มีความเที่ยงตรงใน 
การวัดความชํานาญทางภาษาของผู้เรียนทั้งในด้านไวยากรณ์ ประโยค การใช้คํา เสียง การฟัง และ 
การเขียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างจินตนาการและเป็นการสื่อสารอย่างหน่ึง  
    (5) การเขียนบทสนทนา (dialogue) เป็นกิจกรรมของการเขียนโต้ตอบใน
รูปประโยคสั้นๆ โดยอาจใช้ต้นแบบทางภาษาแต่เปลี่ยนบริบทใหม่ ซึ่งอาจจัดในรูปแบบของบทบาท
สมมุติ หรือบางคร้ังผู้สอนอาจมอบหมายให้ผู้เรียนเขียนได้อย่างอิสระโดยอยู่บนพ้ืนฐานของหัวข้อ
หรือบริบทของการเรียน และให้ผู้เรียนได้แสดงกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติออกมา กิจกรรมการเขียนบท
สนทนาเป็นกิจกรรมที่ดีหากมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในขณะสื่อสาร  
   (6) การเขียนสรุป (summary) จัดได้ว่าเป็นเคร่ืองมือที่มีประโยชน์ในแง่ของ 
การใช้ภาษาทั้งในด้านโครงสร้างภาษาและคําศัพท์ กิจกรรมดังกล่าวอาจทําต่อเน่ืองจากการอ่านหรือ
การฟังซึ่งอาจจัดให้ผู้ เรียนทําเป็นการบ้าน ซึ่งผู้สอนสามารถตรวจสอบทั้งการใช้ภาษาและ 
ความเข้าใจจากสิ่งที่อ่านหรือฟัง 
     (7) กิจกรรมภาระงานเขียนที่เป็นจริง (authentic writing task) เป็นลักษณะ
ของกิจกรรมที่ทําเป็นประจําของเจ้าของภาษา เช่น การกรอกแบบฟอร์ม การฝากข้อความ เป็นต้น 
ซึ่งหากไม่ใช่เจ้าของภาษาอาจฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ใช้รูปแบบภาษาดังกล่าว 
     (8) การเขียนเรียงความ (essay) จัดเป็นกิจกรรมหน่ึงที่มีความจําเป็น มีการใช้รูปแบบ
การเขียนดังกล่าวในการทดสอบทางการศึกษา ซึ่งมีการเช่ือมโยงโดยผ่านกิจกรรมการอ่าน ทําให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝนรูปแบบการเขียนในลักษณะต่างๆ กัน โดยเฉพาะการสร้างความกระชับของข้อความ
ในเรียงความที่ต้องอาศัยการจัดย่อหน้า การใช้คําเช่ือมและการแทนที่คําต่างๆ กิจกรรมการเขียน
อ่ืนๆ นอกเหนือจากกิจกรรมดังที่กล่าวมาแล้ว สามารถจัดเป็นกิจกรรมย่อยของการเขียนได้ เช่น  
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การเขียนเล่าเร่ือง (story writing) การเขียนอนุทิน (diary writing) การเขียนบทกวี (poetry 
writing) การจัดทําวารสารของนักเรียน (student magazine)  
   พิตรวัลย์ โกวิทวที (2540, หน้า 51-80) ได้กล่าวถึงกิจกรรมการสอนเขียนว่าควรมี
เทคนิคมาช่วยสอน สอดแทรกในขณะดําเนินการสอน เป็นเคร่ืองช่วยเสริมการสอนให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจ เพลิดเพลิน สนุกสนาน และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนย่ิงขึ้น ดังน้ี  
      (1) เทคนิคการคัดลอก (copying) คือการให้ผู้เรียนคัดลอกคํา ประโยคหรือ
ข้อมูลที่มีความจําเป็นต้องนําไปใช้ ซึ่งครูควรคํานึงถึงจุดมุ่งหมายของการคัดลอก  
    (2) เทคนิคการเติมคําให้สมบูรณ์ (completion) คือการให้ผู้เรียนเลือกคํา 
ข้อความหรือเรื่องราวที่มีความหมายเติมให้ได้ประโยคที่สมบูรณ์ เพ่ือให้นักเรียนเห็นความสําคัญของ
สิ่งที่นักเรียนเติมลงไป 
    (3) เทคนิคการเปลี่ยนคําให้แตกต่างไปจากเดิม (conversion) คือการให้ผู้เรียน
เขียนเน้ือเรื่องตามแบบฉบับที่ให้ไว้ โดยเปลี่ยนคําหรือวลีที่ผิดไปจากเดิม แต่ยังอาศัยเค้าโครงเรื่อง
เดิมเป็นส่วนใหญ่ 
    (4) เทคนิคการเขียนตามกรอบที่กําหนดให้ (controlled writing) คือการให้
ผู้เรียนฝึกใช้คําศัพท์ และโครงสร้างไวยากรณ์รูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกใช้ภาษาให้มี 
ความแม่นยําย่ิงข้ึน 
    (5) เทคนิคการเขียนเรียงความแบบช้ีแนะ (guided composition) คือการให้
ผู้เรียนเขียนเรียงความที่มีการให้ข้อมูลบ้างเล็กน้อย เช่น มีการกําหนดข้อความข้ึนต้นให้ กําหนด
ข้อความตอนจบให้ ลําดับคําถามของเน้ือเร่ืองให้ ในการเขียนเรียงความชนิดน้ีผู้เรียนต้องคิดคําศัพท์  
รูปประโยค ความคิด และมีการเขียนร่างก่อนลงมือเขียนจริง  
    (6) เทคนิคการใช้ภาพประกอบการเขียน (pictures) คือการพยายามให้ผู้เรียน
เกิดความสนุกสนาน ไม่จํากัดความคิดอยู่แต่เฉพาะในภาพเท่าน้ัน ควรให้ผู้เรียนใส่ความคิด
สร้างสรรค์โดยใช้รูปภาพต่างๆ ประกอบการเขียน 
    (7) เทคนิคการเขียนโดยใช้ข้อมูลจากแผนผัง (diagrams, tables, graphs 
and charts) คือการให้ผู้เรียนเขียนโดยใช้ข้อมูลจากแผนผัง ตาราง หรือกราฟ ซึ่งใช้คําศัพท์และ
รูปประโยคในวงจํากัด  
    (8) เทคนิคการพูดปากเปล่าเพื่อเสริมการเขียน (reinforced oral work) คือ 
การส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความต้องการต่างๆ ผ่านทักษะการเขียน ซึ่งต้องสร้างแรงกระตุ้นให้
ผู้เรียนอยากเขียน เช่น การเขียนคําสั่งให้เพื่อนปฏิบัติตาม เขียนข้อความหรือจดหมายสั้นๆ อย่าง
ไม่เป็นทางการ โดยมีข้อแม้ว่าผู้สอนต้องกําหนดคําศัพท์และโครงสร้างที่อยู่ในขอบข่ายที่จํากัด  
    (9) เทคนิคการใช้บทสนทนาเพ่ือเสริมการเขียน (model dialogue provision) 
คือให้ผู้เรียนฝึกเขียนจากตัวอย่างบทสนทนาง่ายๆ ที่ผู้สอนให้ ซึ่งใช้คําศัพท์และโครงสร้างที่ไม่
ซับซ้อนมากนัก 
    (10) เทคนิคการเขียนโดยใช้ทักษะสัมพันธ์ (all language skill usage) คือการให้
ผู้เรียนใช้ทักษะทางภาษาหลายๆ อย่างประกอบการเขียน เช่น การให้ผู้เรียนฝึกพูดสนทนา ซึ่งต้อง
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อาศัยทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจ จากน้ันแสดงความเข้าใจในรูปของทักษะการเขียน แล้วส่งให้
เพ่ือนอ่าน เกิดเป็นกิจกรรมลูกโซ่   
   สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540, หน้า 185-193) ได้กล่าวถึงกิจกรรมการสอนเขียนไว้
สรุปได้ว่ามีลักษณะการเขียน 3 ประเภท ดังน้ี 

