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บทคัดย่อภาษาไทย 

58254316 : การสอนภาษาอังกฤษ แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน, การเขียนภาษาอังกฤษ, การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร 

นาย อาทิตย์ เพชรี: ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : 
อาจารย์ ดร. สรณบดินทร์ ประสารทรัพย์ 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้

แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จำนวน 40 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่ม
อย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2) แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน  

ผลการวิจัยพบว่า  

1) ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.11/82.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด  

2) ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานในระดับมาก  
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58254316 : Major (ENGLISH LANGUAGE TEACHING) 
Keyword : Task-based Learning, English Writing, Communicative English Writing 

MR. ARTIT PEACHAREE : EFFECTS OF TASK-BASED LEARNING ON 
DEVELOPMENT OF GRADE 12 STUDENTS' COMMUNICATIVE ENGLISH WRITING SKILLS 
THESIS ADVISOR : DR. SORANABORDIN PRASANSAPH 

The objectives of this research were: 1) to construct and test the 
efficiency of task-based learning program to develop the students’ communicative 
English writing skills; 2) to compare students’ communicative English writing skills 
before and after the courses; 3) to analyze the students’ satisfaction toward the task-
based learning program after implementation. The samples selected by a simple 
random sampling technique were 40 students of Grade 12 level at Triam Udom 
Suksa Pattanakarn Nonthaburi School. The research instruments used for this 
experiment consisted of: 1) task-based learning program focusing on communicative 
English writing; 2) communicative English writing skill test; 3) a questionnaire asking 
the subjects’ satisfaction toward the task-based learning program. The data was 
analyzed to find the mean, standard deviation, and t-test on dependent variables.  

The results of the study revealed that:  

1) The efficiency score of task-based learning program was 80.11/82.44 
level, which was higher than the expected criterion;  

2) students’ communicative English writing skills after studying through 
the task-based learning program were significantly higher at the .01 level; and  

3) the students’ satisfaction toward the task-based learning program 
was at the high level.   
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ศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา ประสารทรัพย์ ท่ีได้สละเวลาให้คำแนะนำและเสนอแนะแนวทางอันเป็น
ประโยชน์ในการดำเนินงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร. วรพงษ์ แสงประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ตะวันตก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์
ในการตรวจเครื่องมืองานวิจัยทุกชุด รวมถึงให้คำแนะนำต่างๆตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย 
รวมถึงขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์จุไรรัตน์ อรุณสวัสด์ิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อาจารย์กอบศักด์ิ สุทัศน์ ณ อยุธยา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมืองานวิจัย 
ตรวจช้ินงานของนักเรียน รวมถึงให้คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  นนทบุรี คณะ
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการดำเนิน
งานวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน ท่ีให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน
วิจัยครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษา รหัส 58 รวมถึงรุ่นพี่ รุ่นน้อง สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้  
รวมถึงเพื่อนนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้เช่นกัน 
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คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องกราบบูชาพระคุณบิดา มารดา 
ครูอาจารย์ท่ีประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับผู้วิจัยเสมอมา รวมถึงขอมอบงานวิจัยครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติต่อไป 
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บทที่ 1  
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา   
 ภาษาเป็นเครื่องมือของมนุษย์ ท่ีใช้ในการส่ือสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน             
ในปัจจุบันมีภาษาเพื่อการส่ือสารอย่างมากมายในหลายประเทศท่ัวโลก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ      
ซึ่งเป็นภาษาสากล (Global language) หรือเป็นภาษาระดับนานาชาติ (International Language) 
ท่ีบุคคลท่ัวโลกใช้ในการติดต่อส่ือสาร ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยกว่า 50 ประเทศท่ัวโลกได้
กำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ อีก ท้ังองค์การสหประชาชาติ United Nations: UN)      
ยังกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาหลักสำหรับการส่ือสารอีกด้วย (Crystal, 2003; Kayman, 
2004; Nunan, 1999 อางถึงใน Talebinezhad and Aliakbari, 2002; Seargeant, 2008) ในปี 
พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียน (ASEAN Community) และได้กำหนดให้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางท่ีใช้ในการส่ือสาร หรือเรียกว่าภาษาทำงาน (Working Language)          
ซึ่งหมายความว่าประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียน จะมีการติดต่อส่ือสารกันในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเท่ียว และ
อื่นๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพื่อการส่ือสารของชาวอาเซียน เคียงคู่ไปกับภาษาประจำชาติของ
แต่ละบุคคน (สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2555) โดยเฉพาะภาษาอังกฤษกับการทำงานในประชาคมอาเซียน 
ดังกฎบัตรอาเซียนข้อท่ี 34 ท่ีบัญญัติว่า “The Working Language of ASEAN shall be English” 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารและการทำงาน เมื่อเป็นเช่นนี้ ในวงการศึกษาจึงต้อง    
เตรียมความพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างมาก โดยมุ่งหวังให้ทุกคนเห็นความสำคัญ
ของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ไม่เพียงเฉพาะบุคคลในวัยเรียนหรือในสถานศึกษาเท่านั้น      
แต่ยังรวมถึงบุคคลท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ธุรกิจภาคเอกชน หรือคนทํามาค้าขายระหว่างประเทศท่ีมี
การติดต่อส่ือสารกับชาวต่างชาติ และจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท้ังในชีวิตประจำวัน
และการทำงาน หลายคนมีการเดินทางไปมาท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำงานหรือท่องเท่ียว        
ได้รู้จักและพูดคุยกับบุคคลต่างชาติ ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือสำคัญสําหรับพลเมืองอาเซียน       
ในการส่ือสารและสร้างสัมพันธ์สู่โลกกว้างของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงบุคคลท่ัวโลก หรือท่ีหลายบุคคล
กล่าวว่าเป็นโลกไร้พรมแดน โลกแห่งการแข่งขันไร้ขอบเขตภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม นักการศึกษา
หลายท่านได้ให้ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของเยาวชน และ
คนทำงานในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นว่าพลเมืองทุกคนในประเทศควรใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ได้อย่างมีคุณภาพ (นพพร สโรบล, 2553)  
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 ปัจจุบันการใช้ภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีบทบาทสำคัญอย่างมากในด้านต่างๆ อาทิ    
ด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และรวมถึงการศึกษา และเป็นยุคท่ีบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสืบค้นข้อมูลต่างๆ  ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตซึ่งมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือกลางท่ีใช้ในการเผยแพร่ แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นเครือข่ายท่ีมีข้อมูลข่าวสารท่ี
สามารถเช่ือมโยงคนท่ัวโลกให้สามารถส่ือสารได้อย่างรวดเร็วและสะดวก (ปราณี เอี่ยมละออภักดี, 2547) 
โดยข้อมูลในอินเทอร์เน็ตกว่าร้อยละ 70-80 ของโฮมเพจเป็นภาษาอังกฤษ (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2553) 
ดังนั้น ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลายและมากเพียงพอตามความต้องการนั้น การใช้
ภาษาอังกฤษในอินเทอร์เน็ตจะช่วยตอบสนองความต้องการในการได้มาซึ่งข้อมูลนั้นๆ รวมถึงใน     
แวดวงการศึกษาในปัจจุบัน ท่ีมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยี  
อินเทอร์เน็ต และภาษาอังกฤษ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีการ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากส่ืออินเทอร์เน็ต สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ       
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงในการส่ือสารกับ
บุคคลต่างชาติ หากบุคคลเหล่านั้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการส่ือสาร ก็จะทำให้การส่ือสาร
นั้นดำเนินไปได้ด้วยดี ดังท่ี เบ็ญจา ลาภโสภา (2548) กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีการ
เจริญเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล ข่าว สารสนเทศจากนานาประเทศเข้าสู่ประเทศไทย
ตลอดเวลาและอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีประชาชนร้อยละ 80 ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร    
 เพื่อเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง ยั่งยืนและสามารถพึ่งตนเองอย่าง
รู้เท่าทันโลก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) ได้กล่าวถึงการมุ่งพัฒนาศักยภาพในการ
พัฒนาบุคลากร คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยท้ังของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล สำหรับประเทศไทยเป็นประเทศท่ีกำลังพัฒนาและมีปัญหาเกี่ยวกับกำลังคนท่ี
จะตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างมาก อันสืบเนื่องมาจากระบบและวิธีการ
จัดการศึกษาท่ีไม่สามารถสร้างและกระจายโอกาส รวมท้ังคุณภาพการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทิศทางการเปล่ียนแปลงไปสู่ยุคอุตสาหกรรมท่ีผ่านมาและการก้าวสู่สังคมแห่ง        
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) การศึกษาจึงมีความสำคัญไม่เพียงแต่ต่อคนไทยเท่านั้น      
แต่รวมถึงบุคคลท่ัวโลก เพื่อนำความรู้ความสามารถนั้นนำไปพัฒนาตนเอง พัฒนางาน รวมถึงพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ ระบบการศึกษาของประเทศไทยจึงถูกท้าทายจากแรงผลักดันการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมค่อนข้างมากในการจะพัฒนาและขับเคล่ือนคุณภาพของการศึกษา นำไปสู่
ความเข้มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเท่าเทียมอารยประเทศ    
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(กรมวิชาการ, 2545) Good (1973) ได้ให้ความหมายไว้ในพจนานุกรมศัพท์การศึกษาไว้ว่า การศึกษา 
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ 
การฝึก การอบรม สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ สร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษาจึงเป็น
กระบวนการท่ีจะมุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ คือ มีการพัฒนาท่ีสมดุลท้ังสติปัญญา จิตใจ 
ร่างกาย และสังคม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
(ธีรวี ทองเจือ และ ปรีดี ปทุมเมฆ, 2560) ดังนั้น หนึ่งในกระบวนการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ คือการ
พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษา โดยเฉพาะทักษะท่ีสำคัญ คือการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลักเพื่อสนับสนุนและรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน รัฐบาลและหน่วยงานทางด้านการศึกษาจึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของไทยให้มีความรู้และทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อท่ีจะมีความสามารถในการส่ือสาร 
สามารถเข้าถึงวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา  เข้าใจข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (2559) ท่ีได้
กล่าวถึงตัวอย่างแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนประเทศไทย กลไกในการขับเคล่ือนประเทศไทยสู่ความมั่งค่ัง 
มั่นคงและยั่งยืน โดยได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาบุคคลในยุคไทยแลนด์ 4.0 ท่ีมุ่ง
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ระบบบริการจัดการการเรียนรู้รองรับกับการ       
พัฒนาการศึกษา และกำหนดโครงการ คือ เด็กทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ และเด็กทุกคนต้องมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง  
 หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย จึงได้กำหนดให้วิชาภาษาอังกฤษในสาระวิชา
ภาษาต่างประเทศ เป็นรายวิชาบังคับท่ีนักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาท้ังในด้านความรู้และทักษะ
ทางด้านภาษา ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)    
ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ 
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ        
ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษา
และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดี   
ต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ 
ได้ง่ายและกว้างขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต อีกท้ังกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวปฏิรูป
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้มีทิศทางการดำเนินงานท่ีเป็นเอกภาพ มีเป้าหมายการเรียนรู้และ    
มีการพัฒนาท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล เป็น ท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้ใช้กรอบอ้างอิงทางภาษาของสภายุโรป The common European 
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Framework of Reference for Language (CEFR) โดยมีนโยบายให้มีการปรับการเรียนการสอนจาก
การเรียนแบบเน้นไวยากรณ์ มาเป็นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีมุ่งเน้นการใช้ภาษา      
เพื่อการส่ือสาร (Communicative Language Teaching: CLT) โดยในการจัดการเรียนการสอน      
วิชาภาษาอังกฤษนั้น ผู้สอนควรคำนึงถึงธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษาท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนนำภาษาไป
ปฏิบั ติ ในสถานการณ์จริง ข้อมูลทางภาษาท่ีใช้สอนจะต้องอยู่ ในระดับของภาษาท่ีใช้จริง                  
มีความต่อเนื่องและมีความสมบูรณ์ในตัวเอง มีความเป็นธรรมชาติและข้อมูลทางภาษาเหล่านี้              
ควรสัมพันธ์กับประสบการณ์ของนักเรียน แนวความคิดนี้สอดคล้องกับแนวความคิดทางการสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative Approach) (กาญจนา ปราบพาล, 2541)  
  การเรียนวิชาภาษาอังกฤษจัดอยู่ในองค์ความรู้หลัก (Core Subjects) ของการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มีการใช้ภาษาในการ
ติดต่อส่ือสารกับผู้อื่นตามความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในชีวิตประจำวันและการทำงานอาชีพ 
สอดคล้องกับ Ellis (2003) ท่ีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนภาษาอังกฤษของแต่ละบุคคล     
จะนำไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จตามท่ีแต่ละบุคคลนั้นต้ังเป้าหมายไว้ อีกท้ังการจัดการเรียนรู้     
ในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเอง อันจะช่วยให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอย่างเต็มท่ี เมื่อนักเรียนได้รับการส่งเสริมและกระตุ้นให้มี
การเรียนรู้ทางด้านภาษา ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะในการใช้ภาษาท้ังในห้องเรียนและ           
นอกห้องเรียน และสร้างแรงจูงใจต่างๆ ท่ีสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ เมื่อนักเรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จนเกิดการเรียนรู้ จากนั้นนักเรียนจะนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ นำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดทักษะและความคล่องแคล่ว ในการใช้ภาษาได้ ดียิ่งขึ้น 
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2549) สถานศึกษาจึงควรจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้นการฝึกทักษะ        
ตามสภาพจริง มุ่งเน้นในเรื่องการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร มีการจัดกิจกรรมท่ีเน้นทักษะการส่ือสาร
เป็นส่ิงสำคัญ ดังท่ี ไพสิฐ บริบูรณ์ (2554) ได้เน้นย้ำถึงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ     
ของนักเรียนต้ังแต่ช่วงช้ันท่ี 4 (ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6) จนกระท่ังถึงระดับอุดมศึกษาว่า        
ควรเน้นกระบวนทัศน์ EIL (English as an International Language) อย่างเต็มท่ี โดยในการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ควรเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องการคิดเชิงวิพากษ์ไปด้วย การจัดการเรียนท่ี
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความคิด มีการนำเสนอ 
แสดงผลงานต่างๆ แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จะทำให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้        
ท่ีดีขึ้น มีทักษะและประสบการณ์ มีความสนุกสนานในการเรียน เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน อันจะ
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น มีความสามารถคิดแก้ปัญหาและมีความคิด
สร้างสรรค์สูงขึ้น (ชุติมา วงษ์พระลับ, 2549) การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จึงเป็นรูปแบบ    
การสอนท่ีนิยมในปัจจุบัน เพราะจะช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษ     
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เพื่อการส่ือสารกับผู้อื่นได้ตามความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในชีวิตประจำวันและการประกอบ
อาชีพ นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) อัจฉรา วงศ์โสธร 
(2544) ได้กล่าวถึงการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ว่าจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อคำนึงถึงสมรรถวิสัยในการ
ใช้ภาษาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ประกอบด้วยความอ่อนไหวต่อภาษาเฉพาะกลุ่มหรือการแปรภาษา 
(Sensitivity to dialect or variety) ความอ่อนไหวต่อทำเนียบภาษา (Sensitivity to register) 
ความอ่อนไหวต่อการใช้ภาษาอย่างสมจริงและเป็นธรรมชาติ (Sensitivity to naturalness)  
และสมรรถวิสัยด้านสังคมและวัฒนธรรม การใช้ภาษาท่ีพาดพิงหรืออ้างอิงถึงวัฒนธรรมด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ประเพณีประจำของชาติ การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รวมตัวแปร
ด้านปฏิบัตินิยมดังกล่าวเข้าไว้ด้วย หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนควรมีการจัดรูปแบบ        
การเรียนรู้ให้มีความสมจริงตามธรรมชาติ มีการใช้ภาษาท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ และเพื่อ
วัตถุประสงค์ต่างๆ (Language functions/purposes) ผู้สอนควรคำนึงถึงตัวแปรด้านจิตวิทยาและ
สังคมวิทยาของการส่ือสารท่ีประกอบด้วยบริบททางภาษาและวัฒนธรรมท่ีแฝงมาพร้อมกับการส่ือสาร                   
ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญต่อนักเรียนในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษา     
เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น รวมถึงการประกอบอาชีพ        
ในอนาคต (กรมวิชาการ, 2545) 
  อย่างไรก็ตาม แม้นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร        
แต่นักเรียนยังคงใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ดีพอ การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ในการฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าท่ีควร เด็กไทยยังไม่สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้
ในสถานการณ์จริงได้ (กรมวิชาการ, 2542) เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฝึกฝนให้ใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษอย่างอัตโนมัติ (Automated Basic Skill) ดังท่ี Gagne, et al. (1993) กล่าวว่า ผู้ท่ีมี
ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีแต่ยังคงไม่สามารถท่ีจะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกับ
เจ้าของภาษาหรือชาวต่างชาติได้ นับว่าเป็นความล้มเหลวของการประมวลความรู้ (The Human 
Introduction Processing System) (บัญ ชา อึ๋ งสกุ ล , 2545) จากแนวคิดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ เอกนุช ณ นคร (2555) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ท่ีเน้นให้
นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร นักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาท้ัง 4 ทักษะ เพื่อให้นักเรียน
สามารถนำทักษะเหล่านี้ไปใช้จริงในชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งการจัดการเรียนการสอนท้ัง 
4 ทักษะนั้น พบว่าทักษะการเขียนจัดเป็นทักษะท่ียากท่ีสุด ผู้สอนหลายคนมักเรียงลำดับ 4 ทักษะ 
โดยทักษะการเขียนเป็นทักษะสุดท้ายท่ีนักเรียนจะได้รับการพัฒนา การเขียนเป็นทักษะมีความยาก
สำหรับนักเรียนและนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเขียนน้อยท่ีสุด เนื่องจากทักษะการเขียนเป็น
ทักษะท่ีจัดการเรียนการสอนได้ยาก รวมถึงนักเรียนประสบความสำเร็จน้อยท่ีสุด Heaton (1975) 
กล่าวว่า บางครั้ง การเขียนจัดเป็นทักษะท่ีถูกลืมหรือได้รับความสนใจน้อยท่ีสุด เนื่องจากต้องใช้เวลา
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และความสามารถทางภาษาหลายด้านในการสร้างงาน อาจกล่าวได้ว่า ทักษะการเขียนเป็นทักษะ     
ท่ีมีความซับซ้อน ซึ่งผู้เขียนต้องใช้ความสามารถหลายด้านผสมกัน เช่น ต้องคำนึงถึงเป้าหมายของ     
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มีข้อมูล เนื้อหา ลำดับเรื่องราวที่ต้องการส่ือสารให้ผู้อ่านเข้าใจ 
รวมถึงมีความรู้ในกฎเกณฑ์ ไวยากรณ์   ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในด้านรูปแบบ โครงสร้างประโยค กาล 
การเลือกใช้คำศัพท์ เครื่องหมายวรรคตอน การสะกดคำเพื่อสร้างคำในประโยคแล้วรวบรวมข้อมูลให้
ต่อเนื่องกันเป็นย่อหน้า ทักษะการเขียนจึงเป็นทักษะสำคัญในการช่วยให้การส่ือสารบรรลุเป้าหมาย   
อย่างมีประสิทธิภาพ (Bond and Tinker, 1973) ดังนั้นทักษะการเขียนจึงจัดเป็นทักษะท่ียากท่ีสุด 
(Allen and Valette, 1977) เพราะการเขียนเป็นการเปล่ียนภาษาพูดให้เป็นภาษาสัญลักษณ์ คือ 
ตัวอักษร ผู้เขียนต้องเลือกและรวบรวมความคิด คำ และประโยคมาจัดเรียบเรียงเป็นข้องความท่ีเป็น
ลักษณะความเรียง ต่อเนื่อง และเป็นข้อความ ท่ีสามารถส่ือความหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์      
หรือเป้าหมายของผู้เขียน  

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในปัจจุบันยังคงพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่            
แม้นักเรียนทราบความหมายของคำศัพท์ สามารถอ่านประโยคในรูปแบบต่างๆ ได้ หรือบางคน
สามารถส่ือสารได้ แต่เมื่อให้นักเรียนเขียน นักเรียนกลับไม่สามารถเขียนคำ ประโยคหรือทำข้อสอบใน
รูปแบบท่ีเป็นการเขียนได้ เป็นเพราะนักเรียนขาดทักษะทางด้านการเขียน สุจิตตรา สิงหการ (2555)   
ได้กล่าวว่า การเขียนยังเป็นทักษะท่ียุ่งยากและซับซ้อน เนื่องจากผู้เขียนจำเป็นต้องถ่ายทอดความคิด 
ความอ่าน ผ่านส่ือทางการเขียน มีการใช้คำศัพท์และเรียบเรียงคำศัพท์เหล่านั้นให้เป็นประโยค      
ต้องคำนึงถึงความถูกต้องของหลักไวยากรณ์ ทักษะทางการเขียนจึงถือว่าเป็นทักษะท่ีมีความสำคัญ 
เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารและถ่ายโอนความคิดความอ่านไปยังผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ หรือแม้แต่การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น Raimes (1983) 
กล่าวว่าการเขียนจะช่วยในการฝึกการใช้ภาษา โดยนักเรียนจะได้นำคำศัพท์และโครงสร้างท่ีได้เรียน
ไปใช้ในการเขียนในสถานการณ์จริงในบริบทต่างๆ ยิ่งนักเรียนได้ใช้ความพยายามในการเขียนมาก
เท่าใด นักเรียนก็จะค้นพบเรื่องใหม่ๆท่ีจะเขียนตลอดจนกลวิธีการแสดงออกทางความคิดมากขึ้น
เท่านั้น นักเรียนจะได้เรียนรู้ท้ังในแง่ของการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารและการเขียนท่ีถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ ดังนั้น การเขียนจึงมีความสำคัญและมีความท้าทายกับนักเรียน เพราะการเขียนจะช่วยให้
นักเรียนจดจำได้นานกว่า อีกท้ังการเขียนยังเป็นข้อมูลเพื่อใช้สำหรับอ้างอิงได้ในโอกาสต่อไป และส่ิง
สำคัญท่ีสุดคือ การเขียนเป็นหลักฐานท่ีแสดงให้ถึงความสำเร็จของนักเรียน ตลอดจนเป็นเครื่องมือท่ี
ช่วยวัดความก้าวหน้าได้ จากปัญหาท่ีพบจะเห็นได้ว่า ทักษะการเขียนเป็นทักษะท่ีมีความยากและ
ซับซ้อน ครูผู้สอนจึงควรให้ความสำคัญในการสอนเขียนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียน
ฝึกปฏิบัติจนเกิดเป็นทักษะและเป็นผู้มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียน พบว่า การสอนเขียนแบบ      
เน้นการปฏิบัติงานหรือเน้นภาระงาน (Task-based Learning: TBL) เป็นวิธีการสอนวิธีหนึ่งท่ีมุ่งเน้น
ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการเขียน Willis (1996) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน       
เป็นการเรียนรู้ภาษาโดยใช้วิธีการปฏิบัติเป็นส่ือกลาง นักเรียนต้องเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอน
ของการทำงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานจนบรรลุเป็นช้ินงาน ขณะปฏิบัติภาระงานนักเรียนได้ใช้
ภาษาอย่างอิสระ เน้นท้ังเรื่องความหมายและความถูกต้อง การปฏิบัติภาระงานจะช่วยให้นักเรียน
ทำงานอย่างเป็นระบบ เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติภาระงาน ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และจะสามารถทำให้นักเรียนมีความสามารถด้านการเขียนในสถานการณ์จริง สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้ ดังท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (คณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545) มาตรา 23(3) ระบุว่า สถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง เน้นการฝึกปฏิบัติ ให้คิดเป็น ทำเป็น และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง         
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติภาระงาน จะทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพิ่มขึ้น นักเรียนได้ฝึกการแก้ไข
ปัญหา มีความสนุกสนาน และเกิดความท้าทายในการปฏิบัติภาระงาน รวมถึงการฝึกทักษะในการ
ทำงานอย่างเป็นระบบและมีข้ันตอน  
 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ นนทบุรี พบว่า จาก 4 ทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีนักเรียนได้รับการพัฒนา ทักษะท่ีเป็นปัญหา
มากท่ีสุดสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 คือ ทักษะการเขียน จากการศึกษาและสังเกตนักเรียนว่า
สาเหตุใดท่ีทักษะการเขียนเป็นทักษะท่ียากท่ีสุดสำหรับนักเรียน พบว่าปัจจัยแรกคือ นักเรียนขาดทักษะ
ในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ ไม่สามารถเรียงลำดับเรื่องราวหรือเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ได้ ปัจจัยสำคัญอีกประการคือ นักเรียนไม่สามารถจดจำคำศัพท์ทางภาษาอังกฤษได้         
ไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเพียงพอต่อการเขียน อันส่งผลให้เกิดปัญหาในการเขียนของนักเรียน      
หรือแม้กระท่ังนักเรียนบางคนท่องจำคำศัพท์ได้ ทราบความหมายของคำศัพท์นั้นๆ แต่ก็ไม่สามารถ
สะกดหรือเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ และปัญหาสำคัญท่ีส่งผลต่อคุณภาพของงานเขียน คือ 
นักเรียนขาดทักษะกระบวนการในการคิดเพื่อสร้างสรรค์งานเขียนในประเด็นต่างๆ  นักเรียน           
ไม่สามารถจัดลำดับเรื่องราว เหตุการณ์ ท่ีนักเรียนต้องการส่ือสารได้ดีพอ ส่งผลให้เป้าหมายของ     
การส่ือสารนั้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ นั่นหมายถึงนักเรียนขาดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
อีกท้ังในการเรียนภาษาอังกฤษนั้น นักเรียนไม่คุ้นเคยกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีมุ่งเน้น       
ให้นักเรียนได้ฝึกเขียน โดยจากเดิมนักเรียนเพียงเขียนคำหรือข้อความส้ันๆ เขียนตามคำบอกหรือ    
การเขียนตามตัวอย่าง ทำให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษได้ช้า  
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 ดังนั้น ในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งเป็น
ช่วงวัยท่ีนักเรียนใกล้จะสำเร็จการศึกษาและตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทักษะท่ีมี
ความสำคัญทักษะหนึ่ งอันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนในอนาคตคือทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ การท่ีนักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ นอกจากจะทำให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้นแล้ว นักเรียนยังมีโอกาสในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต
อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพนั้น 
ครูผู้สอนควรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีมุ่งเน้น        
ให้นักเรียนได้ฝึกเขียน ได้พัฒนาทักษะการเขียนของตนเอง อีกท้ังการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ท่ีดี ผู้สอนควรคำนึงถึงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (Communicative Language Teaching)        
ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเหมาะสม สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันของนักเรียน ท้ังในและนอกห้องเรียน มีการกำหนดเนื้อหาท่ีมุ่งเน้นเพื่อการส่ือสารและ
ให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ช้ินงานท่ีเป็นรูปธรรม นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้จากการทำงาน
ของนักเรียนเอง ดังนั้นรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-based Learning 
Approach) จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทักษะการเขียน 
นักเรียนจะได้ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารผ่านช้ินงาน 
(Task) ต่างๆ ท่ีหลากหลาย กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ เกิดความท้าทายในการทำงานโดยมี
เป้าหมายและความสำเร็จของงานเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนเพื่อการ
ส่ือสาร การเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น ท้ังในด้าน
คำศัพท์และไวยากรณ์ กล่าวคือนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้กฎเกณฑ์
ภาษาอังกฤษแล้ว นักเรียนจะได้ทบทวนและฝึกปฏิบัติอีกครั้งเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยครูสามารถประเมินช้ินงานและความสามารถของนักเรียนได้ จากใน
ขั้นตอนนี้ การจัดการเรียนรู้รูปแบบดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ผลิตภาษาอย่างคล่องแคล่วมากกว่าการเรียนรู้
กฎเกณฑ์ทางภาษา (Fluency more than accuracy) รวมถึงการเรียนรู้กฎไวยากรณ์หรือคำศัพท์
ผ่านงานเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร มีความมั่นใจและเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง จากเหตุผลดังกล่าวนำมาสู่ข้อสรุป คือ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ    
เพื่อการส่ือสารให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ  
เน้นภาระงาน (Task-based Learning) เพื่อนำมาพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร    
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 

พัฒนาการจัดการเรียนรู้  กระบวนการ  ผลลัพธ์ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการ

จัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-based 
Learning) และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร (Communicative English Writing) 

2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้
ในรายวิชา อ33206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดด้านการ
เขียน ได้แก ่ 
    ต.1.2 ม.4-6/1, 2, 3, 4, 5;  
    ต.1.3 ม.4-6/1;  
    ต.2.1 ม.4-6/1; 
    ต.3.1 ม.4-6/1;  
    ต.4.1 ม.4-6/1;  
    ต.4.2 ม.4-6/2 

3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน   
เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร (Task-based Learning 
program) จำนวน 4 บทเรียน คือ 

  บทที่ 1 Informal letter    
   บทที่ 2 Description of place 
  บทที่ 3 Writing advertisement    
   บทที่ 4 Formal letter of university application  
4. สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
5. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน   

ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 

 • ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 

• ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นภาระงาน  โดยแต่ละบทได้
กำหนดขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ (Willis, 1996) ดังน้ี 

ขั้นก่อนการปฏิบัติภาระงาน (Pre- 
Task) 
- นำเข้าสู่บทเรียนแนะนำหัวข้อ 

(Topic) และภาระงาน (Task)      
ที่นักเรียนจะปฏิบัติ 

- เรียนรู้คำศัพท์และตัวอย่าง
ชิ้นงาน 

ขั้นปฏิบัติภาระงาน  (Task Cycle)  
- ปฏิบัติงาน (Task) 
- เตรียมการนำเสนอ (Planning) 
- รายงาน (Report) 
ขั้นหลังปฎิบัติภาระงาน (Language 
Focus) 
- เรียนรู้และวิเคราะห์ภาษา 

(Language Analysis)  
- ฝึกปฏิบัติ (Practice) 
- ประเมินผล (Evaluation) 

• ทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

• สำรวจความพึงพอใจของ
นักเรียน โดยการใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 • ประสิทธิภาพของ
การจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระ
งาน 

• ทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ   
เพ่ือการสื่อสาร
ของนักเรียน 

• ความพึงพอใจ
ของนักเรียน     
ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้น
ภาระงาน  
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6 ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้    
แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 
ปัญหาในการวิจัย 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้หรือไม่  
 2. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร      
สูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน     
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในระดับใด 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  1. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 2. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร      
สูงกว่าก่อนเรียน  
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน   
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอยู่ในระดับมาก 
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ขอบเขตการวิจัย  
1. ตัวแปรที่ศึกษา 

   1.1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
   1.2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
    1.2.1. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
    1.2.2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน   
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ นนทบุรี ปีการศึกษา 2561 ท้ังหมด 10 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 420 คน  
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีกำลังศึกษาอยู่ใน   
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จำนวน 1 ห้องเรียน     
ใช้เทคนิคการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม คือ นักเรียน   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 จำนวน 40 คน 
 
  3. เนื้อหา 
  เนื้ อหาท่ีใช้ในการทดลองเป็น เนื้ อหาสาระวิชาภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  6              
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 หลักสูตรสถานศึกษา และรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร รหัสวิชา อ 33206 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและ
วิเคราะห์ตามสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะการเขียน คือ ต.1.2 ม.4-6/1, 2, 3, 4, 
5; ต.1.3 ม.4-6/1; ต.2.1 ม.4-6/1; ต.3.1 ม.4-6/1; ต.4.1 ม.4-6/1; ต.4.2 ม.4-6/2 ให้ตรงตามผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวังและสอดคล้องตามความสนใจของนักเรียน โดยกำหนดหัวข้อเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ
งาน เขียนจำนวน  20  เรื่อ ง คือ การเขี ยนตามคำบอก (Dictation) การเขียนบทสนทนา 
(Conversation) การเขียนเติมคำ (Gap filling) การเขียนไดอารี่ (Diary) การเขียนประวัติส่วนตัว 
(Personal information) การเขียนเล่าเรื่องตนเอง (Anecdote) การเขียนจดหมายไม่เป็นทางการ 
(Informal letter) การเขียนจดหมายทางการ (Formal letter) การเขียนจดหมายธุรกิจ (Business 
letter/Email) การเขียนจดหมายสมัครงาน (Letter of job application) การเขียนจดหมายสมัครเรียนต่อ 
(Letter of university application) การเขียนข่าว (News) การเขียนโฆษณา (Advertisement) การเขียน
ไปรษณียบัตร (Writing postcard) การเขียนบรรยายสถานท่ี (Description of place) การเขียนบรรยาย
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บุคคล (Description of appearance) การเขียนบรรยายเส้นทาง (Writing direction) การเขียนบรรยาย
ส่ิงของ / รีวิว (Description of thing or review) การเขียนอนุเฉท (Paragraph) และการเขียนเรียงความ 
(5 - paragraph essay) ดังแสดงในภาคผนวก ก 
 จากนั้นผู้วิจัยเลือกเรื่องท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด จำนวน 4 บทเรียน ดังแสดงในภาคผนวก ข นำมา
จัดลำดับ ได้แก่ บทเรียนท่ี 1 เรื่อง การเขียนจดหมายไม่เป็นทางการ (Informal Letter) บทเรียนท่ี 2 
เรื่อง การเขียนบรรยายสถานท่ี  (Description of Place) บทเรียน ท่ี  3 เรื่อง การเขียนโฆษณา 
(Advertisement) และ บทเรียนท่ี  4 เรื่อง การเขียนจดหมายทางการสำหรับสมัครศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย (Letter of University Application) จากนั้นกำหนดบทเรียน มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ หน้าท่ีของภาษา ภาระงาน และการประเมินผลของการจัดการ เรียนรู้      
แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  
  ผู้วิ จัยได้กำหนดระยะเวลาท่ีใช้ ในการทดลองตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา               
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 1 ช่ัวโมง 
ต้ังแต่วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยในสัปดาห์ท่ี 1 เป็นการ
ทดสอบก่อนเรียน และในสัปดาห์ท่ี 6 เป็นการทดสอบหลังเรียน  
 
ข้อตกลงเบื้องต้น  
 1. ในการวิจัยครั้งนี้ ไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเพศ อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม
ของกลุ่มท่ีศึกษา 
 2. การกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ในการวิจัยครั้งนี้กำหนดไว้ คือ 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 
2520) ซึ่งถือให้ค่าความคลาดเคล่ือนในการยอมรับหรือไม่ยอมรับประสิทธิภาพของส่ือไว้ร้อยละ      
2.5 – 5 กล่าวคือ  
  2.1 เมื่อประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป      
ถือว่าการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ดีมาก  
  2.2 เมื่อประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้สูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 2.5 ข้ึนไป ถือว่าการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ดี 
  2.3 เมื่อประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5 
ขึ้นไป ถือว่ายังมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับได้ หรืออยู่ในระดับ พอใช้ได้  
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  2.4 แต่ถ้าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ท่ีต้ังไว้ต่ำกว่าร้อยละ 2.5 ถือว่ามี
ประสิทธิภาพ ต่ำ 
 3. คะแนนท่ีได้จากการสอบก่อนเรียน (Pretest) เป็นตัวบ่งช้ีถึงทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารของนักเรียนแต่ละคนก่อนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะ      
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 4. คะแนนท่ีได้จากการสอบหลังเรียน (Posttest) เป็นตัวบ่งช้ีถึงความสามารถพื้นฐานใน     
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนแต่ละคนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-based learning) หมายถึง การจัดการเรียนรู้
ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติภาระงาน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เรียนรู้
โดยการลงมือปฏิบัติ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจากง่ายไปยาก โดยทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน
จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายในแต่ละช้ินงาน มีการวางแผนในการปฏิบัติงานและมีข้ันตอนท่ีชัดเจน
เพื่อให้ปฏิบัติภาระงานเสร็จส้ิน โดยมีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  
     2.1 ขั้นก่อนการปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนในการเตรียมนักเรียนใน
การปฏิบัติงาน มีการแนะนำเรื่องท่ีจะเรียน (Topic) จุดประสงค์ คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องท่ีนำไปใช้ในการ
ทำงาน รวมถึงตัวอย่างท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภาระงาน  (Task) จากนั้นนักเรียนจะได้ฝึก
ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาระงานท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติ  
    2.2 ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนปฏิบัติภาระงาน 
(Task) ตามท่ีได้รับมอบหมาย นักเรียนจะเป็นผู้ผลิตภาษาเพื่อการส่ือสารในขั้นปฏิบัติภาระงาน โดยมี
ครูผู้สอนเป็นผู้ช่วยเหลือและให้คำแนะนำ เมื่อปฏิบัติภาระงานเสร็จเรียบร้อย นักเรียนจะดำเนินการ
วางแผน (Planning) สำหรับการเตรียมตัวนำเสนอผลงานของนักเรียน มีการฝึกซ้อมในการพูดหรือ
เขียน ครูทำหน้าท่ีให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนในการเตรียมตัวนำเสนอ โดยในขั้นนำเสนอ 
(Report) นักเรียนจะได้นำเสนองานหน้าช้ันเรียน โดยมีครูเป็นผู้ตรวจสอบแก้ไขและให้กำลังใจ
นักเรียน ผู้สอนอาจปรับภาษาของนักเรียนในภายหลัง ท้ังนี้ไม่ควรแก้ไขหน้าห้องเรียนขณะท่ีนักเรียน
รายงาน 
    2.3 ขั้นหลังการปฏิบัติภาระงาน หรือขั้นเน้นภาษา (Language Focus) เป็นขั้นตอน    
ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียน ได้ใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามโครงสร้าง รูปแบบของภาษา ประกอบด้วย 3 ส่วน 
คือ การวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) โดยให้นักเรียนวิเคราะห์ความถูกต้องเหมาะสมของ
การใช้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างทางภาษาภายใต้การดูแลของผู้สอน การฝึกใช้ภาษา (Practice) 
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และมีการประเมินผล (Evaluation) เพื่อดูทักษะการเขียนของนักเรียนในแต่ละบทเรียน รวมถึง
บันทึกส่ิงท่ีได้พัฒนา ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขของการปฏิบัติภาระงาน เพื่อให้การทำงาน    
ในครั้งต่อไปดีขึ้น  

2. ชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-based learning program) หมายถึง 
เนื้อหาและภาระงานท่ีใช้เป็นส่ือสำหรับการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงาน จำนวน 4 บทเรียน ได้แก่ บทเรียนท่ี 1 เรื่อง การเขียนจดหมายอย่างไม่เป็นทางการ 
(Informal letter) บทเรียนท่ี 2 เรื่อง การเขียนบรรยายสถานท่ี (Description of place) บทเรียนท่ี 3 
เรื่อง การเขียนโฆษณา (Writing advertisement) และบทเรียนท่ี 4 เรื่อง การเขียนจดหมายทางการ
สำหรับสมัครศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (Formal letter of university application) 
 3. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หมายถึง ความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียน ท่ีพิจารณาจากคะแนนท่ีนักเรียนได้จากการทำแบบทดสอบ
ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร ได้แก่ การเขียนจดหมายอย่างไม่เป็นทางการ การเขียนบรรยายสถานท่ี การเขียน
โฆษณา และการเขียนจดหมายสมัครศึกษาต่อมหาวิทยาลัย โดยวัดได้จากการใช้แบบทดสอบวัดทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จำนวน 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ีหนึ่ง เป็นข้อสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ (4 ตัวเลือก) จำนวน 40 ข้อ และตอนท่ีสอง เป็นข้อสอบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ รวม 41 ข้อ 
ซึ่งครอบคลุมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ประกอบด้วย 1) ทักษะในการให้ข้อมูลหรือ
อธิบายได้อย่างเข้าใจ ถูกต้อง ตรงประเด็น 2) ทักษะในการเรียบเรียงความคิดและข้อมูลต่างๆ ในการ
เรียนให้สอดคล้อง มีเหตุผล สัมพันธ์กับงานเขียน 3) ทักษะในการเลือกใช้คำศัพท์ท่ีถูกต้อง เหมาะสม
กับเรื่องท่ีเขียน 4) ทักษะในการใช้โครงสร้างและกฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
เรื่องท่ีเขียน และ 5) ทักษะด้านกลไกการเขียน อันประกอบด้วยการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษร
และการจัดรูปแบบ ระยะของคำหรือข้อความ   
   4. ประชากร หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  
 5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ความชอบ ไม่ชอบ ความยินดี และความ
ภาคภูมิใจ รวมท้ังประโยชน์และคุณค่า ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนา     
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ซึ่งวัดได้จากการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ครอบคลุมประเด็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา ด้านกระบวนการสอน ด้านส่ือการเรียนการสอน 
ด้านการวัดและประเมินผล และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ  
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ประโยชน์ที่ได้รับ  
  1. ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

2. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สอนในการนำการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานไปใช้        
พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือผู้เรียน            
ในระดับช้ันต่างๆ  

3. สถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสามารถนำหลักการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงาน รวมถึงผลการวิจัย ไปใช้ในการกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนได้ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย      
ท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
1. หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา 

1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
1.3 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  
1.4 คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 รหัสวิชา อ 33206 

2. การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (Communicative Language Teaching: CLT) 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 

2.2 หลักการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

3. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-based Learning) 
3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
3.2 หลักการของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
3.3 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
3.4 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
3.5 ประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
3.6 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
3.7  รูปแบบการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 

4. การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (English Writing for Communication) 
4.1 ความหมายของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

4.2 ความสำคัญของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

4.3 องค์ประกอบของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

4.4 ประเภทของงานเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

4.5 กระบวนการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

4.6 การจัดกิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

4.7 ขั้นตอนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
4.8 การวัดและประเมินผลการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
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5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
5.1 งานวิจัยในประเทศ 

5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 

1. หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา 
    1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ  
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของ
ประชาคมโลก สามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้  
  ภาษาเพื่อการส่ือสาร คือ การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขียน แลกเปล่ียน
ข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นำเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและ    
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   
  ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์  
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม 
  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ      
ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ 
ประกอบอาชีพและแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
  ในระดับมัธยมศึกษาต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานให้เป็นไปตามท่ีกำหนดและสอดคล้อง
กับ เกณฑ์การจบหลักสูตร สำหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ในระดับมัธยมศึกษา ให้จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 
หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษาและ
เกณฑ์การจบหลักสูตร  
 เมื่อนักเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน
ต่างๆ คำช้ีแจง คำอธิบาย และคำบรรยายท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา 
บทร้อยกรอง และบทละครส้ันถูก ต้องตามหลักการอ่ าน  อธิบายและเขียนประโยคและ                 
ข้อความสัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน รวมท้ังระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ       
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สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่อง  ท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี    
พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์  ข่าว เหตุการณ์  ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจและส่ือสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้คำขอร้อง คำช้ีแจง คำอธิบาย และให้คำแนะนำ พูดและ
เขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิ เสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าวเหตุการณ์อย่างมีเหตุผล พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจ พูดและเขียนสรุปใจความ
สำคัญ แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ 
พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ท้ังในท้องถิ่น สังคม 
และโลก พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง     
เหมาะกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานท่ีตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม อธิบาย
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอน
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย วิเคราะห์ อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต 
ความเช่ือ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใช้อย่างมีเหตุผล ค้นคว้า สืบค้น 
บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริงสถานการณ์
จำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า 
รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ของโรงเรียน ชุมชนและ ท้องถิ่น/
ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน ส่ือสาร
ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ 
การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคำศัพท์
ประมาณ 3600 - 3750 คำ (คำศัพท์ท่ีมีระดับการใช้แตกต่างกัน) ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน
ส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนา ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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     1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
 มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 
โดยการพูดและการเขียน 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม  
 มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ
นำไปใช้ ได้อย่าง เหมาะสมกับกาลเทศะ  
  มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
  มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
  มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
  มาตรฐาน ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
  จากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
สาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยเลือกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะ
การเขียน ของช่วงช้ันท่ี 4 และสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร อ33206 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 การวิเคราะห์หลักสูตร การคัดเลือกตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
เพื่อการส่ือสาร 

สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด  
สาระที่ 1 
ภาษาเพื่อ
การส่ือสาร 

 

- มาตรฐาน ต 1.2  
มีทักษะการส่ือสารทางภาษา 
ในการแลกเป ล่ี ยน ข้ อ มู ล
ข่าวสาร แสดงความรู้ สึ ก 
และความ คิด เห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- มาตรฐาน ต 1.3  
น ำ เส น อ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร 
ความคิดรวบยอด และความ
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการ
พูดและการเขียน 

- ต.1.2 ม.4-6/1  
สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์   
ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคม และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
- ต.1.2 ม.4-6/2  
เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำช้ีแจง 
คำอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
- ต.1.2 ม.4-6/3  
พูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
- ต.1.2 ม.4-6/4  
พูดและเขียนเพื่ อขอและให้ข้ อมูล บรรยาย  
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและ
อ่านอย่างเหมาะสม 
- ต.1.2 ม.4-6/5  
พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
- ต.1.3 ม.4-6/1  
พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็น
ต่างๆ ตามความสนใจของสังคม 
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ตาราง 1 การวิเคราะห์หลักสูตร การคัดเลือกตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
เพื่อการส่ือสาร (ต่อ) 

สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
สาระที่ 2 
ภาษาและ
วัฒนธรรม 

- มาตรฐาน ต 2.1  
เข้าใจความ สัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากั บวัฒ นธรรมของ
เจ้าของภาษา และนำไปใช้ ได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

- ต.2.1 ม.4-6/1  
เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับ
ระดับของบุคคล  โอกาส และสถานท่ี ตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   

สาระที่ 3 
ภาษากับ

ความ 
สัมพันธ์กับ
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

อื่น 

- มาตรฐาน ต 3.1   
ใช้ภาษา ต่างประเทศในการ
เช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ อื่ น  แ ล ะ เป็ น
พื้ น ฐ าน ใน ก า ร พั ฒ น า
แสวงหาความรู้ และเปิดโลก
ทัศน์ของตน 

- ต.3.1 ม.4-6/1  
ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นจากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ และนำเสนอด้วย      
การเขียน  

สาระที่ 4 
ภาษากับ

ความ 
สัมพันธ์กับ

ชุมชน 
และโลก 

 

- มาตรฐาน ต 4.1  
ใช้ ภ าษ าต่ างป ระ เทศ ใน
สถานการณ์ ต่างๆ  ท้ั งใน
สถาน ศึกษา ชุมชน  และ
สังคม 
- มาตรฐาน ต 4.2   
ใช้ภาษาต่ างประเทศเป็ น
เครื่องมือพื้นฐานในการศึกษา
ต่อ การประกอบอาชีพ และ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
สังคมโลก 

- ต.4.1 ม.4-6/1  
ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 
- ต.4.2 ม.4-6/2  
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์  ข้อมูล ข่าวสารของ
โรง เรียน  ชุมชน  และ ท้องถิ่ น /ประ เทศชาติ        
เป็นภาษา ต่างประเทศ 
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     1.3 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
นนทบุรี  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ให้มีการ
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
เพื่อให้ มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ สามารถนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิต มีคุณธรรมนำความรู้  ก้าวทันเทคโนโลยี และเป็นคนดีศรีสังคม 
 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการท่ีสำคัญ ดังนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้ เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณธรรม          
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล   
 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนควรมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาค และมีคุณภาพ 
 3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีตอบสนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของท้องถิ่น  
 4. เป็นการจัดการศึกษาท่ีมีโครงสร้างหลักสูตรท่ียืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาการ
จัดการเรียนรู้ 
  5. เป็นหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ 
สามารถใช้ ภาษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษา
ต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลาย            
ของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่าง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้ 
  ภาษาเพื่อการส่ือสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขียน แลกเปล่ียนข้อมูล 
ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นำเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็น
ในเรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   
  ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์ 
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม 
  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
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   ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ      
ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ 
ประกอบอาชีพและแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 

     1.4 คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 รหัสวิชา อ 33206 
 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รหัสวิชา               
อ 33206 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 1 หน่วยกิต เวลา 2 ช่ัวโมง 

คำอธิบายรายวิชา 
  ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร รหัสวิชา อ 33206 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มุ่งเน้นให้
นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มีความเข้าใจในการใช้ภาษาเพื่อการ
ส่ือสารในด้านการส่ือความหมาย คำศัพท์ ความหมายของคำศัพท์ท่ีใช้ในบริบทต่างๆ รวมถึงการ
เรียนรู้เกี่ยวกับกฎไวยากรณ์ หรือกฎเกณฑ์ทางภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง อีกท้ังนักเรียนจะต้องเรียนรู้ใน
ด้านภาษา ท่าทาง น้ำเสียง ของผู้พูดท่ีส่ือสาร ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรมประเพณี การอ่าน
จับใจความสำคัญ วิเคราะห์  สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจาก ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร 
บทความ สารคดี บันเทิงคดี จากส่ือส่ิงพิมพ์หรือส่ืออีเล็กทรอนิกส์ สามารถ แสดงความคิดเห็น 
อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียนความรู้ และให้เหตุผลเกี่ยวกับ เรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ  ใช้ภาษา       
เพื่ อเขียนและนำเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ ต่างๆ              
ในชีวิตประจำวัน โดยการฝึกทักษะในการส่ือสารด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เกี่ยวกับการแสดง
ความคิดเห็น การอธิบาย การนำเสนอความคิดเห็นท่ีมีต่อเหตุการณ์ต่างๆ จากส่ือท่ีหลากหลาย       
มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ และนำ
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 ผลการเรียนรู้ 
 1. มีทักษะทางด้านการอ่าน การเขียน ตามหลักโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีเหมาะสมกับระดับ        
ช้ันเรียนและผู้เรียน  
 2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร สามารถใช้ภาษา และท่าทางในการ
ส่ือสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้ 
 3. อ่านจับใจความ และ นำเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นปัญหา และเหตุการณ์ท่ัวไปได้ 
 

2. การสอนภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 
  ปัจจุบัน การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (Communicative language teaching: CLT)    

เป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน ภาษากลายเป็นเครื่องมือท่ีใช้ใน
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การติดต่อส่ือสารกับผู้อื่น ได้ตอบสนองความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในชีวิตประจำวันและ
การประกอบอาชีพ การท่ีผู้เรียนจะใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และเหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับ

ทักษะการใช้ภาษา โดยการท่ีผู้เรียนจะใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับทักษะในการใช้
ภาษา ดังนั้นการเรียนภาษาท่ีดี ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสได้ฝึกทักษะการใช้ภาษามากท่ี สุด ท้ังใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน อีกท้ังผู้เรียนควรท่ีจะพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนหรือครูควรมี
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของการเรียนภาษา ต้องส่งเสริม
หรือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2549)   
 

    2.1 แนวคิดเก่ียวกับการสอนภาษาเพื่อการสือ่สาร 
  ปัจจุบันการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (Communicative approach) มีบทบาทมาก
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่ งเน้นให้ ผู้เรียนเกิดความสามารถในการนำภาษาไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
  Taylor (1983) กล่าวถึง แนวการสอนเพื่อการส่ือสาร คือการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียน      
มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับภาษาท่ีจะเรียน กล่าวคือเรียนรู้ภาษาด้วยการใช้ภาษามากกว่าการเรียน     
ด้วยการศึกษาโครงสร้างทางภาษา 
  Littlewood (1981: อ้างอิงใน อิทธิพล เหล็กกล้า, 2545) กล่าวว่า การสอนภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร (Communicative Approach) เน้นเรื่องหน้าท่ีของภาษามากกว่ารูปแบบภาษาการเรียน
ภาษาไม่ได้เรียนเฉพาะแต่ไวยากรณ์เท่านั้น แต่ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการส่ือความหมาย
เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ 
  สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535) กล่าวว่าการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร เป็นการสอนท่ีไม่ได้ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เฉพาะรูปแบบหรือโครงสร้างของภาษาเท่านั้น แต่เป็นการเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ 
  อารีย์ วาศน์อำนวย (2545) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อการส่ือสารจะให้
ความสำคัญกับสถานการณ์ในการใช้มากกว่าการเน้นไวยากรณ์ เป็นการเรียนท่ีเน้นกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีเป้าหมายด้านการส่ือสาร สามารถนำความรู้มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ละเอียด จุฑานนท์ (2541) กล่าวถึงหลักการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารไว้ดังนี้   
1. ครูต้องบอกให้ผู้เรียนทราบถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนการฝึกใช้ภาษาเพื่อให้การเรียนเป็น

ส่ิงท่ีมีความหมายต่อผู้เรียน  
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  2. ควรจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพราะในชีวิตประจำวันการใช้ภาษาเพื่อการ 
ส่ือสารมักจะต้องใช้หลายทักษะรวมกัน และในบางครั้งต้องอาศัยกริยาท่าทางประกอบ ดังนั้น ผู้เรียน
ก็ควรจะได้ทำพฤติกรรมเช่นเดียวกับชีวิตจริง   

3. ต้องให้ผู้เรียนได้ฝึกสมรรถภาพด้านการส่ือสาร ได้ทำกิจกรรมการใช้ภาษาซึ่งมีลักษณะ
เหมือนในชีวิตประจำวันมากท่ีสุด กิจกรรมการหาข้อมูลท่ีหายไปเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมอย่างยิ่ง 
เพราะผู้เรียนจะไม่ทราบข้อมูลของอีกฝ่ายหนึ่งจึงจำเป็นต้องส่ือสารกันเพื่อให้ได้ข้อมูล ตามท่ีต้องการ
กิจกรรมในลักษณะนี้จึงมีความหมายและใกล้เคียงกับการส่ือสารในชีวิตจริง   

4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้รวมท้ังได้รับประสบการณ์ ตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง ให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษา   

5. ฝึกผู้เรียนให้ใช้ภาษาในกรอบของความรู้ด้านหลักภาษาและความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของ
ภาษาท่ีใช้อยู่ในแต่ละกลุ่มสังคม ต้องฝึกให้ผู้เรียนเคยชินกับการใช้ภาษา โดยไม่กลัวผิดและส่ือสาร    
ได้คล่อง ครูไม่ควรแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้เรียนทุกครั้ง ควรแก้ไขเฉพาะท่ีจำเป็น เช่น ข้อผิดพลาดท่ีจะ
ทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นซ้ำๆ การแก้ไขบ่อยๆ ในขณะการฝึกการใช้ภาษาจะ
ทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจและไม่กล้าใช้ภาษาในการทำกิจกรรมต่างๆ 
  Johnson and Morrow (1981) กล่าวไว้ว่า การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารนั้น  ครูควร
คำนึงถึงหลักการต่างๆ ดังนี้   
  1. ควรกำหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละคาบว่าต้องการให้ ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมในการ
ส่ือสารอะไรได้ การเลือกเนื้อหาควรคำนึงถึงวัยของผู้เรียนด้วย  ประเด็นสำคัญของสารสอนตาม
แนวคิดนี้คือ เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถทำส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีแต่เดิมทำไม่ได้ และมี
ประโยชน์ต่อการส่ือสาร ดังนั้นการสอนโครงสร้างไวยากรณ์จะมีประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อ ผู้เรียนสามารถ
นำไปใช้กับกิจกรรมในห้องเรียนได้ด้วย มิใช่เป็นเพียงการท่องจำเท่านั้น   
  2. ครูควรตระหนักว่า การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีไม่หยุดนิ่งและไม่สามารถแยกเป็นส่วนๆได้ 
แนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารเกี่ยวของกับภาษาในระดับท่ีสูงกว่าระดับประโยคเป็นการใช้ภาษา 
ในสถานการณ์จริง ขั้นตอนการสอนภาษาแนวนี้จึงเป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ได้แก่ การท่ี
ผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบภาษาไปทีละแบบ หลังจากนั้นเป็นขั้นของการสังเคราะห์รูปแบบเหล่านั้นมาใช้

รวมกันในภายหลัง  
  3. กระบวนการในการส่ือสารมีความทัดเทียมกับรูปแบบภาษา วิธีการสอนเพื่อพัฒนา 
ความสามารถในการส่ือสารของผู้เรียนจึงเป็นความพยายามท่ีจะจำลองกระบวนการของการส่ือสารให้
มากท่ีสุด เพื่อการเรียนการสอนรูปแบบภาษาจะได้อยู่ในบริบทของการส่ือสารด้วย   
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  4. ผู้เรียนควรเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ กล่าวคือ ครูควรมีบทบาทเป็นผู้คอยช่วยเหลือ
แนะนำและจัดสภาพแวดล้อม ตลอดจนกิจกรรมท่ีเหมาะสมให้แก่ ผู้เรียน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้        

ก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้มีการกระทำและกิจกรรมท่ีจะจัดขึ้นควรมีลักษณะการส่ือสารท่ีแท้จริง   
  5. แม้ว่าการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ ว่าละเลยต่อข้อผิดพลาดทาง
ไวยากรณ์ของผู้เรียน แต่กระนั้นข้อผิดพลาดดังกล่าวก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดพลาดเสมอไป ท้ังนี้เพราะ
ข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจเกิดจากการท่ี ผู้เรียนมิได้เตรียมตัวมามากเท่าท่ีควร ในขณะท่ีการสอน
แบบเดิมพยายามหลีกเล่ียงข้อผิดพลาดเหล่านี้ด้วยการควบคุมส่ิงท่ีผู้เรียนจะพูด ซึ่งเป็นวิธีไม่ให้โอกาส
ผู้เรียนได้ทดลองใช้ภาษาท่ีเรียน ฉะนั้นจึงเป็นธรรมดาท่ีผู้เรียนท่ีได้รับอิสระในการใช้ความรู้ทางภาษา

ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้บ้าง จึงถือว่าการสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสารมองข้ามข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในลักษณะท่ีมีความยืดหยุ่นมากกว่า และให้ผลดีต่อ

ผู้เรียนมากกว่า แนวคิดพื้นฐานของวิธีการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารนั้น ต้องการเน้นให้เห็นว่า
เป้าหมายของการสอนภาษา คือ ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสมเมื่อต้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ ในสังคม โดยเป็นความสามารถท่ีจะรู้ได้ว่าเมื่อใด    

ควรพูด และควรพูดอะไร กับใคร ท่ีไหน และในลักษณะใด การเรียนการสอนจะต้องมุ่งให้ผู้เรียน       
มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารให้ถูกต้องและเหมาะสม 
 Canale and Swain (1980) และ Savignon (1983) กล่าวว่า การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
ประกอบด้วยสมรรถวิสัย 4 ประการ คือ  
 1. สมรรถวิสัยทางไวยากรณ์ (Grammatical competence) หมายถึง ความสามารถในการ

ใช้ภาษาทางด้านคำศัพท์ เสียง และโครงสร้างประโยคได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ 
 2. สมรรถวิสัยทางภาษาศาสตร์ เชิงสังคม (Sociolinguistic competence) หมายถึง 
ความสามารถในการใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและหน้าท่ีทางภาษาตลอดจน
กฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนภาษาเข้าใจและผลิตข้อความท่ีเหมาะสม  
 3. สมรรถวิสัยในการวิเคราะห์ข้อความ (Discourse competence) หมายถึง ความสามารถ

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความ เช่ือมโยงได้อย่างถูกต้อง และส่ือความหมายได้ ซึ่งต้อง
เกี่ยวข้องกับการตีความในข้อความท่ีเหนือกว่าระดับประโยค 
 4. สมรรถวิ สั ย ในการ ใช้ กลวิ ธี ใน ก าร ส่ือสาร (Strategic competence) หมายถึ ง 
ความสามารถในการปรับกลวิธีในการส่ือสารให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อให้การส่งสารและการรับสาร
นั้นราบรื่นและดำเนินต่อไปอย่างไม่ขาดตอน การปรับกลวิธีในการส่ือสาร ทำได้ 2 ทาง คือ            

วัจนภาษาหรือภาษาพูด (Verbal) เช่น การสร้างประโยคใหม่ให้ง่ายขึ้น การพูดอ้อมๆ การกล่าวซ้ำ 

และอวัจนภาษา หรือกลวิธีท่ีไม่ใช่ภาษาพูด (Non-verbal) เช่น ท่าทางหรือสีหน้าประกอบการส่ือสาร  
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   2.2 หลักการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  การจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มีนักการศึกษาหลายท่าน ได้กล่าวถึง
หลักการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ไว้ดังนี้ 
 Davies, et al. (1990 อ้างอิงใน อารีย์ วาศน์อำนวย, 2545) กล่าวว่า การสอนเพื่อการ
ส่ือสารเป็นวิธีสอนท่ีเน้นการจัดกิจกรรมโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาผ่านการส่ือสาร ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ท่ีเป็นธรรมชาติและเป็นประโยชน์ในการส่ือสารทางสังคม โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถ     
ในการนำความรู้ท่ีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 Brown (2000) ได้เสนอแนะหลักการสอนเพื่อการส่ือสาร 4 ประการ ดังนี้  
 1. เป้าหมายของการสอน เน้นไปท่ีองค์ประกอบท้ังหมดของทักษะการส่ือสาร และไม่จำกัด
อยู่ภายในกรอบของเนื้อหาภาษาหรือไวยากรณ์  
 2. เทคนิคทางภาษาได้รับการออกแบบมา เพื่อนำผู้เรียนไปสู่การใช้ภาษาอย่างแท้จริงตาม
หน้าท่ีของภาษา และปฏิบัติจริง โดยมีจุดมุ่งหมายในการพูด รูปแบบโครงสร้างภาษามิใช่เป้าหมายหลัก 
แต่รูปแบบเฉพาะของภาษาจะทำให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารจนสำเร็จเป้าหมาย 
 3. ความคล่องแคล่วและความถูกต้อง เป็นหลักการเสริมท่ีอยู่ภายใต้เทคนิคการส่ือสาร          
มีหลายครั้งท่ีความคล่องแคล่วอาจจะมีความสำคัญมากกว่าความถูกต้องเพื่อท่ีจะทำให้ผู้เรียนสามารถ
นำภาษาไปใช้ได้อย่างมีความหมาย  
 4. ในการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารในตอนสุดท้าย ผู้เรียน
ต้องใช้ภาษาอย่างเข้าใจและสร้างสรรค์ อยู่ในบริบทท่ีไม่เคยฝึกมาก่อน 
 Johnson and Morrow (1981) ได้เสนอแนะหลักการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารไว้ ดังนี้ 
 1. ผู้สอนควรมีการวางแผนการสอน โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนในแต่ละ      
คาบเรียน กล่าวคือ มีการกำหนดว่า เมื่อผู้เรียนได้เรียนในคาบเรียนนั้นๆ แล้ว ผู้เรียนจะสามารถนำ
ความรู้ไปใช้อย่างไรต่อไป 
 2. ผู้สอนควรตระหนักว่า การส่ือสารเป็นส่ิงท่ีไม่หยุดนิ่ง และไม่สามารถแยกเป็นส่วนๆได้       
แนวการสอนเพื่อการส่ือสารจึงควรเกี่ยวข้องกับภาษาในชีวิตประจำวัน หรือเป็นสถานการณ์จริง 
 3. กิจกรรมเพื่อให้เกิดการฝึกฝน จะทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการส่ือสารมากขึ้น โดยอาศัย
ปัจจัย 3 ประการ คือ  
  3.1 ช่องว่างของข้อมูล (Information Gap) เป็นการเติมช่องว่างของข้อมูล  
   3.2 การเลือกส่ิงท่ีต้องการจะพูด (Choice) ผู้มีส่วนร่วมสนทนาควรมีโอกาสเลือก
เรื่องท่ีจะพูด และวิธีการพูดด้วยตนเอง 
   3.3 การได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้ฟัง (Feedback) ตามปกติผู้ส่ือความหมาย    
ควรได้รับข้อมูลป้อนกลับเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าสารท่ีส่งไปนั้น ผู้รับสารเข้าใจหรือไม่  
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  4. ผู้เรียนควรเรียนรู้ด้วยการกระทำ โดยผู้สอนควรมีบทบาทเป็นผู้ช่วยเหลือ แนะนำและจัด
สภาพแวดล้อม ตลอดจนกิจกรรมท่ีเหมาะสมให้กับผู้เรียน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้มี
การกระทำกิจกรรม และกิจกรรมนั้นก็ควรเป็นกิจกรรมท่ีเป็นการส่ือสารในสถานการณ์จริง 
 5. การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารนั้นมีความยืดหยุ่น มุ่งเน้นให้ผู้รับสารมีความเข้าใจมากกว่า
การมุ่งเน้นท่ีหลักไวยากรณ์ 
 Dulay, et al. (1982) ได้เสนอแนวทางและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ดังนี้ 
 1. ให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร ซึ่งอาจทำได้โดยการต้ังคำถามท่ีผู้เรียนจะพบจริงๆ 
ไม่ใช่คำถามท่ีเกี่ยวกับภาษาเท่านั้น เวลาสอนให้เน้นถึงความหมาย และผู้สอนต้องไม่คาดหวังว่า
ผู้เรียนจะต้องทำอะไรได้เกินความสามารถของเขา  
  2. ถ้าสอนในระยะเริ่มต้น ควรให้ผู้เรียนได้ปรับตัวก่อนในช่วงแรก เทคนิคในการสอนอาจทำ
ได้โดยไม่ต้องให้ผู้เรียนตอบเป็นภาษาท่ีสองให้ใช้ภาษาแรกได้และถ้าผู้เรียนไม่ตอบหรืออธิบายไม่ได้ 
ผู้สอนไม่ควรโกรธ  
  3. ถ้าภาษาท่ีสอนยากเกินระดับของผู้เรียน ผู้สอนควรช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้ส่ือการสอน
อย่างอื่นหรือกิจกรรมทางภาษา เช่น ถ้าเป็นเด็ก ผู้สอนควรใช้อุปกรณ์ช่วยสอน เช่น หุ่น ภาพ หรือ
ของเล่น ถ้าเป็นผู้ใหญ่ กิจกรรมควรออกมาในรูปแบบของการทดลอง หรือการสาธิตอย่างอื่น  
เช่นเดียวกับ Ness (1997) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น ผู้สอนควรนำส่ือ     
ท่ีเกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้เรียน เนื่องจากนักเรียนย่อมมีความคุ้นเคย เช่นเดียวกับ Tomlinson 
(1998) ท่ีกล่าวว่า ส่ือการเรียนการสอนนับว่ามีประโยชน์หลายด้าน เช่น สามารถตอบสนอง           
ต่อวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ช่วยให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ มีความเช่ือมั่นในการใช้ภาษา ทำให้
นักเรียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนในประเด็นต่างๆ ดังท่ีปรากฏในส่ือการสอน นำเสนอภาษาท่ีใช้จริง    
ต่อนักเรียน เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  
  4. ผู้สอนอาจมีวิธีการท่ีไม่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเครียดหรืออายในระหว่างเรียน เทคนิคท่ี
ผู้สอนใช้กันได้แก่ เปล่ียนช่ือหรือสมมติให้เป็นบุคคลอื่น เมื่อผู้เรียนตอบผิด ผู้สอนควรให้ความสำคัญ
กับความหมายมากกว่าท่ีจะมุ่งแก้ความผิดทางไวยากรณ์ทุกตัว แต่กรณีท่ีความคิดทำให้ความหมาย
เปล่ียน ผู้สอนควรจะแก้ แต่เทคนิคในการแก้นั้น ควรเน้นในรูปแบบประโยคท่ีถูกให้ฟัง ไม่ใช่เน้นว่า
ผู้เรียนตอบผิด  
  5. สำหรับการสอนผู้ใหญ่ ควรมีกิจกรรมเพื่อการเน้นไวยากรณ์บ้าง เทคนิคในการสอน
ไวยากรณ์ควรสอนเฉพาะกฎท่ีค่อนข้างจะตายตัวและเวลาท่ีให้ไม่ควรมากเกินไป  
  6. ผู้สอนควรเข้าใจความสนใจของผู้เรียน เพื่อแทรกความสนใจของผู้เรียนไว้ในบทเรียน         
ซึ่งสามารถทำได้โดยสังเกตกลุ่มผู้เรียน หรือให้ผู้เรียนเขียนบันทึกประจำวันส่ง เพื่อท่ีผู้สอนจะได้ทราบ
ความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน  
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  7. สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองในห้องเรียน เพื่อผู้เรียนจะได้ไม่อายเมื่อตอบผิด ผู้สอน
อาจให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติ หรือเมื่อผู้เรียนพูดผิดหรือช้า ผู้สอนไม่ควรแสดงความรำคาญ 

  8. ในการสอนบทสนทนา ควรให้ผู้เรียนสนทนาในส่ิงท่ีเขาพบจริงๆ ไม่ใช่ท่องบทสนทนา      
ในห้องเรียน และเมื่อออกนอกห้องเรียนแล้วก็ไม่ได้ใช้ เพราะเจ้าของภาษาจะพูดอีกแบบหนึ่ง เทคนิค
การสอนทำได้โดยการสนทนาท่ีเป็นจริง (Common Social Interactions) 
  9. การวิจัยเกี่ยวกับการจัดลำดับตามธรรมชาติให้ข้อคิดว่า มีบางโครงสร้างท่ีผู้เรียนเรียนได้
เร็วกว่าโครงสร้างอื่นๆ เพราะฉะนั้นผู้สอนไม่ควรคาดหวังว่าผู้เรียนจะเรียนรู้ทุกอย่างได้หมดในเวลา
เดียวกัน แต่ท้ังนี้มิได้หมายความว่าจะไม่ให้ผู้เรียนเห็นโครงสร้างอื่นๆ และควรแทรกไว้ในบทเดียวกัน  

  10. ไม่พยายามนำภาษาแรกมาเกี่ยวข้องกับภาษาอื่นๆ โดยหลีกเล่ียงการเปรียบเทียบทาง
ไวยากรณ์ระหว่างภาษาแรกและภาษาท่ีจะเรียน ไม่ควรใช้การแปลในการสอน ควรใช้การแปล          

ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นในการอธิบายความหมายให้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น  
  Print (1993) ได้กล่าวถึงแนวทางการพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาท่ีใช้ในการจัดการเรียน        

การสอน ควรคำนึงถึงประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

  1. จะต้องพิจารณาว่าเนื้อหานั้นช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะอย่างไร มีการพิจารณาถึง
คุณค่าของการเรียนว่า มีความสำคัญสำหรับผู้เรียนหรือไม่ คุ้มค่าแก่เวลาท่ีต้องใช้ในการเรียนเนื้อหา
ดังกล่าวเพียงใด รวมถึงเป็นพื้นฐานท่ีดีท่ีทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนในส่ิงท่ียากขึ้นได้   

2. ความตรง หมายถึง การพิจารณาว่าเนื้อหาท่ีสอนนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
ท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียนหรือไม่ โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและจุดประสงค์   

  3. ความสัมพันธ์กับสังคม โดยมุ่งเน้นให้เรียนในเรื่องท่ีสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตของผู้เรียน 
  4. คำนึงถึงนักเรียนทุกกลุ่มระดับความสามารถ โดยกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสุดให้ทุกกลุ่ม
ความสามารถเข้าใจเนื้อหาท่ีเรียนได้  
  5. ความสนใจ หากนักเรียนได้เรียนในส่ิงท่ีสนใจ นักเรียนย่อมทำได้ดี และเรียนรู้อย่าง         
มีความหมาย   

  Print (1993) กล่าวถึงแนวทางการพิจารณาคัดเลือกเนื้อหา 2 มิติ ได้แก่  
  1. มิติด้านขอบเขตของเนื้อหา (scope) คือการคำนึงถึงเนื้อหาสาระท่ีนักเรียนควรเรียนรู้  
  2. มิติด้านลำดับของเนื้อหา (sequence) ท่ีมีการจัดลำดับก่อนหลังท่ีดี ส่งผลให้นักเรียนได้
เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม โดยอาจเรียบเรียงจากง่ายไปยาก (simple to 
complex) จากส่วนรวมไปสู่ส่วนย่อย (whole to parts) จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม ( increasing 

abstraction)  
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  จากหลักการจัดการเรียนการสอนภาอังกฤษเพื่อการส่ือสารดังกล่าว ผู้สอนควรมีการ         
วางแผนการสอน มีการสำรวจความสนใจของผู้เรียน โดยเนื้อหาควรสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของ
นักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์จริง
ได้อย่างมีความหมายและเหมาะสม หรือใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากท่ีสุด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ภาษาเพื่อการปฏิบัติจริง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  สรุปได้ว่า การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (Communicative language teaching: CLT) 
เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตจริง สามารถใช้ภาษา
เพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีหลากหลาย และผู้เรียนสามารถส่ือสารเพื่อให้ผู้รับสาร สามารถ
รู้และเข้าใจข้อมูลจากผู้ส่งสาร โดยไม่เน้นการเรียนท่ีเจาะจงเพียงโครงสร้างของภาษาเท่านั้น แต่เป็น
การให้ผู้เรียนสามารถนำภาษาไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
3. การจัดการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน (Task-based Learning) 
 การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นส่ิงท่ีควรให้ความสำคัญ เนื่องจากมีการพัฒนาหลักสูตรและ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สาระ ความรู้ได้อย่าง
กว้างขวางและรวดเร็ว หรือเรียกได้ว่า โลกของความรู้ (world knowledge) (ยืน ภู่วรวรรณ และ สมชาย 
นาประเสริฐชัย, 2546) จากความเปล่ียนแปลงของข้อมูลข่าวสารและสังคมโลก จึงจำเป็นต้องหา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีจะพัฒนาให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการเรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะเป็น
แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้ได้เท่าทันกับ
การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกรวมถึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมี
กระบวนการ ทักษะต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองในด้านความรู้ความสามารถ ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงาน (Task-based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
ภาระงาน มีการจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงาน ผ่านการทำงานอย่างมีขั้นตอน    
จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ ท้ังความรู้ ทักษะ 
สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของสังคมปัจจุบัน  
 
   3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน  
 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เป็นการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษา
เพื่อการส่ือสาร โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติจากการทำกิจกรรมและได้ใช้ภาษาตาม
ความถนัด จากนั้นผู้เรียนจะได้วิเคราะห์ภาษาและเรียนรู้รูปแบบภาษาท่ีถูกต้องเพื่อสามารถนำไปใช้
ในการส่ือสารได้ดีขึ้น (Willis, 1996) มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงาน ไว้ดังนี้  
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 Long (1985) ได้ให้ความหมายของภาระงาน (Task) คือส่ิงท่ีเราทำในชีวิตประจำวัน       
การทำงานท่ีบุคคลต้องกระทำอย่างอิสระ หรือเพื่อผลงานบางอย่าง ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของงานนั้นๆ 
 Breen (1987) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน คือรูปแบบการเรียนภาษาท่ีมี
โครงสร้าง มีเนื้อหาท่ีเหมาะสม มีวัตถุประสงค์เฉพาะ มีข้ันตอนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน มีขอบเขต
ผลลัพธ์และมี จุดมุ่งหมายโดยรวมเพื่อก่อให้ เกิดการเรียนภาษา นอกจากนี้  การปฏิบั ติภาระงาน              
มีหลากหลายรูปแบบท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากง่ายไปจนกระท่ังมีความยากและซับซ้อนและมีความยาว    
มากขึ้น เพื่อเป็นการฝึกการแก้ปัญหา และการตัดสินใจในสถานการณ์นั้นๆ เช่น กิจกรรมการแก้ปัญหา 
(Problem Solving) สถานการณ์จำลอง (Simulation) และกิจกรรมการตัดสินใจ (Decision Making) 
 Prabhu (1984) ได้ให้ความหมายของภาระงาน คือ กิจกรรมท่ีต้องให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย
หรือความสำเร็จท่ีต้ังไว้ โดยใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่ผ่านกระบวนการทางความคิด โดยในการปฏิบัติภาระงาน
แบ่งออกเป็นสองขั้นตอน คือขั้นเตรียมปฏิบัติงาน (Pre-task) และขั้นการปฏิบัติจริง (Task) 
 Willis (1996) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เป็นการฝึกให้ ผู้เรียนได้ใช้
ภาษาเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ส่ือความหมายโดยใช้ข้อมูลภาษาท่ีตนมีอยู่แล้ว ส่ิงนี้จะทำให้ผู้เรียนตระหนักถึงส่ิงท่ีตนจำเป็นต้อง
เรียนรู้ หลังจากนั้นผู้เรียนจึงได้รับการฝึกจากกิจกรรมท่ีเน้นหลักภาษาในด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ และ
สำนวน ต่อไป หลังจากนั้นผู้เรียนอาจจะทำงานใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้นำภาษาท่ีฝึกไปแล้ว           
ในขั้นตอนการเรียนรู้ภาษามาใช้ อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานไม่เพียงแต่จะ
สามารถสอนทักษะการอ่าน ฝึกทักษะการเขียน แต่ยังใช้สอนทักษะการพูดผ่านการทำงานเป็นคู่หรือ
กลุ่มท่ีทำให้ผู้เรียน มีโอกาสในการใช้ภาษาของตัวเองมากขึ้น  

Williams and Burden (1997) กล่าวว่า ภาระงาน เป็นกิจกรรมท่ีทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ภาษาและกระบวนการทางภาษา 
 Nunan and Carter (2001) ได้จำแนกการจัดการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน เป็น 2 ประเภท คือ 
ภาระงานในห้องเรียน (Pedagogic task) และ ภาระงานในชีวิตจริง (Real world task) ซึ่ งมี
ความสำคัญกว่าการใช้ภาษาในช้ันเรียน และในการปฏิบัติช้ินงานเพื่อการส่ือสาร หมายถึง กิจกรรม
ย่อยในช้ันเรียนท่ีมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ นำความเข้าใจนั้นไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
จุดประสงค์ของการใช้ภาษา รู้จักการคิดวิเคราะห์และพิจารณา และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อการใช้
ภาษาตามเป้าหมาย ท้ังนี้จะให้ความสำคัญกับความหมายมากกว่ารูปแบบของภาษา 
 Ellis (2003) ได้ให้ความหมายของการปฏิบัติภาระงาน จำนวน 6 ประการ ดังนี้ 
 1. การปฏิบัติภาระงาน หมายถึง การดำเนินงานท่ีมีแผนการทำงาน เป็นเครื่องมือในการ
กำหนดการสอนหรือแผนสำหรับกำหนดเนื้อหา กิจกรรมในรายวิชาท่ีทำการสอน 
 2. การปฏิบัติภาระงานเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาท่ีเน้นการส่ือความหมาย ซึ่งงานปฏิบัติต้อง
ส่งเสริมผู้เรียนในการเรียนรู้และการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารโดยวิธีการปฏิบัติจริง 
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 3. การปฏิบัติภาระงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง โดยกระตุ้นหรือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในการส่ือสาร เช่น การขอข้อมูล การถามทาง 
หรือการถามท่ีทำให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง  
 4. การปฏิบัติภาระงานเกี่ยวข้องกับทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งงานท่ีปฏิบัติสามารถเช่ือมโยง
ทักษะท้ัง 4 เข้าด้วยกัน เช่น ฟังหรืออ่านข้อความแล้วแสดงความเข้าใจโดยการพูดหรือการเขียน  
 5. ภาระงานงานท่ีปฏิบัติต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด ความรู้ ความเข้าใจ เช่น 
การคัดเลือก การเรียงลำดับการให้เหตุผลและการประเมินผลข้อมูลเพื่อท่ีจะทำให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีกำหนดไว้ 
 6. ภาระงานต้องมีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายของงานท่ีปฏิบัติโดยในแผนการทำงาน
นั้นต้องกำหนดว่า ภาษาท่ีได้หลังจากทำงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและเมื่อเรียนรู้ 
ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จะได้เรียนรู้และฝึกภาษาท่ีถูกต้องในงานท่ีปฏิบัตินั้นๆ 
 Andon and Eckerth (2009) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงส่งเสริมทักษะการทำงาน ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารอันเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนในการนำไปใช้ในชีวิตจริง  