     (1) การเขียนแบบควบคุม (controlled writing) เป็นกิจกรรมในการสอน
ทักษะการเขียนที่ผู ้สอนให้เนื้อหาและรูปแบบภาษาสําหรับผู้เรียนใช้ในการเขียน เช่น รูปแบบ
ประโยคที่ต้องใช้ ตัวอย่างย่อหน้าสําหรับเลียนแบบ หรือข้อความสําหรับเติมให้สมบูรณ์ กิจกรรม
การเขียนแบบควบคุมแต่ละกิจกรรมจะเป็นการเสริมแรงการใช้คําศัพท์ หรือโครงสร้างประโยคแบบ
ใดแบบหน่ึงเท่าน้ัน หรือเป็นกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนอย่างใดอย่างหน่ึง
เท่าน้ัน กิจกรรมการเขียนแบบควบคุม อาจเป็นการให้ผู้เรียนลอกข้อความโดยเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบบางอย่าง เช่น เปลี่ยนคําเอกพจน์เป็นพหูพจน์ เปลี่ยนกาลเวลา (tense) เป็นต้น  
ในการเขียนแบบควบคุมนี้ผู้เรียนมีโอกาสได้คําตอบที่ถูกต้องทั้งหมด   
    (2) การเขียนแบบมีการช้ีแนะ (guided writing) เป็นกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะ 
การเขียนที่พัฒนามาจากการเขียนแบบควบคุม โดยผู้สอนให้เน้ือหาและรูปแบบภาษาเพียงบางส่วน
สําหรับผู้เรียนใช้ในการเขียน ผู้สอนอาจจะให้ประโยคเริ่มต้น ประโยคสุดท้าย โครงร่าง คําถาม หรือ
ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการเขียน และผู้เรียนจะมีการอภิปรายร่วมกัน จดบันทึก แลกเปลี่ยนข้อค้นพบ 
และกําหนดกลยุทธ์ในการเขียนของตนเอง ดังน้ันข้อเขียนของผู้เรียนแต่ละคนจึงคล้ายคลึงกันแต่ไม่
เหมือนกัน กิจกรรมการเขียนแบบช้ีแนะน้ีอาจจะใช้ข้อความจากสื่อ เช่น ภาพหรือการ์ตูนเด่ียวและ
เป็นชุด เอกสารแผ่นพับเก่ียวกับสถานที่ท่องเที่ยว ข้อความโฆษณา 
    (3) การเขียนแบบเสรี (free writing) ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ขั้นตอนของการเขียน 
ซึ่งช่วยผู้เรียนในด้านการรวบรวมความคิด และเรียบเรียงความคิดก่อนที่จะได้ข้อเขียนที่สมบูรณ์ใน 
การฝึกขั้นตอนของการเขียนแบบเสรี ผู้สอนจะต้องฝึกให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญของ 
การเขียนบันทึก การเขียนโครงร่าง และการเขียนร่าง เมื่อผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเขียนมากข้ึน 
ก็จะสามารถปรับปรุงขั้นตอนเหล่าน้ีให้เหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของตนเอง  
การเขียนแบบเสรีอย่างมีขั้นตอนเป็นการฝึกกระบวนการคิดอย่างหน่ึง เพราะการเขียนที่มีคุณภาพ
มิได้ต้องการเพียงแรงกระตุ้นในการเขียนเท่าน้ัน แต่จะต้องมีการเรียบเรียงและจัดระบบระเบียบ
ความคิดด้วย       
   ในการจัดกิจกรรมการสอนเขียนต้องคํานึงถึงระดับการสอนเขียน จุดประสงค์ใน 
การเขียน และระดับความสามารถของผู้เรียน เพ่ือจัดกิจกรรมให้เหมาะสม นอกจากน้ีการสอนเขียน
ควรนําเทคนิคมาช่วยสอน สอดแทรกในขณะดําเนินการสอน โดยเร่ิมจากเทคนิคง่ายๆ ไปสู่ยาก เช่น 
การคัดลอก เติมคํา ทําแบบฝึกหัด เขียนตามคําบอก เขียนบทสนทนา เขียนสรุป เขียนเรียงความ 
หรือใช้เทคนิคที่หลากหลายในการเขียน เพ่ือทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เพลิดเพลิน สนุกสนาน 
และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนย่ิงขึ้น ผู้สอนจึงต้องฝึกให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเขียนบันทึก การเขียนโครงร่าง และการเขียนร่าง เมื่อผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเขียนมากขึ้น 
ก็จะสามารถปรับปรุงขั้นตอนเหล่าน้ีให้เหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของตนเอง  