กล่าวโดยสรุปคือ การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาและกระบวนการทางภาษา ผ่านการปฏิบัติภาระงาน ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจาก
ช้ินงานท่ีมีความง่ายไปจนถึงงานท่ีมีความยากมากขึ้นตามความสามารถของผู้เรียน ฝึกให้ ผู้เรียนได้
วางแผน แก้ปัญหา และการตัดสินใจในการทำงาน โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานอาจ
เกิดขึ้นได้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  

 
   3.2 หลักการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน   
 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน มีหลักการสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษา  
เพื่อการส่ือสาร ผ่านกระบวนการปฏิบัติช้ินงานตามท่ีกำหนด มีนักการศึกษาหลายท่านได้อธิบาย
หลักการของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานไว้ดังนี้  
  Segalowitz (2003) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีดีขึ้น มีความเป็นธรรมชาติ มีความมั่นใจ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 Willis (2000) กล่าวถึง หลักในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 4 ประการ คือ           
1) ภาษาท่ีใช้ควรเป็นภาษาท่ีใช้จริงหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง (Authentic Language) มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์ต่างๆ ท่ีผู้เรียนพบในปัจจุบัน 2) การสอนควร
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาหรือผลิตภาษา ผู้เรียนมีความมั่นใจและกล้าท่ีจะส่ือสาร 3) ภาระงานท่ี
ผู้เรียนจะปฏิบัติต้องมีความน่าสนใจและจูงใจให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษา 4) การสอนควรมุ่งเน้นกฎเกณฑ์
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ของภาษาในบางจุดของการทำภาระงานในขั้นปฏิบัติภารงาน (Task cycle) ให้เหมาะสมโดยผู้สอน   
ทำหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือและไม่ทำให้ ผู้เรียนเกิดความกังวลในการใช้ภาษา จากนั้นในขั้นหลังการ     
ปฏิบัติภาระงาน (Language Focus) จึงค่อยแก้ไขและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น  
 Skehan (1996) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน มีหลัก 5 ประการ คือ     
การเลือกโครงสร้างภาษาเป้าหมาย การเลือกภาระงาน/ช้ินงาน การจัดเรียงลำดับภาระงานโดยเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้นั้นๆ อีกท้ังมีการใช้วงจรของการตรวจสอบคุณภาพและให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ประเมินผลงานด้วยตนเอง จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆและนำไปปรับใช้กับ
ตนเองในสถานการณ์จริง  
 Cameron (2001) ได้เสนอหลักการในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน คือ งานท่ีปฏิบัติ
ควรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย มีเอกภาพสำหรับผู้เรียนในการเรียนหรือการปฏิบัติเพื่อสร้างผลงาน     
ในการจัดการเรียนรู้ควรใช้ภาษาท่ีเน้นการส่ือความหมายและมีจุดมุ่งหมายสำหรับผู้เรียนในงาน   
ปฏิบัตินั้นๆ งานท่ีผู้เรียนได้ปฏิบัติควรมีเป้าหมายและได้เรียนภาษาท่ีชัดเจน อีกท้ังงานท่ีปฏิบัตินั้น
ควรมีจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุด ควรส่งเสริมความสนใจและความกระตือรือร้นของผู้เรียน   
 Ellis (2003) ได้ให้หลักการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ดังนี้  
 1. ความยากง่ายของงานท่ีปฏิบัติต้องมีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
 2. ผู้สอนควรต้ังเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของแต่ละงานปฏิบัติให้ชัดเจน  
 3. ผู้เรียนจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของงานท่ีปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนต้องปฏิบัติงานอย่าง
จริงจัง มิใช่ทำเพียงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น  
 4. ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับบทบาทกิจกรรมในบทเรียนของงานปฏิบัตินั้นๆ 
พร้อมท้ังแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น โดยทำงานร่วมกันเป็นคู่หรืองานกลุ่ม  
 5. งานท่ีผู้เรียนปฏิบัติต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียนใช้ภาษาของตนเองในการปฏิบัติภาระงาน        
เป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 6. งานท่ีปฏิบัติในเบ้ืองต้นสำหรับผู้เรียนคือการให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเพื่อการส่ือความหมาย    
โดยมุ่งเน้นให้สารท่ีต้องการส่ือ ส่งถึงผู้รับและเกิดความเข้าใจ   
 7. งานปฏิบัติท่ีดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบภาษาท่ีถูกต้อง ท้ังนี้ควรสอดคล้อง
กับหลักการในข้อท่ี 6 
 8. ภาระงานท่ีดีควรให้ ผู้เรียนประเมินผลในการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน  
 Ellis (2003) ยังกล่าวอีกว่า หลักการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานดังกล่าวไม่สามารถ
ครอบคลุมได้ครบทุกหลักการ บางหลักการไม่สามารถดำเนินการได้กับวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนั้น ผู้สอนจึง
ต้องเลือกรูปแบบ หรือวิธีการท่ีตนเองถนัดและสนใจ สามารถทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ภาระงานให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
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 Ganta (2015) กล่าวถึง หลักการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานท่ีควรคำนึงถึง คือ 
ความสามารถของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกัน สำหรับ
ผู้เรียนท่ีมีข้อบกพร่องทางด้านภาษา (Linguistic deficiency) อาจส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติ
ภาระงาน ทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติภาระงานนั้นๆ เมื่อผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติภาระงานได้      
จะส่งผลให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจและขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งแตกต่างจากผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถทางด้านภาษา ผู้เรียนจะสามารถถ่ายทอดหรือปฏิบัติภาระงานได้อย่างเข้าใจ 
 กล่าวโดยสรุป หลักการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานมุ่ งเน้นให้ ผู้ เรียนมีความรู้           
ความเข้าใจ โดยมีการเลือกภาระงานท่ีจะปฏิบัติ มีการกำหนดเป้าหมายของงาน ออกแบบหรือ
วางแผนในด้านกระบวนการและขั้นตอนของการทำงาน จนถึงขั้นลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้
หลังจากท่ีผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติภาระงาน โดยผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อการ
ส่ือสาร สำหรับการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ยึดหลักการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน     
ตามแนวคิดของ Willis (2000) ท่ีได้กำหนดว่า ภาษาท่ีใช้ควรเป็นภาษาท่ีใช้จริงหรือใกล้เคียงกับ     
ชีวิตจริง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาหรือผลิตภาษาในการเลือกภาระงานท่ีผู้เรียนจะต้องมีการฝึก

ปฏิบัติภาระงาน โดยภาระงานนั้นต้องมีความน่าสนใจและจูงใจให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษา ครูมีการส่งเสริม
ให้ ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระและมีความเหมาะสม ผู้สอนจะทำหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือหรือ            
ผู้อำนวยความสะดวกทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ไม่ทำให้ผู้เรียนเกิดความกังวลในการใช้ภาษา          
แต่จะดำเนินการแก้ไขและพัฒนางานของผู้เรียนหลังจากท่ีผู้เรียนได้ ฝึกปฏิบัติจนกระท่ังผู้เรียน       
เกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ และสามารถนำส่ิงท่ีได้เรียนรู้ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน      
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม  
 

    3.3 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
  จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน นักการศึกษาได้อธิบาย
จุดมุ่งหมายสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานไว้ ดังนี้ 
 Willis (1996) and Frost (2004) ได้กล่าวถึ ง จุดมุ่ งหมายของการจัดการเรียนรู้แบบเน้น       
ภาระงาน ดังนี้ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการส่ือสารมากขึ้น  
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนุกสนาน มีแรงจูงใจ มีความรู้สึกว่าการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าว

เป็นส่ิงท่ีท้าทายสำหรับผู้เรียน 
3. ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมท้ังได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหา

ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
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4. ผู้เรียนได้ใช้ประสบการณ์เดิมมาสู่บทเรียนใหม่ และพบว่าการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ส่งเสริม 
เพิ่มพูนความรู้ ความคิดให้กับผู้เรียน  

5. ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการส่ือสารท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์จริง  
  Leonard, et al. (1972) ได้กล่าวถึง บทบาทของการเรียนการสอนแบบภาระงาน ดังนี้ 
  1. เพื่อเรียนรู้ด้วยวิธีการ (Learning a technique) ดังนั้น ในการสอนผู้สอนอาจสาธิต
วิธีการเฉพาะอย่างให้ผู้เรียนสังเกตแต่ต้องให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองแสดงวิธีการนั้นด้วยตนเอง  
  2. เพื่อฝึกทักษะ (Practicing skill) การทำภาระงาน จะต้องจัดในเวลาและสถานท่ีสำหรับ    
ให้ผู้เรียนฝึกทักษะให้คล่องแคล่วเพื่อนำไปใช้ 
  3. เพื่ ออธิบายหลักการ (Illustrating and Principle) ทำภาระงานในแนวนี้ เป็นการ       
ขยายความส่ิงท่ีได้ยินด้วยการบอกกล่าว ผู้เรียนได้นำส่ิงท่ีเรียนมาใช้กับชีวิตจริง 
  4. เพื่อรวบรวมข้อมูลและแปลความ (Gathering data and graining experience in its 
interpretation) ให้ผู้เรียนมีโอกาสรวบรวมข้อมูล จัดหมวดหมู่แล้วสรุปผล หรือนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
  5. เพื่อฝึกใช้เครื่องมือ (Learning to use equipment) ประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการ    
เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียนใช้เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับการทำงานต่อไป 
  6. เพื่อปฏิบัติการสร้างสรรค์ (Performing creative work) คือการให้ผู้เรียนได้ฝึกทดลองนำ
เทคนิคต่างๆ จากการเรียน รวมถึงการคิดออกแบบเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  
 กล่าวโดยสรุปคือ การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้ผู้เรียน        
ได้ทราบและเรียนรู้วิธีการในการทำงาน มีทักษะในการทำงาน และมีการนำเทคนิคต่างๆ จากการเรียน
ไปใช้ในการทำงาน รวมถึงการคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ทำให้ผู้เรียน      
เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษา มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษา ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร       
อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่น ฝึกการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ เกิดความท้าทายและ     
มีความสนุกสนานในการปฏิบัติภาระงาน 
 

   3.4 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน มีหลักการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนได้ปฏิบัติงาน 
ดังนั้นในการกำหนดรูปแบบหรือตัวป้อนให้ผู้เรียนนั้น มีความสำคัญ ท้ังในแง่ของการส่ือสารโดยผู้สอน 
ส่ือสารผ่านส่ือการสอน ตัวอย่าง และในแง่ของรูปแบบวิธีการสอน โดยงานแต่ละงานมีเป้าหมาย        
ท่ีแตกต่างกัน แต่ละช้ินงาน ครูและผู้เรียนจะได้รับบทบาทในการปฏิบัติภาระงานท่ีหลากหลาย       
ครูอาจเป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลือผู้เรียน ขณะท่ีผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ในการปฏิบัติภาระงาน     
ต้องมีการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนในการทำงานอย่างมีขั้นตอน โดยหลักการจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นภาระงาน Nunan (1989) กล่าวว่า องค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีผู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ควรคำนึงถึง       
มีดังนี้ 
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  1. เป้าหมาย (Goal) โดยเป้าหมายของการปฏิบัติงานนั้นจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และหลักสูตร เป้าหมายนั้นรวมถึงเป้าหมายของผลงาน ช้ินงานด้วย โดยครูสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ผู้เรียนได้ว่าผู้เรียนปฏิบัติงานอย่างไรไปจนถึงขั้นตอนท่ีได้ผลงานหรือช้ินงาน 
 2. ข้อมูลป้อนเข้า (input) โดยครูเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูล ความรู้ทางด้านภาษา รวมถึงส่ือ 
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น การสอนโดยการใช้ภาพ เทคโนโลยี รวมถึงการแสดงตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของผู้เรียนได้ 
 3. ขั้นตอน / กระบวนการ (Procedure) คือผู้เรียนทราบถึงกระบวนการขั้นตอนในการ
ปฏิบัติช้ินงาน และรวมถึงทราบกฎเกณฑ์หรือเกณฑ์การให้คะแนนช้ินงาน เพื่อให้ ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติช้ินงานได้ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้  
  4. บทบาทของครู (teacher roles) โดยครูทำหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก
ให้ผู้เรียน ดังท่ี Breen (1987) และ Candlin (1987) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการสอนภาษาเพื่อการ
ส่ือสารคือ ครูต้องเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียน (Facilitator/supporter) เป็นผู้สังเกต 
(observer) และเป็นผู้เรียน (learner) ด้วยเช่นเดียวกัน 
  5. บทบาทของผู้เรียน (learner role) ผู้เรียนจะได้แสดงออกถึงการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลงาน 
หรือช้ินงานนั้นประสบความสำเร็จ อันเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบของผู้เรียนในการปฏิบัติ
ช้ินงานนั้นๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมในช้ันเรียนกับเพื่อนร่วมห้องจะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งท่ีช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น  
 6. การจัดการช้ันเรียน (settings) โดยครูเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อม (Environment) ในการ
เรียน หรือรูปแบบของการเรียน (mode) และการปฏิบัติงาน เช่น การให้ผู้เรียนทำงานร่วมกัน ทำงาน
รายบุคคล ทำงานเป็นกลุ่ม ในห้องเรียน หรือนอกห้องเรียนๆ เป็นต้น  
 Candlin (1987) ได้จำแนกองค์ประกอบของภาระงานไว้ดังนี้ 
 1. ตัวป้อน (Input) คือข้อมูลท่ีใช้ในการทำกิจกรรมซึ่งอาจเป็นข้อมูลท่ัวไปจากส่ือต่างๆ เช่น 
ส่ิงพิมพ์ หรืออาจเป็นตัวป้อนข้อมูลท่ีเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้เรียน 
 2. บทบาท (Roles) คือการกำหนดบทบาทก่อนเรียนว่าจะต้องปฏิบัติกันอย่างไรขณะทำกิจกรรม  
 3. สถานท่ี (Settles) คือการกำหนดห้องเรียนให้เป็นสถานท่ีต่างๆ ตามหน้าท่ีทางภาษา      
ท่ีระบุไว้ขณะทำกิจกรรม เป็นการเช่ือมโยงกิจกรรมในช้ันเรียนเข้ากับสถานการณ์จริงนอกชั้นเรียน  
 4. การดำเนินกิจกรรม (Actions) คือการระบุขั้นตอนว่าผู้เรียนจะดำเนินกิจกรรมอย่างไร     
จึงจะบรรลุผลสำเร็จ  
 5. ผลลัพธ์ (Outcomes) คือการระบุว่าหลังจากภาระงานนั้นลุล่วงไปแล้ว มีผลลัพธ์ได้ทาง
เดียวหรืออาจมีหลายทางก็ได้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาของผู้เรียนขณะทำกิจกรรม  
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 6. ผลสะท้อนกลับ (Feedback) คือการประเมินค่าของภาระงานว่าผู้เรียนสามารถดำเนิน
กิจกรรมได้บรรลุผลสำเร็จหรือไม่ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร ผู้เรียนสามารถท่ีจะเช่ือมโยง   
ส่ิงท่ีเรียนกับสถานการณ์จริงได้ดีหรือไม่ 
 Pica, et al. (1993) กล่าวถึงองค์ประกอบของกิจกรรมเน้นภาระงานว่า มี 2 ส่วนสำคัญคือ 
จุดมุ่งหมาย (Goal) และงานหรือกิจกรรม (Work or Activity) มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. จุดมุ่งหมาย (Goal) ของภาระงาน คือการระบุว่าผู้เรียนร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มหรือทำงาน
เด่ียวเพื่อให้บรรลุจึงจุดมุ่งหมายของภาระงานนั้นๆ 
 2. งานหรือกิจกรรม (Work or Activity) โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
   2.1 งานท่ีระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ว่าผู้เรียนจะเป็นผู้ให้ข้อมูล (Suppliers) 
หรือเป็นผู้ร้องขอข้อมูล (Requesters) ขณะร่วมทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ 
   2.2 งานท่ีระบุว่าผู้เรียนจำเป็นต้องมี หรือไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ( Interaction 
Requirement) งานบางชนิดผู้เรียนจำเป็นต้องเป็นท้ังผู้ให้ข้อมูลและผู้ขอข้อมูล งานประเภทนี้ทำให้
ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและต่อภาษาค่อนข้างมาก เพราะเกิดการส่ือสารสองทาง (Two-way 
Communication) งานบางชนิดผู้เรียนคนหนึ่งเป็นผู้ร้องขอข้อมูล และอีกคนเป็นผู้ให้ข้อมูลงานชนิด
นี้ทำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและต่อภาษาค่อนข้างน้อย เพราะเกิดการส่ือสารเพียงทางเดียว 
(One-way Communication) 
  
   3.5 ประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
  นักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายเกี่ยวกับประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
 Willis and Willis (2011) ได้แบ่งประเภทภาระงานในการจัดกิจกรรมออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 
 1. ภาระงานทำรายการ (Listing task) หรือการจัดรายการ ถือเป็นภาระงานท่ีออกแบบได้
ง่ายท่ีสุด และอาจดูเหมือนกับว่าเป็นภาระงานท่ีง่ายท่ีสุดในการทำกิจกรรม ในการทำภาระงาน      
การจำแนกผู้เรียนสามารถเขียนจำแนกได้ท้ังท่ีเป็นคำศัพท์ วลีส้ันๆ หรือแม้แต่ประโยคยาวๆ ซึ่งมี
กระบวนการในการทำกิจกรรมดังนี้ 
  1.2 การระดมสมอง (Brainstorming) จะมีส่วนช่วยในผู้เรียนท่ีขาดความมั่นใจ     
ในการใช้ภาษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซึ่งการทำกิจกรรมระดมสมองจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาท้ั งทักษะ
เป้าหมายท่ีต้องการ รวมถึงมีทักษะในการทำงานร่วมกัน ได้เรียนรู้ เกิดการยอมรับและเข้าใจซึ่งกัน
และกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการทำงานในอนาคต สำหรับการจัดกิจกรรมการระดมสมองสามารถ
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จัดให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น ท้ังห้องเรียน แบบจับคู่ และแบบกลุ่ม
เล็กๆ โดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกันระดมความคิดตามหัวข้อและเวลาท่ีผู้สอนกำหนด          
   1.2 การหาข้อเท็จจริง (Fact - finding) เป็นการท่ีให้ผู้เรียนได้สืบค้นถึงข้อมูลท่ี     
เป็นจริงผ่านช่องทางในการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น เว็บไซต์ การสอบถาม การค้นคว้าหาคำตอบ   
จากตำรา หรือการอ่านในหนังสือ เป็นต้น โดยผู้สอนจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อให้ผู้เรียนได้ทำการค้นหา
ข้อเท็จจริงเพื่อนำเสนอ ซึ่งผู้สอนอาจใช้กิจกรรมการหาข้อเท็จจริงเป็นการบ้านให้ผู้เรียนได้ไปสืบค้น
เองได้ หรือในปัจจุบันผู้สอนและผู้เรียนก็สามารถกำหนดคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ได้ เพื่อร่วมกันหา
คำตอบในส่ิงท่ีต้ังคำถามไป  
 2. ภาระงานจัดลำดับและหมวดหมู่  (Ordering and sorting task) การจัดลำดับและ
หมวดหมู่มีความซับซ้อนมากขึ้น อีกท้ังในการทำกิจกรรมยังขึ้นอยู่กับข้อความคิดเห็นส่วนบุคคลในการ
ทำภาระงานประเภทนี้ มีกระบวนการดังนี้ 
          2.1 การเรียงลำดับ (Sequencing) มักให้ผู้เรียนได้ลำดับเหตุการณ์ก่อน / หลังตาม
ข้อมูลท่ีผู้สอนกำหนดให้ถูกต้อง เช่น การเรียงรูปภาพเหตุการณ์ให้ถูกต้องตามลำดับ เป็นต้น 
          2.2 การจัดอันดับ (Rank ordering) มักให้ ผู้ เรียนได้ทำการจัดอัน ดับเองตาม
ความคิดของแต่ละบุคคล 
    2.3 การจัดหมวดหมู่ (Classifying) สามารถทำได้ท้ังการจัดหมวดหมู่ด้วยตัวผู้เรียน
เองตามข้อมูลท่ีผู้สอนกำหนดให้ และจัดหมวดหมู่ตามประเภทท่ีกำหนดไว้แล้ว เช่น การจัดคำศัพท์ท่ี
อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันลงในตารางท่ีผู้สอนกำหนดให้ 
  3. ภาระงานเปรียบเทียบ (Comparing task) ในการจัดกิจกรรมภาระงานเปรียบเทียบ 
มักจะให้ผู้เรียนจับกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียน เปรียบเทียบกันในกลุ่มเล็กๆ 3 - 4 คน ท้ังนี้ผู้สอนสามารถกำหนด
หัวข้อตามระดับความสามารถผู้เรียนโดยมีกระบวนการท่ีสัมพันธ์กับการทำภาระงานเปรียบเทียบดังนี้ 
          3.1 การจับคู่ (Matching) เป็นขั้นทำกิจกรรมท่ีเหมาะกับผู้เรียนในทุกช่วงช้ัน       
โดยเป็นการจับคู่สองส่ิงท่ีสัมพันธ์กัน อีกท้ังการจับคู่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ทางภาษาและ
เตรียมพร้อมท่ีจะใช้ภาษาในการพูดได้มากขึ้น 
         3.2 การหาความเหมือนและความแตกต่าง (Finding similarities and finding 
differences) เป็นรูปแบบกิจกรรมท่ีฝึกให้ผู้เรียนได้สังเกตและจำแนกในสถานการณ์ท่ีกำหนด 
  4. ภาระงานแก้ปัญหา (Problem-solving task) เป็นการทำกิจกรรมภาระงานเพื่อแก้ปัญหา
ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตามท่ีกำหนด โดยผู้เรียนอาจทำการจดบันทึก 
(Note-taking) การร่างแนวทางการแก้ไขปัญหา (Drafting) ก่อนนำเสนอหน้าช้ันเรียน 
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       5. ภาระงานโครงงาน (Project and Creative task) มักมีรูปแบบโดยการทำกิจกรรม    
แบบจับคู่และแบบกลุ่ม โดยในการทำกิจกรรมผู้เรียนจะกลายเป็นผู้เช่ียวชาญในการดำเนินงานของ
กลุ่มตนเอง โดยสามารถเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้และระยะเวลาในการทำโครงงานจะยาวนาน
กว่าการทำภาระงานประเภทอื่น  
 6. ภาระงานแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing personal experience task) จะช่วยให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการส่ือสารมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นการเล่าเรื่องหรือเหตุการณ์ท่ี
ผู้เรียนพบเจอในชีวิตประจำวัน การเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเอง หรือการเล่าเรื่องในหัวข้อท่ีผู้เรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่แล้ว ซึ่งการแบ่งปันประสบการณ์จะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้    
ความเข้าใจอย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตของผู้ถ่ายทอดเรื่องราวนั้นๆ 
 Nunan (2004) ได้กล่าวถึงการใช้ภาระงานแต่ละประเภทในการจัดกิจกรรมจะต้องขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมและเป้าหมายในการส่ือสารท่ีผู้สอนต้องการฝึกฝนผู้เรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมได้อย่าง
ตรงตามความต้องการของผู้เรียนจะช่วยให้การฝึกภาษาเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้
จำแนกเกณฑ์ภาระงานให้ผู้สอนออกเป็น 5 ประเภท คือ องค์ความรู้ (Cognitive) ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (Interpersonal) ภาษาศาสตร์ (Linguistic) ความรู้สึกและอารมณ์ (Affective) และ
ความสร้างสรรค์ (Creative) โดยรายละเอียดและรูปแบบในการจัดกิจกรรมมีดังต่อไปนี้ 

1. แบ่งโดยใช้องค์ความรู้ (Cognitive) โดยภาระงานท่ีแบ่งโดยใช้องค์ความรู้มีแนวทางการจัด
กิจกรรมอยู่ 8 ประเภท ดังนี้  
   1.1 การจัดหมวดหมู่ (Classifying) เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้จัดกลุ่มหรือส่ิงท่ีมี
ความคล้ายกันให้อยู่ในกลุ่ม เช่น การศึกษาและจัดกลุ่มรายช่ือระหว่างหญิง-ชาย ได้อย่างถูกต้อง 
   1.2 การทำนาย (Predicting) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้ทำนายถึงส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นใน
กระบวนการเรียนรู้ เช่น ดูช่ือหน่วยการเรียนรู้และวัตถุประสงค์และทายว่ากำลังจะได้เรียนเรื่องอะไร 
เกี่ยวกับอะไร เป็นต้น 
   1.3 การกระตุ้น (Inducing) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดการใช้
โครงสร้างทางภาษา เช่น การศึกษาบทสนทนาและค้นพบได้ว่าบทสนทนานั้นมีลักษณะโครงสร้าง       
ในรูปแบบของ simple past tense 
           1.4 การจดบันทึก (Taking notes) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนจดบันทึกส่ิงท่ีเรียนลงใน
สมุดโดยใช้ภาษาเป็นคำพูดของตัวเอง 
           1.5 การทำแผนผังความคิด (Concept mapping) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนเขียน
แสดงใจความสำคัญของเนื้อหาท่ีเรียนในรูปแบบของแผนผังความคิด 
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           1.6 การสรุปความ (Inferencing) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนสรุปถึงส่ิงท่ีรู้ก่อนแล้ว
เพื่อท่ีจะเช่ือมโยงไปยังส่ิงท่ีจะเรียนรู้ใหม่ 
           1.7 การจำแนกแยกแยะ (Discriminating) เป็นกิจกรรมท่ีให้ ผู้เรียนได้จำแนก
ระหว่างส่ิงท่ีเป็นใจความสำคัญและส่ิงท่ีเป็นข้อมูลสนับสนุนได้ 
           1.8 การสร้างแผนภาพ (Diagramming) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนนำเนื้อหาท่ีเรียนมา
สรุปลงในแผนภาพ 
  2. แบ่งตามรูปแบบความสัมพันธ์ (Interpersonal) โดยภาระงานท่ีแบ่งตามความสัมพันธ์         
มีแนวทางการจัดกิจกรรมอยู่ 2 ประเภท ดังนี้ 
           2.1 การทำงานร่วมกัน (Co-operating) เป็นการจัดกิจกรรมท่ีให้ ผู้เรียนได้ทำ       
ภาระงานร่วมกัน เช่น อ่านและสรุปใจความสำคัญร่วมกันกับสมาชิกภายในกลุ่ม 
           2.2 การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) เป็นกิจกรรมท่ีให้ ผู้เรียนได้แสดง
บทบาทสมมติและใช้ภาษาในการแสดงอย่างเหมาะสมตามบทบาทของตน เช่น กำหนดให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ส่ือข่าว นำข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาพูดแสดงตามบทบาทได้อย่างเหมาะสม 
       3. แบ่งตามลักษณะทางภาษาศาสตร์ (Linguistic) โดยภาระงานท่ีแบ่งลักษณะทางภาษาศาสตร์
มีแนวทางการจัดกิจกรรมอยู่ 6 ประเภท ดังนี้ 
            3.1 รูปแบบการสนทนา (Conversational patterns) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้ใช้
คำหรือข้อความท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกในลักษณะต่างๆ เพื่อการสนทนา เช่น การจับคู่คำท่ีแสดง
ความรู้สึกได้ตรงตามสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ การจำลองสถานการณ์โดยฝึกให้เป็นผู้พูดและผู้ฟัง หรือ
ผู้เขียนและผู้อ่าน มีการส่ือสารและโต้ตอบซึ่งกันและกัน  
            3.2 การฝึก (Practicing) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนภาษาเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาทักษะทางภาษา เช่น ฟังบทสนทนาและจับคู่ฝึกพูดตามบทสนทนา โดยประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การฝึก คือ ประสบการณ์และการเรียนรู้ ท้ังนี้ หากผู้เรียนได้นำความรู้จากการฝึกแต่ละครั้งนำไปใช้     
ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนมาก  
            3.3 การเลือกใช้คำตรงตามบริบท (Using context) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้ฝึก
ใช้คำ วลี หรือความหมาย ได้ตรงตามบริบทท่ีกำหนดให้ โดยการจัดกิจกรรมนี้ จะเป็นการฝึกให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำ สำนวน หรือประโยคท่ีใช้ในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ต่างๆ  
            3.4 การสรุป (Summarizing) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนเลือกและนำเสนอในส่วนท่ี
เป็นใจความสำคัญในเนื้อหาท่ีเรียน นำเสนอหรือถ่ายทอดในรูปแบบของการสรุปความ เช่น การสรุป
สาระสำคัญ ประเด็นสำคัญจากเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน การสรุปย่อความ เป็นต้น  
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            3.5 การฟังอย่างมีจุดมุ่งหมาย (Selective listening) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้ฟัง

ข้อมูลเพื่อหาใจความสำคัญโดยท่ีไม่จำเป็นต้องเข้าใจความหมายในทุกประโยค เช่น การฟังบทสนทนา

และระบุได้ว่ามีผู้พูดท้ังหมดกี่คน 

            3.6 การอ่านเพื่อหาส่วนสำคัญ (Skimming) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้อ่านเพื่อหา

ส่วนสำคัญของเนื้อหานั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น อ่านและตัดสินใจทันทีว่าเนื้อหาท่ีอ่านเป็นบทความ 

หนังสือพิมพ์ หรือ ข้อความโฆษณา เป็นต้น 
  4. แบ่งโดยความรู้สึกและอารมณ์ (Affective) โดยภาระงานท่ีแบ่งตามความรู้สึกและอารมณ์        

มีแนวทางการจัดกิจกรรมอยู่ 3 ประเภท ดังนี้ 

            4.1 การแบ่งปันความคิดเห็นส่วนตัว (Personalizing) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้พูด

แบ่งปันความคิดเห็นส่วนตัว ความรู้สึกต่อแต่ละสถานการณ์ เช่น จับคู่อ่านจดหมายและผลัดกันให้

คำปรึกษา 

            4.2 การประเมินตนเอง (Self - evaluating) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้ประเมินผล

งานของตนเองพร้อมท้ังให้คะแนนการประเมินด้วยตนเอง 

          4.3 การสะท้อนตนเอง (Reflecting) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้สะท้อนตนเองว่าตน

เหมาะกับการเรียนในรูปแบบใดมากท่ีสุด 

  5. แบ่งตามความคิดสร้างสรรค์ (Creative) โดยภาระงานท่ีแบ่งตามความคิดสร้างสรรค์          

มีแนวทางการจัดกิจกรรมคือ 

  Nunan (2004) ยังได้กำหนดรูปแบบของภาระงานออกเป็น 2 ประเภท คือ ภาระงานเพื่อ

การเรียนการสอน (Pedagogical task) ซึ่งเป็นภาระงานในช้ันเรียน และภาระงานจริง (Real- world 

task) ซึ่งเป็นภาระงานท่ีเน้นการฝึกใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน มีรายละเอียดดังนี้ 

  1. ภาระงานเพื่อการเรียนการสอน (Pedagogical task) คือ ภาระงานเพื่อการเรียนการสอน

ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนภาษาจากการทำกิจกรรมผ่านการทำภาระงานในห้องเรียน โดยแบ่งประเภท

ของภาระงานเพื่อการเรียนการสอนไว้ 2 ประเภท ดังนี้ 

   1.1 ภาระงานเพื่อการฝึกฝน (Rehearsal rational) เป็นภาระงานท่ีผู้เรียนจะได้ฝึก

ใช้ภาษาอย่างมีเป้าหมาย และฝึกใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน เช่น การเขียนประวัติของ

ตัวเองเพื่อใช้ในการสมัครงาน (Resume) ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาอย่างถูกต้อง และส่ือสารได้อย่างมี

ความหมาย โดยการทำภาระงานนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกและพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเองได้ดี

ยิ่งขึ้นผ่านการทำกิจกรรมแบบจับคู่และได้รับคำแนะนำจากผู้สอน 
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   1.2 ภาระงานเพื่อการกระตุ้น (Activation rationale) เช่น การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนทำภาระงานกลุ่มๆ โดยผู้สอนอาจกำหนดสถานการณ์ให้ และให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด หรือ
การตัดสินใจ การทำภาระงานรูปแบบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นจากสถานการณ์
เพื่อให้เกิดการใช้ภาษาและโครงสร้าง  
 2. งานในชีวิตจริง (Real world or Target Task) เป็นการส่ือสารกันโดยใช้ภาษาท่ีพบ    
นอกห้องเรียนหรือในชีวิตประจำวัน 
  Kumaravadivelu (2003) กล่าวถึง การคัดเลือกภาระงาน จะต้องพิจารณาถึงความยากง่าย
ของภาระงานด้วย ยิ่งภาระงานงานยากและซับซ้อน ผู้เรียนจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการทำความเข้าใจ
และในการปฏิบัติภาระงาน รวมถึงในการออกแบบส่ือการเรียนการสอนของผู้สอน จะต้องออกแบบ
ให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ มีข้อมูล เนื้อหา ตัวอย่างท่ีเพียงพอ ไม่มากหรื อน้อยจนเกินไป หากมี
ข้อมูลหรือเนื้อหาท่ีมากเกินไป (Overload information/content) หรือมีความยาก (Difficulty)       
ย่อมต้องใช้เวลาท่ีมากเพียงพอในการจัดการเรียนรู้  
  Paulston (1979) กล่าวว่า ประเภทของช้ินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ       
เน้นภาระงาน ประกอบด้วย 
  1. บทสนทนา ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทักทาย การจากลา การแนะนำ การขอโทษ    
การแสดงความคิดเห็น  
 2. มุ่งเน้นสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวกับผู้เรียน หรือเป็นสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน 
 3. เป็นสถานการณ์ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหา  
 4. การใช้บทบาทสมมติ (Role play) จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น 
  Prabhu (1987) ได้แบ่งประเภทของกิจกรรมท่ีเป็นภาระงานออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งประเภท
ของภาระงานนี้อยู่ในช่วงเริ่มแรกของการนำภาระงานมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
      1. กิจกรรมการแลกเปล่ียนข้อมูล (Information-gap task) เป็นกิจกรรมท่ีก่อให้ผู้เรียนเกิด
การส่งผ่านข้อมูลจากคนหนึ่งไปถึงอีกคน ในการทำกิจกรรมผู้เรียนจะต้องได้ใช้ภาษาส่ือสาร
แลกเปล่ียนข้อมูลของตนกับสมาชิกในกลุ่มหรือภายในห้องเรียน  
      2. กิจกรรมการนำเสนอข้อมูลใหม่ (Reasoning-gap task) เป็นกิจกรรมท่ีให้ ผู้เรียนได้
นำเสนอข้อมูลใหม่จากข้อมูลท่ีได้รับโดยผ่านการคิดจากการวิเคราะห์ การอนุมาน การวินิจฉัย      
การให้เหตุผล หรือตามความคิดเห็นส่วนตัว 
  3. กิจกรรมการแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Opinion-gap task) เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนจะ       
ได้แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นต่อเรื่องราวหรือสถานการณ์ท่ีผู้สอนกำหนดให้ เช่น ร่วมกันอภิปราย
ในหัวข้อเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญท่ีเกิดขึ้นในสังคม และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น 
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  กล่าวโดยสรุป คือ ประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานมีหลากหลาย ผู้สอน
จะต้องเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้และกำหนดภาระงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีผู้สอนต้องการ
พัฒนา สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ระดับช้ัน และประสบการณ์ของผู้เรียน เป็นการจัดการ
เรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้นหรือส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร เพื่อให้ ผู้เรียนได้มี การกำหนด
เป้าหมายในการทำงาน มีการวางแผนการทำงาน มีการแสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ทำให้เป็นผู้มีทักษะการทำงาน ดังนั้น ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษา      
เพื่อการส่ือสารจากการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน  
 

   3.6 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
 Willis (1996) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้แบบเน้น    
ภาระงาน มี  3 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นก่อนการปฏิบั ติภาระงาน (Pre-task) ขั้นปฏิบั ติภาระงาน         
(Task Cycle) และขั้นหลังการปฏิบัติภาระงาน (Language Focus) มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน 
ดังท่ีแสดงในแผนภาพ 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพ 1 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Components of the TBL framework) 
  

ขั้นก่อนการปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) 
ผู้สอนเสนอหัวข้อ (Topic) และงาน (Task) ให้นักเรียนทราบ 

โดยมีการให้ข้อมูล ตัวอย่าง คำศัพท์หรือวลี ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัตงิานในขั้นต่อไป 
 

ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) 
งาน (Task) 

นักเรียนปฏิบัติภาระงาน โดยอาจมีการ
ทำงานรายบุคคล เป็นกลุ่ม หรือเป็นคู่ 
ผู้สอนเป็นผู้ช่วยเหลือและให้คำแนะนำ 

การวางแผน (Planning) 
นักเรียนวางแผนเตรียมการสำหรับนำเสนอ 
โดยมีการตรวจสอบความถูกต้อง ผู้สอน
ช่วยตรวจแก้ไขงานของนักเรียนก่อน

นำเสนอ 

การรายงาน (Report) 
นักเรียนนำเสนองานต่อทุกคนในชั้นเรียน 
ผู้สอนทำหน้าที่ในการตรวจสอบแก้ไขและ

ให้กำลังใจนักเรียน 

 

ขั้นหลังการปฏิบัติภาระงาน (Language Focus) 
วิเคราะห์ภาษา (Analysis) 

นักเรียนตรวจสอบและเรียนรู้รูปแบบภาษาที่ใช้ใน
ภาระงาน ขณะที่ผู้สอน มีการทบทวนรูปแบบทาง

ภาษากับนักเรียน ให้คำศัพท์ วลี และกฎไวยากรณ์ที่
เป็นประโยชน์ 

 

ฝึกฝน (Practice) 
ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกรูปแบบทางภาษาเพ่ือสร้าง
ความมั่นใจ โดยให้ผู้เรียนได้นำคำศัพท ์หรือ

กฎไวยากรณ์ที่ได้เรียนไปใช้ในการฝึกฝนในขั้นนี้ 
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 จากแผนภาพ 1 กล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 3 ข้ันตอน ดังนี้  

1. ขั้นก่อนการปฏิบั ติภาระงาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนของการเตรียมตัวผู้เรียนก่อน       
การปฏิบัติภาระงาน หรือเรียกว่าขั้นของการนำเข้าสู่บทเรียน (Introduction) โดยมุ่งกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เป็นการให้ตัวป้อนเข้า (Input) แก่ผู้เรียน กิจกรรมในขั้นตอน
นี้ผู้สอนจะเตรียมรูปภาพ เทปเสียง วีดีโอ แนะนำคำศัพท์ สำนวนและวลีท่ีจะเป็นประโยชน์สำหรับ
ปฏิบัติงานให้ผู้เรียนได้รับรู้ การให้ผู้เรียนศึกษารูปแบบการปฏิบัติงาน ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานท่ีมี
ลักษณะคล้ายกับงานท่ีจะต้องปฏิบัติจริง มีคำส่ังในการทำภาระงาน รวมถึงแนะนำให้ผู้เรียนทราบ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการปฏิบัติภาระงาน 
  2. ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติงานโดยผู้เรียนจะใช้ภาษา
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ โดยมุ่งเน้นด้านความหมายในการส่ือสาร ผู้เรียนอาจ
ทำงานเป็นคู่ (Pair Work) หรือเป็นกลุ่มย่อย (Small Group) ผ่านรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น 
การหาลักษณะท่ีเหมือนหรือต่างกัน (Same or Different) การเติมข้อมูลท่ีขาดหายไป (Information 
Gap) หรือการเล่าเรื่อง (Retelling Story) เป็น ต้น โดยในขั้นตอนของการปฏิบั ติภาระงาน              
มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 
   2.1 ขั้นปฏิบั ติ งาน (Task) ในขั้นตอนนี้ ผู้สอนบอกให้ ผู้ เรียนเริ่มปฏิบั ติงาน          
ตามขั้นตอน โดยมีเวลากำกับในการปฏิบัติภาระงาน ผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนส่ือสาร หลีกเล่ียง
การแก้ไขข้อผิดพลาดของงานในทันที เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย ไม่รู้สึกกดดันในการเรียนหรือ         
การปฏิบัติงาน ผู้เรียนรู้สึกอยากทดลองใช้ภาษาได้อย่างอิสระ 
    2.2 ขั้นวางแผน (Planning) ในขั้นตอนนี้  ผู้สอนให้ ผู้ เรียนวางแผนเพื่ อการ
เตรียมการรายงานผลงานท่ีปฏิบัติ ผู้เรียนอาจทำการเรียบเรียงข้อมูลท่ีได้จากการทำภาระงาน 
ขณะเดียวกัน ผู้สอนอาจให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน และอาจมีการ
ซ้อมก่อนการรายงานจริง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการรายงานมากขึ้น 
    2.3 ขั้นรายงาน (Report) เป็นขั้นตอน ท่ี ผู้เรียนจะนำเสนองาน ท่ีได้ปฏิบั ติ           
อาจรายงานโดยการพูด การเขียนหรือการใช้เทปบันทึกเสียงหรือการใช้วีดีโอ การวางแผน ผู้เรียน
เตรียมรายงานให้เพื่อนท้ังช้ัน (โดยการพูดหรือเขียน) บอกว่าตนทำงานอย่างไร ตัดสินใจอย่างไรหรือ
ค้นพบอะไรบ้าง เนื่องจากขั้นตอนการรายงาน จะต้องนำเสนอต่อกลุ่ม ผู้เรียนจะต้องระมัดระวังในเรื่อง
ความถูกต้อง ครูมีบทบาทยืนอยู่ใกล้ๆ เพื่อให้ข้อแนะนำด้านภาษา ในช่วงนี้ผู้เรียนหรือผู้ฟัง กลุ่มอื่นท่ีมี
การปฏิบัติภาระงานคล้ายๆ อาจนำมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา หรืออาจจะอ่าน
บทอ่านท่ีมีความคล้ายคลึงกับส่ิงท่ีตนเองได้เขียนหรือบทอ่านท่ีสัมพันธ์กันกับหัวข้อของตนเอง 
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  3. ข้ันหลังปฏิบัติภาระงาน ในขั้นนี้ คือขั้นของการเน้นภาษา (Language Focus) ในขั้นตอน
นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาในด้านความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาและความถูกต้อง

ตามรูปแบบและโครงสร้างไวยากรณ์ โดยแบ่งเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
   3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Analysis) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนจะร่วมกันคิดวิเคราะห์และ
เรียนรู้รูปแบบ โครงสร้างภาษาท่ีถูกต้องเพื่อใช้ในชีวิตจริง ผู้สอนจะเป็นผู้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในส่วน
ท่ีผู้เรียนยังบกพร่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติงานในครั้งต่อไปได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
ผู้เรียนมีการตรวจสอบและพูดคุยถึงลักษณะของบทพูด อาจจดบันทึก คำศัพท์  วลีและรูปประโยค 
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้ เพื่อให้ผู้ เรียนได้ตรวจสอบภาษาของตนเอง เพื่อคิดและตรวจสอบ 

สมมติฐานของตนในโครงสร้างภาษา 
   3.2 ขั้น ฝึกหัดภาษา (Practice) หลังจากท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบโครงสร้าง             

ท่ีถูกต้องของภาษาแล้ว ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาท่ีถูกต้องเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วมากขึ้น โดยอาจ
มีสถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีแตกต่างจากภาระงานแรก  

  ขั้นตอนดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื่อการส่ือสารผ่านการปฏิบัติภาระงาน   

อย่างมีขั้นตอน มีเป้าหมายของการทำงานท่ีเด่นชัด ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน 
ตระหนัก เห็นความสำคัญของการเรียน มีความรับผิดชอบและความสนุกสนานในการเรียน  
  Ellis (2004) ได้แบ่งขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนของการจัดการเรียนรู้แบบเน้น     
ภาระงานโดยมุ่งเน้นในเรื่องของความหมาย (meaning) และให้ความสำคัญกับการเลือกกิจกรรม       
ท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริง (Real-world activities) มี 3 ขั้นตอน คือขั้นก่อนการปฏิบัติภาระงาน       

ขณะปฏิบัติภาระงาน และหลังการปฏิบัติภาระงาน โดยมีรายละเอียด ดังแสดงในตาราง 2 
 

ตาราง 2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานตามแนวคิดของ Ellis (2004)  

ขั้นก่อนการปฏิบัติภาระงาน 
(Pre-task) 

• กำหนดกิจกรรมที่ใช้ (Framing the activity) และเป้าหมายหรือผล
ลัทธ์ของงาน (Outcome of task) 

• ควบคุมเวลาในการปฏิบั ติงานและการวางแผนการปฏิบั ติงาน 
(Regulating planning time) 

ขั้นขณะปฏิบัติภาระงาน 
(During task) 

• มีการควบคุมและใช้เวลาเป็นตัวกำกับขณะปฏิบัติงาน (Time pressure) 

• ควบคุม/กำหนดหัวข้อและประเด็นต่างๆ (Regulating) 

ขั้นหลังการปฏิบัติภาระงาน 
(Post-task) 

• จำนวนผู้เรียนในชั้นเรียน (Number of participants) 

• ผู้เรียนดำเนินการนำเสนอผลงาน (Learner report 

• ทบทวนภาระงาน (Repeat task) 

• สะท้อนบทเรียน (Reflection) 
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  ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจะเกิดขึ้นเมื่อผู้สอนให้เวลาและเนื้อหาท่ีเพียงพอกับผู้เรียน
ในการปฏิบัติภาระงาน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในชีวิต       
ให้มากท่ีสุด การปฏิบัติงานเพื่อการส่ือสารจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็น
ธรรมชาติ จัดกิจกรรมมุ่งเน้นเพื่อการส่ือสาร ในขั้นก่อนการปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) ผู้สอนจะมี
การกำหนดกิจกรรมและภาระงาน โดยให้ผู้เรียนได้มีการวางแผนและปฏิบัติภาระงาน จากนั้น ในขั้น
ขณะปฏิบัติภาระงาน (During task) ผู้เรียนจะได้แสดงความสามารถ ส่ิงท่ีสำคัญในขั้นนี้คือการท่ีครู
เป็นผู้ช่วยเหลือขณะท่ีผู้เรียนปฏิบัติงานและสังเกตว่าผู้เรียนปฏิบัติงานอย่างไร มีกระบวนการทำงาน
อย่างไรเพื่อให้สำเร็จดังท่ีต้ังจุดมุ่งหมายไว้ และเป็นไปตามเวลาท่ีกำหนดหรือไม่ จากนั้น  ในขั้นหลัง
การปฏิบัติภาระงาน (Post-task) ผู้เรียนจะได้นำเสนอผลงาน ทบทวนช้ินงานของแต่ละบุคคลและ
สะท้อนบทเรียนว่าผู้เรียนยังขาดส่ิงใด จะต้องแก้ไขงานในจุดใดบ้าง ส่ิงสำคัญคือการเลือกกิจกรรม
จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้เรียน หรือเลือกบทเรียนท่ีผู้เรียนอาจมีประสบการณ์หรือมีพื้นฐานในเรื่อง
นั้นแล้วจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นโดยให้ความสำคัญของพฤติกรรมการ
เรียนรู้ภาษาท่ีต้องได้รับการพัฒนา โดยเน้นว่าผู้เรียนต้องปฏิบัติภาระงานในรูปแบบของการส่ือสาร
เพื่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมท่ีมีการใช้ภาษาอย่างอัตโนมัติ (Declarative Knowledge) แทนการเรียน
รูปแบบภาษาท่ีกำหนด ผู้เรียนควรได้ปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนภาษาท่ีเน้นให้ ผู้เรียนได้ใช้
ภาษาเป้าหมายในบริบทของการส่ือสารท่ีเรียกว่า มุ่งท่ีภาระงาน (Focused Task) แตกต่างจากแบบ
ฝึกท่ีเรียกว่า ไวยากรณ์ตามสถานการณ์ (Situation Grammar) เพราะไม่ได้เน้นให้ผู้เรียนมุ่งเรียนรู้ท่ี
รูปแบบของภาษาท่ีกำหนดในลักษณะของการฝึกฝนหรือเรียนรู้รูปแบบทางภาษาด้วยตนเอง        
ขณะปฏิบัติภาระงาน เกิดการคิด การเปรียบเทียบและเรียนรู้ กฎเกณฑ์ทางภาษา ทำให้สามารถ
ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  Nunan and Carter (2001) ได้อธิบายถึงจุดเน้นในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ควรมี
ลักษณะ คือ  

1. กระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียน (Schema Building) เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน  
 2. ควบคุมให้ผู้เรียนฝึกหัดกับส่ิงท่ีอยู่ในเนื้อหา เช่น สอนคำศัพท์และโครงสร้างท่ีอยู่ในเนื้อหา   
หรือเกี่ยวข้องกับภาระงาน แต่ไม่เป็นการสอนโดยตรง (Controlled practice embedded in a context)  
 3. ให้ทักษะของงานท่ีอยู่ในโลกของความเป็นจริง (Authentic receptive-skill work) 
 4. มุ่งเน้นท่ีรูปแบบ เช่น คำศัพท์และไวยากรณ์ (Focus on form) 
 5. ให้อิสระในการฝึกฝนเป็นกิจกรรมการส่ือสาร (Communicative activities) 
 6. ทำส่ือการสอนด้วยการปฏิบัติภาระงาน (Communicative task) 
  กล่าวโดยสรุป คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นก่อน
การปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) และขั้นหลังการปฏิบัติภาระงาน 
(Language Focus) โดยในขั้นก่อนการปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) ครูจะมีการนำเข้าสู่บทเรียน    
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โดยการช้ีแจงวัตถุประสงค์ของบทเรียนหรือเป้าหมายของการทำภาระงานในคาบเรียนนี้ มีการสอน
คำศัพท์ท่ีเป็นประโยชน์เพื่อใช้ปฏิบัติภาระงาน และมีตัวอย่างผลงาน ช้ินงานท่ีมีคุณภาพ และ
หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ มีการเตรียมส่ือหรืออุปกรณ์การเรียนท่ีเกี่ยวข้อง    
เพื่อใช้ประกอบการสอน เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้เรียนก่อนปฏิบัติงาน จนกระท่ังเมื่อผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจในวิธีการทำงาน จึงเริ่มดำเนินการในขั้นต่อไปคือ ขั้นการปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) ผู้เรียน
จะได้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยมีการวางแผนในการทำงาน (Task) จากนั้น ผู้เรียนจะดำเนินการ       
ลงมือปฏิบัติภาระงาน จากนั้น ผู้เรียนจะทบทวนการทำงานของตนเองอีกครั้ง โดยหลังจากท่ีผู้เรียน    
ได้วางแผนการทำงานแล้ว ในขั้นนี้ ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะตามท่ีต้องการ หลังจากผู้เรียนปฏิบัติ   
ภาระงานเสร็จส้ิน ผู้เรียนจะได้ดำเนินการวางแผนสำหรับการนำเสนอ (Planning) จนกระท่ังขั้นตอน
ต่อไปคือ การนำเสนอ (Report) หรือถ่ายทอดเพื่อส่ือสารให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจ และขั้นสุดท้าย
ของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน คือ ขั้นหลังการปฏิบัติภาระงาน หรือการเน้นภาษา 
(Language Focus) จะเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางภาษาท่ีถูกต้อง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้
เกี่ยวกับกฎไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง เรียนรู้จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาในงาน   
ของตนเองรวมถึงของผู้อื่น เพื่อนำความรู้ต่างๆ ท่ีได้รับนำไปแก้ไขหรือนำไปใช้ในการปฏิบัติภาระงาน
ต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

   3.7 รูปแบบการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานแตกต่างจากการประเมินผลในรูปแบบอื่นๆ 
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติภาระงานอย่าง มีขั้นตอน    
มีการปฏิบัติภาระงานท่ีหลากหลายตามวัตถุประสงค์ในแต่ละช้ินงาน ดังนั้นในการวัดและประเมินผล
จะต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ผลิตงานหรือทำภาระงานด้วยตนเอง หลักการสำคัญของการวัดและ
ประเมินผลคือ จะต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในด้านการส่ือสาร (Communicative 
performance) การประเมินผลต้องสอดคล้องกับภาระงานท่ีผู้เรียนได้ปฏิบัติ งานท่ีผู้เรียนได้ลงมือทำ    
ในขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) และการฝึกหัด (Practice) ในขั้นหลังการปฏิบัติภาระงาน 
(Language Focus) ผู้เรียนได้เรียนรู้มากหรือน้อยเพียงใด ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้       
แบบเน้นภาระงานสามารถทำได้ในทุกช่วงของกระบวนการสอน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับผู้สอนว่าต้องการจะวัด
และประเมินผลในเรื่องใด และในช่วงเวลาใด 
 ศศิธร บัวทอง (2560) กล่าวถึง การวัดและประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21       
ต้องเป็นการวัดและประเมินผลสภาพท่ีแท้จริงของนักเรียน เป็นพื้นฐานของเหตุการณ์ในชีวิตจริง      
ยึดการปฏิบัติเป็นสำคัญและสัมพันธ์กับการเรียนการสอน เน้นพัฒนาการท่ีปรากฏให้เห็นผู้เกี่ยวข้อง 
ในการประเมินมีหลายฝ่ายและเกิดขึ้นในทุกบริบทท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนหรือสถานท่ีอื่นๆ 
นอกโรงเรียนโดยครูไม่ได้จัดสถานการณ์ ต้องบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียน
อย่างแนบเนียบและเหมาะสม มีการประเมินท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยการดำเนินการ
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ดังกล่าวเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน นับต้ังแต่ก่อนการเรียนการสอน 
ระหว่างการเรียนการสอน และหลังการเรียนการสอน เพื่อให้ประสบความสำเร็จท้ังในด้านการทำงาน
และการดำเนินชีวิต ดังนั้น การวัดและประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จะต้องเป็นการ
ประเมินผลเชิงคุณภาพ เน้นการปฏิบัติจริง และนำประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียน
มาปรับปรุงแก้ไขงาน 
  เอกรินทร์ ส่ีมหาศาล และ สุปรารถนา ยุกตะนันท์ (2546) กล่าวว่า การประเมินการปฏิบัติ
ภาระงาน เป็นวิธีการประเมินท่ีผู้สอนมอบหมายงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ เพื่อรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด ในการประเมินการปฏิบัติ ผู้สอนต้อง
เตรียมส่ิงสำคัญ 2 ประการ คือ ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีจะให้ผู้เรียนปฏิบัติ (Task) และเกณฑ์การให้
คะแนน (Rubric) 
  Wiggins (1998) กล่าวว่า การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็นพื้นฐาน
ของการประเมิน หรือเป็นจุดเริ่มต้นของการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) หรือ
การประเมินในสถานการณ์จริง (Real-World) เป็นการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนท่ีแสดงออก       
โดยผู้สอนเป็นผู้ออกแบบหรือกำหนดพฤติกรรมเป้าหมาย โดยลักษณะงานท่ีผู้เรียนปฏิบัติควรเป็นงาน 
(Task) ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริง (Realistic) หรืองานท่ีเหมือนจริง (Task replicate) ท่ีใช้วัดความรู้และ
ความสามารถ ต้องเป็นสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง ผู้เรียนต้องปฏิบัติมากกว่าการท่องจำ 
การอธิบาย หรือการสาธิต ผู้เรียนจะมีการปฏิบัติงาน (Carry out) โดยเป็นงานท่ีซับซ้อน (Complex 
task) ท่ีผู้เรียนต้องใช้ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก และเป็นงานท่ีผู้เรียนมีโอกาส
ปฏิบัติ (Appropriate opportunities) ได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะย้อนกลับเพื่อแก้ไขปรับปรุง
ผลงานของตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดประสบการณ์และการเรียนรู้  
  Brindley (1989) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์หลักของการวัดและประเมินผล คือจะต้องมีการ
บันทึกผลการเรียนรู้หรือผลสำเร็จในการเรียนของผู้เรียนแต่ละครั้ง สามารถสะท้อนผู้เรียนในแง่ของ
ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้และความก้าวหน้าได้ เพื่อยืนยันว่าผู้เรียนมีการพัฒนา ไปสู่การส่งเสริม          
ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและเป็นผู้มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 Gronlund (1985) กล่าวว่า ในการวัดและประเมินผลผู้เรียนท่ีมีการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงาน ผู้สอนต้องคำนึงถึงหลักความเท่ียงตรง 3 ประการ คือ  
 1. ความเท่ียงตรงในด้านเนื้อหา (Content validity) หมายความว่า การทดสอบนั้นมีคำถาม
ท่ีสอดคล้องตามเนื้อเรื่องหรือวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้หรือไม่ สามารถวัดเนื้อหาสาระท่ีต้องการวัดได้
ครบถ้วนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีกำหนด  
 2. ความเท่ียงตรงในด้านเกณฑ์การตัดสินและให้คะแนน (Criterion-related validity) 
หมายถึง การกำหนดประเด็นหรือเป้าหมายท่ีต้องการวัดและประเมินผล ว่าผู้เรียนมีความสามารถใน
ประเด็นต่างๆ มากหรือน้อยเพียงใด  
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  3. ความเท่ียงตรงในด้านโครงสร้าง (Construct validity) หมายถึงเครื่องมือนั้นสามารถวัด 
พฤติกรรมและสมรรถภาพด้านต่างๆ ได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้และเป็นไปตามหลักการของ
ทฤษฎีนั้น ๆ อย่างครบถ้วน   
 Norris, et al. (1998) กล่าวถึงลักษณะสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานอยู่ 3 ลักษณะ คือ 1) การวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับงานท่ีผู้เรียนปฏิบัติ (Based on 
tasks) 2) การประเมินควรประเมินตามสภาพจริงให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ (Authentic as 
possible) และ 3) จะต้องมีการกำหนดวิธีการประเมินท่ีชัดเจน มีคุณภาพ (Qualified Judges)  
 Norris, et al. (1998) ยังได้กำหนดรูปแบบของการประเมิน 3 รูปแบบ คือ 
 1. การวัดและประเมินผลทางตรงและทางอ้อม (Direct and Indirect Assessment)     
โดยลักษณะการวัดและประเมินผลทางตรง คือการทดสอบในส่ิงท่ีผู้สอนต้องการวัด เช่น ข้อสอบ
ประเภทแก้ไขงานท่ีผิดโดยการเขียนแก้ไขด้วยตัวผู้เรียนเอง หรือการตอบบทสนทนา การตอบคำถาม
ให้ถูกต้องสัมพันธ์กับคำถาม เพื่อประเมินผลว่าผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ ในขณะท่ีการวัดและ
ประเมินผลทางอ้อม เช่น การทำข้อสอบประเภทอัตนัย หรือการให้ ผู้เรียนแก้ไขงานเฉพาะจุด          
ท่ีต้องการวัด จะช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมินผลได้ตรงตามจุดหรือประเด็นท่ีต้องการวัด  
 2. การทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลแบบอิงกลุ่ม (Norm-referenced assessment) และ    
อิงเกณฑ์ (Criterion-referenced testing) แบบอิงกลุ่ม ได้แก่ การตัดสินคุณค่าของคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีได้รับการประเมินท้ังหมดในทางการศึกษา คือ การเปรียบเทียบ
ความสามารถของผู้เรียนท่ีได้รับการทดสอบ กับความสามารถของผู้เรียนคนอื่นๆ ท่ีเรียนอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน ในขณะท่ีรูปแบบอิงเกณฑ์ เป็นการประเมินคุณลักษณะหรือพฤติกรรมเฉพาะของผู้เรียนท่ี
แสดงออกรายบุคคล โดยไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับผู้เรียนคนอื่น แต่จะนำผลการวัดท่ีได้ไปเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) 
 3. การวัดและประเมินผลความชำนาญ (Assessing Proficiency) เป็นการตัดสินว่าผู้เรียนมี
ความสามารถในประเด็นท่ีต้องการวัดมากหรือน้อยเพียงใด รวมไปถึงการวัดและประเมินผลเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement) 
 4. วัดและประเมินผลผู้เรียนระหว่างเรียน (Formative assessment) และหลังเรียน 
(Summative assessment) การประเมินผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอนเพื่อวัดความก้าวหน้า     
และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับการวัดและประเมินผลผู้เรียนหลังเรียนจะวัดและประเมินผลเมื่อ
ส้ินสุดการเรียนการสอน เพื่อตัดสินคุณภาพว่าสมควรผ่านหรือไม่  
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 Ellis (2004) กล่าวถึงการประเมินภาระงาน โดยมี 3 วิธี ดังนี้ 
 1. การประเมินโดยตรงจากผลผลิตท่ีได้ (Direct assessment of task outcomes) เช่น 
การทดสอบทักษะการอ่านในห้องสมุด ผู้เรียนต้องปฏิบัติงานจริงในห้องสมุด มีการสืบค้นข้อมูลและ
ผลิตผลงาน ช้ินงาน เช่น การสรุป สังเคราะห์ผ่านการเขียนและการพูดตามลำดับ เมื่อ ผู้เรียนพบ
ปัญหาในขณะปฏิบัติภาระงาน ผู้สอนจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้เรียน หรือเสนอแนะให้ผู้เรียนปรึกษากับ
บรรณารักษ์ห้องสมุด ท้ังนี้ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินความสำเร็จของงาน 
คือผ่านและไม่ผ่าน ซึ่งสามารถประเมินได้โดยตรงและไม่ยาก 
 2. วิเคราะห์จากการสนทนา (Discourse analytic measures) ซึ่งเป็นผลจากการทำภาระงาน 
ดังนั้น การวัดผลจึงมีหลากหลาย เช่น ความสามารถจากการสนทนา เพื่อประเมินผลว่าผู้เรียนมีความ
คล่องแคล่ว (Fluency) ความถูกต้อง (Accuracy) และความซับซ้อน (Complicity) เป็นต้น 
 3. ประเมินจากภายนอก (External Rating) การประเมินในรูปแบบนี้ มีความคล้ายคลึงกับ
การประเมินทางตรง (Direct Assessment) ผู้ประเมินต้องใช้การสังเกตการปฏิบัติภาระงาน และทำ
การตัดสินใจจากผลลัพธ์หรือจากการสังเกตท้ังทางตรงและทางอ้อม (Direct or Indirect Assessment) 
และการประเมินสามารถเป็นได้ท้ังในรูปแบบของปรนัย (Objective) อัตนัย (Subjective) หรือการสาธิต 
(Demonstration) เป็นต้น  
 Frederiksen and Collins (1989) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของการประเมินว่า การวัด
และประเมินผลสามารถทำได้ในห้องเรียน มีการให้ข้อมูลย้อนกลับหรือข้อเสนอแนะรวมถึง
ความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคน ให้ผู้เรียนได้ทราบจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
นำการเรียนรู้เหล่านั้นไปพัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 Norris, et al. (1998) ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับการประเมินความสามารถของผู้เรียน      
เพื่อวัดผลการเรียนรู้ว่าผู้เรียนมีความสามารถมากหรือน้อยเพียงใดและอย่างไร โดยในการวัดและ
ประเมินผลท่ีดี ควรมีการวัดและประเมินผลในด้านการทำงานร่วมกัน (Collaboration) ของผู้เรียนด้วย 
โดยอาจมีหัวข้อในการประเมิน ประกอบด้วย 1) ความถูกต้องของภาษา (Linguistic accuracy)           
2) ความคล่องแคล่ว (Accuracy) 3 ) รูปแบบการนำเสนอ (Presentation style) 4 ) เนื้ อหา 
(Content) และ 5) การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration with others) โดยเกณฑ์การประเมินใน
แต่ละประเด็นควรมีรายละเอียดท่ีชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย 
 Skehan (1998) และ Foster (1999) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลว่า ผู้สอน
ควรประเมินผลผู้เรียนในด้านความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency) ความถูกต้อง (Accuracy) 
และความซับซ้อนของการปฏิบัติงาน (Complexity) รวมถึงในด้านของกฎไวยากรณ์ (Grammar) 
และการใช้คำศัพท์ (Lexical) เพื่อวัดความสามารถด้านการใช้ภาษาของผู้เรียน 
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 Lewkowicz and Nunan (2004) ได้ยกตัวอย่างเกณฑ์การประเมินงานเขียน (Task- based 
writing assessment) 2 ตัวอย่างคือ 1) การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดหรือการประเมิน
ความก้าวหน้าของผู้เรียน 2) การประเมินงานเขียนโดยกำหนดประเด็นท่ีต้องการวัด ดังนี้ 
 1. การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดหรือการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน       
โดยผู้สอนประเมินผู้เรียนในขั้นเริ่มต้นท่ีมีการปฏิบัติงาน (First draft) และในขั้นสุดท้ายของการ
ปฏิบัติงาน (Final draft) เพื่อดูการพัฒนาของผู้เรียน ดังรายละเอียดในตาราง 3 
 
ตาราง 3 เกณฑ์การประเมินตามแนวคิดของ Lewkowicz and Nunan (2004)  

ข้อ 
เกณฑ์การประเมิน 

(Criteria) 
การประเมินในขั้นเริ่มต้น 

(First draft) 
การประเมินในขั้นสุดท้าย 

(Final draft) 

1 มีประเด็นที่ชัดเจนในการเริ่มต้นงานเขียน 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
2 การเริ่มต้นงานเขียนมีความน่าสนใจ / หรือมี

ประเด็นที่น่าสนใจ 
0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

3 ประเด็นการเขียน การโต้แย้งหรือแสดงความ
คิดเห็น มีความเหมาะสมและมีหลักฐาน ตัวอย่าง
ยืนยัน 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

4 ในงานเขียน มีหัวข้อและการอธิบายสนับสนุนไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีการเขียนตามลำดับเหตุการณ์ 
หรือลำดับเหตุผล 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

5 การเขียนมีการจัดเรียงลำดับเรื่องราว ไม่วกไปวนมา 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
6 รูปแบบการเขียนมีความเหมาะสมกับเป้าหมาย 

เช่น การเขียนแบบเป็นทางการ การเขียนแบบไม่
เป็นทางการ 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

7 มีการอ้างอิงงานหรืออ้างอิงคำกล่าวของผู้อื่น 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
8 บทสรุปของงานเขียนมีประเด็นให้ผู้อ่านได้คิด       

ได้พยากรณ์หรือมีการเขียนคำแนะนำในตอนท้าย 
0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

9 ผู้เรียนได้ทบทวนและแก้ไขงานของตนเอง 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
10 งานที่เขียนมีความถูกต้องในด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ 

การสะกดคำและการใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

  
 2. การประเมินงานเขียนโดยกำหนดประเด็นท่ีต้องการวัด โดยกำหนดประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
  2.1 ด้านเนื้อหา (Content) หมายถึง เนื้อหาท่ีผู้เขียนดำเนินการเขียนนั้น มีความ
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพมากหรือน้อยเพียงใด มีหัวข้อ ประเด็นสำคัญท่ีชัดเจน มีข้อมูลสนับสนุน       
ท่ีเพียงพอ 
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  2.2 ด้านการจัดวาง/จัดเรียง (Organization) มีการจัดเรียงลำดับเรื่องราวอย่างมี
เหตุมีผล เข้าใจแก่นสำคัญรวมถึงลำดับของข้อมูล/เรื่องราวที่ผู้เขียนต้องการส่ือสาร 
  2.3 ด้านภาษา (Language) โดยงานเขียนนั้นถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ โครงสร้าง
ประโยค คำศัพท์ วลี การสะกดคำ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  2.4 ข้อกำหนดเบื้องต้นของช้ินงาน (Task requirement) หมายถึงข้อกำหนด
เบ้ืองต้นท่ีให้ผู้เรียนปฏิบัติ เช่น การกำหนดให้งานเขียนใช้คำอย่างน้อย 100 คำ เป็นต้น  
 สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2554) กล่าวว่า การประเมินผลการเรียน ผู้สอนจำเป็นต้องมี
เครื่องมือการให้คะแนนเพื่ออธิบายความสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน โดยในปัจจุบันมุ่งเน้นให้มีการประเมิน
ตามสภาพจริงและการประเมินอิงการปฏิบัติมากขึ้น โดยควรมีการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน 
(Scoring rubrics) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลเพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ จุดเด่น จุดด้อย 
ของผู้เรียน ทำให้การวัดและประเมินผลมีความถูกต้อง ชัดเจน มีความแม่นยำ ยุติธรรม ปราศจาก
ความลำเอียง โดยเกณฑ์การประเมินท่ีดีจะช่วยให้นักเรียนสามารถตรวจสอบคุณลักษณะจากงานท่ี
นักเรียนปฏิบัติได้ ทราบถึงข้อผิดพลาดในงานท้ังของตนเองและผู้อื่น เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพของผลงาน
นักเรียน และช่วยให้ครูเกิดความกระจ่างในการประเมินช้ินงานและพัฒนาช้ินงานของนักเรียน และ
หากมีการประเมินผลโดยผู้ประเมิน 2 คน จะเป็นการช่วยหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของการ
ประเมินได้ และอธิบายถึงการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนจะต้อ งพิจารณาให้ครอบคลุม                 
3 องค์ประกอบ ดังนี้  
 1. ประเด็นท่ีจะประเมิน (Criteria) คือส่ิงท่ีสะท้อนผลการเรียนรู้หลักๆ หรือมาตรฐานการ
เรียนรู้ท่ีเป็นเป้าหมายของแต่ละหน่วย / ภาระงาน  
 2. ระดับความสามารถ (Performance levels) ส่วนใหญ่จะกำหนดเป็นเลขค่ีมากกว่าเลขคู่ 
ท้ังนี้เพื่อป้องกันการให้คะแนนท่ีตกอยู่ตรงกลาง ทำให้จำแนกความสามารถได้ยาก และแต่ละระดับ
อาจกำหนดเป็นตัวเลขหรือคำแสดงคุณภาพต่างๆ เช่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง เป็นต้น 
 3. คำอธิบายคุณภาพของแต่ละระดับความสามารถ (Quality descriptions) ว่าคุณภาพ
ความสามารถแต่ละระดับท่ีคาดหวังนั้นเป็นอย่างไร คำอธิบายเหล่านี้จะต้องมีความชัดเจนในการใช้
ภาษาท่ีกะทัดรัด เข้าใจง่าย และเห็นความแตกต่างระหว่างระดับความชัดเจน   
  กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานนั้นจะต้องมี
การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการวัดและ
ประเมินผลท่ีจะนำไปสู่การช้ีให้เห็นถึงสภาพท่ีแท้จริงของผู้เรียนและสภาพจริงของการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับภาระงานท่ีผู้เรียนปฏิบัติ โดยประเมินจากพฤติกรรมท่ีผู้เรียนได้แสดงออกมา (Student 

Performance) โดยในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติภาระงานจะมุ่งเน้นว่าผู้เรียนสามารถส่ือสาร
และผลิตภาษาได้หรือไม่ มีความคล่องแคล่วหรือไม่ (Fluency) ผู้รับสารเกิดความเข้าใจ รวมถึง        



  53 

มีความสามารถในด้านการผลิตภาษาท่ีถูกต้อง (Accuracy) ในด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้าง
ประโยค การสะกดคำ รวมถึงเครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องมากหรือน้อยเพียงใด การประเมินเช่นนี้

จะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของผู้เรียนว่ามีจุดใดท่ีสามารถปฏิบัติได้ดีแล้ว และมีจุดใดท่ียังต้อง
พัฒนา และจากการท่ีผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทำให้เห็นถึงกระบวนการ วิธีการในการตัดสินใจของ       
ผู้ปฏิบัติภาระงาน ผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้และแก้ไขงานท้ังในขณะปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติงาน     
ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารมากยิ่งขึ้น โดยในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้ยึดแนวคิดในการประเมินผลการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตามแนวคิดของ Norris, et al. 
(1998) 
 

4. การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication) 
 การเขียนภาษาอังกฤษ เป็นทักษะทางภาษาท่ีมีความสำคัญยิ่งสำหรับการส่ือสาร เป็นทักษะ
ทางภาษาท่ีมีความซับซ้อนมากกว่า การฟัง การพูด การอ่าน เนื่องจาก การเขียนจะต้องอาศัยความรู้ 

ประสบการณ์ รวมถึงการนำข้อมูลจากการฟัง การพูด และการอ่าน มาประมวลผลเพื่อการส่ือสาร

ผ่านการเขียนตามวัตถุประสงค์ของการเขียนนั้นๆ ผู้เขียนจะต้องมีความรู้และมีทักษะในการเขียน
เพื่อให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราว หรือสารท่ีต้องการได้ และให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ 
 Widdowson (1981) กล่าวว่า ทักษะการเขียนเป็นการเรียบเรียบความคิดอย่างมี
จุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นการติดต่อส่ือสารกันระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน การเขียนไม่ใช่เพียงแค่การนำ
ประโยคมาจัดเรียงต่อกันเท่านั้น ผู้เขียนจะต้องรู้จักการเรียบเรียงคำ ข้อความ ประโยค เพื่อให้เป็น

ข้อความท่ีผู้อ่านสามารถอ่านแล้วเกิดความเข้าใจ  
  Lado (1977) กล่าวว่า การเขียนเป็นการส่ือความหมายด้วยตัวอักษรซึ่งเป็นท่ีเข้าใจตรงกัน
ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน เป็นการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร มีการเรียบเรียงข้อความตาม ลักษณะ
โครงสร้างทางภาษาและเลือกใช้รูปแบบให้ตรงกับจุดประสงค์ของการเขียนแต่ละเรื่อง ตลอดจนใช้
สำนวนได้อย่างถูกต้อง  

 White (1980) ให้นิยามของการเขียนว่า การเขียนคือความสามารถในการเรียบเรียงคำหรือ
ประโยคให้เช่ือมกันได้อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ไวยากรณ์อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งสามารถเขียนได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเขียน ตลอดจนสามารถทำให้ผู้อ่านรับรู้ ส่ิงท่ี         
ผู้ส่งสารต้องการส่ือ ท้ังนี้ต้องไม่มีความคลุมเครือ เพราะหากไม่สามารถส่ือสารออกไปได้อย่างชัดเจน
แล้วก็จะทำให้ผู้เขียนเกิดความล้มเหลวในการส่ือความหมายและไม่สามารถเป็นนักเขียนท่ีดีได้  

 Zamel (1983) กล่าวว่า การเขียนคือกระบวนการสร้างความคิดและการจัดกระบวนการคิด

ของผู้เขียน โดยสามารถวิเคราะห์ได้เป็นลำดับข้ันตอนในงานเขียน 
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 Bazerman (1985) กล่าวว่า การเขียน คือการส่ือสารกับบุคคลอื่น เป็นการตอบโต้กันทาง
ข้อความโดยผ่านทางภาษา การเขียนเป็นการแลกเปล่ียนความคิดระหว่างบุคคล การเขียนเป็น        

ท้ังเรื่องของกระบวนการ (Process) และผลงานของการเขียน (Product) 
 Rousculp and Maring (1992) กล่าวว่า การเขียนคือกระบวนการของการค้นพบและการ
ได้มาซึ่งความเข้าใจใหม่ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียน ได้แก่ การวัดความคิด การค้นพบตัวเอง 
และความเข้าใจและยังช่วยในการปรับปรุง การถ่ายโอนการเขียนในด้านความหมาย 
 อฤชร โพธีร์ (2547) กล่าวว่า การเขียนคือการเกิดความคิด แล้วรวบรวม เรียบเรียงความคิดนั้น 
แล้วถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการเขียนท่ีถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในส่ิงท่ีผู้เขียน

ต้องการส่ือสาร 
 ฉลาด สมพงษ์ (2547) กล่าวว่า การเขียนคือการเรียบเรียงภาษาพูดเปล่ียนมาเป็นภาษา

สัญลักษณ์หรือตัวอักษร ซึ่งจะต้องเลือกคำ ประโยค มีการลำดับความคิด และกำหนดจุดหมายเป็น
สำคัญ เพื่อให้การเขียนมีความชัดเจน ถูกต้องตามหลักของภาษาและความนิยม สามารถส่ือสารได้ 

 สรุปได้ว่า การเขียนภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในทักษะการส่งสาร (Productive skills) เป็นการนำ

ความรู้ท่ี ผู้เรียนได้เรียนจากทักษะการรับสาร (Receptive skills) นั้นมาเรียบเรียง ถ่ายทอด และ
เขียนเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ การเขียนจึงเป็นกระบวนการส่ือสารท่ีมีการเรียบเรียงความคิด     
โดยมีจุดมุ่งหมายระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน การเป็นผู้มีทักษะการเขียน (Writing skill) ท่ีดี ผู้เขียน
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานเขียนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ  
 