การเขียนแบบมีขั้นตอนเป็นการฝึกกระบวนการคิดอย่างหน่ึง เพราะการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจ
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อย่างเดียวไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเขียนได้อย่างมีคุณภาพ แต่จะต้องมีการเรียบเรียงและคิดอย่าง 
เป็นระบบ 
   6) เกณฑ์การประเมินการเขียน 
   การวัดความรู้ความสามารถในการเขียนของผู้เรียนเป็นสิ่งจําเป็น ซึ่งการวัดและ
ประเมินผลความสามารถทางการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการสร้างเคร่ืองมือที่จะ 
วัดความสามารถในการเขียนที่ครอบคลุมและเที่ยงตรง ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคํานึงถึง
องค์ประกอบของการจัดการทดสอบที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน ซึ่งฮิวส์ (Hughes, 2003, p. 75) ได้
ให้แนวทางไว้ดังน้ี 
    (1) มีการกําหนดงานปฏิบัติการเขียนซึ่งเป็นตัวแทนที่แน่นอนของงานปฏิบัติ
ที่คาดหวังให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านการเขียน 
   (2) ให้งานปฏิบัติต่างๆ ควรมีตัวอย่างของงานเขียนที่จะเป็นตัวแทนที่แท้จริง
ในการบ่งบอกความสามารถของผู้เรียน 
   (3) ต้องพิจารณาว่า ตัวอย่างของงานเขียนเหล่าน้ันจะได้รับการตรวจให้คะแนน
อย่างน่าเช่ือถือได้ 
  ฮีตัน (Heaton, 1988, p. 26) ได้เสนอวิธีการให้คะแนนการประเมินการเขียนไว้ 2 
วิธี คือ 
   (1) วิธีใช้ความรู ้ส ึกหรือความเห็นของผู ้ประเมินเป็นเกณฑ์ (impression 
method) เป็นการประเมินการเขียนโดยให้คะแนนภาพรวม (holistic) ขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือ
ความเห็นของผู้สอน ใช้ผู้ตรวจหน่ึงคนหรือมากกว่าน้ัน ส่วนใหญ่ใช้ผู้ตรวจ 3 หรือ 4 คน ให้คะแนน
งานเขียนแต่ละส่วน ต่อจากน้ันนําคะแนนที่ได้ทั้งหมดมารวมกัน หรือนําคะแนนทั้งหมดมาหา
ค่าเฉลี่ย เป็นคะแนนที่ได้ของผู้เรียน ซึ่งการประเมินหลายคร้ังทําให้มีความน่าเช่ือถือ 
  (2) วิธีใช้การวิเคราะห์ (analytic method) เป็นการประเมินการเขียนที่ขึ้นอยู่
กับแผนการประเมินให้คะแนนของผู้ประเมินที่สร้างข้ึน โดยมีการแยกคุณลักษณะต่างๆ ของการเขียน
เป็นหัวข้อเพ่ือที่จะให้คะแนน ซึ่งผู้เรียนสามารถเห็นผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนอย่างชัดเจน 
  เวเกิล (Weigle, 2002, pp. 108-121) ได้เสนอรูปแบบเกณฑ์การวัดและประเมินผลไว้  
2 ประเภท คือ 
   (1) เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม (holistic rating scales) เป็นการให้
คะแนนแบบภาพรวม โดยนําองค์ประกอบที่สําคัญที่บ่งบอกถึงผลงานที่คาดหวังมาจัดทํารายการ 
ระบุคําอธิบายที่บรรยายลักษณะของเกณฑ์ในแต่ละรายการ มีระดับคะแนนที่ชัดเจน และสะดวก
ในการตรวจให้คะแนน 
   (2) เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (analytic rating scales) เป็นการให้
คะแนนแบบแยกส่วน คือพิจารณาเป็นประเด็นแต่ละส่วนของงานเขียน โดยมีคําอธิบายลักษณะ
ในแต่ละส่วนในระดับต่างๆ ให้ชัดเจน ซึ ่งการกําหนดเกณฑ์ส่วนใหญ่ไม่เกิน 4 ด้าน เกณฑ์ 
การประเมินแบบแยกส่วนน้ีง่ายต่อการประเมินค่า และมีความน่าเช่ือถือในการประเมิน       
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  ฮิวส์ (Hughes, 2003, pp. 91-93) ได้จําแนกเกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน 
(analytic scoring) โดยพิจารณาเกณฑ์ ดังตาราง 4 ต่อไปนี้ 
 