   4.1 ความหมายของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารจัดเป็นรูปแบบการส่ือสารอย่างหนึ่ งท่ี ผู้เขียน             
มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการเขียนแตกต่างกันไปตามแต่ละงานเขียน เพื่อการส่ือสารถึงผู้อ่าน 
เมื่ออ่านงานเขียน สามารถเข้าใจเรื่องราวหรือเข้าใจสาร (message) นั้นตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีผู้เขียน
ต้ังใจไว้ ยกตัวอย่างเช่น การเขียนจดหมายธุรกิจ เปรียบเทียบกับการเขียนไดอารี่ สองรูปแบบงาน
เขียนนี้มีลักษณะท่ีแตกต่างกันโดยส้ินเชิง ดังนั้น ในด้านของความหมายของการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
 Bern (1990) กล่าวว่า การเขียนเพื่อการส่ือสารคือการเขียนท่ีผู้เขียนเช่ือมโยงความสามารถ
ในการส่ือสารเพื่อท่ีจะถ่ายทอดความคิดโดยผ่านการใช้ภาษาเป็นส่ือ ดังนั้นในบริบทของการเขียน
จะต้องอาศัยรูปแบบของการเขียนและบริบททางสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือหนึ่งท่ี
จะเป็นตัวกำหนด ก็คือการวางโครงสร้างพื้นฐานเชิงหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจน เพื่อผู้เขียนสามารถท่ีจะ
เขียนได้อย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ท้ังนี้ การเขียนเพื่อการส่ือสาร ควรมี การกำหนด
เกณฑ์ของรูปแบบในการส่ือสารไว้ดังนี้ คือ 
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 1. หน้าท่ีเชิงการส่ือสารของการใช้ภาษา (The Communicative Function of Language)        
ซึ่งเป็นการให้ผู้เขียนได้ตระหนักอยู่ท่ีการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือของการส่ือสารกับกลุ่มสมาชิกของ
สังคม มีการแลกเปล่ียนความคิด ความรู้สึก ความปรารถนา ฯลฯ และเป็นพื้นฐานแรกในการสร้างให้
เกิดปฏิสัมพันธ์ ท้ังนี้การกำหนดหน้าท่ีเชิงการใช้ภาษานั้นจะกระทำมากกว่าการเน้นอยู่ท่ีการฝึกฝน
รูปแบบไวยากรณ์ให้มีความชำนาญ หรือการฝึกฝนกระทำซ้ำๆ 
 2. สัญลักษณ์เชิงหน้าท่ีของภาษา (Symbolic Function of Language) หมายถึงการกำหนด
รูปแบบหรือตัวเลขท่ีเป็นมาตรฐานท่ีได้รับเลือกแล้ว เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร
ท่ีผู้เรียนจะต้องมีการพัฒนา  
 3. การใช้ภาษาส่วนบุคคลในฐานะท่ีดำรงอยู่ในสังคม (Individual Language of User as a Social 
Being) หมายถึงการกำหนดความสนใจของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา และวัตถุประสงค์ของผู้เรียนท่ี
จะสร้างขึ้นเพื่อการเรียนรู้หรือการใช้ภาษาได้ตามความชอบ เช่น รูปแบบของคำศัพท์ ระดับของการเขียนว่า
เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ อย่างไรก็ตามการใช้ภาษาส่วนบุคคล ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา     
เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ในกลุ่มเช่นเดียวกัน 
 4. การวิเคราะห์ภาษาในบทเรียน (Analysis of Language in Context) การวิเคราะห์ภาษา
ในบริบทของการเขียนเป็นเกณฑ์ของการกำหนดภาระงานและกิจกรรมซึ่งจะเน้นอยู่ท่ีระบบทาง
ไวยากรณ์ กล่าวคือ เป็นการตระหนักว่ารูปแบบของภาษาท่ีใช้นั้นสัมพันธ์กับความหมายเชิงหน้าท่ี        
ท่ีผู้เรียนต้องการแสดงออกหรือไม่ และข้อความท่ีนำเสนอนั้นมีการใช้ภาษาในรูปแบบท่ีเป็นทางการ 
หรือมีการเขียนอย่างมีบริบทท่ีต่อเนื่องสัมพันธ์กันหรือไม่  
 5. ความหมาย (Meaning) หมายถึงผลการใช้ตัวเลือกต่างๆ ท่ีผู้เขียนใช้ในระบบความหมายของ
ภาษา ว่าผู้เขียนต้องการท่ีจะส่ืออะไร และสามารถท่ีจะส่ือในส่ิงท่ีต้องการได้หรือไม่ ส่วนกิจกรรมและ     
ภาระงานนั้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างทางเลือกทางด้านความหมายทางภาษาท่ีผู้เขียนเรียนรู้มาหรือไม ่ 
 6. เนื้ อหาท่ี เป็นจริ ง  (Actual Text) เนื้ อความท่ี เป็นจริง คือ ส่ิ ง ท่ี ผู้ เขียนแสดงออก             
เพื่อเป้าหมายของการส่ือสารกับผู้ใช้ภาษาคนอื่นๆ ท้ังในส่วนของระเบียบและวิธีทางภาษาแล้ว
เนื้อความท่ีนำเสนอจะต้องเป็นข้อความท่ีมีการใช้กันอยู่จริง (Authentic) 
 7. บริบท (Context) ในการเขียนเพื่อการส่ือสารรูปแบบทางภาษา (Form) และสถานการณ์
จะมีความเกี่ยวข้องกัน การเขียนท่ีดีจะต้องแสดงให้เห็นถึงบริบททางภาษาเพื่อให้เข้าใจความหมายท่ี
เด่นชัด ท้ังนี้รูปแบบทางภาษาท่ีอยู่ในบริบทก็ต้องมีการนำเสนออย่างชัดเจนด้วย เพื่อให้ผู้อ่ านเข้าใจ
ความหมายในส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการนำเสนอ  
 8. สถานการณ์ (Situation) สถานการณ์ทางภาษาหมายถึงสภาพแวดล้อมท่ีผู้เขียนกำลัง
กล่าวถึง หรือมีเป้าหมายเพื่อให้ ผู้อ่านมีส่วนร่วมและเข้าถึงในสถานการณ์ท่ีกำลังกล่าวอยู่นั้น 
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สถานการณ์ทางภาษาจะช่วยให้ผู้เขียนสามารถกำหนดรูปแบบทางภาษา ระดับทางภาษาว่าทางการ
หรือการใช้ระดับภาษาท่ีเป็นกันเอง ตลอดจนการเลือกใช้คำและโครงสร้างท่ีเหมาะสม 
  9. วัฒนธรรมทางภาษา (Culture) วัฒนธรรมในการใช้ภาษา ผู้เขียนสามารถใช้ภาษาได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับสังคม และวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษานั้นๆ 
 10. การเรียนรู้เพื่อท่ีจะสร้างความหมาย (Learning How to Mean) ในการเรียนรู้ภาษา
เพื่อการส่ือสารมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน โดยได้มีการ
นำเสนอในรูปแบบของกิจกรรมและภาระงานต่างๆ เพื่อท่ีจะพัฒนาการเรียนรู้ทางภาษาของผู้เรียน 
ดังนั้น เป้าหมายของผู้เรียนคือการท่ีรู้จักสร้างความหมาย ส่ือสารและมีการต่อรองทางความหมายใน
รูปแบบของสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันเพื่อท่ีจะพัฒนาความสามารถในการส่ือสารของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น  
 Czerniewska (1992) กล่าวว่า การเขียนเพื่อการส่ือสารคือการเขียนท่ีต้องการมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านการเขียน กล่าวคือ ผู้เขียนจะต้องรู้ธรรมชาติของผู้รับสาร เนื่องจากส่ิงท่ี
ผู้เขียนต้องการจะสะท้อนออกไปจะเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพในการส่ือสารในการเขียนได้ ดังนั้น      
การเขียน หากต้องการสร้างให้บุคคลอื่นเกิดความสนใจ ผู้เขียนจะต้องระมัดระวังในส่ิงท่ีนำเสนอด้วย  
 อวยพร พาณิช และคณะ (2539) กล่าวเกี่ยวกับการเขียนเพื่อการส่ือสาร ว่าเป็นวิธีการ      
ส่งสารเรียบเรียงความคิด ผ่านรหัสท่ีตกลงร่วมกันในรูปตัวอักษร เสนอเป็นสาระเรื่องราวให้ผู้รับสาร
คือผู้อ่านได้ใช้ทักษะการอ่าน ตีความ และทำความเข้าใจเนื้อหาโดยสามารถแบ่งช่วงของการเขียน   
เป็น 3 ช่วง ดังนี้ คือ  
 1. ก่อนการเขียนเพื่อการส่ือสาร ในขั้นนี้ ผู้ ท่ีจะส่งสารด้วยการเขียนท่ีดี จะต้องฝึกฝน 
เตรียมพร้อมท่ีจะส่งข้อมูลข่าวสารหลายประการด้วยกัน เช่น การฝึกความสามารถในการเขียน      
เป็นส่ิงท่ีผู้เรียนรู้ก่อนการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานาน เริ่มต้ังแต่การเรียนรู้และคล่องแคล่วในเรื่อง
หลักภาษา การใช้คำ สำนวน วลี ประโยค นอกจากนี้การศึกษาวัตถุประสงค์ในการเขียน หรือตัว
ผู้เขียนเองต้ังวัตถุประสงค์ไว้ว่าจะให้อะไรแก่ผู้อ่านและส่ิงท่ีสำคัญคือต้องวิเคราะห์ผู้รับสารว่าเป็น
บุคคลประเภทใด 
 2. ระหว่างการเขียนเพื่อการส่ือสาร ในช่วงดังกล่าวนี้ ผู้เขียนจะต้องศึกษาเนื้อหาท่ีจะเขียน 
หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการเขียน นอกจากนี้สามารถท่ีจะทำการค้นคว้าหรือ
สัมภาษณ์บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการส่ือสาร  
 3. หลังการเขียนเพื่อการส่ือสาร โดยท่ัวไปเมื่อผู้เขียนเขียนงานเสร็จ มักเข้าใจว่า คือการ
ปฏิบัติงานสำเร็จเสร็จส้ินแล้ว หากสอบถามจากผู้เขียนงานส่ือสารท่ัวไป มักจะตอบตรงกันว่า 
ภายหลังการเขียนเป็นระยะเวลาท่ีดีท่ีสุดในการพิจารณาทบทวนมองเห็นจุดเด่นจุดด้อยของงาน       
หาแนวทางท่ีจะแก้ไขเพื่อให้ได้งานท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด  
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  จากนิยามข้างต้นดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การเขียนเพื่อการส่ือสาร คือการเขียนท่ีผู้เขียนมี
ความมุ่งหมายเพื่อต้องการให้ผู้อ่านสามารถรับสารได้อย่างเข้าใจตามเป้าหมายของผู้เขียน โดยมีการ
กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการเขียน มีความตระหนักในการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้อ่าน มีการพิจารณาจากหน้าท่ีเชิงการส่ือสารของการใช้ภาษา สัญลักษณ์เชิง
หน้าท่ีของภาษา ความหมาย เนื้อหา บริบท เหตุการณ์หรือสถานการณ์ และวัฒนธรรม สรุปคือ 
ผู้เขียนมีความตระหนักและคำนึงถึงบริบททางด้านภาษา (Linguistic Context) และบริบททางด้าน
สังคม (Social Context) ผู้เขียนจะต้องถ่ายทอดสารไปยังผู้รับได้อย่างถูกต้องเหมาะสมท้ังด้าน
รูปแบบการใช้คำ วลี ประโยค และการเช่ือมโยงของข้อความท่ีมีความต่อเนื่องกันอย่างมีความหมาย 
ในขณะเดียวกันรูปแบบทางภาษาท่ีผู้ส่งสารเขียนส่งไปนั้น จะต้องเป็นข้อความท่ีเหมาะสม ท้ังนี้เพื่อให้
ผู้อ่านหรือผู้รับสารเกิดความเข้าใจในประเด็นท่ีผู้เขียนต้องการส่ือสาร  
 

   4.2 ความสำคัญของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 การเขียนเป็นทักษะในการส่ือสารจากผู้เขียนไปสู่ผู้อ่านอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร การเขียน
เป็นวิธีหนึ่งในการส่ือสารท่ีไม่ว่าภาษาใดก็ใช้ในการส่ือสาร เช่นการเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียน 
อีเมล การเขียนการ์ดเชิญ การ์ดอวยพร เป็นต้น ส่ิงต่างๆ เหล่านี้จะต้องใช้ทักษะการเขียนท้ังส้ิน หรือ
แม้กระท่ังการเขียนกลอนท่ีมีคำคล้องจอง คำท่ีต้องมีการสัมผัสพยัญชนะ หรือสระ เพื่อให้ภาษาหรือ
ประโยคส่ือสารออกมามีความหมาย นอกจากผู้อ่านเกิดความเข้าใจ ยังทำให้เกิดความประทับใจและ
จดจำยาวนาน การเขียนจึงมีความสำคัญท่ีจะทำให้ผู้อ่านเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวหรือ        
ส่ิงต่างๆ ท่ีผู้เขียนต้องการส่ือสารออกมา นอกจากการส่ือสารแล้ว การเขียนท่ีดี ยังต้องมีการเรียบ
เรียงคำตามโครงสร้างประโยคหรือโครงสร้างไวยากรณ์ ดังนั้นทักษะการเขียนจึงจำเป็นต้องมีการ
จัดการเรียนการสอน ดังท่ีผู้เช่ียวชาญด้านการสอนเขียนได้กล่าวไว้ ดังนี้  
 Smith (1976) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเขียนไว้ว่า การเขียนเป็นการติดต่อกับโลก
ภายนอกจึงทำได้ และในขณะท่ีการพูดต้องมีผู้ฟัง แต่ผู้อ่านนั้นพบได้ทุกหนทุกแห่งท่ีการไปรษณีย์     
ไปถึง รวมถึงหนังสือ นิตยสาร แผ่นป้าย เอกสารต่างๆ ก็มีอยู่มากมาย การเขียนจึงมีความสำคัญ       
ในการส่งสารให้ผู้อ่านนั้นรับรู้และเกิดความเข้าใจ อีกท้ัง ประโยชน์ของการเขียนจัดเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งในการช่วยส่ือสาร 
 Tribble (1996) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการสอนทักษะการเขียนไว้ว่า ในการส่ือสาร
ภาษาใดๆ ก็ตาม แม้ไม่ได้เรียนรู้ภาษาอย่างเป็นระบบ ก็สามารถส่ือสารภาษาแม่หรือภาษาท่ีสองได้
จากการอยู่ในสังคม ซึ่งการเรียนรู้นี้จะเกิดขึ้นไม่รู้ตัว (acquisition) และเกิดการซึมซับภาษาจน
สามารถฟังหรือพูดได้เข้าใจกัน แต่การเขียนนั้นเป็นทักษะท่ีต้องมีการสอนให้เกิดการเรียนรู้ด้าน
ตัวหนังสือ พยัญชนะ สระ รวมท้ังรูปแบบการเขียน โครงสร้างประโยค คำศัพท์และไวยากรณ์ เป็นต้น 
นอกจากนี้ การเขียนท้ังภาษาแม่และภาษาท่ีสอง จะต้องเรียนรู้ในธรรมชาติของการเขียน กฎเกณฑ์



  58 

ทางสังคม ข้อแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน โดยเฉพาะผู้ท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษา       
ท่ีสอง จะต้องตระหนักถึงกฎเกณฑ์ของสังคมและวัฒนธรรมการใช้ภาษาท่ีมีความซับซ้อนให้ถูกต้อง
เหมาะสม รวมท้ังต้องคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นต่อผู้อ่าน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านและผู้เขียน            
อันจะนำไปสู่รูปแบบการเขียนในแบบต่างๆ  
  สายสุนีย์ เติมสินสุข (2548) กล่าวว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีมีความสำคัญ เนื่องจากเป็น
ภาษาสากลท่ีใช้ติดต่อส่ือสารกันท่ัวโลกและเป็นภาษาท่ีใช้เป็น พื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น 
ดังนั้น ในประเทศท่ีประกอบด้วยพลเมืองท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
จึงเป็นประเทศท่ีได้เปรียบในการพัฒนาหลายๆ ด้าน เช่น เศรษฐกิจ  สังคม เทคโนโลยีและการศึกษา 
แต่สำหรับบริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยนั้น เป็นการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เนื่องจากไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ โอกาสใน
การใช้ทักษะการฟังและพูดในสถานการณ์จริงสำหรับผู้เรียนไทยส่วนใหญ่จึงมีน้อยกว่าทักษะการอ่าน
และการเขียนท่ีสามารถใช้ได้ในการศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลา   
 กองเทพ เคลือบพณิชกุล (2542) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเขียนไว้ว่า การเขียน      
เป็นเครื่องมือส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อบุคคลในสังคม เป็นเครื่องมือวัดความเจริญ
ทางด้านอารยธรรมทางภาษาของมนุษย์ เป็นการถ่ายทอดมรดกทางสติปัญญาของคน สามารถใช้เป็น
อาชีพท่ีสุจริตได้ รวมถึงเป็นเครื่องจรรโลงใจแก่สังคมมนุษย์ให้มีความเพลิดเพลิน  
 มุกดา ลิบลับ (2542) กล่าวถึงความสำคัญของการเขียนว่า การเขียนเป็นการส่ือสารท่ีมี
ความสำคัญ กล่าวคือ การเขียนสามารถใช้ส่ือสารเรื่องราวต่างๆ ไปยังผู้อ่านได้ การเขียนเป็นวิธีการ
หนึ่งในการแสดงออกหรือระบายความคิด ความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคล ในการถ่ายทอดเรื่องราว 
ประสบการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ถ่ายทอดผ่านตัวอักษร ข้อความ ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวในงานเขียน   
 ถวัลย์ มาศจรัส (2546) กล่าวถึงความสำคัญของการเขียนว่า การเขียนเป็นเครื่องมือสำคัญ   
ในการส่ือสารอย่างหนึ่ง การท่ีจะทำให้ผู้รับสารหรือผู้อ่านเกิดความเข้าใจในส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการส่ือสาร
อย่างถูกต้องแล้ว ผู้เขียนจะต้องจัดระเบียบทางความคิดของตนเองออกมาอย่างเป็นระบบและต้อง
รู้จักเลือกใช้ถ้อยคำหรือภาษาในการเขียนท่ีถูกต้อง ชัดเจน เพื่อส่ือความหมายอย่างครบถ้วน สมบูรณ์  
 กล่าวโดยสรุปคือ การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนั้นมีความสำคัญ เพราะเป็นเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ในการเรียน การทำงาน หรือการดำเนินชีวิต ท่ีบุคคลจะต้องได้อ่านหรือได้
เขียนส่ิงต่างๆ ท่ีต้องการส่ือสารให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ โดยในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ผู้เขียนจะต้องมีเป้าหมายของการเขียน มีการจัดระบบความคิด เรียบเรียงเพื่ อถ่ายทอดเรื่องราว       
ให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ รวมถึงรู้จักการเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวน เรียบเรียงเป็นประโยคท่ีถูกต้อง 
เหมาะสม เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ 
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   4.3 องค์ประกอบของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 องค์ประกอบในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากท่ีผู้เขียน
จะต้องมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนเพื่อการส่ือสาร มีนักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายถึง
องค์ประกอบของการเขียนภาษาอังกฤษไว้ ดังนี้ 
  Nunan (1989) ให้ความเห็นว่า การเขียนท่ีประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ 
คือความรู้เรื่องกลไกของระบบการสร้างตัวอักษร การสะกด และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
โครงสร้างไวยากรณ์เพื่อส่ือความในส่ิงท่ีจะเขียนการจัดระบบเนื้อหาในรูปย่อหน้าหรือข้อความ        
ท่ีสมบูรณ์เพื่อสะท้อนข้อมูลใหม่ๆ การทบทวนด้วยความพยายามและการเลือกรูปแบบภาษา           
ท่ีเหมาะสมกับผู้อ่าน   

1. เนื้อหา ได้แก่ ความรอบรู้ในเรื่องท่ีต้องการส่ือสาร ควรมีแก่นสารการเขียน มีการอธิบาย
หรือขยายใจความได้อย่างสมบูรณ์  

2. การเรียบเรียงเรื่องราว ได้แก่ การเรียบเรียงเนื้อหาได้อย่างสมเหตุสมผล มีการใช้คำ      
หรือวลี เพื่อแสดงความเช่ือมโยงของเนื้อหา มีข้อความสนับสนุนความคิดได้อย่างกะทัดรัด ชัดเจน  

3. คำศัพท์ ได้แก่ การเลือกใช้ถ้อยคำสำนวนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับเนื้อความนั้นๆ 
โดยสามารถใช้คำได้ถูกต้องตามเกณฑ์ไวยากรณ์ด้วย  

4. การใช้โครงสร้างไวยากรณ์ ได้แก่ การใช้โครงสร้างของประโยคได้ถูกต้อง คำนึงถึงความ
สอดคล้อง กาล และลำดับหน้าท่ีของคำ  

5. กลไกภาษา ได้แก่ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การใช้อักษรใหญ่ อักษรเล็ก  
  White (1980) กล่าวว่า การเขียนคือการจัดลำดับของประโยคหรือการเรียบเรียงเนื้อหาท่ี
จะต้องมีความเช่ือมโยงกันอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มีความสมเหตุสมผลซึ่งกันและกัน มีการ
เขียนได้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยท่ีผู้เขียนจะต้องมีความสามารถในการส่ือสารได้ตาม
ความต้องการ งานท่ีเขียนจะต้องมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ ผู้อ่านเกิดคาวมเข้าใจ กล่าวโดยสรุปคือ 
การเขียนจะต้องประกอบด้วย ความถูกต้องของภาษา (Correctness of Form) ความเหมาะสมของ
รูปแบบงานเขียน (Appropriateness of Style) แลกความเป็นเอกภาพของเรื่อง (Unity of Theme 
and Topic)  

Harris (1974) ให้ความเห็นว่า การเขียนโดยท่ัวไป ประกอบด้วย เนื้อหาสาระท่ีจะใช้เขียน 
(Content) รูปแบบ (Form) ไวยากรณ์  (Grammar) ได้แก่  การใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ ท่ีถูกต้อง         
ส่ือความหมายได้ ลีลาในการเขียน (Style) คือ การเลือกโครงสร้าง เลือกคำ และสำนวนต่างๆ ของภาษาท่ี
ใช้เขียน และ กลไกในการเขียน (Mechanics) ได้แก่ การใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมายวรรคตอน  



  60 

  Heaton (1975) ได้แบ่งทักษะย่อยท่ีจำเป็นและสำคัญของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ 1) ทักษะทางไวยากรณ์ (Grammar skills) ได้แก่ ความสามารถใน
การเขียนรูปประโยคต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 2) ทักษะลีลาภาษา (Stylistically skills) 
ได้แก่ ความสามารถในการเลือกใช้ประโยคหลายๆ แบบและใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
3) ทักษะทางกลไก (Mechanic skills) ได้แก่ ความสามารถในการใช้แบบแผนทางภาษาได้อย่าง
ถูกต้อง เช่น การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการสะกดคำ และ 4) ทักษะการเลือกข้อความท่ี
เหมาะสม (Judgment skills) ได้แก่ ความสามารถในการเขียนข้อความได้เหมาะสม ตรงตาม
วัตถุประสงค์โดยคำนึงถึงผู้อ่านเป็นสำคัญ ตลอดจนความสามารถท่ีจะเลือกสรร รวบรวม และ
จัดลำดับเรื่องให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 
 Raimes (1983) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีทำให้ผู้เขียนส่ือสารความคิดได้อย่าง
ชัดเจน คล่องแคล่ว และมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) จุดมุ่งหมาย (Purpose) คือ วัตถุประสงค์ 
หรือเหตุผลในการเขียน คำนึงว่าผู้อ่านหรือผู้รับสารจะได้รับทราบหรือเข้าใจในเรื่องใด 2) โครงสร้าง
ประโยคท่ีถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ (Syntax) ได้แก่ โครงสร้างของประโยค ความต่อเนื่อง          
ของข้อความ และการเลือกใช้รูปแบบภาษา  3) ไวยากรณ์ (Grammar) ได้แก่ กฎของคำกริยา      
ความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยา คำนำหน้านาม คำสรรพนาม กาล 4) เนื้อหา (Content) 
ได้แก่ ความสอดคล้อง ความชัดเจน ความเป็นตัวของตัวเอง ความเป็นเหตุเป็นผล  มีความชัดเจน    
และครอบคลุมเรื่องราวที่ผู้เขียนคิดและต้องการจะส่ือสาร 5) กลไกทางการเขียน (Mechanics) ได้แก่ 
ลายมือ การสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอน  6) การเรียบเรียงการเขียน (Organization) ได้แก่      
การย่อหน้า การเขียนใจความสำคัญและประเด็นสนับสนุน การเช่ือมโยงข้อความอย่างสละสลวย       
7) การเลือกใช้คำ (Word choice) ได้แก่  คำศัพ ท์  สำนวน  การใช้คำตามความ เหมาะสม                
8) กระบวนการของผู้เขียน (Writing Process) ได้แก่ การรวบรวมความคิด การลงมือเขียน การเขียน
ฉบับร่าง และการทบทวน และ 9) ผู้รับสาร (Audience) คือผู้อ่าน 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการเขียนท่ีผู้เขียนควรคำนึงถึง คือ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ของการส่ือสารเพื่อให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจ ในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีดี ผู้เขียน
ควรมีความรู้ทางด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน มีการจัดระบบความคิดท่ีดี มีการวางแผน สามารถ
เรียบเรียงเนื้อหาได้อย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการเขียนได้อย่างสละสลวย การเลือกใช้ถ้อยคำ
สำนวนได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ใช้โครงสร้างของประโยคได้ถูกต้อง สอดคล้องกับกาล     
และลำดับหน้าท่ีของคำ รวมถึงเนื้อหามีเหมาะสมกับผู้อ่าน สอดคล้องและบรรลุตามเป้าหมายท่ีได้
กำหนดไว้ 
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   4.4 ประเภทของงานเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 การเลือกประเภทของงานเขียนมีความสำคัญและส่งผลต่อการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารของผู้เรียน ผู้สอนต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับ ผู้เรียน นักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายถึงประเภท     
ของงานเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารไว้ดังนี้ 
 Raimes (1983) ได้กล่าวถึงประเภทของการสอนเขียนไว้ 5 รูปแบบ คือ 
  1. แนวการสอนเขียนแบบอิสระ (Free-writing approach) ในการสอนเขียนวิธีนี้มีวัตถุประสงค์
ในการฝึกให้ผู้เรียนเขียนข้อมูลหรือเนื้อหาจนเกิดความคล่องแคล่ว มากกว่าการเรียนรู้แบบงานเขียน
และความถูกต้องของการใช้ภาษา กิจกรรมการสอนเขียนจึงอยู่ในรูปของการเขียนบันทึกประจำวัน 
การเขียนถ่ายทอดความคิดให้มากท่ีสุด โดยไม่คำนึงถึ งความถูกต้องของหลักไวยากรณ์ กิจกรรม
เหล่านี้ มุ่งเน้นการพัฒนาความเช่ือมั่นในการเขียนให้เกิดขึ้นก่อน แล้วจึงค่อยให้ความสำคัญต่อ
หลักเกณฑ์การเขียนและการใช้ภาษาในภายหลัง 
  2. การสอนเขียนแบบเน้นรูปแบบอนุเฉท (Paragraph-pattern approach) การสอนเขียน
แนวนี้ เน้นความถูกต้องของการใช้ภาษา ตลอดจนการเรียบเรียงเนื้อความ โดยการนำตัวอย่าง        
งานเขียนมาให้ ผู้เรียนได้ศึกษาในระดับอนุเฉท แล้วให้ผู้เรียนเลียนแบบการเขียนอนุเฉทชนิดต่างๆ 
กิจกรรมจึงอยู่ในรูปแบบของการฝึกเขียนประโยค เพื่อรวมเป็นอนุเฉท ตลอดจนการฝึกหาประโยคหลัก 
(Topic sentence) และประโยคสนับสนุน (Supporting sentence) ของเนื้อเรื่อง 
  3. แนวการสอนเขียนแบบเน้นการเรียบเรียงไวยากรณ์ และวากยสัมพันธ์ (Syntax organization 
approach) การสอนจะเริ่มจากการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้องค์ประกอบท่ีสำคัญของประโยค รูปแบบกริยา
และการวางแผนการเขียน โดยเน้นลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง เป็นต้น โดยเช่ือว่าการเขียนท่ีดีเกิดจาก
ความสามารถในการนำองค์ประกอบท่ีสำคัญของภาษามารวมกันแล้วส่ือความหมายได้  
  4. แนวการสอนเขียนแบบเน้นการส่ือสาร (Communicative approach) เป็นการสอน      
ท่ีเน้นเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อวัตถุประสงค์ในการเขียนและผู้อ่าน 
กิจกรรมจึงอยู่ในรูปของการกำหนดบทบาทหรือคำถามท่ีว่า ทำไมจึงต้องเขียนและใครเป็นผู้อ่าน    
โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการเขียน หรือคำนึงถึงโลกทัศน์ของผู้อ่าน  
  5. แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ (Process approach) ครูจะสอนให้ ผู้เรียน       
ให้ความสำคัญต่อคำถามท่ีว่า วัตถุประสงค์ในการเขียนคืออะไร ใครคือผู้อ่าน จะเขียนอย่างไร           
จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร โดยในการเขียน ผู้เรียนจะต้องได้รับข้อมูลย้อนกลับจากเพื่อนและครู การสอน
เขียนแนวนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งประสบการณ์ของตนเอง ตลอดจนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
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 Langer (1988 อ้างอิงใน จักรภพ วิชัยพันธ์, 2539) ได้กล่าวถึงการสอนเขียนไว้ 2 ประเภท     
ซึ่งพอจะสรุปได้ ดังนี้ 

1. การสอนเขียนโดยเน้นกระบวนการ (Process model) มีวัตถุประสงค์ในการเขียน คือ       
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ช่วยกันผลิตหรือสร้างข้อมูลท่ีใช้ในการเขียนขึ้น เพื่อพัฒนาความคล่องแคล่ว
ในการเขียน ดังนั้น รูปแบบการสอน จึงควรมีลักษณะดังนี้  

 1.1 เปิดโอกาสใหผู้้เรียนเขียนเองโดยอิสระในหัวข้อท่ีผู้เรียนสนใจ 
 1.2 ใหผู้้เรียนกำหนดกลุ่มผู้อ่านตามความเหมาะสมกับหัวข้อนั้นๆ 
 1.3 ใหเ้พื่อนร่วมงานเป็นผู้ประเมินงานเขียนในเชิงสร้างสรรค์ 
 1.4 ให้โอกาสและเวลาท่ีเหมาะสมต่อการทบทวนงานหลังจากปฏิบัติภาระงาน       

เพื่อแก้ไข หรือปรับปรุงงานเขียนให้ดียิ่งขึ้น  
 1.5 กำหนดกิจกรรมท่ีนำไปสู่การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนให้มากท่ีสุด เพื่อให้

ผู้เรียนค้นหาข้อมูลโดยคำนึงถึงการส่ือความหมายท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  

การสอนเขียนในแนวนี้ ครูจึงเป็นเพียงผู้คอยช่วยเหลือหรือคอยอำนวยความสะดวกในการเรียน       

การสอนแก่ผู้เรียน เพราะเกณฑ์ในการตัดสินมาจากความเข้าใจของผู้ประเมิน คือ เพื่อนร่วมห้องและ       
ความกระจ่างชัดเจนของเนื้อเรื่องท่ีผู้เรียนเขียนนั้นเอง  

2. การสอนเขียนตามแบบเดิม (Traditional teaching) เป็นการสอนเขียนท่ีครูจะใช้เวลา
ส่วนใหญ่ในการอธิบายวิธีการผลิตงานเขียนท่ีดีและถูกต้องตามกฎเกณฑ์ รวมถึงให้ ผู้เรียนศึกษา
ตัวอย่างงานเขียน (Models) และทำแบบฝึกหัดท่ีเสริมทักษะในการเขียน และขั้นตอนสุดท้าย        

จึงกำหนดให้ผู้เรียนเขียนรายงานของตนเองในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับตัวอย่างท่ีผู้เรียนได้ศึกษา        
โดยมีครูเป็นผู้ประเมิน  
 สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535) ได้เสนะแนะประเภทของการสอนเขียนโดยแบ่งออกเป็น           
3 ประเภทตามลักษณะของงานเขียน คือ 

  1. การเขียนควบคุมตนเอง (Controlled writing) เป็นการฝึกทักษะการเขียนท่ีผู้สอน        

ให้เนื้อหาและรูปแบบภาษาสำหรับเติมให้สมบูรณ์ กิจกรรมการเขียนแบบควบคุมแต่ละกิจกรรม      
เป็นการเสริมแรงการใช้คำศัพท์ หรือโครงสร้างประโยคแบบใดแบบหนึ่ง หรือเป็นกิจกรรมเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนเท่านั้น กิจกรรมการเขียนแบบควบคุมเป็นการให้ผู้เรียน       
ลอกข้อความโดยเปล่ียนแปลงองค์ประกอบบางอย่างในประโยค การเขียนแบบควบคุมนี้ ผู้เรียนมี
โอกาสเขียนได้ถูกต้องท้ังหมด 

  2. การเขียนแบบมีการช้ีแนะ (Guided writing) เป็นการฝึกทักษะการเขียนท่ีพัฒนามาจาก
การเขียนแบบควบคุม โดยผู้สอนให้เนื้อหาและรูปแบบเพียงบางส่วนสำหรับผู้เรียนสำหรับใช้ใน     
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การเขียน และผู้เรียนจะมีการอภิปรายร่วมกัน มีการจดบันทึก มีการแลกเปล่ียนข้อค้นพบ และการ
กำหนดกลยุทธ์ในการเขียนงานของตนเอง ข้อเขียนของแต่ละคนจึงมีความคล้ายคลึงกัน แต่ไม่เหมือนกัน     

โดยส้ินเชิง การเขียนแบบช้ีแนะอาจนำเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้ข้อความจากส่ือ เช่น รูปภาพ หนังสือพิมพ์ 
ตารางท่ีเป็นตัวช้ีแนะ เป็นต้น 
  3. การเขียนแบบเสรี (Free writing) เป็นการฝึกทักษะการเขียนท่ีผู้เรียนต้องเรียนรู้ขั้นตอน 
(Procedures) ของการเขียนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน ในด้านของความคิดรวบยอด การเรียบเรียงความคิด
ก่อนท่ีจะได้ข้อเขียนท่ีสมบูรณ์ ในการฝึกเขียนแบบเสรี ผู้เขียนจะต้องเห็นความสำคัญของการ        
จดบันทึก (Note) การเขียนโครงร่าง (Outline) และการเขียนร่าง (Draft) เมื่อผู้เรียนมีประสบการณ์

ในการเขียนมากขึ้นก็จะสามารถปรับปรุงขั้นตอนได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถ และความถนัด
ของตนเอง การเขียนแบบเสรีนี้ เป็นการฝึกกระบวนการคิดอย่างหนึ่ง เพราะการเขียนท่ีมีคุณภาพนั้น 

จะต้องผ่านการเรียบเรียงและจัดระบบความคิดก่อนดำเนินการเขียน 
 สายสุนีย์ เติมสินสุข (2548) ได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีท่ีสามารถมาปรับใช้ในการสอนเขียน ดังนี้ 

  1. แนวทฤษฎีการสอนแบบควบคุมไปสู่แบบไม่ควบคุม (The Controlled to Free 

Approach) เป็นแนวทฤษฎีท่ีเช่ือว่า การเขียนเป็นการรับรู้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยเริ่มจากการท่ี
ผู้สอนควบคุมการเขียนทุกอย่าง จนกระท่ังถึงระดับท่ีต้องเขียนด้วยความสามารถของตนเอง         
การควบคุมจะเริ่มต้นในระดับมากท่ีสุด และจะเริ่มลดลงเรื่อยๆ จนกระท่ังไม่สามารถควบคุมได้เลย
ท้ังนี้มีจุดเน้นท่ีไวยากรณ์ การสร้างประโยค และกลไกในการเขียน เน้นท่ีความถูกต้อง มากกว่าความ
คล่องแคล่วในการใช้ภาษา ความสำคัญของการเขียนอยู่ท่ีความถูกต้องทางไวยากรณ์ ผู้สอนต้อง

เตรียมตัวในการป้องกันความผิดพลาดทางการเขียนล่วงหน้า โดยควบคุมการเขียนของผู้เรียน 
 2. แนวทฤษฎีการสอนโดยอิสระ (The Free Writing Approach) เป็นแนวการเขียนท่ีต้ังอยู่
บนพื้นฐานและหลักการเพื่อให้ผู้เขียนได้เขียนในส่ิงท่ีต้องการเขียนมากท่ีสุด โดยไม่มีความกังวลใน
ด้านไวยากรณ์ ดังนั้นในการตรวจงานเขียน ผู้เขียนจะให้ความสำคัญของการแสดงออกด้านความคิด 
และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา มากกว่าด้านไวยากรณ์ 

 3. แนวทฤษฎีการสอนเพื่อการส่ือสาร (The Communicative Approach) เป็นแนวทฤษฎี
ในการสอนเขียน ท่ีมุ่งการเขียนเพื่อการส่ือสาร หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง หรือบุคคลอื่น
ตามสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การเขียนจดหมาย การสมัครงาน เป็นต้น การเขียน     
ตามทฤษฎีนี้มีจุดเน้นท่ีจุดมุ่งหมายของการเขียน และผู้อ่าน โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนเสมือนว่า       
เป็นผู้เขียนในสถานการณ์จริง โดยตระหนักอยู่ 2 ข้อในการสร้างงานเขียน คือ เขียนเพื่ออะไร เขียนให้

ใครอ่าน 
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 4. แนวทฤษฎีการสอนเชิงกระบวนการ (The Process Approach) เป็นแนวทฤษฎีในการ
สอนเขียนท่ีมีกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน      

การร่างงานเขียน การอภิปราย การทบทวนและปรับปรุงงานเขียน และการแก้ ไขงาน ผู้เรียนจะต้อง
เขียนหลายครั้งพร้อมกับทราบผลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง แก้ไข จากผู้สอนและเพื่อนร่วมช้ัน จุดเน้น    
จึงอยู่ท่ีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น โครงสร้างการลำดับความ วัตถุประสงค์ในการเขียน ผู้อ่าน     
เนื้อหา และกระบวนการเขียนท่ีใช้ในการเขียน ซึ่งถ้าจัดกระบวนการเรียนการสอนครบถ้วนตาม
ทฤษฎีนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความสามารถในการใช้องค์ประกอบของการเขียนดีขึ้น 
 5. แนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre based Approach) หลักการสำคัญของทฤษฎี

ภาษาศาสตร์เชิงระบบ คือการเน้นลักษณะของโครงสร้างการดำเนินเนื้อความ (Schematic structure) 
รวมท้ังลักษณะของภาษา (Linguistic features) ท่ีใช้ในชนิดของเนื้อความ หรืออรรถลักษณ์ (genre) 

ประเภทต่างๆ ตามจุดมุ่งหมายของการส่ือสารท่ีแตกต่างกันในแต่ละอรรถลักษณ์ จึงมีรูปแบบของการ
ลำดับความคิดตามวัตถุประสงค์ รวมท้ังลักษณะของการใช้ภาษาท่ีจำเป็นในการส่ือความหมาย       

ทำให้การส่ือความเป็นท่ีเข้าใจระหว่างผู้ใช้ภาษาท้ัง ภาษาพูด ภาษาเขียนและภาษากาย การศึกษา

อรรถลักษณ์ของภาษาในบริบทต่างๆ จึงช่วยให้ผู้เรียนเข้า ใจวิธีการใช้ภาษาพูด และภาษาเขียน 
รวมทั้งภาษากาย ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ของการส่ือสารได้ง่ายและชัดเจนขึ้น ทำให้การใช้ภาษามีความ
สละสลวยและส่ือความได้เป็นท่ีเข้าใจอย่างชัดเจน และน่าสนใจท้ังผู้ส่งสารและผู้รับสาร ดังนั้น      
การเขียนในแนวนี้ จึงประกอบไปด้วยความหลากหลายทางโครงสร้างการลำดับความท่ีเพียงพอ      
ต่อวัตถุประสงค์ของการเขียนแต่ละครั้งท่ีแตกต่างกัน ลักษณะการสอนเขียนจังประกอบไปด้วย      

การให้รูปแบบท่ีถูกต้องในระยะแรก แล้วจึงอภิปรายร่วมกัน เพื่อเข้าสู่งส่ิงท่ีจะเขียน หลังจากนั้น      
จึงปล่อยให้ ผู้เรียนสร้างงานเขียนท่ีเป็นอิสระ แล้วเผยแพร่ผลงานโดยการใช้ แนวการเขียน             
เชิงกระบวนการ (สายสุนีย์ เติมสินสุข, 2548; เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 2556) 
  กล่าวโดยสรุปคือ ประเภทของงานเขียนสามารถจำแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ คือ 1) การเขียน
แบบอิสระ ซึ่งผู้เขียนมีอิสระในการเขียน เช่น การจดโน้ต หรือบันทึกไดอารี่ แต่ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับผู้เขียน

ว่าจะคำนึงถึงคุณภาพของการเขียนในด้านความถูกต้องเหมาะสมมากหรือน้อยเพียงใด 2) การเขียน
แบบมีการควบคุม คือการเขียนท่ีมีสถานการณ์กำกับ เช่น ผู้สอนเป็น ผู้กำหนดช้ินงานหรือ
วัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเขียน ตัวอย่างงาน เช่น การเขียนเรียงความ การเขียนอนุเฉท การเขียนเพื่อ   
การส่ือสาร โดยในการเขียนแต่ละงาน จะมีแนวทางกระบวนการท่ีจะช่วยให้การเขียนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น บางครั้งครูผู้สอนอาจจัดการเรียนการสอนเขียนแบบช้ีนำ เพื่อให้ผู้เรียนไม่รู้สึกกั งวงใน    

การเรียน อาจมีการเรียงลำดับงานจากง่ายไปยาก เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน     