ตาราง 4  เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วนของฮิวส์  
 

องค์ประกอบ ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์ 

ไวยากรณ์ 6 การใช้ไวยากรณ์หรือการลําดับคําถูกต้องเกือบหมด 
(grammar) 5 การใช้ไวยากรณ์หรือการลําดับคําถูกต้องเป็นส่วนใหญ ่
 4 การใช้ไวยากรณ์หรือการลําดับคําถูกต้องเพียง 50%  

มีบางครั้งที่ต้องอ่านซ้ําเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจยิง่ข้ึน 
 3 การใช้ไวยากรณ์หรือการลําดับคําถูกต้องเพียงบางส่วน  

ซึ่งบางคร้ังไม่เข้าใจชัดเจนเพียงพอ 
 2 การใช้ไวยากรณ์หรือการลําดับคําถูกต้องเพียงเล็กน้อย  

ผู้ประเมินต้องอาศัยการตีความด้วยตนเอง 
 1 การใช้ไวยากรณ์หรือการลําดับไม่ถูกต้อง ยากต่อความเข้าใจ 
การใช้คําศัพท์ 
(vocabulary) 

6 คําศัพท์และสํานวนที่ใช้เหมาะสมคล้ายกับเจ้าของภาษาเป็น
ผู้เขียน  

 5 บางครั้งคําศัพท์และสํานวนที่ใช้ไม่เหมาะสม อาศัยคําศัพท์อ่ืน
มาสื่อความหมายแทนได้ 

 4 ใช้คําผิดหรือไม่เหมาะสม การส่ือความหมายจํากัดเล็กน้อย 
เน่ืองจากคําศัพท์ไม่เพียงพอ 

 3 คําศัพท์ที่ใช้จํากัดบางส่วนและการสื่อความหมายคลุมเครอื 
 2 คําศัพท์ที่ใช้ค่อนข้างจํากัดและใช้ผิดวัตถุประสงค์  

ผู้ประเมินต้องตีความด้วยตนเอง 
 1 คําศัพท์ที่ใช้จํากัดมาก ยากต่อความเข้าใจ 
กลไกการเขียน 6 ตัวสะกดและเคร่ืองหมายวรรคตอนถูกต้องเกือบหมด 
(mechanics) 5 ตัวสะกดและเครื่องหมายวรรคตอนถูกต้องเป็นส่วนใหญ ่
 4 ตัวสะกดและเครื่องหมายวรรคตอนถูกต้องเพียง 50%  

ต้องอ่านซ้ําเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจ 
 3 ตัวสะกดและเครื่องหมายวรรคตอนถูกต้องเพียงบางส่วน  

ซึ่งบางคร้ังไม่เข้าใจชัดเจนเพียงพอ 
 2 ตัวสะกดและเครื่องหมายวรรคตอนถูกต้องเพียงเล็กน้อย 

ผู้ตรวจต้องอาศัยการตีความด้วยตนเอง 
 1 ตัวสะกดและเครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง  

ยากต่อความเข้าใจ 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

33 
 

 
 
 
 

ตาราง 4  (ต่อ) 
 

  

องค์ประกอบ ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์ 

ความคล่องแคล่ว 
(fluency) 

6 ตัวเลือกของโครงสร้างและคําศัพท์ไม่เปลี่ยนแปลงเหมาะสม
คล้ายกับเป็นผู้เขียนเจ้าของภาษา 

 5 ตัวเลือกของโครงสร้างและคําศัพท์เปลี่ยนแปลงบางคร้ัง  
การสื่อสารติดขัดบางส่วน 

 4 การใช้ไวยากรณ์ หรือคําศัพท์โดยทั่วไปไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม 
 3 การใช้ไวยากรณ์หรือคําศัพทไ์ม่ถูกต้อง ติดขัดบางส่วน  

ทําให้การสื่อสารติดขัดบางครั้ง 
 2 การใช้ไวยากรณ์หรือคําศัพทไ์ม่ถูกต้อง ทําให้การสื่อสารติดขัด

ไม่ได้ใจความ 
 1 สื่อสารไม่ได้เน่ืองจากการใช้ไวยากรณ์หรือคําศัพท์ไม่ถูกต้อง  

ทําให้สับสน 
รูปแบบและ 
การเรียบเรียง 

6 
 

การเรียบเรียงดี ซึ่งสามารถสือ่ความหมายเช่ือมโยงเน้ือหาดี 
ลักษณะคล้ายกับผู้เขียนเจ้าของภาษา 

(form and 
organization) 

5 เรียบเรียงได้ดี สามารถเช่ือมโยงเน้ือหาได้ดีเป็นบางคร้ัง  
แต่การสื่อสารยังมีข้อบกพร่องอยู่  

 
 

4 การเรียบเรียงยังไม่ดีพอในบางส่วน มีการตรวจซ้ําอีกครั้งหน่ึง
เพ่ือให้เห็นความคิดชัดเจนข้ึน 

 3 เน้ือหาสามารถเช่ือมโยงเรียบเรียงกันได้เล็กน้อย  
ซึ่งผู้ประเมินสามารถพิจารณาเหตุผลในการเรียบเรียงได้บ้าง 

 2 การนําเสนอความคิดเห็นหลายๆ ความคิด ขาดความเช่ือมโยงกัน 
 1 การเรียบเรียงเน้ือหาการสื่อสารไม่ต่อเน่ือง 

 ที่มา: ฮิวส์ (Hughes, 2003, pp. 91-93) 
 

  เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วนของเจคอบส์ และคณะ (Jacobs, et al., 1981, p. 30) 
ได้กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินการเขียนภาษาอังกฤษไว้ดังตาราง 5 ต่อไปน้ี  
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ตาราง 5  เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วนของเจคอบส์ และคณะ  
 
องค์ประกอบ คะแนน ระดับคุณภาพ เกณฑ์ 

เน้ือหา  
(content) 

27-30 ดีมาก-ดีเย่ียม มีความรู้ความเข้าใจดี เขียนเน้ือเรื่อง 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่กําหนด ขยายความได้
อย่างเหมาะสม 

 22-26 ปานกลาง-ดี มีความรู้ในเรื่องที่เขียนพอประมาณ  
การเขียนเร่ืองอยู่ในวงจํากัด ข้อมูลส่วนใหญ่
สัมพันธ์กับหัวข้อ แต่ขาดรายละเอียด 

 17-21 อ่อน-พอใช้ มีความรู้เกี่ยวกับเร่ืองที่เขียนในวงจํากัด เน้ือหา
น้อย การเขียนเร่ืองสัมพันธ์กับหัวข้อไม่ดีพอ 

 13-16 อ่อนมาก ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเร่ืองที่เขียนเลย 
รายละเอียดไม่เพียงพอต่อการประเมิน 

การเรียบเรียง  
(organization) 
 

18-20 ดีมาก-ดีเย่ียม แสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน มีข้อความ
สนับสนุน ใช้ภาษาได้กระชับ เรียบเรียง
เน้ือหาได้อย่างต่อเน่ือง และสอดคล้องกัน
อย่างสมเหตุสมผล 

 14-17 ปานกลาง-ดี มีประเด็นสําคัญ แต่ข้อความที่สนับสนุน
ใจความมีน้อย แสดงความคดิเห็นไม่ค่อย
ชัดเจน มีข้อบกพร่องในการใช้ภาษา  
การเรียบเรียงเน้ือหามีความต่อเน่ืองและ
สอดคล้องกันพอประมาณ 

 10-13 อ่อน-พอใช้ แสดงความคิดเห็นไม่ค่อยชัดเจน ใจความ 
ไม่ต่อเน่ือง และไม่สอดคล้องกัน 

 7-9 อ่อนมาก ไม่มีการเรียบเรียงเน้ือหา ข้อความไม่สื่อ
ความหมาย 

คําศัพท์ 
(vocabulary) 

18-20 ดีมาก-ดีเย่ียม เลือกใช้คําศัพท์และสํานวนอย่างมี
ประสิทธิภาพ รอบรู้รูปแบบของคํา  
ใช้คําศัพท์เหมาะสม 

 14-17 ปานกลาง-ดี เลือกใช้คําศัพท์และสํานวนผดิบ้าง  
แต่ยังสื่อความหมายได้ 

 10-13 อ่อน-พอใช้ เลือกใช้คําศัพท์และสํานวนผดิบ่อย 
ความหมายคลมุเครือ ใช้คําศพัท์ในวงจํากัด 

 
 

7-9 อ่อนมาก มีความรู้เรื่องคําศัพท์และสํานวนน้อยมาก  
ไม่เพียงพอต่อการประเมิน 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

   

องค์ประกอบ คะแนน ระดับคุณภาพ เกณฑ์ 
การใช้ภาษา 
(language 
use) 

22-25 ดีมาก-ดีเย่ียม ใช้โครงสร้างซับซ้อนอย่างมีประสิทธิผล  
ผิดเล็กน้อยในเรื่องความสอดคล้อง 
ระหว่างประธานและกริยา การใช้คํากริยา 
การเรียบเรียงลําดับคํา หน้าที่ของคํา  
คํานําหน้านาม คําสรรพนาม คําบุพบท 

 18-21 ปานกลาง-ดี ใช้โครงสร้างง่ายๆ แต่มีประสทิธิผล  
มีข้อผิดพลาดหลายแห่ง ในเร่ืองของ 
ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา 
การใช้คํากริยา การเรียงลําดับคํา หน้าที่ของ
คํา คํานําหน้านาม คําสรรพนาม คําบุพบท 

 11-17 อ่อน-พอใช้ มีปัญหาในเรื่องการใช้โครงสร้างที่ซับซ้อน  
มีข้อผิดพลาดบ่อยในเรื่องของความสอดคล้อง
ระหว่างประธานและกริยา การใช้คํากริยา 
การเรียงลําดับคํา หน้าที่ของคํา คํานําหน้า
นาม คําสรรพนาม คําบุพบท และประโยค 
ไม่สมบูรณ ์ไมม่ีคําเช่ือม ความหมายคลมุเครือ 

 5-10 อ่อนมาก ไม่รู้โครงสร้างและกฎไวยากรณ์  
มีข้อผิดพลาดมาก ไม่สื่อความหมาย  

กลไกภาษา 
(mechanics) 

5 ดีมาก-ดีเย่ียม รู้กฎเกณฑ์ดี มทีี่ผิดเล็กน้อยในเร่ือง 
การสะกดคํา เคร่ืองหมายวรรคตอน  
การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ ่และการย่อหน้า 

 4 ปานกลาง-ดี ผิดเป็นบางคร้ังในเร่ืองของการสะกดคํา 
เคร่ืองหมายวรรคตอน การใช้ตัวอักษรพิมพ์
ใหญ ่และการย่อหน้า แต่ยังสื่อความได้ 

 3 อ่อน-พอใช้ ผิดบ่อยในเรื่องของการสะกดคํา 
เคร่ืองหมายวรรคตอน การใช้ตัวอักษรพิมพ์
ใหญ ่และการย่อหน้า ลายมอือ่านยาก 
ความหมายคลมุเครือสับสน 

 2 อ่อนมาก ไม่รู้กฎเกณฑ์ ผิดมากในเรื่องของการสะกดคํา 
เคร่ืองหมายวรรคตอน การใช้ตัวอักษรพิมพ์
ใหญแ่ละการย่อหน้า ลายมืออ่านไม่ออก  

ที่มา: เจคอบส์ และคณะ (Jacobs, et al., 1981, p. 30) 
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  จากเกณฑ์การประเมินผลงานเขียนดังกล่าว สรุปได้ว่า เกณฑ์ประเมินแบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม และเกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน ซึ่งการเลือก
เกณฑ์การประเมินน้ันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการตรวจให้คะแนนงานเขียนตามวัตถุประสงค์ที่ต้ัง
ไว้ของผู้สอนให้มีความเที่ยงตรงและชัดเจน สามารถให้คําอธิบายเก่ียวกับผลคะแนนได้ เพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการเขียนให้ก้าวหน้าย่ิงข้ึน 
   ในการประเมินผลงานเขียนคร้ังน้ี ผู้ วิจัยเลือกใช้เกณฑ์การประเมินผลแบบ 
แยกส่วน โดยปรับจากเกณฑ์การวัดและประเมินผลงานเขียนของฮิวส์ (Hughes, 2003, pp. 91-93) 
กับ เจคอบส์และคณะ (Jacobs, et al, 1981, p. 30) เน่ืองจากงานเขียนที่ประเมินเป็นของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การเขียนของนักเรียนจึง
ไม่มีรายละเอียดหรือความซับซ้อนเท่ากับผลงานของผู ้เร ียนที ่ฮ ิวส์ และ เจคอบส์และคณะ  
ใช้เกณฑ์ประเมิน ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์เกณฑ์ในการประเมินผลงานเขียนของนักเรียนเป็น 5 ด้าน 
คือ เนื้อหา คําศัพท์ ไวยากรณ์ กลไกการเขียน และการเรียบเรียง แบ่งเป็น 4 ระดับ ระดับสูงสุด
คือ 4 ตํ่าสุดคือ 1 รวมคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งมีคําอธิบายเกณฑ์อย่างชัดเจน ดังรายละเอียด
ตามตาราง 6 ต่อไปน้ี  
 