ไม่ยากจนเกินไปจนทำให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติทางลบต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
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   4.5 กระบวนการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 ในการสร้างงานเขียนท่ีดีนั้นผู้เขียนจะต้องมีกระบวนการเขียนอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อช่วยให้
งานเขียนแต่ละครั้งบรรลุเป้าหมาย ถูกต้อง และเหมาะสม ผู้เขียนจะต้องมีกระบวนการคิดและ
วางแผน ต้ังแต่เริ่มคิดท่ีจะเขียน คิดลำดับเรื่องราวท่ีเขียน พัฒนาและปรับเปล่ียนแนวคิดเพื่อให้เกิด
งานเขียนท่ีสำเร็จและมีคุณภาพ โดยกระบวนการเขียนเพื่อการส่ือสารนั้น มีผู้ท่ีกล่าวถึงกระบวนการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารไว้ ดังนี้  
 Krashen, et al. (1983) ได้สรุปจากงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการสร้างงานเขียนของ
ผู้เขียนท่ีดี ซึ่งต้องทำความเข้าใจว่าการสร้างงานเขียนคือกระบวนการท่ียุ่งยากก่ อนจะนำไปสู่        
งานเขียนท่ีชัดเจน โดยได้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ คือ  
  1. ขั้นวางแผน (Planning) ผู้เขียนท่ีดีจะวางแผนการเขียนมากกว่าโดยจะใช้เวลาช่วงเริ่มต้น
เขียนมากในการวางแผน จัดระบบและปรับเปล่ียนแผนการก่อนการลงมือเขียนฉบับร่าง 
  2. ขั้นการตรวจสอบ (Rescanning) ผู้เขียนท่ีดีจะหยุดอ่านทบทวนส่ิงท่ีเขียนไปแล้วบ่อยๆ 
เพื่อวางแผนส่ิงท่ีจะเขียนต่อไปและตรวจสอบว่าแนวการเขียนท่ีวางไว้เหมาะสมหรือไม่ เพื่อให้ได้งาน
เขียนท่ีดีขึ้น  
  3. ขั้นการทบทวน (Revising) ผู้เขียนท่ีดีจะทำการทบทวนงานเขียนมากกว่า โดยการแก้ไข
ปรับเปล่ียนเนื้อหาและคำนึงถึงความสมเหตุสมผล  
  Carino (1990) กล่าวว่า กระบวนการเขียนเป็นปัจจัยท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีทำให้ผู้เขียนสร้างสรรค์
ผลงานได้ประสบผลสำเร็จ กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย  
 1. ขั้นรวบรวมความคิด (Gathering Data) คือ การรวบรวมความคิด ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
เรื่องท่ีจะเขียน โดยอาจเขียนเป็นหัวข้อสำคัญหรือประเด็นสำคัญท่ีผู้เขียนต้องการจะเขียน มีการ 
จัดลำดับเรื่องราว เหตุการณ์ เพื่อให้เนื้อหาท่ีต้องการเขียนครบถ้วน ครอบคลุมและสมบูรณ์ตามท่ี
ผู้เขียนต้องการ  
 2. ขั้นลงมือเขียน (Drafting) คือ การนำความคิดและข้อมูลท่ีรวบรวมได้ มาเรียบเรียงเป็น
งานเขียน ผู้เขียนจะดำเนินการเขียนตามประเด็นท่ีได้กำหนดไว้ ถ่ายทอดเป็นเรื่องราว โดยในขั้นนี้
ผู้เขียนจะต้องไม่กังวลกับหลักการหรือกฎไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ เพราะจะเป็นอุปสรรคในงาน
เขียนของตนเอง  
 3. ขั้นทบทวนงานเขียน (Revising) คือการอ่านงานเขียนอีกครั้ง ทบทวนการเรียงลำดับ
เนื้อหาและความคิด ตรวจสอบงานเขียนโดยภาพรวม เช่น จุดประสงค์ในการเขียน เรื่องท่ีเขียน 
ใจความสนับสนุน และคำนึงถึงผู้อ่าน โดยอาจเขียนประโยคใหม่เพื่อให้สละสลวยและเหมาะสมกับ
ผู้อ่าน  
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 4. ขั้นแก้ไขงานเขียน (Editing) คือการตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ เครื่องหมาย
วรรคตอนและการสะกดคำให้ถูกต้อง  

 White and Arndt (1991) กล่าวว่า การเขียนเป็นกระบวนการย้อนกลับท่ีไม่ มีลำดับท่ี
แน่นอนตายตัว (Recursive) โดยประกอบด้วยรูปแบบการเขียนท่ีสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
  1. การรวบรวมความคิด (Generating ideas) เป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนท่ีได้จากการระดม
ความคิด (Brainstorming) โดยผู้สอนหรือผู้เรียน การใช้คำถาม (Using questions) การจดบันทึก 
(Making notes) การใช้ส่ือต่างๆ (Using visuals) อาจใช้ภาพเด่ียว ภาพต่อเนื่องแผนท่ีและแผนงาน 
การแสดงบทบาทสมมติ / การเลียนแบบ (Role play/stimulation)  

 2. การต้ังจุดประสงค์ (Purpose) โดยการโดยพิจารณา 4 ประเด็นสำคัญ คือ การค้นหา
ใจความหลัก (Discovering Main Ideas) การพิจารณาจุดประสงค์ของการเขียน (Considering 

Purpose) การพิจารณาผู้อ่านหรือผู้รับสาร (Considering Audience) และการพิจารณารูปแบบ    
การเขียน (Considering Form) เช่น แบบทางการ ไม่ทางการ มีการใช้ภาพประกอบ เป็นต้น  

 3. การร่าง (Drafting) เป็นการกำหนดขอบเขตหรือประเด็นก่อนท่ีจะลงมือเขียนจริง โดยในการ

เขียนท่ีดีจะต้องมาจากการคิดท่ีดี การจัดลำดับเรื่องราวได้ดี การร่างอาจทำโดยผู้สอนช่วยเขียนให้ดู       
เป็นตัวอย่าง มีการฝึกเขียนต้ังแต่เริ่มต้นเขียน ฝึกการต่อเติมข้อความวิธีจบหรือข้อความสรุป จนกระท่ัง
เป็นเนื้อเรื่องท่ีสมบูรณ์  
 4. การสร้างงานเขียน (Structuring) เป็นขั้นตอนท่ีนำความคิดมาเรียบเรียงข้อมูลตามลำดับ     
มีการทดลองเขียน ดูความต่อเนื่อง และความเหมาะสมของการเขียน ในขั้นตอนนี้อาจมีการปรับปรุง

แก้ไขงานเขียนไปในตัวได้ 
 5.  การประเมินผล (Evaluating) เป็นการนำเอางานเขียน ท่ียกร่าง มาตรวจผลงาน          
ซึ่งสามารถตรวจดูด้วยตัวของผู้เขียนเอง อาจให้เพื่อนช่วยหรือผู้สอนจะตรวจเอง ให้ข้อเสนอแนะ     
เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 6. การทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Reviewing) เป็นขั้นสุดท้ายของการเขียนท่ีจะให้ได้งานเขียน   

ท่ีสมบูรณ์ เริ่มต้นด้วยการตรวจดูเนื้อหา คำเช่ือม ข้อความท่ีต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้คำท่ีแสดง
อารมณ์ ทัศนคติ ความรู้สึก ความคิดเห็น รวมทั้งรูปแบบการเขียนและตรวจดูความถูกต้องของการใช้
ภาษา โดยมีรูปแบบการเขียน (A model of Writing) ดังแผนภาพ 2 
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แผนภาพ 2 กระบวนการเขียนภาษาอังกฤษ (Model of Writing) 
 
 Flower (1989) กล่าวว่า การเขียนคือกระบวนการในการใช้ความคิดท่ีเกิดขึ้นสลับไปสลับมา 
ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้เป็นลำดับขั้นตอน แต่ไม่สามารถกำหนดตายตัวว่าการเขียนจะต้องเป็นไปตาม
ขั้นตอนนี้ เท่านั้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นสลับไปมา และเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ ดังนั้น
กระบวนการในการใช้ความคิดดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ 
 1. ขั้นวางแผนการเขียน (Planning stage) เป็นกระบวนการในการสร้างและเรียบเรียงความคิด
รวมท้ังการต้ังวัตถุประสงค์ในการเขียน ว่าผู้เขียนจะเขียนอะไร เพื่อใคร มีเป้าหมายในการเรียน
อย่างไร มีเนื้อหาสาระใดบ้างท่ีต้องการส่ือสารถึงผู้อ่าน 
 2. ขั้นการแปลความคิดเป็นตัวอักษร (Translating stage) คือขั้นของการนำความรู้ต่างๆ 
เช่น กฎเกณฑ์ของภาษาอังกฤษ โครงสร้าง หลักไวยากรณ์ เป็นต้น เพื่อดำเนินการเขียนและถ่ายทอด
เรื่องราวตามความคิดของตนเองได้อย่างสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 

3. ขั้นการอ่านทบทวน (Reviewing stage) เป็นขั้นตอนของการประเมินและตรวจแก้ไข       
เพื่อดูความเหมาะสมและความชัดเจนของเรื่อง  
 กล่าวโดยสรุป คือ กระบวนการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
คือ 1) การวางแผน ว่าผู้เขียนจะเขียนอะไร เพื่อใคร มีเป้าหมายในการเรียนอย่างไร มีเนื้อหาสาระ
ใดบ้างท่ีต้องการส่ือสารถึงผู้อ่าน 2) การลงมือเขียนเพื่อให้เป็นไปตามท่ีผู้เขียนต้องการ และ 3) การ
ทบทวนงานเขียนของตนเอง เพื่อเป็นการตรวจสอบว่างานเขียนของตนเองนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ มีความถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้อง เมื่อให้ผู้อ่านแล้วเกิดความเข้าใจในเรื่องท่ีผู้เขียนต้องการ
จะส่ือสาร ในขั้นของการทบทวนอาจมีการให้ผู้อื่นช่วยอ่านเพื่อเป็นการประเมินว่า ผู้อ่านเกิดความ
เข้าใจหรือไม่ และรวมถึงงานท่ีเขียนมีความถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ หรือไม่  

การวางแผน 
(Structuring) 

การทบทวนปรับปรุงแก้ไข  
(Reviewing) 

การต้ังจุดประสงค์  
(Focusing) 

การยกร่าง 
(Drafting) 

การรวบรวมความคิด 
(Generating ideas) 

การประเมินผล 
(Evaluating) 
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   4.6 การจัดกิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร  
 การจัดกิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ผู้สอนเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสำคัญ      
อย่างมาก ในการเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีการกำหนดเนื้อหา รูปแบบภาษาท่ีต้องการ  
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยจะต้องมีความสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัตของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้
ในแต่ละกิจกรรม จัดกิจกรรมท่ี เหมาะสมกับผู้เรียนท้ังในแง่ของระดับช้ันและระดับความรู้
ความสามารถ การจัดกิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มีนักวิชาการด้านการสอน
ภาษาอังกฤษหลายท่านได้อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารไว้ ดังนี้  
 บำรุง โตรัตน์ (2534) กล่าวถึง การจัดกิจกรรมการสอนเขียนเพื่อการส่ือสาร โดยผู้สอนต้อง
คำนึงว่าการเขียนภาษาอังกฤษนั้นจะต้องเป็นการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ดังนั้น ก่อนท่ี
ผู้เรียนจะเขียน ครูควรให้ ผู้เรียนนึกเสมอว่าต้องการเขียนเพื่อให้ใครอ่าน (ผู้อ่านคือใคร) นั่นคือ
จุดประสงค์ของการเขียน (Purpose of Writing) ผู้เรียนควรสนใจความหมาย (Meaning) ของส่ิงท่ี
จะเขียนมากกว่าการให้ความสนใจกับรูปแบบของภาษา (Form) ควรเน้นด้านความหมายหรือเนื้อหา
ในส่ิงท่ีต้องการส่ือสาร ไม่ใช่ระมัดระวังแต่ด้านไวยากรณ์ โดยได้เสนอแนะหลักและเทคนิคการสอน
เขียนเพื่อการส่ือสาร คือ 
  1. แม้ว่าในการสอนภาษาอังกฤษ จะแบ่งทักษะออกเป็น 4 ส่วน คือ การฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน แท้จริงแล้ว ทักษะเหล่านี้ไม่สามารถแยกสอนได้โดยลำพัง แต่จะสอนพร้อมกัน โดยการสอน
เขียนเสริม หรือสอนควบคู่ไปกับทักษะอื่นๆ ด้วย เช่น การพูดและการอ่าน การอ่านและการเขียน 
โดยมีการฝึกเขียนในช่วงของกิจกรรมตามความเหมาะสม 
  2. ผู้เรียนควรมีโอกาสฝึกเขียนมากท่ีสุด ไม่ใช่ครูเป็นผู้เขียน  บทบาทของครูคือเป็นผู้
มอบหมายงานหรือกิจกรรมและติดตามประเมินผลงานเขียนของผู้เรียน  
  3. ครูควรส่งเสริมให้ ผู้เรียนเขียนร่วมกันให้มากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นงานคู่หรืองานกลุ่ม              
การอภิปรายในกลุ่มเป็นส่ิงสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันคิดและเรียบเรียงความคิด  
  4. กรณีท่ีครูจัดให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่มหรือทำงานเป็นคู่ ครูอาจดูแลผู้เรียนว่าผู้เรียนทำงาน
ร่วมกันได้และไม่มีปัญหา โดยในขั้นนี้ ครูสามารถให้คำแนะนำได้ทันทีในกรณีท่ีผู้เรียนในกลุ่มมีปัญหา
ทางด้านภาษาหรือด้านความคิดในการเขียน การให้ผลย้อนกลับเกี่ยวกับงานเขียนของ ผู้เรียน         
ควรกระทำทันที  
  5. ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แลกงานเขียนกันอ่านกับเพื่อนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ เพราะ
การแลกกันอ่านงานเขียนจะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักว่า เราเขียนก็เพื่อให้คนอื่นอ่าน นั่นคือ เราเขียน
โดยมีเป้าหมาย วิธีการนี้สอดคล้องกับกระบวนการเขียนในชีวิตจริง  
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 Raimes (1983) กล่าวว่า กิจกรรมการเขียนอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภทกว้างๆ ได้แก่     
การเขียนแบบควบคุม (Controlled Writing หรือ Composition) คือการเขียนท่ีผู้เรียนต้องเขียน
ประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และสามารถเช่ือมโยงประโยคเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อการส่ือสาร
ถึงความคิดของผู้เรียนตามหัวข้อท่ีต้องการส่ือ ซึ่งเป็นแนวการเขียนท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริง เช่น         
การเขียนจดหมาย รายงาน บันทึกส่วนตัว เป็นต้น และอีกหนึ่งประเภท คือ การเขียนเรียงความ 
(Essay) จะมีความหมายมากกว่าเพียงงานเขียนท่ีถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ แต่ยังหมายถึง การใช้
ความคิดสร้างสรรค์จากความคิดและประสบการณ์ของผู้เขียน เพื่อใช้ส่ือความและสร้างความ
เพลิดเพลินให้แก่ผู้อ่าน มีการจัดลำดับเหตุการณ์ เรื่องราว หรืออาจมีการเขียนเพื่อจูงใจ ให้เหตุผลต่างๆ
เพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะจากส่ิงท่ีเขียน หรืองานเขียนท่ีสร้างความบันเทิงให้ผู้อ่าน 
 Rivers and Temperly (1978) กล่าวถึง กิจกรรมการสอนเขียนไว้ 5 ประการ ดังนี้ 

  1. การคัดลอก (copying) เป็นการคัดลอกตามแบบโดยการเขียนข้อความลงบนกระดาษแล้ว

ให้ผู้เรียนคัดลอกลงในสมุด หรือให้ลอกจากหนังสือ เพื่อให้ ผู้เรียนคุ้นเคยกับโครงสร้างไวยากรณ์       

ในประโยค การใช้ตัวอักษรและเครื่องหมายวรรคตอน  

  2. การผลิตใหม่ (Reproduction) ผู้เรียนจะหัดเขียนด้วยตนเอง โดยเขียนจากส่ิงท่ีผู้เรียนจำได้ 

เช่น การเขียนจากเรื่องท่ีอ่าน การเขียนตามคำบอก หรือเขียนเรื่องราวจากภาพ ซึ่งผู้เรียนจะนำ

ประโยคท่ีเคยคัดลอกมาใช้ได้ 

  3. การผสมผสาน (Recombination) ผู้เรียนจะนำประโยคท่ีเคยเรียนมาแล้ว หรือจาก

ประโยคท่ีเคยคัดลอก แต่จะซับซ้อนมากขึ้นในด้านโครงสร้างไวยากรณ์ต่างๆ โดยนำมาเปล่ียนแปลง

คำบางคำ และนำมาใช้ให้เหมาะสมกับเรื่อง ซึ่งผู้เรียนจะได้รู้จักการเปล่ียนแปลงรูปประโยค 

  4. การเขียนแนะแนวทาง (Guided writing) ผู้ เรียนจะมีอิสระในการเลือกใช้คำและ

โครงสร้างไวยากรณ์ และต้องรู้ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียนด้วย อีกท้ังครูยังคงต้อง

คอยควบคุม ให้คำแนะนำผู้เรียนเพื่อให้สามารถเขียนได้  

  5. การเขียนเรียงความ (Composition) ผู้เรียนจะมีอิสระมากขึ้นในการเขียน และรู้จัก      

การเขียนเค้าโครงตลอดจนเขียนเรื่องราวได้เอง ผู้เขียนอาจเขียนในรูปแบบอนุเฉท (Paragraph) หรือ

อาจเขียนในรูปแบบเรียงความ (Essay) ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ท่ีผู้เขียนหรือผู้อ่านต้องการ โดยครู

จะทำหน้าท่ีตรวจและปรับปรุงแก้ไขได้ถูกต้อง 

 Bowen and Marks (1994) ได้แบ่งประเภทของการเขียนไว้ ดังนี้ 
 1. การคัดลอก (Copying) การคัดลอกเป็นกิจกรรมท่ีครูส่วนใหญ่ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวอย่าง
ของโครงสร้างทางไวยากรณ์ คำศัพท์ กฎเกณฑ์ทางภาษา ซึ่งครูผู้สอน สามารถตรวจสอบการบันทึก
ของผู้เรียนได้ 
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 2. การทำแบบฝึกหัดการเขียนโดยเน้นโครงสร้างภาษา (Written Exercise or Structured– 
Based) กิจกรรมส่วนใหญ่ครูผู้สอนให้ ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนโครงสร้างทางภาษา เช่น        
การเขียนโดยใช้โครงสร้างภาษาเฉพาะ การเขียนตอบคำถาม การเติมประโยคให้สมบูรณ์ จับคู่
ประโยค เติมคำลงในช่องว่าง ฯลฯ การเขียนส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในลักษณะของการบ้าน ซึ่งถ้าหาก      
มีกิจกรรมดังกล่าวในช้ันเรียนก็จะทำในลักษณะกิจกรรมคู่หรือเป็นกลุ่ม  
 3. กิจกรรมการเขียนแบบช้ีแนะ (Guided Writing Exercise) กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีก
กิจกรรมท่ีครูผู้สอนนิยมใช้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเน้นอยู่ท่ีการนำเอาประโยคมารวมกันเพื่อเขียน    
เป็นย่อหน้า หรืออาจเป็นการเขียนโดยใช้คำหลักท่ีกำหนดมาให้แล้ว เขียนแทนท่ีลงในงานเขียน      
เพื่อเช่ือมโยงให้ย่อหน้ามีความสมบูรณ์ นอกจากนี้อาจอยู่ในลักษณะของการใช้คำเช่ือมแล้วนำไป
เขียนเป็นย่อหน้าใหม่ เป็นต้น 
 4. การเขียนตามคำบอก (Dictation) เป็นกิจกรรมท่ีมีความเท่ียงตรง สามารถวัดทักษะและ
ความชำนาญทางด้านภาษาของผู้เรียนท้ังในด้านไวยากรณ์ ประโยค การใช้คำ เสียง การฟัง และ        
การเขียนซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีสร้างจินตนาการและเป็นการส่ือสารอย่างหนึ่ง  
 5. การเขียนบทสนทนา (Dialogue) กิจกรรมการเขียนบทสนทนาเป็นกิจกรรมของการเขียน
การโต้ตอบในรูปประโยคส้ันๆ โดยอาจใช้ต้นแบบทางภาษาแต่เปล่ียนบริบทเสียใหม่ ซึ่งอาจจัดได้ใน
รูปแบบของบทบาทสมมติ หรือบางครั้งครูอาจมอบหมายให้ ผู้เรียนสามารถเขียนได้โดยอิสระโดยอยู่
บนพื้นฐานของหัวข้อบริบทของการเรียน แล้วให้ผู้เรียนแสดงกิจกรรมท่ีได้ปฏิบัติออกมา กิจกรรม    
การเขียนบทสนทนาเป็นกิจกรรมท่ีดี เพราะเป็นกิจกรรมท่ีส่ือสารร่วมกัน เป็นการสร้างให้เกิดบริบท
ทางภาษาซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการส่ือสาร  
 6. การเขียนสรุป (Summary) จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีมีประโยชน์ในแง่ของการใช้ภาษา      
ท้ังในด้านโครงสร้างและคำ กิจกรรมดังกล่าวอาจทำต่อเนื่องจากการอ่านและการฟัง ซึ่งอาจให้ผู้เรียน
ทำเป็นการบ้านและครูผู้สอนสามารถตรวจสอบท้ังการใช้ภาษาและความเข้าใจจากส่ิงท่ีอ่านหรือฟัง  
 7. การเขียนเรียงความ (Essay) กิจกรรมเรียงความจัดได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความจำเป็น 
โดยยังมีการปรากฏใช้รูปแบบการเขียนดังกล่าวในการทดสอบในหลายๆระบบของการศึกษา กิจกรรม
ดังกล่าว มีการเช่ือมโยงโดยผ่านกิจกรรมการอ่านซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนรูปแบบการเขียนในลักษณะ
ต่างๆ กัน โดยเฉพาะการสร้างความกระชับของข้อความภายในเรียงความท่ีต้องอาศัยการจัดย่อหน้า 
การใช้คำเช่ือมและการแทนท่ีคำต่างๆ กิจกรรมการเขียนอื่นๆ นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าวท่ีได้
กล่าวแล้ว เราสามารถจัดกิจกรรมย่อยของการเขียนได้ ดังนี้ เช่น การเขียนเล่าเรื่อง (Story Writing) 
การเขียนไดอารี่ (Diary writing) การเขียนบทกวี (Poetry writing) การจัดทำวารสารของผู้เรียน 
(Student Magazines) 
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 Dean (2014) ได้กล่าวถึงกิจกรรมท่ีต่างออกไป ได้แก่ การกรอกแบบฟอร์ม (Filling Forms) 
การเขียนข้อความส้ันๆ (Writing Short Notes) เช่น การบันทึกข้อความทางโทรศัพท์ ฝากข้อความ 
การบันทึกข้อความกิจธุระท่ีบุคคลหนึ่งฝากให้อีกบุคคลหนึ่ง หรือการฝากข้อความ (Writing Memos) 
การเขียนไปรษณียบัตร (Writing Postcards) การเขียนประวัติการศึกษา และการทำงาน (Writing CVs) 
การเขียนจดหมาย (Writing letters) การเล่าเรื่องประสบการณ์ของตนเอง (Anecdote) 
 Aboderin (1986) กล่าวถึงกิจกรรมการสอนเขียนไว้ 3 ประการ คือ 
 1.  การเขียนแบบควบคุม (Controlled writing) โดยแบ่งเป็น  
    1.1 การคัดลอก (Copying) เป็นการเขียนอย่างง่าย เพื่อให้ ผู้เรียนคุ้นเคยคำศัพท์ 
รูปประโยค การสะกดคำ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
   1.2 การเติมคำใน ช่องว่ างให้สมบู รณ์  (Gap filling) เป็นการฝึกเขียน ท่ีใช้
ความสามารถมากกว่าการคัดลอก 
    1.3 การเขียนเรียงความให้อยู่ ในกรอบท่ีกำหนด (Controlled composition 
frame) เป็นการฝึกเขียนท่ียากขึ้น โดยให้ ผู้เรียนเลือกส่วนต่างๆ ของภาษารวมกันให้เป็นประโยค     
โดยครูจะเป็นผู้ให้คำท่ีจำเป็นและผู้เรียนจะเลือกคำเหล่านั้นมาเรียบเรียงให้เป็นประโยคท่ีถูกต้อง     
และเหมาะสม  
  1.4 การฝึกเขียนจากการฟัง (Writing down) เป็นการเขียนเรื่องให้มีข้อความ
ใกล้เคียงกับเรื่องท่ีฟัง 
  1.5 การเขียนโดยใช้ภาพกำหนดเค้าโครงเรื่อง (Picture writing) เป็นการเขียนท่ี
ผู้เรียนจะต้องเขียนตามแนวคิด จินตนาการของตนเอง  

 2. การเขียนแบบประโยค (Sentence combination) เป็นการเขียนโดยรวมประโยคเข้าด้วยกัน  
  3. การเขียนแบบช้ีแนะ (Guided writing) เป็นการเขียนท่ีผู้เขียนต้องแสดงความสามารถ
และความคิดเห็นออกมา 
  4. การเขียนแบบอิสระ (Free writing) เป็นการเขียนท่ีผู้เขียนต้องใช้ความสามารถหลายๆ
ด้านผสมผสานกัน 

Hedge (1988) ได้แบ่งการเขียนเป็นประเภทใหญ่ๆ 3 ประเภท ตามหลักวิชาการ ดังนี้ 
1. การเขียนส่วนตัว (Personal Writing) เช่น การเขียนข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลท่ัวไป ท่ีอยู่ 

ไดอารี่ สมุดบันทึกส่วนตัว บทความ บันทึกรายวัน รายการซื้อของ เตือนความจำตนเอง รายการ
ส่ิงของท่ีจะบรรจุลงกระเป๋า วิธีการปรุงอาหาร เป็นต้น 

2. งานเขียนเพื่อการศึกษา (Study Writing) เช่น การทำบันทึกในขณะอ่าน การจดบันทึก
จากการบรรยาย การทำบัตรรวมเป็นหมวดหมู่ การสรุปความ ย่อเรื่อง/ย่อความ การเขียนรายงาน
การทดลอง การเขียนรายงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการเยี่ยมเยียน  จดหมาย       
การเขียนเช้ือเชิญ  บันทึกแสดงความเสียใจ บันทึกแสดงความขอบคุณ บันทึกแสดงความยินดี        
การเขียนข้อความทางโทรศัพท์ การเขียนคำส่ังหรือข้อความถึงเพื่อนหรือครอบครัว เป็นต้น 
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3. งานเขียนเกี่ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Writing) เช่น ระเบียบวาระ รายงานการ
ประชุม บันทึกข้อความ รายงานท่ัวไป คำวิจารณ์ สัญญา จดหมายธุรกิจ คำประกาศต่อสาธารณชน     
คำโฆษณา/ภาพโฆษณาสำหรับปิดประกาศ คำส่ัง สุนทรพจน์ การเขียนใบสมัคร ประวัติย่อ การทำ
บันทึก เขียนข่าว เป็นต้น 
  กรมวิชาการ (2542) ได้เสนอแนวความคิดในการเลือกกิจกรรมการสอนทักษะการเขียน     
เพื่อการส่ือสาร ดังนี้  

1. เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนท่ีประสบอยู่ หรือกิจกรรม             
ท่ีสอดคล้องกับบทเรียน 

2. ศึกษาขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียด บางกิจกรรมต้องทดลองฝึกก่อน ท้ังนี้ เพื่อให้
การดำเนินกิจกรรมเป็นไปโดยราบรื่นและได้ผลลัพธ์ที่ดี 

3. เตรียมส่ือการเรียนท่ีจะต้องใช้ในกิจกรรมนั้นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นส่ือท่ีครูต้องเตรียมล่วงหน้า
ท้ังส้ิน  

4. เตรียมกิจกรรมท่ีใช้ในการแบ่งกลุ่มผู้เรียน อาจใช้เพลง เกม หรือการจับฉลาก  
5. กิจกรรมท่ีเสนอแนะ ควรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นอกจากการฝึกภาษาแล้ว ยังต้องคำนึงถึง

ระเบียบวินัยในห้องเรียนด้วย ก่อนเริ่มกิจกรรมทุกครั้ง ครูควรทำความตกลงกับผู้เรียนเรื่องกติกา
ต่างๆ เสียก่อน ถ้าผู้เรียนทำผิดกติกา ครูจะต้องทบทวนและหยุดดำเนินกิจกรรมทันที  

6. กิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ครูต้องเป็นตัวอย่างท่ีดี 
พยายามใช้คำส่ังเป็นภาษาอังกฤษให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้  
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541) กล่าวว่า ในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน ผู้สอนควรคำนึงถึงลำดับขั้นของกิจกรรมท่ีง่ายๆ ไปจนถึงกิจกรรม     
ท่ียากขึ้น ท้ังนี้ ควรคำนึงให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน กิจกรรมบางอย่างต้องใช้
ทักษะหลายอย่างรวมกัน ดังนั้นจึงต้องเลือกรูปแบบหรือจัดกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับระดับ
ความรู้ความสามารถของผู้เรียน โดยในการสอนเขียน มีหลากหลายกิจกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 1. การจัดเรียงลำดับคำ (Re–ordering words) เป็นกิจกรรมเพื่อฝึกให้ผู้เรียนรู้จักลำดับ    
ของคำท่ีควรปรากฏในประโยค มีวิธีการดำเนินการ เช่น หาประโยคท่ีต้องการให้ ผู้เรียนฝึกสลับ
ตำแหน่งของคำ หรือให้ผู้เรียนเรียงลำดับคำให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
 2. การเติมคำ (Gap Filling) เป็นการฝึกใช้คำชนิดต่างๆ (Parts of speech) เพื่อเติมใน
ช่องว่างให้ถูกต้องท้ังความหมายและไวยากรณ์ 
 3. การเขียนแบบคู่ขนาน (Parallel writing) เป็นการฝึกการเขียนให้เป็นเรื่องราว โดยใช้
ทักษะการอ่านเป็นแนวทาง 
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 4. การบรรยายบุคคล (Describing people) เป็นการฝึกบรรยายคน สัตว์ ส่ิงของ สถานท่ี     
โดยใช้คำศัพท์ในตำแหน่งท่ีถูกต้อง  
 5. การเขียนใหม่ให้ถูกต้อง (Editing and Correcting) เป็นการฝึกเขียนข้อความให้ถูกต้อง 
และสอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถใช้กับรูปภาพในหนังสือได้ และเขียนประโยคท่ี          
ไม่ถูกต้องไว้บนกระดานดำ โดยให้ผู้เรียนเขียนใหมใ่ห้ถูกต้อง 
 6. การเขียนบันทึก หรือการเขียนถามตอบ (Question and Answer Composition) เป็นการ
ฝึกการบันทึก โดยอาศัยกิจกรรมทักษะการฟัง–พูด เพื่อไปสู่การเขียนท่ีเป็นเรื่องราวและมีจุดมุ่งหมาย  
 กล่าวโดยสรุป คือ กิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษ เป็นรูปแบบการส่ือสารวิธีหนึ่งโดยผ่าน
การเขียน เป็นการฝึกทักษะและประสบการณ์ให้กับผู้เขียน กระตุ้นให้ผู้เขียนได้ใช้ภาษาตามเป้าหมาย
ท่ีต้องการ เช่น การเขียนคำ วลี ข้อความ ถ่ายทอดร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราว ผู้เขียนจะต้องมีการ        
เรียบเรียงความคิด ใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานการเขียนท่ีมีความหมาย เพื่อแสดงข้อมูล 
ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น อารมณ์ หรือความรู้สึกในเนื้อหา โดยงานเขียนแต่ละงานต้อง
สอดคล้องกับจุดประสงค์หรือเป้าหมายของงานเขียนนั้นๆ และคำนึงถึงผู้อ่านเป็นส่ิงสำคัญว่าผู้อ่าน
ได้รับทราบ เรียนรู้ หรือเกิดความเข้าใจหลังจากได้อ่านหรือไม่   

สำหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกรูปแบบกิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติภาระงาน (Tasks) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร       
ท่ีเป็นรูปแบบของการเขียนแบบอิสระ (Free Writing) ในรูปแบบของการเขียนอนุเฉท (Paragraph) 
ภายใต้หัวข้อท่ีกำหนด 4 หัวข้อ ได้แก่ การเขียนจดหมายอย่างไม่เป็นทางการ การเขียนบรรยาย

สถานท่ีการเขียนโฆษณา และการเขียนจดหมายทางการสำหรับสมัครศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  
 

   4.7 ขั้นตอนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
 ขั้นตอนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เปรียบเหมือนหัวใจสำคัญของการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ ให้กับผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้ท่ีดีนั้น ผู้สอนต้องทราบ
ว่าการจัดการเรียนการสอนท่ีดีนั้นควรมีขั้นตอนอย่างไร ควรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ

ขั้นอย่างไร เปรียบเสมือนการวางแผนในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีนักการศึกษา            
ได้กำหนดขั้นตอนการสอนเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ดังนี้  
 Johnson and Morrow (1981) ได้กำหนดขั้นตอนการสอนเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร มี 3 ขั้นตอนหลัก เหมือนกับการสอนฟัง พูด และอ่าน มีรายละเอียด ดังนี้  

1. ต้ังจุดประสงค์ ผู้สอนจะต้องต้ังจุดประสงค์ปลายทางและจุดประสงค์นำทางเหมือนการ

สอนทักษะอื่นๆ ดังท่ีกล่าวมาแล้ว 
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    1.1 จุดประสงค์ปลายทาง ในการสอนทักษะการเขียน คือ ความต้องการให้ผู้เรียน
บรรลุเป้าหมายท่ีจะส่ือสารได้โดยการเขียน เช่น ให้เขียนรายละเอียดท่ัวไป การเขียนบรรยายบุคคล     

การเขียนกรอกแบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น 
    1.2 จุดประสงค์นำทาง เป็นความรู้ทางด้านคำศัพท์ และสำนวนท่ีควรรู้ก่อนการ
เขียนในขั้น 1.1 เช่น การเขียนช่ือ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ บ้านเลขท่ี เป็นต้น 

2. การดำเนินการสอนก่อนจะฝึกหัดในข้อ 1.1 ดูว่าใครเป็นผู้เขียน ใครเป็นผู้อ่าน ผู้เขียน          
มีจุดประสงค์ท่ีจะส่ือสารอย่างไร ตลอดจนศึกษาความรู้สึกของผู้เขียน วิธีการเขียนต่างๆ เป็นต้น      
ในการดำเนินการสอน ในขั้นนี้อาจทำได้โดยการใช้ส่ือการสอนต่างๆ มาช่วย เช่น ภาพ เทป ตาราง 

กราฟ แผนท่ี ข้อเขียนต่างๆ เป็นต้น มาใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของข้อเขียนและวิธีการต่างๆ       
ท่ีเลือกไว้แล้ว การฝึกเขียนเป็นการลงมือเขียนในส่ิงท่ีกำหนดไว้ในข้อ 1.1 คือ ในระยะเริ่มต้นก็ควรใช้

วิธีการเขียนแบบกำหนดขอบข่ายให้ ผู้เรียน คือ เขียนรายละเอียดท่ัวไปเกี่ยวกับบุคคลในเรื่อง           
ท่ีกำหนดให้ ถ้าเป็นระยะต่อไปก็เป็นการเขียนโดยแนะแนวทางให้เขียนโดยใช้รูปแบบ เช่น ให้เขียน

ระดับการศึกษา อาชีพลงในแบบฟอร์ม โดยมีข้อความท่ีเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนและงานอาชีพ

ต่างๆท่ีลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ และสำหรับระยะสุดท้ายท่ีให้อิสระในการเขียน โดยมีการกำหนด
สถานการณ์ให้ 

3. การถ่ายโอนหลังจากท่ีผ่านการฝึกเขียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว  ผู้เขียนสามารถเขียน    
เรื่องใหม่ท่ีคล้ายคลึงกับเรื่องเดิม หรือเขียนเรื่องใหม่ได้ เช่น ถ้าเขียนรายละเอียดท่ัวไปเกี่ยวกับตนเองแล้ว 
อาจเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลใกล้ชิดของผู้เรียนหรือทำบัตรประจำตัวเป็นภาษาอังกฤษ  

  สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2540) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสอนเขียนซึ่งมี 3 ขั้นตอน คือ 
1. ขั้นกิจกรรมก่อนการเขียน (Pre-writing activities) เป็นขั้นตอนของการสร้างความสนใจ

ในเรื่องท่ีเขียนและปูพื้นความรู้ในเรื่องท่ีจะเขียน โดยอาจทบทวนความรู้เกี่ยวกับกลไกทางการเขียน 
ซึ่งมีการสะกดคำ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การใช้กาล (Tense) ให้ถูกต้องกับเรื่องท่ีเขียน เข้าใจ
รูปแบบการเขียนรายงาน ตลอดจนมีความรู้ทางวัฒนธรรมท่ีควรนำมาใช้ในการเขียนลักษณะต่างๆ 

2. ขั้นกิจกรรมขณะเขียน (While-writing activities) เป็นกิจกรรมท่ีผู้สอนนำมาใช้ฝึกทักษะ
ในขณะท่ีกำลังเขียน โดยเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์จริงหรือในชีวิตประจำวัน 

3. ขั้นกิจกรรมหลังการเขียน (Post-writing activities) เป็นการนำทักษะอื่นมาใช้ เช่น    
การรายงาน การอ่านให้เพื่อนฟัง มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมถึงแนะนำ วิจารณ์ผลงาน         
ซึ่งกันและกัน 
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จินตนา เกิดสายทอง (2536) ได้สรุปแนวทางการสอนเขียนไว้ 3 ประการ คือ 
1. ขั้นเตรียม หมายถึง การกระตุ้นความสนใจ เป็นการทบทวนความรู้ให้กับ ผู้เรียน และ

แนะนำความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิธีการเขียนโครงสร้างทางไวยากรณ์ รวมถึงการนำเอาทักษะอื่นๆ          
มาบูรณาการกับทักษะการเขียน 

2. ขั้นการปฏิบัติการ หมายถึง การสอนซึ่งดำเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรมท่ีจัดขึ้น   
เพื่อใหผู้้เรียนได้ฝึกทักษะการเขียน  

3. ขั้นหลังปฏิบัติ หมายถึง กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นหลังจากท่ีผู้เรียนเขียน เช่น นำเรื่องท่ีเขียนมา
อ่านให้ครูหรือเพื่อนในช้ันเรียนฟัง 

 กล่าวโดยสรุปคือ ขั้นตอนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มี 3 ขั้นตอน คือ       
1) ขั้นเตรียม หรือขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นปฏิบติังาน หรือขั้นกิจกรรม และ 3) ขั้นสรุป หรือขั้นหลัง

การปฏิบัติ ท้ังนี้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีดีหรือการจัดการเรียนรู้ท่ีดีนั้น ผู้สอนจะต้องวางแผน     
ในขั้นตอนย่อยด้วย ว่าจะดำเนินการสอนอย่างไรเพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
 

     4.8 การวัดและประเมินผลการเขียนภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 
 การวัดและประเมินผลเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญอย่างหนึ่งในการประเมินความสามารถทางด้าน
การเขียนของผู้เรียน เพื่อทราบถึงคุณภาพหรือผลลัพธ์ของผู้เรียนว่ามีความสามารถมากหรือน้อยเพียงใด 
โดยการวัดและประเมินผลของทักษะการเขียนภาษาอังกฤษนั้น จะใช้หลักการทดสอบท่ีเน้นหน้าท่ีการส่ือ
ความหมายในภาษา (Communicative function) ไม่ใช่กฎเกณฑ์ของภาษา (Language pattern) 
ดังนั้น ในการสร้างแบบทดสอบการเขียนภาษาอังกฤษ จะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละจุดประสงค์     
ของการเรียน และสามารถประเมินได้โดยไม่ต้องมีคำตอบท่ีตายตัว เรียกว่า คำตอบอัตนัย (Subjective) 
การทดสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารจะมุ่งไปท่ีความเหมาะสมในการใช้ภาษา 
(Appropriacy) มากกว่าความถูกต้องทางภาษา (Correctness) จึงเป็นการทดสอบความสามารถในการ
ใช้ภาษา (Performance) ไม่ใช่การทดสอบความรู้ทางภาษา (Cognition) อีกท้ังการประเมินโดยการ     
ให้เพียงผลคะแนน เกรด หรือคำติชมนั้น จะไม่ส่งผลต่อการเขียนของผู้เรียน เพราะผู้เรียนจะไม่ทราบว่า
งานของตนเองนั้นมีข้อผิดพลาดทางด้านภาษาในเรื่องอะไรบ้าง (Raimes, 1983) 

การวัดและการประเมินผลความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ จะเน้นท่ีการวัด
และการประเมินผลจากองค์ประกอบท่ีสำคัญทางด้านภาษา ได้แก่ เนื้อหา การเรียบเรียงความคิด 
การใช้ไวยากรณ์ การใช้คำศัพท์ และกลไกในการเขียน และมีการเสนอเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุม
การตรวจให้คะแนนงานเขียนมากท่ีสุด ในการตรวจให้คะแนนงานเขียนภาษาอังกฤษ สามารถทำได้     
3 รูปแบบ คือ  
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1. การตรวจโดยการวิเคราะห์ (Analytic method) เป็นการตรวจโดยการแยกคะแนน      
เป็นส่วนๆ ตามองค์ประกอบของการเขียนภาษาอังกฤษ การกำหนดน้ำหนักของคะแนนของแต่ละ
องค์ประกอบข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้เรียน 

2. การตรวจโดยอาศัยความประทับใจ (impression method) เป็นการตรวจโดยการใช้
ความคิดความรู้สึกของผู้ตรวจเป็นเกณฑ์ตัดสิน 

3. การตรวจโดยภาพรวม (Holistic method) จะเน้นความสำคัญของการส่ือความหมาย 
ข้อผิดพลาดด้านกลไกท่ีเป็นจุดย่อยๆ และรบกวนการส่ือสารเพียงเล็กน้อย   
 Finocchiaro and Brumfit (1983) เสนอวิธีการทดสอบความสามารถทางการเขียนไว้         
หลายรูปแบบ เช่น การเขียนแต่งประโยคจากท่ีกำหนดให้ การเขียนคำถามเกี่ยวกับตัวผู้เรียนเอง    
หรือเกี่ยวกับส่ือท่ีได้เรียน การเขียนตามคำบอก การเขียนย่อหน้าหรือเรื่องเล่าใหม่จากมุมมองของ
ผู้เรียนเอง หรือการให้เขียนในรูปแบบ Past / Future tense การเขียนส่ิงท่ีผู้เรียนจะพูดหรือจะทำ      
ในสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ การเขียนเล่าเรื่องเหตุการณ์ การเขียนคำถามหรือตอบคำถามจากเรื่อง    
ท่ีอ่าน การเขียนในข้อสอบ Cloze test การเขียนเรียงความจากหัวข้อท่ีกำหนดให้  

Byrne (1988) ได้กำหนดวิธีการประเมินผลงานเขียน ดังนี้ 
 1. แก้ไขข้อผิดพลาดท้ังหมดท่ีเกิดขึ้น (Correct all the Mistake) วิธีการดังกล่าว เป็นวิธีการ
แก้ไขท่ีครูอาจต้องใช้เวลามากและอาจบั่นทอนกำลังใจของผู้เรียน อย่างไรก็ตามอาจมีข้อดีอยู่บ้าง      
ถ้าหากผู้เรียนเกิดความสนใจว่าทำไมถึงเกิดความผิดพลาด 
 2. เลือกแก้ ไขข้อ ผิดพลาด (Correct Mistakes Selectively) วิธีการดังกล่าวนี้ ครูจะ         
ไม่พยายามแก้ไขข้อผิดพลาดท้ังหมด แต่จะแก้ไขเฉพาะกรณีหรือโดยเฉพาะเป็นจุดท่ีครูเน้นอยู่ วิธีการ
นี้จะดีกว่าวิธีการแรก 
 3. บ่งช้ีให้เห็นข้อผิดพลาด เพื่อท่ีว่าผู้เรียนจะสามารถแก้ไขงานได้ด้วยตนเอง ( Indicate 
mistakes so that the students can correct them) วิธีการดังกล่าวนี้กระทำได้โดยการขีดเส้นใต้
หรือใช้เครื่องหมายบางชนิดเพื่อเน้นอยู่ท่ีข้อผิดพลาดท่ีผู้เรียนสร้างไว้ 
 4. ให้ผู้เรียนด้วยกันระบุและแก้ไขงาน (Let the students identify and correct their 
own mistakes) วิธีการนี้สามารถกระทำได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ครูควรเตรียมการเพื่อแก้ไขงาน
ให้ถูกต้องและเป็นไปด้วยความสนุกสนาน  
 กุสุมา ล่านุ้ย (2538) กล่าวถึงการทดสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทำได้
โดยให้ผู้เรียนแสดงความสามารถในการเขียนท่ีได้ความหมายและถูกต้อง โดยการเขียนเรียงความบท
สนทนาตามหัวข้อต่อไปนี้ คือ Friend, Family, Hobbies, Special Interest, Unusual Activities 
หรือให้เขียนบรรยายภาพในหนังสือพิมพ์ท่ีให้มาประมาณ 20 คำ เขียนบรรยายภาพจากการ์ตูน หรือ
รูปภาพ เขียนจดหมายถึงเพื่อนทางไปรษณีย์ เขียนบรรยายวิธีทำหรือขั้นตอนในการทำบางส่ิง
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บางอย่าง เช่น การทำอาหาร การใช้เครื่องมือ หรือเครื่องดนตรี และการเขียนเรียงความสมมติว่า
ผู้เรียนเป็นส่ิงไม่มีชีวิต เช่น เป็นเก้าอี้ ดินสอ รถยนต์ โดยใช้ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการ         
ของตนเอง  
 สรุปได้ว่า การวัดและประเมินผลงานเขียน จะช่วยให้ผู้เขียนทราบจุดเด่นและจุดบกพร่อง
ของช้ินงานท่ีผู้เขียนปฏิบัติ โดยรูปแบบของการประเมินผลงานเขียน มี 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือการ
ประเมินงานเขียนแบบภาพรวม (Holistic method) และรูปแบบประเมินงานเขียนอย่างละเอียด 
(Analytic method) โดยในการจัดการเรียนการสอนเขียนภาษาอังกฤษเพื่ อการส่ือสารนั้น          
ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ผลิตภาษาอย่างไม่รู้สึกอึดอัดหรือกังวลกับกฎเกณฑ์มากเกินไป การแก้ไขงาน
ผู้เรียนอย่างละเอียดมากเกินไป อาจทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกท้อแท้และไม่อยากเขียน ดังนั้น การวัด
และประเมินผลจึงควรสอดคล้องกับผู้เรียนด้วย   
 แนวทางของการทดสอบการเขียน คือการให้ผู้เรียนเขียนงานออกมา โดยผู้สอนต้องคำนึงถึง
องค์ประกอบของการจัดการทดสอบอย่างมีมาตรฐานและมีระบบ  
 Hughes (1989) กล่าวว่าการประเมินผลงานเขียน มี 3 ประเด็นท่ีครูผู้สอนจะต้องพิจารณา คือ 
 1. จะต้องมีการกำหนดภาระงานเขียนซึ่งเป็นตัวแทนท่ีแน่นอนของภาระงานท่ีเราคาดหวังให้
ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านการเขียน 
 2. ภาระงานเหล่านั้นควรมีตัวอย่างของงานเขียนท่ีจะเป็นตัวแทนท่ีแท้จริงในการบ่งบอก
ความสามารถของผู้เรียน  
 3. เป็นประเด็นท่ีจำเป็นท่ีจะต้องพิจารณาว่าตัวอย่างของงานเขียนเหล่านั้นจะถูกให้คะแนน
อย่างเช่ือถือได้  
 อัจฉรา วงศ์โสธร (2538) กล่าวว่า การเขียนเป็นทักษะส่งสารท่ีมีรูปแบบภาษาต่างกับภาษา
พูดในเรื่องการใช้ศัพท์ สำนวน และโครงสร้าง และยังมีความสละสลวยทางภาษามากกว่าเพราะ
ผู้เขียนมีเวลาเรียบเรียงความคิดออกมาเป็นตัวหนังสือ สามารถทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ไม่ใช้คำสรรพนาม 
คำอุทาน คำซ้ำเหมือนกับภาษาพูด ดังนั้นในการทดสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็น
ภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีใช้ส่ือสารนานาชาตินั้น ควรคำนึงถึงความเป็นปัจจุบัน การประเมินการ
เขียนควรคำนึงถึงชนิดของงานเขียน และประเด็นสำคัญในการส่งสาร 4 ประการ คือ (1) จุดเน้น    
ของการเขียนหรือหัวใจของเรื่อง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของการเข้าสู่แก่นเรื่องตามหัวข้อหรือประเด็นท่ี
กำหนด (2) ความสอดคล้องสัมพันธ์กัน (3) ความต่อเนื่อง (4) การดำเนินเรื่อง ซึ่งรวมถึงการเริ่มต้น
เรื่องของงานเขียน การสานต่อเรื่อง การสรุปลงท้าย ท้ังนี้การทดสอบทักษะการเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ
นั้นจะต้องอาศัยเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลท่ีมีมาตรฐานเพื่อทำการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์     
ทางด้านการเขียน  
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 ท้ังนี้ในส่วนของแนวทางการประเมินผลงานเขียนของผู้เรียนนั้น นักการศึกษาได้กำหนด
รูปแบบหลักท่ีใช้ มี 3 ประการ คือ 
 1. การประเมินผลตนเอง (Self-Evaluation) การประเมินผลตนเองเป็นการเปิดโอกาส      
ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบวัดความสามารถทางด้านการเขียนของตนเองว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้าง และ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนควบคุม สะท้อน และประเมินทัศนคติ เป้าหมาย และนิสัยการทำงาน   
กลยุทธ์การเรียนรู้ ความก้าวหน้า ความสำเร็จของตนเอง ซึ่งรูปแบบการประเมินผลตนเองอาจอยู่ใน
รูปของชุดการเรียนรู้ การบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง เป็นต้น ดังท่ี Beaven (1977) กล่าวว่า การประเมินผล
งานเขียนด้วยตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบในตนเอง ผู้เรียนได้รับรู้หน้าท่ีของการเป็น
บรรณาธิการให้ตนเองแทนท่ีจะเขียนอย่างเดียว ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าเขาสามารถปรับปรุงงานเขียนของ
ตัวเองท่ีจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เพื่อให้งานเขียนดีขึ้น ผู้เรียนจะมีความมั่นใจในตนเองและมีความคิด
สร้างสรรค์มากขึ้น โดยมีคำถามท่ีใช้สำหรับการประเมินตนเอง ดังนี้ 
  1.1 ใช้เวลานานเท่าใดในการเขียนงาน เพื่อให้ ผู้เรียนรับรู้ความจริงว่าการเขียน     
เป็นงานท่ีต้องใช้เวลา มีกระบวนการ ซับซ้อน บางครั้งต้องหยุดใช้ความคิดอยู่นาน บางครั้งต้อง
ย้อนกลับมาท่ีจุดเริ่มต้น  
  1.2 ได้พยายามจะปรับปรุงงานเขียนให้ประสบความสำเร็จเพียงใดในการประเมินผล
ครั้งแรก และมีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับการประเมินนั้น เมื่อ ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์กระบวนการเขียน
ของตนเอง และเปรียบเทียบกับของผู้อื่น ผู้เรียนจะเริ่มรู้จักการพัฒนางานของตนเอง  
  1.3 จุดดีของงานตัวเองคืออะไร การให้ผู้เรียนระบุจุดท่ีดีของงานตนเอง จุดท่ีผู้เรียน
มีความภาคภูมิใจในงานของตนเอง เป็นการกระตุ้นให้การเขียนมีมุมมองท่ีต่างกัน ผู้เรียนสามารถบอก
ถึงข้อความท่ีส่ือสารได้ดี นักเขียนท่ีดีต้องตรวจงานเขียนเองของตนเองได้และสามารถตัดสินใจเองได้  
  1.4 จุดอ่อนของงานเขียนของตนเอง คำถามนี้ เป็นการแสดงให้ผู้เรียนรู้ว่าเป็น
ธรรมดาท่ีจะต้องมีปัญหาในการเขียน เมื่อ ผู้เรียนสามารถระบุจุดอ่อนของงานตนเอง หรือมีการ        
ขอความช่วยเหลือ ผู้สอนจึงเข้าช่วยปรับปรุงแก้ไขงานผู้เรียนพร้อมท้ังให้กำลังใจ  
  1.5 มีวิธีอะไรในการปรับปรุงงานเขียนครั้งต่อไป การให้ ผู้เรียนต้ังจุดประสงค์ท่ีจะ
ปรับปรุงพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจและมีจุดประสงค์เนื่องจากงานเขียนเป็นงานท่ีมีความ
ซับซ้อน ผู้เรียนจะทราบดีว่าตนเองต้องปรับปรุงและพัฒนาอะไร หรือ ผู้เรียนจะต้องเริ่มทำอะไร       
เมือ่ผู้เรียนมีอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ การปรับปรุงหรือเริ่มต้นใหม่ด้วยตนเอง  
  1.6 งานเขียนของตนเองได้คะแนนเท่าใด ผู้เรียนและครูมีหลักเกณฑ์ในการให้
คะแนนเดียวกัน ถ้างานเขียนระหว่างครูกับผู้เรียนไม่ใกล้เคียงกัน ครูและผู้เรียนจะต้องพูดคุยเหตุผล
ในการให้คะแนนในระดับนั้นๆ 
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  2. การประเมินโดยเพื่อน (Peer Evaluation) การประเมินผลประเภทนี้เป็นท่ีนิยมในการ
ประเมินผลงานเขียน ซึ่งเป็นการฝึกการประสานงานร่วมกันระหว่างเพื่อนผู้เรียนด้วยกัน ในการท่ีจะ
แสดงความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยบ่งช้ีจุดเด่นหรือจุดด้อยของเพื่อนผู้เรียน        
ซึ่งบรรยากาศในการประเมิน จะช่วยลดความตึงเครียดและเป็นไปอย่างเป็นกันเอง ดังท่ี Beaven 
(1977 อ้างถึงใน ธิดารัตน์ ภัทรพงศไพศาล, 2539) กล่าวว่า การประเมินงานเขียนโดยเพื่อนจะทำให้
ผู้เรียนมีโอกาสรับรู้ว่า บุคคลอื่นรู้สึกอย่างไรกับงานของตนเอง การประเมินงานของเพื่อนจะช่วยให้
ผู้เรียนมีทักษะการทำงานร่วมกันและเกิดความร่วมมือระหว่างกัน ผู้เรียนจะช่วยกันบอกจุดดีจุดด้อย
ของงานเพื่อนช่วยกันแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น เพราะได้เห็นตัวอย่างท้ังท่ีดีและไม่ดีของเพื่อน นอกจากนี้
ยังเป็นการช่วยลดภาระการตรวจงานของครู 
 3. การประเมินจากครูผู้สอน (Teacher Evaluation) การประเมินผลโดยครูผู้สอนเป็นการ
ประเมินผลเพื่อหาประสิทธิภาพของงานเขียนของผู้เรียนเพื่อจะตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพของงาน    
โดยต้องใช้รูปแบบการประเมินท่ีเท่ียงตรง ท้ังนี้มีรูปแบบของการประเมินท่ีเป็นท่ีนิยมและใช้กัน        
อย่างแพร่หลาย เช่น  
  3.1 การประเมินอย่างง่าย (General Impression Marking) โดย Cooper (1977) 
กล่าวว่าการประเมินผลชนิดนี้เป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดในการตรวจแบบรวม เป็นการตรวจท่ีไม่ต้องการ
รายละเอียดของลักษณะต่างๆ ของเรียงความและไม่ต้องเอาคะแนนในแต่ละลักษณะมารวมกัน 
ผู้ตรวจให้คะแนนง่าย โดยตัดสินว่าเรียงความนั้นควรอยู่ในลำดับใด เมื่อเทียบกับเรียงความของผู้เรียน
ท้ังหมด วิธีการนี้ได้รับการพัฒนาโดยหน่วยบริการการทดสอบทางการศึกษาและกรรมการสอบเข้า
มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการตรวจให้คะแนนในการทดสอบการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ผู้ตรวจ
งานเขียนต้องฝึกฝนตนเองให้ดี โดยในการตรวจดังกล่าวผู้ตรวจใช้เกณฑ์ 1 – 4 ในการให้คะแนน    
การทดสอบการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (The English Composition Test)  
   3.2 การประเมินการเขียนเรียงความ (Essay Scale) โดย Cooper (1977) กล่าวว่า 
การตรวจด้วย Essay Scale เป็นการตรวจแบบรวม วิธีนี้ ผู้ตรวจเลือกเรียงความจากหัวข้อท่ีกำหนด
ไว้ชุดหนึ่ง แล้วนำไปให้ผู้เช่ียวชาญในการให้คะแนน หรือผู้ตรวจอาจเป็นผู้ให้คะแนนเอง โดยให้
คะแนนตามคุณภาพงาน ผู้ตรวจจะใช้คะแนนของเรียงความชุดนี้เป็นเกณฑ์ในการนำเรียงความ      
ฉบับอื่นมาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนท่ีตรวจโดย Essay Scale ท่ีใช้ท่ัวไปมีหลายแบบ แต่แบบท่ี
นิยมกันคือเกณฑ์การให้คะแนนของสมาคมครูภาษาอังกฤษแห่งแคลิฟอร์เนีย  ซึ่งพัฒนามาจากการ
วิเคราะห์ และการคัดเลือกเรียงความท้ังหมด 561 ฉบับ ของผู้เรียนเกรด 12 ในรัฐแคลิฟอร์เนีย        
ท่ีเขียนจากหัวเรื่องท่ีกำหนดให้ เช่น Juvenile Delinquency, Outdoor Litter, Rural life เป็นต้น 
ผู้ตรวจจะขีดเครื่องหมายถูกไว้ในเรียงความทุกฉบับท่ีตรวจและบันทึกข้อความส้ันๆไว้ท่ีมุมกระดาษ 
ฉะนั้นส่ิงสำคัญในการตรวจเรียนความแบบนี้  คือ เรียงความทุกฉบับจะได้รับคำวิจารณ์พร้อมกับ
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คะแนนท่ีได้รับ และยังมีเกณฑ์การให้คะแนน Essay Scale อีกแบบคือ Smith Scale ท่ีใช้ความ
ถูกต้องในการตรวจงานเขียนของครูระดับช้ันประถมศึกษา โดยครูจะเลือกตรวจงานเขียนของผู้เรียน
ออกมาเป็น 5 ระดับ เป็นงานเขียนท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 2 ฉบับ และงานเขียนท่ีมีคุณภาพน้อยท่ีสุด     
2 ฉบับ แล้วให้คะแนนเป็นตัวอักษร A B C D E งานของสมิทช้ีให้เห็นถึงความสามารถของอีกแบบ
หนึ่งของการตรวจด้วย Essay Scale คือประเมินด้วยความถูกต้องของครูผู้เช่ียวชาญ รวมท้ังแนะนำ
วิธีการให้คะแนนจากการประเมินแบบนี้ ท้ังนี้ประโยชน์ของ Essay Scale คือ ทำให้ผู้เขียนหรือ
ผู้เรียนได้เห็นความสามารถของงานเขียนของตนเอง ครูสามารถใช้เกณฑ์ของงานเขียน 5 - 8 ฉบับ     
เป็นมาตรฐานในการอภิปรายในช้ันเรียนได้ อย่างไรก็ตามในการประเมินโดยใช้เกณฑ์ดังกล่าว           
มีข้อเสนอแนะว่า ผู้นำไปใช้ควรได้รับการฝึกฝนก่อนจึงจะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครูควร
พัฒนาเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ในการตรวจข้อสอบแต่ละชนิดในโปรแกรมการเขียนไว้เป็นมาตรฐานในการ
ตรวจงานเขียน เช่น ข้อเขียนเชิงอภิปราย ข้อเขียนเชิงพรรณนา ข้อเขียนเชิงเปรียบเทียบ เป็นต้น  
   3.3 การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Scale) เป็นการตรวจท่ี Cooper (1977) 
กล่าวถึงอีกวิธีหนึ่ง เป็นเครื่องมือประเมินงานเขียนแบบรวมท่ีระบุลักษณะสำคัญของการเขียนไว้
เฉพาะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับภาระงานท่ีมีการให้คะแนนแบบเด่ียว (Single Score) ของงานเขียน 
Hughes (1989) อธิบายว่า แต่ละลักษณะจะมีรายละเอียดบ่งบอกไว้ชัดเจน โดยจัดลำดับ       
ลักษณะต่างๆ ของการประเมินแบบแยกส่วนไว้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสูง (High) กลุ่มกลาง (Middle)     
กลุ่มต่ำ (Low) ผู้ประเมินจะนำเรียงความของผู้เรียนนำเทียบเคียงกับลักษณะต่างๆ ตามท่ีได้    
กำหนดไว้แล้วจัดลำดับตามนั้น ท้ังนี้ เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Scale) มีลักษณะ    
ดังแสดงในตาราง 4 
 

ตาราง 4 เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Scale) 
ประเด็นการประเมิน น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

- Idea 2 4 6 8 10 
- Organization 2 4 6 8 10 
- Wording 2 4 6 8 10 
- Flavor 2 4 6 8 10 
- Mechanics 2 4 6 8 10 
- Usage 2 4 6 8 10 
- Punctuation 2 4 6 8 10 
- Spelling 2 4 6 8 10 
- Handwriting  2 4 6 8 10 
 Total_____________ 
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   3.4 การประเมินผลงานเขียนของ Jacobs, et al. (1981) โดย Jacobs ได้กำหนด
เกณฑ์การประเมินอย่างละเอียดตามรูปแบบของ ESL Composition Profile ได้กำหนดเกณฑ์      
การให้คะแนนพร้อมท้ังคำอธิบายการประเมินผลดังกล่าวโดยกำหนดเกณฑ์อย่างละเอียด ซึ่งเกณฑ์     
ท่ีนำมาเสนอ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่ำสุด 34 คะแนน แต่ละระดับความสามารถมีช่วงคะแนน 
ประกอบด้วย คะแนนบน คะแนนล่าง คะแนนระดับกลาง โดยจำแนกหัวข้อการประเมิน คือ         
ด้านเนื้ อหา (Content) การเรียบเรียง (Organization) การใช้คำศัพท์ (Vocabulary) การใช้
โครงสร้างไวยากรณ์ (Language Use) และกลไกภาษา (Mechanics) ทำให้ผู้ประเมินความสามารถ
ให้คะแนนได้อย่างละเอียด ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 5 
 

ตาราง 5 การประเมินผลโดยใช้ ESL Profile 
ESL Composition Profile 

ชื่อ...................................นามสกุล...................................วันที่................................... 
หัวข้องานเขียน................................................................... ......................................... 

เกณฑ์ 
คะแนน

ท่ีได้ 
ระดับ คำอธิบายระดับ ข้อคิดเห็น 

เน้ือหา 

(Content) 

 30 - 27 ดีเย่ียม-ดีมาก 
แสดงความรู้ความเข้าใจ ได้เน้ือหาสมบูรณ์
และไม่ออกนอกเรื่อง  

 26 - 22 ดี-ปานกลาง 
แสดงความรู้พอประมาณ การดำเนินเรื่องจำกัด 
ส่วนใหญ่ไม่ออกนอกเรื่อง แต่ยังขาดรายละเอียด 

 21 - 17 พอใช้-อ่อน 
แสดงความรู้จำกัด เน้ือหาน้อย การดำเนิน
เรื่องยังไม่สมบรูณ์ 

 16 - 13 อ่อนมาก ไม่แสดงความรู้เลย 

การเรียบเรียง 
(Organization) 

 20 – 18 ดีเย่ียม-ดีมาก 
แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน มีข้อสนับสนุน     
ไม่เย่ินเย้อ การเรียบเรียงความดี มีการ
จัดลำดับเหตุผลและความสอดคล้องดี 

 17 – 14 ดี-ปานกลาง 
ค่อนข้างไม่ปะติดปะต่อ ใจความสำคัญชัดเจน
ดี แต่ข้อสนับสนุนน้อยไป การเรียงลำดับ
สมเหตุสมผล แต่ไม่สมบูรณ ์

 13 – 10 พอใช้-อ่อน 
ไม่ปะติดปะต่อ ขาดการเสนอเหตุผลและการ
ดำเนินเรื่อง 

 9 – 7 อ่อนมาก 
ไม่สื่อสารเลย ไม่มีการเรียบเรียงความ จึงไม่
เพียงพอที่จะประเมินได้ 
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ตาราง 5 การประเมินผลโดยใช้ ESL Profile (ต่อ) 

เกณฑ์ 
คะแนนท่ี

ได้ 
ระดับ คำอธิบายระดับ ข้อคิดเห็น 

การใช้คำศัพท์ 
(Vocabulary) 

 20 – 18  ดีเย่ียม-ดีมาก 
เขียนคำศัพท์ได้สอดคล้องและหลากหลาย     
ใช้คำอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถสูง
ในการใช้รูปแบบภาษาท่ีเหมาะสม 

 17 – 14  ดี-ปานกลาง 
เขียนคำศัพท์ได้สอดคล้องและหลากหลาย      
มีการใช้ศัพท์ สำนวน การเลือกคำผิด                 
ในบางครั้ง แต่ความหมายยังคงชัดเจน  

 13 – 10  พอใช้-อ่อน 
ใช้คำศัพท์น้อย มีการใช้สำนวนหรือคำผิด
บ่อยๆ ความหมายไม่ชัดเจน สับสน  

 9 – 7  อ่อนมาก ใช้การแปลคำต่อคำ รูศ้ัพท์ สำนวน น้อยมาก 

การใช้โครงสร้าง 
ไวยากรณ์ 

(Language 
Use) 

 25 – 22  ดีเย่ียม-ดีมาก 

ใช้โครงสร้างซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ            
ผิดน้อยมากในด้านความสอดคล้องของ            
การใช้ประธานและกริยา การใช้กาล             
จำนวนการเรียงคำตามหน้าท่ี สรรพนาม                           
คำบุพบทและคำนำหน้านาม 

 21 – 18  ดี-ปานกลาง 

ใช้โครงสร้างธรรมดา ไม่ซับซ้อน แต่มี
ประสิทธิภาพ มีปัญหาเล็กน้อยในการใช้
โครงสร้างที่ซับซ้อน มีที่ผิดหลายแห่งด้านความ
สอดคล้องทางไวยากรณ์ การใช้กาล จำนวนการ
เรียงคำตามหน้าที่ คำนำหน้านาม สรรพนาม  
บุพบท การใช้วลีต่อเน่ือง อนุประโยคและ                 
การละคำ แต่ความหมาย ส่วนใหญ่ชัดเจน 

 17 – 11  พอใช้-อ่อน 

มีปัญหาสำคัญๆ ในการสร้างประโยค                   
ทั้งประโยคธรรมดาๆและซับซ้อน ผิดบ่อยครั้ง
ในการใช้ประโยคปฏิเสธ ความสอดคล้องของ
คำ กาล จำนวน การเรียงลำดับตามหน้าท่ี       
คำนำหน้านาม บุพบท สรรพนาม การใช้วลี
ต่อเน่ืองและอนุประโยค การละคำ ความหมาย 
คลุมเครือ สับสน 

 10 – 5 อ่อนมาก 
แทบจะไม่สามารถสร้างประโยคใดๆ ได้          
มีจุดผิดพลาดจำนวนมาก สื่อความหมายไม่ได้  

ฃ 
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ตาราง 5 การประเมินผลโดยใช้ ESL Profile (ต่อ) 

เกณฑ์ 
คะแนนท่ี

ได้ 
ระดับ คำอธิบายระดับ ข้อคิดเห็น 

กลไกภาษา 
(Mechanics) 

 5 ดีเย่ียม-ดีมาก 

แสดงความสามารถในการใช้ระเบียบ วิธีทางการ
เขียน ผิดน้อยมากในด้านการสะกดคำ การใช้
เครื่องหมาย  วรรคตอน การใช้อักษรใหญ่ และ
การจัดอนุเฉทน้อยมาก  

 4 ดี-ปานกลาง 
ผิดบางครัง้ในด้านการสะกดคำ การใช้
ตัวอักษรใหญ่ การจัดอนุเฉท แต่ความหมาย
ยังชัดเจนดี ไม่คลุมเครือ 

 3 พอใช้-อ่อน 

ผิดบ่อยในด้านการสะกดคำ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน การใช้อักษรใหญ่ 
ลายมืออ่านได้ยาก ความหมายคลุมเครือ 
สับสน 

 2 อ่อนมาก 

ไม่รู้ระเบียบวิธีการเขียน มีแต่ที่ผิดทางการ
สะกดคำ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
การใช้อักษรใหญ่ การจัดอนุเฉท  
ลายมืออ่านไม่ออก 

คะแนนรวม___________ผู้อ่าน_____________________________________________ 
ข้อคิดเห็น______________________________________________________________ 

 
กล่าวโดยสรุป คือ Jacobs, et al. (1981) ได้เสนอแนะการตรวจเรียงความแบบรวมอีก      

วิธีหนึ่ง โดยใช้เกณฑ์การประเมินท่ีเรียกว่า ESL Composition Profile เป็นวิธีการตรวจเรียงความท่ี
ละเอียดมากในหนังสือ Testing ESL Composition ซึ่งผู้ตรวจต้องตัดสินเรียงความท้ังเรื่องว่า    
ผู้เขียนได้ส่ือความได้โดยพิจารณารวมๆ ของการเขียนนั้นๆ วิธีการใช้ ESL Composition Profile ในการ
ประเมินผล เรียงความมีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ส่วนท่ีมองเห็นภาพรวมสำคัญๆ ดังนี ้

1. เนื้อหา (Content)    30  คะแนน 
2. การเรียบเรียง (Organization)   20  คะแนน 
3. คำศัพท์ (Vocabulary)   20  คะแนน 
4. การใช้ภาษา (Language Use)   25  คะแนน 
5. กลไกภาษา (Mechanics)   5  คะแนน 
แต่ละส่วนมี 4 ระดับ คือ ดีมากถึ งดี เยี่ ยม (Very good to excellent) ปานกลางถึ ง ดี  

(Average to good) อ่อนถึงใช้ได้ (Poor to fair) อ่อนมาก (Very poor) 
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Hughey, et al. (1983) ได้กำหนดค่าน้ำหนักของการประเมินการเขียนแบบองค์รวม 
(Holistic approach) โดยได้กำหนดหัวข้อและการให้คะแนน ดังแสดงในตาราง 6 

 
ตาราง 6 เกณฑ์การประเมินการเขียนแบบองค์รวมตามแนวคิดของ Hughey 

 หัวข้อการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง 
1 เนื้อหา (Content) 27 – 30 22 – 26 17 – 21 13 – 16 
2 การเรียบเรียง (Organization) 18 - 20 14 - 17 10 – 13  7 – 9  
3 คำศัพท์ (Vocabulary) 18 - 20 14 - 17 10 – 13  7 – 9  
4 การใช้ภาษา  (Language Use) 22 – 25  18 – 21  11 – 17  5 – 10  
5 กลไกการเขียน (Mechanics) 5 4 3 2 

  
  Heaton (1990) แนะนำการประเมิน ดังนี้ 
 1. วิธีนับข้อผิดพลาด (The error-count Method) วิธีนี้เป็นการนับข้อผิดพลาดอย่างเดียว
โดยไม่คำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆ  
 2. วิธีวิเคราะห์ (The Analytical Method) ผู้ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของงานเขียนในการ   
ให้คะแนน 6 ด้าน คือ 1) การส่ือความหมายชัดเจน (Fluency) 2) การใช้ไวยากรณ์ถูกต้อง (Using 
Accurate Grammar) 3) ความเกี่ยวข้องกับหัวเรื่องหรือประเด็น (Relevant contents) 4) การเรียบ
เรีย งเนื้ อหา (Organizing contents) 5) ใช้คำศัพ ท์ ได้ เหมาะสม (Appropriate vocabulary)          
6) การใช้เครื่องหมายวรรคตอนถูกต้อง (Correct Mechanics) 
 3. วิธีการตรวจโดยใช้ความรู้สึกของผู้ตรวจในการประเมินงานเขียน (The Impression 
Method) วิธีนี้ควรมีผู้ประเมิน 3 - 4 คน แล้วนำคะแนนท่ีได้มารวมกันแล้วหาค่าเฉล่ีย วิธีนี้ไม่เหมาะ
สำหรับวัดความก้าวหน้าของงานเขียน และหาข้อด้อยของผู้เรียน 
 Brown (2000) ได้แบ่งประเภทของการประเมินงานเขียนเป็นพื้นฐานไว้ 6 ประเภท ดังนี้  
 1. เนื้อหา (Content) โดยพิจารณาว่าเนื้อหาสัมพันธ์กับจุดประสงค์ การเช่ือมโยงความคิด
สอดคล้องกัน การอธิบายท่ีสามารถใช้ประสบการณ์ของตนเองในการยกตัวอย่าง และแสดง       
ความคิดเห็น  
 2. การเรียบ เรียงเนื้ อหา (Organization) พิ จารณาจากความ เหมาะสมของคำนำ             
การเรียงลำดับความคิด การสรุป และความยาวของงานเขียน  
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 3. การใช้ภาษาในการส่ือความของงานเขียน (Discourse) พิจารณาถึงความสัมพันธ์          
ของเนื้อหาท่ีเขียนกับประโยคท่ีเป็นใจความหลักของเรื่อง การใช้ภาษาท่ีหลากหลาย สละสลวย      
และความสอดคล้องของความคิดในแต่ละย่อหน้า  
 4. การเรียงลำดับคำในประโยค และความถูกต้องด้านกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ (Syntax) 
 5. การเลือกใช้คำศัพท์ (Vocabulary) ท่ีส่ือความหมายได้ชัดเจน เหมาะสมกับระดับช้ัน    
ของผู้เรียน และความถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 
 6. กลไกทางภาษา (Mechanics) ได้แก่การสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอน การเขียนอักษรตัวใหญ ่ 
 เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2531) ได้ให้เกณฑ์การตรวจให้คะแนนของการเขียนเรียงความไว้      
4 ประเภท  
 1. การลำดับความ (Writing organization) 
 2. ความคิด ใจความสำคัญ และการส่ือความหมายได้ (Idea: clear and comprehensible) 
 3. การใช้ภาษา ไวยากรณ์ และคำสะกดถูกต้อง (Correct grammar and spelling) 
 4. ความสมบูรณ์ของการเขียน สามารถส่ือความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (Comprehensible writing) 
 Madsen (1983) ได้เสนอวิธีการตรวจให้คะแนนการเขียน ดังนี้ 
  1. การประเมินผลทักษะการเขียนขั้นก่อนการเรียน ทำโดยวิธีการหัก 1 คะแนนต่อท่ีผิด 1 ท่ี             
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 2. การประเมินผลทักษะการเขียนขั้นเริ่มเขียน การตรวจให้คะแนนหัก 1 คะแนนต่อท่ีผิด     
1 ท่ีจาก คะแนนเต็ม 100 คะแนน ท้ังนี้ ข้อความท่ีเขียนควรยาวประมาณ 75 – 100 คำ 
 3. การประเมินผลทักษะการเขียนอิสระ เช่น การเขียนเรียงความ การตรวจงานเขียน ควรมี
การกำหนดองค์ประกอบต่างๆ ของการเขียน เพื่อความแม่นยำ และรวดเร็วในการตรวจ โดย        
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
   3.1 วิธีการตรวจแบบวิเคราะห์ (Analytical Method) เป็นวิธีการประเมินงาน
เขียน โดยแยกประเมินองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ กลไกทางการเขียน (Mechanics) การสะกดคำ 
(Spelling) ไวยากรณ์ (Grammar) การเรียบเรียง (Organization) การเลือกใช้คำ (Vocabulary 
Choice) โดยวิธีการหักคะแนน คือ หากมีข้อผิดพลาด 1 – 2 ท่ี จะหักคะแนน 1 หน่วย หากมี
ข้อผิดพลาด 3 – 4 ท่ี หัก 2 หน่วย เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ โดยวิธีการให้คะแนน กำหนดคะแนนให้       
ในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

3.1.1 กลไกทางการเขียน    20 % 
   3.1.2 การเลือกใช้คำ   20 % 
   3.1.3 ไวยากรณ์และการใช้ภาษา  30 % 
   3.1.4 การเรียบเรียง   30 % 
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Ike (1990) ได้เสนอรูปแบบการตรวจให้คะแนนและการประเมินงานเขียนไว้ว่า ควรมี
น้ำหนักการให้คะแนนแต่ละส่วนจากองค์ประกอบสำคัญ 4 ข้อ คือ 1) เนื้อหา (Content) 10 คะแนน
2) การเรียบเรียง (Organization) 5 คะแนน 3) สำนวนภาษา 15 คะแนน และ 4) กลไกการเขียน 
10 คะแนน โดยเกณฑ์การให้คะแนนของ Ike แบ่งระดับคะแนน ดังนี้  
 

ตาราง 7 เกณฑ์การให้คะแนนของ Ike  
ระดับคะแนน เกรด 

35 – 40 A 

30 – 34 B+ 
25 - 29 B 
20 – 24 C+ 
15 – 19 C 
10 – 14 D 

9 F 
   
  กล่าวโดยสรุปคือ ในการประเมินผลงานเขียนของ ผู้เรียนนั้น สามารถมี ผู้ประเมินได้
หลากหลาย เช่น การประเมินตนเอง ให้เพื่อนประเมิน หรือครูประเมิน และในการประเมินผลท่ีดีนั้น 
จะต้องมีการกำหนดเนื้อหา ขอบเขต น้ำหนักของการประเมินในแต่ละประเด็น เช่น ในด้านเนื้ อหา    
ซึ่งมีความสำคัญ ว่าผู้เขียนจะสามารถส่งสารได้เข้าใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีการเรียบเรียง
เนื้อหา ลำดับเหตุผล เรื่องราวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ มีการใช้คำศัพท์ถูกต้องหรือไม่ 
สอดคล้องกับบริบทและความหมายหรือไม่ นอกจากนี้ งานเขียนท่ีดี ควรคำนึ งถึงเรื่องของ
กฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รวมถึงกลไกภาษา เพื่อให้งานเขียนออกมามีประสิทธิภาพ แต่ท้ังนี้ ควรให้
ค่าน้ำหนักท่ีแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการสอนเขียน เช่น หากผู้สอนประสงค์ให้ ผู้เรียนได้
พัฒนาความสามารถทางด้านงานเขียนเพื่อการส่ือสาร ดังนั้น ส่ิงท่ีสำคัญที่สุดคือในเรื่องของเนื้อหา 
ว่าผู้อ่านหรือผู้รับสารนั้น เข้าใจหรือไม่อย่างไร ลำดับถัดมาจึงสนใจในเรื่องของความถูกต้องของ
หลักไวยากรณ์ทางภาษา จะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถทางด้านงานเขียนได้ดียิ่งขึ้น  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
โดยให้ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน (Teacher Evaluation) ใช้การทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ (Pre-test 
and Post-test) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
โดยในการวัดและประเมินผลผู้เรียนจะเป็นข้อสอบรูปแบบปรนัย (Objective test) และอัตนัย 
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(Subjective test) สำหรับเกณฑ์และหัวข้อในการประเมินงานเขียน ใช้วิธีการประเมินงานเขียนแบบ
แยกส่วน (Analytic Scoring) โดยกำหนดสัดส่วนคะแนนในแต่ละประเด็นตามแนวคิดและทฤษฎี    
ของ Jacob, et al. (1981) Heaton (1990) และ Hughey, et al. (1983) ท่ีมีการกำหนดค่าน้ำหนัก
ในแต่ละประเด็นของการประเมินไม่เท่ากัน โดยจะคำนึงถึงความสำคัญของแต่ละประเด็นท่ีต้องการวัด
เป็นสำคัญ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร แบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 5 ด้าน 
คือ ด้านเนื้อหา (Content) 12 คะแนน การเรียบเรียงเนื้อหา (Organization) 8 คะแนน คำศัพท์ 
(Vocabulary) 8 คะแนน ไวยากรณ์ (Grammar) 8 คะแนน และกลไกการเขียน (Machanics)         
4 คะแนน รวม 40 คะแนน  
 