ตาราง 6  เกณฑ์การประเมินผลงานเขียนแบบแยกส่วน โดยปรับจากเกณฑ์ของฮิวส์กับเจคอบส์ และคณะ  
 

องค์ประกอบ 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์ 

เน้ือหา (content) 
 

4 เขียนเน้ือหาได้สัมพันธ์สอดคล้องกับช่ือเรื่องและขยาย
ความได้อย่างชัดเจนดีมาก 

 3 เขียนเน้ือหาได้สัมพันธ์สอดคล้องกับช่ือเรื่องและขยาย
ความได้ชัดเจนดี 

 2 เขียนเน้ือหาได้สัมพันธ์สอดคล้องกับช่ือเรื่องและขยาย
ความได้พอเข้าใจ 

 1 เขียนเน้ือหาได้สัมพันธ์สอดคล้องกับช่ือเรื่อง แต่ขยาย
ความไม่ชัดเจน  

คําศัพท์ (vocabulary) 4 ใช้คําศัพท์ตรงความหมายที่ต้องการได้ดีมาก  
 3 ใช้คําศัพท์ตรงความหมายที่ต้องการได้ดี 
 2 ใช้คําศัพท์ตรงความหมายที่ต้องการได้พอใช้ 
 1 ไม่สามารถใช้คําศัพท์ได้ตรงความหมายที่ต้องการ 
ไวยากรณ์ (grammar) 4 เขียนประโยคได้ถูกต้องตามโครงสร้าง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 3 เขียนประโยคได้ถูกต้องตามโครงสร้าง ร้อยละ 70-79 
 2 เขียนประโยคได้ถูกต้องตามโครงสร้าง ร้อยละ 60-69 
 1 เขียนประโยคได้ถูกต้องตามโครงสร้าง น้อยกว่า 

ร้อยละ 60  
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ตาราง 6  (ต่อ) 
 

  

องค์ประกอบ 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์ 

กลไกการเขียน
(mechanics) 

4 มีการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน การสะกดคาํ อักษร
พิมพ์ใหญแ่ละพิมพ์เล็กได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 3 มีการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน การสะกดคาํ อักษร
พิมพ์ใหญแ่ละพิมพ์เล็กได้ถูกต้อง ร้อยละ 70-79 

 2 มีการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน การสะกดคาํ อักษร
พิมพ์ใหญแ่ละพิมพ์เล็กได้ถูกต้อง ร้อยละ 60-69 

 1 มีการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน การสะกดคาํ อักษร
พิมพ์ใหญแ่ละพิมพ์เล็กได้ถูกต้อง น้อยกว่าร้อยละ 60 

การเรียบเรียง
(organization) 

4 เขียนเรียบเรียงเน้ือความต่อเน่ืองเป็นลําดับ  
อ่านแล้วเข้าใจดี 

 3 เขียนสลับเน้ือความบ้างเล็กน้อย แต่อ่านเข้าใจ 
ค่อนข้างดี 

 2 เขียนเน้ือความสลับไปมา อ่านแล้วพอเข้าใจ  
 1 เขียนเน้ือความสลับไปมา อ่านแล้วไม่เข้าใจ 

 
 2.1.5 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
    ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นอกจากจะเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา
ของผู้เรียนแล้ว จะต้องคํานึงถึงความพึงพอใจของผู้เรียนด้วย เพ่ือให้ทํางานสําเร็จตามเป้าประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงศึกษาความหมาย วิธีการสร้าง และการประเมินความพึงพอใจ ดังน้ี 
    1) ความหมายของความพึงพอใจ  
   การเรียนให้มีความสุขและเกิดประสิทธิภาพ ผู้ เรียนต้องเกิดความพอใจใน 
การปฏิบัติงาน ซึ่งมีนักจิตวิทยาได้ให้คําอธิบายความหมายของความพึงพอใจไว้ ดังน้ี 
  สตรอส และเซเลส (Strauss & Sayless, 1960, pp. 119-121) ได้กล่าวถึงความพึง
พอใจไว้สรุปได้ว่าเป็นความรู้สึกพอใจในงานที่ทําและเต็มใจปฏิบัติงานน้ันให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  มอร์ส (Morse, 1953, p. 27) ได้อธิบายความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าคือ 
การลดความเครียดของผู้ทํางานให้น้อยลง เพราะธรรมชาติของมนุษย์หากได้รับการตอบสนอง 
ความต้องการ ความเครียดจะน้อยลง และในทางกลับกันหากไม่ได้รับการตอบสนองตาม 
ความต้องการ ความเครียดและความไม่พอใจจะเกิดขึ้น  
  แอพเพิลไวท์ (Applewhite, 1997, p. 8) ได้แสดงความเห็นไว้ว่าความพึงพอใจ
หมายถึงความสุขที่ได้รับจากการทํางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน และมีทัศนคติที่ดีต่องาน 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2542, หน้า 775) ให้คํานิยามของความพึงพอใจไว้ว่าหมายถึง
พอใจ ชอบใจ 
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  จากความหมายของความพึงพอใจดังกล่าว สรุปได้ว่าความพึงพอใจหมายถึง
ความชอบ ความสุขในการทํางาน ทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม จนกระทั่งได้ช้ินงานที่สําเร็จตาม
เป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังว่านักเรียนจะมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นงานปฏิบัติที่ ช่วยพัฒนาความสามารถในการเขียนอยู่ ในระดับมาก ซึ่ ง วัดได้จาก
แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น   
    2) วิธีการสร้างความพึงพอใจในการเรียน 
 ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะต้องทําให้ผู้เรียนมี 
ความพึงพอใจต่อการเรียน เพ่ือให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลย่ิงขึ้น ซึ่งต้องใช้
เทคนิค และวิธีการที่จะส่งผลดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของนักจิตวิทยา ดังน้ี  
 สกินเนอร์ (Skinner, 1971, p. 52; อ้างถึงใน วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์, 2533, หน้า  9) 
ให้ความเห็นว่าจุดหมายปลายทางที่แท้จริงของการศึกษาคือการทําให้คนมีความเป็นตัวของตนเอง  
มีความรับผิดชอบต่อการกระทําและภาคภูมิใจในผลงานอย่างมีเสรีภาพ ซึ่งหมายถึงความเป็นอิสระ
จากการควบคุม หรือการกดดันบางอย่าง บุคคลควรได้รับการยกย่องและยอมรับในผลสําเร็จของ 
การกระทํา อันเป็นคุณค่าของมนุษย์ และเป็นแรงจูงใจในการกระทํา ซึ่งสอดคล้องกับบลูม (Bloom, 
1976, pp. 72-74 อ้างถึงใน วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์, 2533, หน้า 8) มีความเห็นในทํานองเดียวกัน
ว่าถ้าสามารถจัดให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรมท่ีตนต้องการ น่าจะคาดหวังได้ว่าผู้เรียนพร้อมสําหรับ 
การเรียนรู้กิจกรรมที่ตนเลือกหรืออยากเรียน ช่วงสําคัญของการจัดประสบการณ์เพ่ือสร้างความรู้สึก
ที่ดีต่อการเรียน ต้องทําในผู้เรียนที่มีอายุตํ่ากว่า 14 ปี เพราะเป็นวัยที่มีพัฒนาการอยู่ในขั้นของ 
ความสนใจ ความพึงพอใจ หากผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนต้ังแต่เริ่มเรียน จะเรียนรู้ได้เร็ว และ
ประสบความสําเร็จสูง ซึ่งในช้ันเรียนที่สูงขึ้นหรือผู้เรียนที่อายุมากขึ้น การสร้างหรือเปลี่ยนแปลง
ความรู้สึกจะทําได้ยาก   
 จากแนวคิดการสร้างความพึงพอใจดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าความพึงพอใจของ
ผู้เรียนเกิดขึ้นจากการได้มีการคิด เลือก หรือทําในสิ่งที่ต้องการด้วยตนเองอย่างอิสระ ซึ่งผู้วิจัยได้นํา
วิธีการนี้ไปใช้วิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนในการคัดเลือกเนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง โดยให้
นักเรียนเลือกเรื่องที่ต้องการเรียนเขียนภาษาอังกฤษมากที่สุดตามลําดับ จาก 10 เรื่องที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรสถานศึกษา และผู้วิจัยได้พิจารณาและคัดเลือกเน้ือหาตามความพึงพอใจของนักเรียน จํานวน 
4 เร่ืองที่มีคะแนนเสียงมากที่สุด เพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อไป 
    3) การประเมินความพึงพอใจ 
 การประเมินความพึงพอใจเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลของความรู้สึกของผู้เรียน 
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งต้องใช้เครื่องมือหรือแบบสอบถามที่มีความชัดเจน เพ่ือให้ได้ผลที่เป็นจริง 
ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวทางการประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย พบว่า
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้แบบสอบถามท่ีมีลักษณะคําถามเลือกตอบ (check list) 
คําถามที่เป็นมาตราวัดแบบลิเคอร์ท (Likert scale) แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ดังที่ 
กมลชนก กาวิล (2550, หน้า 10) ได้ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสํานักงานเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามแบบเลือกตอบ ที่เป็นมาตราวัดแบบลิเคอร์ท เช่นเดียวกับ
กลุ่มนโยบายและวิชาการ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี (2550, 
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หน้า 23) ได้ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี  
    จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์ข้อมูลและสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
งานปฏิบัติ โดยศึกษาจากวิธีการสร้างแบบสอบถาม (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 หน้า 
161-167) ซึ่งเลือกแบบสอบถามในลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ
ตามแนวคิดของลิเคอร์ท คือ  
  5  พึงพอใจมากที่สุด 
  4 พึงพอใจมาก 
  3 พึงพอใจปานกลาง 
  2 พึงพอใจน้อย 
  1 พึงพอใจน้อยที่สุด 
 

   ผู้วิจัยต้ังประเด็นสอบถามไว้จํานวน 10 ข้อ พร้อมเกณฑ์การแปลผลคะแนน ดังตาราง 7 
 

ตาราง 7  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ  
 
 

ข้อที่ ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร      
2.  งานปฏิบัติที่ครูมอบหมาย       
3.  วัตถุประสงค์ของการเขียน      
4.  การลงมือทํางานปฏิบัติด้วยตนเอง       
5.  การมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือ 

แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม  
     

6.  การนําเสนอผลงานกลุ่ม        
7.  ความรู้ด้านเน้ือหา คําศัพท์ ไวยากรณ์ที่เรียน      
8.  ประโยชน์ของช้ินงานปฏิบัติ      
9.  เกณฑ์การประเมินผลงานเขียน       
10.  ผลงานเขียนของนักเรียน      

     

   เกณฑ์การแปลผลคะแนนความพึงพอใจใช้วิธีการแจกแจงความถ่ีของชูศรี วงศ์รัตนะ 
(2550, หน้า 16) ดังน้ี 
  4.21-5.00 คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
  3.41-4.20 คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
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  2.61-3.40 คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
  1.81-2.60 คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
  1.00-1.80 คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 
 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

  ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่นําการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติมาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น ดังต่อไปนี้ 
 2.2.1 งานวิจัยในประเทศ  
  จินดารัตน์ สนธิรักษ์ (2545, หน้า 47) ได้ศึกษาความสามารถด้านการเขียนของผู้เรียน
ที่ได้รับการเสริมกิจกรรมที่มุ่งรูปแบบทางภาษาในการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงานและเปรียบเทียบ
ความรู้ด้านไวยากรณ์ในงานเขียนของผู้เรียนก่อนและหลังได้รับการเสริมกิจกรรมที่เน้นรูปแบบทาง
ภาษาในการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และมีความรู้ด้านไวยากรณ์เพ่ิมขึ้นหลังจากการเสริมกิจกรรม 
ที่เน้นรูปแบบทางภาษาในการสอนแบบมุ่งปฏิบัติงาน 
 ชินณเพ็ญ รัตนวงศ์ (2547, หน้า 87-89) ได้ศึกษาผลของการสอนโดยใช้งานปฏิบัติเป็น
ฐานในการเรียนรู้ที่มี ต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา พบว่าความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนที่ได้รับการเรียนแบบใช้งานปฏิบัติเป็นฐานในการเรียนรู้สูงกว่านักเรียน 
ที่ได้รับการเรียนการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ียังพบว่านักเรียน
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ชอบกิจกรรมการสอนท่ีใช้งานปฏิบัติ นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน อีกทั้งได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานด้วยตนเองจนเกิดความเข้าใจ มีความสนุกสนาน และ
สามารถจําบทเรียนได้ดีย่ิงขึ้น มีการพัฒนาทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและรู้จักการวางแผนงานให้
เป็นลําดับข้ันตอน 
   วันเพ็ญ เรืองรัตน์ (2549, หน้า 50-53) ได้วิจัยเก่ียวกับการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าผู้เรียนมีความสามารถด้านการใช้ภาษา รูปแบบและ
โครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้องมากย่ิงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากน้ีผู้เรียนยังรู้สึก
สนุกสนาน ต่ืนเต้นและท้าทายในขณะที่ปฏิบัติงานและทําช้ินงานด้วยตนเอง ซึ่งใช้ประโยชน์ได้จริง 
ในชีวิตประจําวัน 
 นันท์มนัส คําเอก (2551, หน้า 39-42) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
ที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนผึ้ง
วิทยา จังหวัดราชบุรี พบว่าระดับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่ได้รับ 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติในระดับมาก 
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 สุภัทรา ราชายนต์ (2551, หน้า 57) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
ที่มีต่อความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติมีความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีเจตคติต่อการเขียน
ภาษาอังกฤษดีกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  2.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ  

 พราบู (Prabhu, 1987, pp. 136-139) ได้จัดโครงการสอนโดยใช้หลักสูตรการสอนกิจกรรม
แบบเน้นงานปฏิบัติ (task-based syllabus) กับนักเรียนอายุ 12-15 ปี ทางตอนใต้ของอินเดีย 
นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษมา 3 ปีแล้ว ทุกบทเรียนจะมีกิจกรรมเน้นงานปฏิบัติ 1 กิจกรรม เช่น  
การอ่านแผนที่ ตีความจากข้อมูล อ่านและให้สรุปใจความสําคัญ เป็นต้น ในระยะเริ่มต้นมีผู้เรียนที่
สามารถทํากิจกรรมได้มีจํานวนน้อยแต่ระยะหลังเริ่มดีขึ้น การประเมินผลโดยการทดสอบเป็นที่ 
น่าพอใจ จึงดําเนินเป็นโครงการต่อเน่ือง  
  โคลแมน (Coleman, 1987, pp. 121-145) ได้สร้างแบบเรียนประกอบการสอนโดยใช้
กิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและนําไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียพบว่า สามารถใช้งานปฏิบัติกับช้ันเรียนขนาดใหญ่ได้ประสบ
ผลสําเร็จ ผู้เรียนสามารถพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนได้ดีขึ้น มีความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติงาน มีความกระตือรือร้นต่อการเรียนที่ใช้กิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานที่สร้างขึ้นซึ่งเป็นวิธี 
การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านอ่ืนๆ ได้ 
  โฟโตส และ เอลลิส (Fotos & Ellis, 1991, pp. 605-625) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมแบบ
เน้นงานปฏิบัติเพ่ือฝึกการใช้ไวยากรณ์ พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมเน้นงานปฏิบัติเก่ียวกับ
การใช้กฎไวยากรณ์สามารถใช้ภาษาได้มากขึ้น และมีผลการเรียนดีกว่าการเรียนไวยากรณ์จากการที่
ครูเป็นผู้สอนเอง 
 โจว (Zhou, 2006, pp. 32-36) ได้ทําวิจัยเพ่ือศึกษาแนวคิดและวิเคราะห์หลักการเก่ียวกับ
การนําทฤษฎีการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติไปใช้จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนภาษาอังกฤษ พบว่า
ผลการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการนําไปใช้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่ง
ทําให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้น 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นงานปฏิบัติสามารถพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนในการใช้ไวยากรณ์ การใช้ภาษา 
เพ่ือการสื่อสาร ทําให้มีทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน ตลอดจนการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้น 
เน่ืองจากเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานเขียนด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ  
ได้เรียนรู้รูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษผ่านงานปฏิบัติ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริงใน
ชีวิตประจําวัน มีการฝึกใช้ไวยากรณ์ คําศัพท์ และเรียบเรียงเน้ือหาก่อนการปฏิบัติจริง ทําให้เกิด
ความมั่นใจในการใช้ภาษาเขียนมากย่ิงขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติ
มาใช้พัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุตะบํารุง
พิทยาคาร      