5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
5.1 งานวิจัยในประเทศ 
กันต์ดนัย วรวิ จิตพล (2542) ได้ทำการศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เปรียบเทียบความสามารถทางการ
เขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียน และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน    
ท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะการเขียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกอยู่ในระดับดีมาก ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทำแบบฝึกทักษะ
สูงกว่าก่อนเรียนและนักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกอยู่ในระดับสูง  

ช่อทิพ วิริยะ (2555) ทำการวิจัยเรื่อง การเพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยการ
สอนแบบเน้นภาระงานเป็นหลัก เตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้พร้อม
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า ผลการสอนแบบเน้นภาระงานนั้น ในขั้นตอนแรก
เน้นผลสำเร็จของงานมากกว่าตัวภาษา จึงเอื้อให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้ภาษาอังกฤษโดยไม่กลัว       ความ
ล้มเหลว อีกท้ังง่ายต่อการเตรียมบทเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน การเรียน   การ
สอนแบบเน้นภาระงานเป็นวิธีการสอนภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ี
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เชิงวิชาการ (English for Academic Purpose) หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ (English for Specific Purposes) โดยนักศึกษามีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษ
ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันขณะท่ีประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558 
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ณัฐทยา นวไตรลาภ (2555) ทำการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติท่ีมี
ต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสุตะบำรุง     
พิทยาคาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า คะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษหลัง
ได้รับการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคะแนน
ร้อยละ 84.75 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด  

ทินกร พริ้งโพธิ์ (2545) ได้ศึกษาวิธีการเรียนการเขียนของผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมการเขียน
แบบเน้นภาระงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบเฉพาะเจาะจงรูปแบบการสอนนั้น เป็นกิจกรรมการเขียนแบบควบคุม จำนวน 2 รูปแบบ คือ 
การเขียนงานปฏิบัติแบบรูปแบบเหมือนกัน (Parallel writing task) และการเขียนงานปฏิบัติ        
แบบพรรณนา (Descriptive writing task) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฟอร์ม
การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน แบบประเมินวิธีการเขียนของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า ในการทำภาระงาน
โดยใช้รูปแบบเหมือนกัน ผู้เรียนใช้วิธีการเรียน (Learning strategies) 9 ประการ ในขณะท่ีในการทำ
ภาระงานโดยใช้แบบพรรณนา ผู้เรียนใช้วิธีการเรียน 7 ประการวิธีการเรียนท่ีพบมากท่ีสุด คือ        
การทำงานตามลำพัง การทำงานร่วมกันกับเพื่อน และขอความช่วยเหลือจากผู้สอน ผู้เรียนมีความ
เช่ือมั่นเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาวิธีการตรวจแก้ด้วยตนเองในตอนท้ายของการทดลอง ส่วนวิธีการเขียน 
(Writing strategies) ท่ีผู้เรียนใช้มากท่ีสุดในการทดลอง คือ การแปลตรงตัว (Literal translation) 
การใช้คำซ้ำ (Repetition) และการถ่ายโอนภาษา (Language transfer) ตามลำดับ 

เมธินี ก่ายแก้ว (2558) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยใช้
วัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานท่ีเน้นวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาความสามารถ    
ในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน และสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงานท่ีเน้นวัฒนธรรมไทย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานท่ีเน้น
วัฒนธรรมไทยสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความคิดเห็น    
ท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานท่ีเน้นวัฒนธรรมไทย 

รมินตรา วรงค์ปกรณ์ (2559) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การใช้ส่ือสภาพจริงเพื่อพัฒนาความสามารถ    
ในการอ่านและการเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการใช้ส่ือสภาพจริง ศึกษา
ความสามารถในการเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการใช้ส่ือสภาพจริง และศึกษา
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ความสามารถ ในการอ่านและการเขียนระหว่างเรียนโดยใช้ส่ือสภาพจริงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา     
ปีท่ี 3 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 24 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านก่อนและหลังเรียนแบบทดสอบความสามารถ
ในการเขียนหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสภาพจริงมี
ความสามารถในการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 22.83 มีความสามารถในการเขียน
หลังการใช้ส่ือสภาพจริง โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีและมีความสามารถในการอ่านและการเขียน
ระหว่างเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 

วันเพ็ญ เรืองรัตน์ (2549) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติงาน      
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาความสามารถ       
ด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติงาน      
(Task-based Learning) ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยการใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติงานของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  ศุภชัย ศรีหาตา (2560) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ     
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ และศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนการเขียน
ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษช้ันปีท่ี 1 จำนวน 30 คน ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า     
1) นักศึกษามีคะแนนเฉล่ียความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนเท่ากับ 6.47 คิดเป็น
ร้อยละ 25.87 และหลังเรียนเท่ากับ 21.57 คิดเป็นร้อยละ 86.27 เมื่อทดสอบความแตกต่าง         
ของค่าเฉล่ียพบว่าความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) นักศึกษามีเจตคติต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติอยู่ในระดับดี  

สรณบดินทร์ ประสารทรัพย์ (2559) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ    
เน้นภาระงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
และทักษะการเขียนเพื่อการส่ือสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เปรียบเทียบความสามารถ     
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ในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และการเขียนเพื่อการส่ือสารก่อนและหลังการใช้รูปแบบ        
การสอน เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติทักษะสังคมก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน 
(TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และ ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี ต่อรูปแบบ        
การสอน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ จำนวน 49 คน 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอนท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.03/76.39 แปลผลอยู่ในระดับดี 
และนักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และการเขียนเพื่อการส่ือสารสูงขึ้น
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รวมถึงนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ        
การสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะห์และทักษะการเขียนเพื่อการส่ือสาร  

อินทุกานต์ พรหมเมตตา (2555) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ     
การส่ือสารเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านไผ่ท่ีได้รับการสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 42 คน การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ    
(Action Research) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 2) แบบประเมินทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารเชิงสร้างสรรค์ 3) แบบทดสอบท้ายวงจร  4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน       
5) แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู และ 6) แบบสัมภาษณ์นักเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์          
มีผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชิงสร้างสรรค์สูงขึ้น 
 กล่าวโดยสรุปคือ การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-based Learning: TBL) จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีดีขึ้น นักเรียนได้เรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร     
ผ่านการปฏิบัติภาระงานต่างๆ ตามความสนใจของนักเรียน โดยแต่ละกิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษ 
เป็นรูปแบบกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง นอกจากนี้ การพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการคิดและการวางแผน            
ในการเขียน ทำให้นักเรียนมีการคิดท่ีเป็นระบบ มีขั้นตอน หลักการในการเขียน คำนึงถึงเป้าหมาย
ของงานเขียนแต่ละครั้ง รวมถึงนักเรียนยังได้เรียนรู้เรื่องกฎไวยากรณ์และคำศัพท์ของภาษาอังกฤษ     
ท่ีจำเป็นในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
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5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Bantis (2008) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการสอนเขียนแบบเน้นภาระเพื่อพัฒนาความ

สามาถทางการเขียนสำหรับผู้เรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยครู 1 คนและนักเรียน Grade 8 จำนวน 10 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ     
การสอนเขียนแบบเน้นภาระงาน (Task-based Writing Instruction) ดำเนินการเก็บข้อมูลท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยประเมินผลจากความสามารถในงานเขียนของนักเรียน สำหรับข้อมูล     
เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้เรียน ระยะเวลาในการทดลอง วันละ 45 นาที รวมระยะเวลา          
1 เดือน ผลการวิจัยพบว่า การสอนเขียนแบบเน้นภาระงานส่งผลให้ ผู้เรียนมีความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น และทำให้ผู้เรียนสนใจการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

Marashi and Dadari (2012) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน กลุ่มตัวย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนหญิงท่ีเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (EFL) อายุระหว่าง       
13 – 18 ปี จำนวน 56 คน ของโรงเรียน Tehran’s private language schools โดยใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย จากนั้นดำเนินการแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 28 คน โดยมีการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อทดสอบความสามารถด้าน      
การเขียน และทดสอบความคิดสร้างสรรค์ (Abedi Schumacher Creativity Test: ACT) จากนั้น
ดำเนินการสอนกลุ่มทดลองมีการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานด้านการเขียน         
(Task-based Writing) สำหรับกลุ่มควบคุมมีการใช้ภาระงานชนิดอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ชนิดเดียวกับกลุ่ม
ทดลอง รวมระยะเวลาในการทดลอง 18 บทเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง มีความสามารถ
ด้านการเขียนและมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม  

Mcdonough and Wanpen (2007) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงานท่ีมีต่อนักศึกษาท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง กลุ่มทดลองเป็นนักศึกษาช้ันปี
ท่ีหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 35 คน ดำเนินการสอนโดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงาน โดยใช้ครูผู้สอนจำนวน 15 คน ซึ่งเป็นท้ังครูไทยและครูต่างชาติ ดำเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินภาระงาน แบบประเมินชุดการ
จัดการเรียนรู้ การบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษา การสัมภาษณ์ การสังเกตโดยใช้แบบบันทึก
ภาคสนาม (Field notes) ผลการวิจัยพบว่า การใช้ชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานส่งผลให้
นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มีความมั่นใจ เป็นการส่งเสริมให้
นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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Hanh and Tuan (2018) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์งานวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษา
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ     
เน้นภาระงาน 2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเรียนด้านการเขียนภาษาอังกฤษด้วยการใช้ชุดการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจในการเรียนด้านการเขียนภาษาอังกฤษ     
ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษา   
ช้ันปีท่ี 1 จำนวน 40 คน มีอายุระหว่าง 19 – 23 ปีของมหาวิทยาลัยเทียนเกียง ประเทศเวียดนาม 
โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผู้วิจัยดำเนินการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นภาระงาน จำนวน 15 บทเรียน เป็นเวลา 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง ผลการวิจัยพบว่า           
1) หลังเรียนด้วยชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงกว่ากลุ่มควบคุม 2) กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจ       
ในการเรียนด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหลังเรียนด้วยชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
และ 3) แรงจูงใจในการเรียนด้านการเขียนภาษาอังกฤษส่งผลต่อต่อความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  Sari, et al. (2017) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อ
พัฒนาทักษะเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 60 คน ในประเทศอินโดนีเซีย แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มทดลอง  
และกลุ่มควบคุม โดยใช้รูปแบบงานวิจัยแบบ two group comparison posttest only design     
ผลการศึกษาพบว่าคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียน         
มีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

Valli and Priya (2016) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีทักษะการเขียนท่ีดีขึ้น 
รวมถึงอธิบายได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีสอนแบบด้ังเดิม 
(Traditional method) หรือการจัดการเรียนการสอนตามแนวธรรมชาติ (Presentation Practice 
Production – PPP) โดยในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานนั้น ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานท่ีคุ้นเคยและ
รู้สึกสนุกในการปฏิบัติงาน 
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จากงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศ สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานจะเป็น
วิธีการหนึ่งท่ีจะพัฒนาความสามารถในด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ท่ีจะมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานจริง สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
ทำงาน มีความมั่นใจในการใช้ภาษามากยิ่งขึ้น  
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ทำให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของ
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ท่ีสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
โดยเฉพาะทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร อีกท้ังจากการศึกษาปัญหาโดยผู้วิจัย เห็นว่า 
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จะช่วยให้
ผู้เรียนมีความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษท่ีดีขึ้น การทำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำหลักการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงานตามวิธีการของ Willis (1996) โดยมีขั้นตอนดำเนินการ 3 ขั้นตอนหลัก 
ได้แก่ ขั้นก่อนการปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) ผู้สอนมีการกำหนดหัวข้อ (Topic) และภาระงาน 
(Task) ท่ีนักเรียนจะต้องปฏิบัติ รวมถึงเรียนรู้คำศัพท์ หรือวลีท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติภาระงาน 
การเรียนรู้ตัวอย่างงานท่ีมีความคล้ายคลึงและเป็นต้นแบบในการปฏิบัติภาระงานได้โดยขั้นปฏิบัติ
ภาระงาน (Task Cycle) ขั้นนี้ ผู้วิจัยได้นำกระบวนการเขียนเพื่อการส่ือสารของ Willis (1996)         
มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นลงมือปฏิบัติภาระงาน (Task) 2) ขั้นวางแผน (Planning) สำหรับเตรียมตัว
นำเสนอ โดยมีการตรวจสอบงานระหว่างครู เพื่อน ในการช่วยตรวจแก้ไขงานของนักเรียนก่อนการ
นำเสนอ และ 3) นำเสนองาน (Report) โดยนักเรียนจะนำเสนอหน้าช้ันเรียน ครูเป็นผู้ตรวจสอบ
แก้ไข และให้กำลังใจนักเรียน เมื่อนักเรียนนำเสนองานท่ีนักเรียนได้ปฏิบัติแล้ว ในขั้นหลังการปฏิบัติ
ภาระงาน (Language Focus) ผู้สอนและนักเรียนจะได้ร่วมกันแก้ไขงาน วิเคราะห์ภาษา (Language 
Analysis) เพื่อนำไปสู่การฝึกฝนอีกครั้ง (Practice) เมื่อนักเรียนปฏิบัติภาระงานเสร็จส้ิน ผู้สอนจะทำ
ช้ินงานท่ีนักเรียนได้ปฏิบัตินำมาประเมินผลโดยในการประเมินผลจะยึดแนวคิดและทฤษฎีของ 
Jacobs, et al. (1981), Heaton (1990) และ Hughey, et al. (1983) ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมิน
แบบแยกส่วน  (Analytic Scoring) โดยมี การกำหนดประเด็นและคะแนนในการประเมิน 
ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา (Content) 12 คะแนน การเรียบเรียงเนื้อหา (Organization) 8 คะแนน 
คำศัพ ท์  (Vocabulary) 8 คะแนน ไวยากรณ์  (Grammar) 8 คะแนน  และกลไกการเขียน 
(Mechanics) 4 คะแนน รวม 40 คะแนน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละภาระงานเป็นสำคัญ  
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บทที่ 3 
วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอั งกฤษเพื่ อการส่ือสารของนัก เรียน ช้ันมัธยม ศึกษาปี ท่ี  6 เป็น งานวิ จัย เชิงทดลอง 
(Experimental research) ใช้ รูปแบบ  One-group Pretest Posttest Design มี วัตถุประสงค์     
เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 เปรียบเทียบทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงาน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยมีวิธีการดำเนิน    
งานวิจัยดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ นนทบุรี ปีการศึกษา 2561 ท้ังหมด 10 ห้องเรียน จำนวน 420 คน  
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีกำลังศึกษาอยู่ใน    
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จำนวน 1 ห้องเรียน     
ใช้เทคนิคการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 จำนวน 40 คน   
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรต้น ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   2.1 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
   2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
  ผู้วิ จัยได้กำหนดระยะเวลาท่ีใช้ ในการทดลองตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา               
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 1 ช่ัวโมง
ต้ังแต่วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยในสัปดาห์ท่ี 1 เป็นการ
ทดสอบก่อนเรียน และในสัปดาห์ท่ี 5 เป็นการทดสอบหลังเรียน 
 
รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) โดยใช้แผนการทดลองแบบ 
One-group Pretest Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ์, 2547) ซึ่งมีแบบแผนการทดลอง ดังนี ้
 

กลุ่ม Pre-test Experiment Post-test 
E T1 X T2 

  ความหมายของสัญลักษณ์ 
   E  หมายถึง กลุ่มทดลอง 

T1  หมายถึง การสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) 
X  หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน  
T2  หมายถึง การสอบหลังการทดลอง (Post-test) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง  

1. ชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ          
เพื่อการส่ือสาร จำนวน 4 บทเรียน บทเรียนละ 2 ช่ัวโมง รวม 8 ช่ัวโมง 

2. แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร สำหรับวัดทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยข้อสอบมี 2 ตอน คือ 
   ตอนท่ี 1 เป็นข้อสอบชนิด 4 ตัวเลือก (Multiple Choices)  ให้เลือกตอบ 1 ตัวเลือก 
กำหนดการให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จำนวน 40 ข้อ 40 คะแนน  
   ตอนท่ี 2 เป็นข้อสอบอัตนัย โดยให้นักเรียนเขียนอนุเฉทเพื่อการส่ือสาร จำนวน       
1 ข้อ 40 คะแนน โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Scoring Rubrics) จำแนกเป็น 5 ด้าน 
คือ ด้านเนื้อหา (Content) การเรียบเรียงเนื้อหา (Organization) คำศัพท์ (Vocabulary) ไวยากรณ์ 
(Grammar) และกลไกการเขียน (Mechanics)  
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน    
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
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การพัฒนาและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
 
1. ชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพฒันาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
 ในการสร้างและหาคุณภาพของชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะ   
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มีข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

1.1 จัดทำกรอบเนื้อหาของชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มีรายละเอียดดังนี้ 
   1.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับ       
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในด้านมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง          
ท่ีมุ่งเน้นเรื่องของการเขียนภาษาอังกฤษ รวมท้ังศึกษาคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร           
(อ33206) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้ขอบข่ายและ
จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

   1) สามารถเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว หรือ
บรรยายความรู้สึก ความคิดเห็นของตน ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ
ของสังคม หรือความสนใจของตนเอง ส่ือสารได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสม และมีเหตุผล 
    2) เขียนแสดงเหตุและผลส่ิงต่างๆ ตามท่ีกำหนดให้ได้ เลือกและใช้คำ
ขอร้อง ให้คำแนะนำ คำช้ีแจง หรือคำอธิบาย 
    3) เขียนส่ือสาร แสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือ ในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริง ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และ
สังคมอย่างเหมาะสม 
    4) เขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ     
เรื่องต่างๆ กิจกรรมประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ท้ังในท้องถิ่น และโลก พร้อมท้ังให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
    5) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 
   1.1.2 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ในด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ของการจัดการเรียนรู้

แบบเน้นภาระงาน (Task-based Learning: TBL) เพื่ อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอั งกฤษ        
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เพื่อการส่ือสาร โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานตามแนวคิดของ Willis (1996) 

กำหนดขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

   1) ขั้นก่อนการปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) นำเข้าสู่บทเรียน แนะนำหัวข้อ 

(Topic) และ ภาระงาน (Task) ท่ีนักเรียนจะปฏิบัติ เรียนรู้คำศัพท์ วลี ประโยคภาษาอังกฤษท่ีเป็น

ประโยชน์และเกี่ยวข้องในงานเขียนแต่ละหัวข้อ รวมถึงเรียนรู้งานเขียนต่างๆ  จากตัวอย่างท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อนักเรียน และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติภาระงาน 

     2) ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มี 3 ขั้นตอน คือ การปฏิบัติงาน 

(Task) การวางแผน (Planning) และการรายงาน (Report) 

     3) ขั้นหลังการปฏิบัติภาระงาน (Language focus)  มี 3 ขั้นตอน คือ   

การวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) เพื่อพิจารณาข้อดี และข้อความปรับปรุงในงานเขียน     

ของนักเรียน จากนั้นให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษา (Practice) อีกครั้ง เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จากนั้นจึงประเมินผล (Evaluation) 

  1.1.3. ผู้วิจัยศึกษาหัวข้อ (Topic) และภาระงาน (Task) ท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียน

จากแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ในหนังสือ Real life และ My world ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

พิจารณาคัดเลือกหัวข้อเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานเขียนจำนวน 20 เรื่อง ได้แก่ การเขียนตามคำบอก 

(Dictation) การเขียนบทสนทนา (Dialogue) การเขียนเติมคำ (Gap filling) การเขียนไดอารี่ (Diary)     

การเขียนประวัติส่วนตัว (Personal information) การเขียนเล่าเรื่องตนเอง (Anecdote) การเขียน

จดหมายไม่เป็นทางการ (Informal letter) การเขียนจดหมายทางการ (Formal letter) การเขียน

จดหมายธุรกิจ (Business letter/Email) การเขียนจดหมายสมัครงาน (Letter of job application)  

การเขียนจดหมายสมัครเรียนต่อ (Letter of university application) การเขียนข่าว (News)     

การเขียนโฆษณา (Advertisement) การเขียนไปรษณียบัตร (Writing postcard) การเขียนบรรยาย

สถาน ท่ี  (Description of place) ก ารเขี ยน บ รรยายบุ คคล  (Description of appearance)         

การเขียนบรรยายเส้นทาง (Writing direction) การเขียนบรรยายส่ิงของ / รีวิว (Description of 

thing or review) การเขียนอนุเฉท (Paragraph) และการเขียนเรียงความ (5-paragraph essay)  

จากนั้นนำหัวข้อเรื่องท้ังหมด นำมาสร้างแบบสำรวจความสนใจของนักเรียนท่ีมีต่อหัวข้องานเขียน

ภาษาอังกฤษก่อนนำมาสร้างชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย และ        

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อคัดเลือกหัวข้องานเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด จำนวน 4 เรื่อง 

ดังแสดงในตาราง 8 
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ตาราง 8 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและอันดับความสนใจของนักเรียนท่ีมีต่องานเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร   
ที ่ งานเขียน X̅ S.D. อันดับ 

1 เขียนตามคำบอก (Dictation) 4.06 0.74 8 
2 เขียนบทสนทนา (Conversation) 4.00 0.73 9 

3 เขียนเติมคำ (Gap filling) 4.12 0.82 7 
4 เขียนไดอารี ่(Diary) 3.40 0.70 17 
5 เขียนประวัติส่วนตัว (Personal information) 3.74 0.75 12 

6 เขียนเล่าเร่ืองตนเอง (Anecdote)  3.82 0.72 11 
7 เขียนจดหมายไม่เป็นทางการ (Informal letter) 4.72 0.45 2 
8 เขียนจดหมายทางการ (Formal letter) 4.26 0.83 6 

9 เขียนจดหมายธุรกิจ (Business letter/Email) 3.56 0.97 15 
10 เขียนจดหมายสมัครงาน (Letter of job application) 3.52 1.01 16 
11 เขียนจดหมายสมัครเรียนต่อ (Letter of university application) 4.86 0.35 1 

12 เขียนข่าว (News) 3.36 0.85 18 
13 เขียนโฆษณา (Advertisement) 4.56 0.61 3 
14 เขียนไปรษณียบัตร (Writing postcard) 3.24 1.02 20 

15 เขียนบรรยายสถานท่ี (Description of place) 4.40 0.81 4 
16 เขียนบรรยายบุคคล (Description of appearance) 3.32 0.91 19 
17 เขียนบรรยายเส้นทาง (Writing direction) 4.34 0.80 5 
18 เขียนบรรยายสิ่งของ / รีวิว (Description of thing or review) 3.72 1.13 13 

19 เขียนอนุเฉท (Paragraph) 3.58 1.16 14 
20 เขียนเรียงความ (5 - paragraph essay) 3.94 0.77 10 

 
  1.1.4 ผู้วิจัยคัดเลือกหัวข้องานเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด จำนวน 4 เรื่อง 

ได้แก่  การเขียนจดหมายทางการสำหรับสมัครศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (Letter of University 
Application) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.86 (S.D. = 0.35) การเขียนจดหมายไม่เป็นทางการ (Informal letter)      
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 (S.D. = 0.45) การเขียนโฆษณา (Advertisement) มี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.56        
(S.D. = 0.61) และการเขียนบรรยายสถาน ท่ี (Description of Place) มี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40        
(S.D. = 0.81) ดังแสดงในตาราง 9 
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ตาราง 9 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและอันดับความสนใจของนักเรียนท่ีมีต่องานเขีย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร สูงสุด 4 บทเรียน  

ท่ี งานเขียน �̅� S.D. อันดับ 
1 เขียนจดหมายไม่เป็นทางการ (Informal letter) 4.72 0.45 2 
2 เขียนจดหมายสมัครเรียนต่อ (Letter of university application) 4.86 0.35 1 
3 เขียนโฆษณา (Advertisement) 4.56 0.61 3 
4 เขียนบรรยายสถานท่ี (Description of place) 4.40 0.81 4 

 
  จากนั้น ผู้วิจัยพิจารณาจัดลำดับ เพื่อกำหนดบทเรียน มาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ หน้าท่ีของภาษา ภาระงาน และการประเมินผล ของการจัดการเรียนรู้                
แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ดังแสดงในตาราง 10 
 
ตาราง 10 บทเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ หน้าท่ีภาษา ภาระงาน และ         
การประเมินผล  

Unit 
Strand/ 

Standard 
Objectives 

Language 
Function 

Task Evaluation 

1 Writing an 
informal 
letter 

1.2  
S.4-6/1 
1.2  
S.4-6/5 

 

1. To be able to write about 
themselves and various matters 
around them, and communicate the 
data continuously and appropriately. 
2. To be able to write and describe 
their own feelings and opinions 
about various matters activities, 
experiences and news with proper 
reasoning. 

Descriptive 
writing 

Writing an 
informal 

letter  

Content  
(12 points)  

Organization 
(8 points) 

Vocabulary 
(8 points) 
Grammar  
(8 points) 
Mechanics  
(4 points) 

2. Writing 
description of 
place 

1.3  
S.4-6/1 
4.2  
S.4-6/2 

1. To be able to write the data about 
themselves/experiences, 
news/incidents and issue of interests to 
society. 
2. To be able to disseminate/convey 
the public data and news about the 
community and the local area in 
foreign language 

Descriptive 
writing 

Writing 
description 

of place 

 



  100 

ตาราง 10 บทเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ หน้าท่ีภาษา ภาระงาน และ          
การประเมินผล (ต่อ) 

Unit 
Strand/ 

Standard 
Objectives 

Language 
Function 

Task Evaluation 

3. Writing an 
advertisement 

4.1  
S.4-6/1 
2.1  
S.4-6/1 
3.1  
S.4-6/1 

1. To be able to use language 
for communication in simulated 
situations in classroom, school 
or society. 
2. To be able to persuade the 
reader to be interested in 
writing. 

Giving 
Information/ 
Persuasive 
writing 

Writing an 
advertisement 

Content 
(12 points) 

Organization 
(8 points) 

Vocabulary 
(8 points) 
Grammar 
(8 points) 
Mechanics 
(4 points) 

4. Writing a 
formal letter 
of university 
application 

1.2  
S.4-6/3 
1.2  
S.4-6/4 
4.2  
S.4-6/2 

1. To be able to write to express 
needs and offers, accept in 
simulated situations. 
2. To be able to write the data, 
describe, explain and express 
opinions about matters properly. 

Descriptive 
writing/ 
Giving 
Information 

Writing a 
formal letter 
of university 
application 

 
1.2 ผู้วิ จัยสร้างชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่ อพัฒนาทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยยึดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของ Willis (1996)          
ท่ีมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 ข้ันตอน ดังนี้  

  1) ขั้นก่อนการปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนท่ีผู้สอนดำเนินการเตรียม
นักเรียนสำหรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ การนำเข้าสู่บทเรียน แจ้งหัวข้อเรื่องท่ีนักเรียนจะได้เรียน 
(Topic) และประเด็นท่ีนักเรียนจะได้เรียนในบทเรียนแต่ละครั้ง ช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ รวมถึง
การปฏิบัติภาระงาน (Task) จากนั้นผู้สอนเตรียมคำศัพท์หรือสำนวนท่ีเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์  
ในการปฏิบัติภาระงานของนักเรียน มีการยกตัวอย่างงานท่ีเพียงพอท่ีจะให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ 
นักเรียนมีการฝึกปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับงานท่ีต้องปฏิบัติจริง เช่น การเขียนประโยค
หรือวลีส้ันๆ การจับคู่ การทำแบบทดสอบชนิดเติมคำ ชนิดเลือกตอบ หรือการฝึกเขียน ในขั้นต้น    
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการปฏิบัติภาระงานในขั้นต่อไป 

  2) ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการปฏิบัติงานของตนเอง ตามท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละบทเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารผ่านกระบวนการปฏิบัติงาน โดยในขั้นนี้ ผู้วิจัยได้นำเอากระบวนการเขียนเพื่อการ
ส่ือสารของ Carino (1990) และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Willis (1996) มี 3 ขั้นตอน คือ    
1) การปฏิบัติงาน (Task) 2) การวางแผน (Planning) และ 3) การรายงาน (Report)  
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   3) ขั้นหลังการปฏิบัติภาระงาน (Languปage focus) หรือขั้นเน้นภาษา เป็นขั้นตอน
ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามโครงสร้าง รูปแบบของภาษา ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
การวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) โดยให้นักเรียนวิเคราะห์ความถูกต้องเหมาะสมของการใช้
คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างทางภาษาภายใต้การดูแลของผู้สอน การฝึกใช้ภาษาอีกครั้ง (Practice) 
เพื่อเป็นการนำเอาส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในงานเขียนของตนเอง จากนั้นในขั้นของการประเมินผล 
(Evaluation) เพื่อดูทักษะการเขียนของนักเรียนในแต่ละบทเรียน รวมถึงบันทึกถึงส่ิงท่ี ได้พัฒนา 
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขของการปฏิบัติภาระงาน เพื่อให้การทำงานในครั้งต่อไปดีขึ้น  
   1.3 นำชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหาภาษา 
กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล จากนั้นนำมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์          
ท่ีปรึกษางานวิจัย  

1.4 นำชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเสนอต่อผู้เช่ียวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ 
จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนำมา
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) 
(กรมสามัญศึกษา, 2540) โดยให้การจัดการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด คือ    
มีค่า 0.05 – 1.00 สำหรับ การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานในเรื่องใดหรือในด้านใดมีค่าดัชนี     
ความสอดคล้องไม่ถึง 0.4 ให้ผู้วิจัยนำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ก่อนนำไปหา
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ ดังแสดงในภาคผนวก ฆ 

1.5 นำชุดการจัดการเรียนรู้ไปทดลองสอนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ท่ีไม่ ใช่           
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาข้อบกพร่องของเครื่องมือและความเหมาะสมของเวลาในการสอนแต่ละครั้ง 
ดำเนินการทดลอง ดังนี้ 

 1.5.1 นำชุดการจัดการเรียนรู้ไปทดลองรายบุคคล (One to one try-out and 
revised) โดยทดลองกับนักเรียนจำนวน 3 คนท่ีมีผลการเรียนแตกต่างกัน คือ นักเรียนท่ีมี              
ผลการเรียนในระดับดี จำนวน 1 คน นักเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดับปานกลาง จำนวน 1 คน     
และนักเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดับปรับปรุง จำนวน 1 คน  ผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบ   
เน้นภาระงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท้ัง 4 บทเรียน โดยในทุก
บทเรียน ให้นักเรียนปฏิบัติภาระงานท้ายบทเรียน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ในขั้นการทดลองรายบุคคลได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 76.25/74.58       
ดังแสดงในภาคผนวก ช 
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  1.5.2 นำชุดการจัดการเรียนรู้ ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองกับกลุ่มเล็ก (Small 
group try-out and revised) โดยทดลองกับนักเรียนจำนวน 9 คนท่ีมีผลการเรียนแตกต่างกัน คือ 
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดับดี จำนวน 3 คน นักเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดับปานกลาง จำนวน    
3 คน และนักเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดับปรับปรุง จำนวน 3 คน  ผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้    
แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท้ัง 4 บทเรียน โดยในทุก
บทเรียน ให้นักเรียนปฏิบัติภาระงานท้ายบทเรียน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุด       
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ในขั้นการทดลองกับกลุ่มเล็ก ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.28/80.14 ดังแสดงในภาคผนวก ช ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้คือสูงกว่า 80/80 จากนั้น      
จึงนำชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

1.6 นำชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ      
เพื่อการส่ือสารไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนช้ันมัธยมศึ กษาปี ท่ี 6/4 ของโรงเรียน         
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 คน ผู้วิจัย
ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานท้ัง 4 บทเรียน โดยในทุกบทเรียน นักเรียนจะปฏิบัติ       
ภาระงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานเขียน และนำผลคะแนนการปฏิบัติภาระงานของนักเรียนไปวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ คือสูงกว่า 80/80 หรือไม่ 

 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนเพื่อวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนเพื่อวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยในด้านทฤษฎี แนวคิด หลักการและวิธีการสร้างแบบทดสอบ
ปรนัยและอัตนัย และเทคนิคการสร้างข้อทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับการวัดและประเมินผลการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (อัจฉรา วงศ์โสธร, 2544) รวมถึง ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วงช้ันท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และ
หนังสือ Classroom Testing ของ Heaton (1990) และ Jacobs, et al. (1981) เพื่อกำหนดเกณฑ์
และน้ำหนักคะแนนในการวัดและประเมินผล  
  2.2 วิเคราะห์ เนื้ อหาของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จำนวน 4 บทเรียน โดยพิจารณาจากความสำคัญของผลการเรียนรู้         
ท่ีคาดหวัง ให้ครอบคลุมเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ท่ีเน้นในเรื่องของ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
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   2.3 กำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแบบทดสอบ โดยพิจารณาวัตถุประสงค์          
การจัดการเรียนรู้ของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารท้ัง 4 บทเรียน นำมาสร้างตารางกำหนดเนื้อหาข้อสอบ (Table of test specification) 
เพื่อวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยกำหนดจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้    
ดังแสดงในตาราง 11 
 
ตาราง 11 จุดประสงค์การสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

Part 
Strand/ 

Standard 
Objectives 

1 1.2 S.4-6/1 
1.2 S.4-6/5 

1. To be able to write about themselves and various matters 
around them, and communicate the data continuously 
and appropriately. 

2. To be able to write and describe their own feelings 
and opinions about various matters activities, 
experiences and news with proper reasoning. 

2 1.3 S.4-6/1 
4.2 S.4-6/2 

1. To be able to write the data about 
themselves/experiences, news/incidents and issue of 
interests to society. 

2. To be able to disseminate/convey the public data and 
news about the community and the local area in foreign 
language 

3. 4.1 S.4-6/1 
2.1 S.4-6/1 
3.1 S.4-6/1 
 

1. To be able to use language for communication in 
simulated situations in classroom, school or society. 

2. To be able to persuade the reader to be interested in 
writing. 

4. 
 

1.2 S.4-6/3 
1.2 S.4-6/4 
4.2 S.4-6/2 

1. To be able to write to express needs and offers, accept in 
simulated situations. 

2. To be able to write the data, describe, explain and express 
opinions about matters properly. 
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  2.4 กำหนดเนื้อหาและรูปแบบท่ีใช้ในการทดสอบท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยผู้วิจัยกำหนดเวลาในการทำ
ข้อสอบ 1 ช่ัวโมง 30 นาที ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นข้อสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 
ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้อง 1 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ และตอนท่ี 2 เป็นข้อสอบอัตนัย         
ให้นักเรียนเขียนอนุเฉท (Paragraph) จำนวน  1 ข้อ โดยในตอนท่ี 2 ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์การประเมิน
งานเขียน ตามแนวคิดของ Jacobs, et al. (1981), Heaton (1990) และ Hughey, et al. (1983) 
ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Scoring) ดังแสดงในตาราง 12 
 
ตาราง 12 เกณฑ์การประเมินงานเขียนอนุเฉทในข้อสอบประเภทอัตนัย เพื่อวัดทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  

เกณฑ์ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ 

คำอธิบาย
ระดับ 

ข้อคิดเห็น 

เนื้อหา 
(Content) 
12 คะแนน 

 12 ดีมาก 
แสดงความรู้ความเข้าใจ ได้เนื้อหาสมบูรณ์และ
ไม่ออกนอกเรื่อง  

 9 ดี 
แสดงความรู้พอประมาณ การดำเนินเรื่องจำกัด 
ส่วนใหญ่ไม่ออกนอกเรื่อง แต่ยังขาดรายละเอียด 

 6 พอใช้ 
แสดงความรู้จำกัด เนื้อหาน้อย การดำเนินเรื่อง
ยังไม่สมบูรณ์ 

 3 ปรับปรุง ไม่แสดงความรู้เลย 

การเรียบเรียง
เนื้อหา 

(Organization) 
8 คะแนน 

 8 ดีมาก 
แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน มีข้อสนับสนุน     
ไม่เยิ่นเย้อ การเรียบเรียงความดี มีการจัดลำดับ
เหตุผลและความสอดคล้องดี 

 6 ดี 
ค่อนข้างไม่ปะติดปะต่อ  
ใจความสำคัญชัดเจนดี แต่ข้อสนับสนุนน้อยไป 
การเรียงลำดับสมเหตุสมผลแต่ไม่สมบูรณ์ 

 4 พอใช้ 
ไม่ปะติดปะต่อ ขาดการเสนอเหตุผลและการ
ดำเนินเรื่อง 

 2 ปรับปรุง 
ไม่ส่ือสารเลย ไม่มีการเรียบเรียงความ  
จึงไม่เพียงพอท่ีจะประเมนิได้ 
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ตาราง 12 เกณฑ์การประเมินงานเขียนอนุเฉทในข้อสอบประเภทอัตนัย เพื่อวัดทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (ต่อ) 

เกณฑ์ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ 

คำอธิบาย
ระดับ 

ข้อคิดเห็น 

การใชค้ำศัพท ์
(Vocabulary) 

8 คะแนน 

 8 ดีมาก 
เขียนคำศัพท์ได้สอดคล้องและหลากหลาย  
ใช้คำอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถสูงในการใช้
รูปแบบภาษาท่ีเหมาะสม 

 6 ดี 
เขียนคำศัพท์ได้สอดคล้องและหลากหลาย  
มีการใช้ศัพท์ สำนวน การเลือกคำผิดในบางครั้ง  
แต่ความหมายยังคงชัดเจน  

 4 พอใช ้
ใช้คำศัพท์น้อย มีการใช้สำนวนหรือคำผิดบ่อยๆ 
ความหมายไม่ชัดเจน สับสน  

 2 ปรับปรุง ใช้การแปลคำต่อคำ รู้ศัพท์ สำนวน น้อยมาก 

การใช้
โครงสร้าง 
ไวยากรณ์ 

(Language 
Use) 

8 คะแนน 

 8 ดีมาก 

ใช้โครงสร้างซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพผิดน้อยมาก
ในด้านความสอดคล้องของการใช้ประธานและกริยา 
การใช้กาล จำนวน การเรียงคำตามหน้าท่ี  
สรรพนาม คำบุพบทและคำนำหน้านาม 

 6 ดี 

ใช้โครงสร้างธรรมดา ไม่ซับซ้อน แต่มีประสิทธิภาพ         
มีปัญหาเล็กน้อยในการใช้โครงสร้างท่ีซับซ้อน  
มีท่ีผิดหลายแห่งด้านความสอดคล้องทางไวยากรณ์ การ
ใช้กาล จำนวน การเรียงคำตามหน้าท่ี  
คำนำหน้านาม สรรพนาม บุพบท การใช้วลีต่อเนื่อง อนุ
ประโยคและ การละคำแต่ความหมายส่วนใหญ่ชัดเจน 

 4 พอใช ้

มีปัญหาสำคัญๆ ในการสรา้งประโยค ท้ังประโยค
ธรรมดาๆและซับซ้อน ผิดบ่อยครั้งในการใช้ประโยค
ปฏิเสธ ความสอดคล้องของคำ กาล จำนวนการ
เรียงลำดับตามหน้าท่ี คำนานหน้านาม บุพบท  
สรรพนาม การใช้วลีต่อเนื่องและอนุประโยค 
การละคำ ความหมายคลุมเครือ สับสน 

 2 ปรับปรุง 
แทบจะไม่สามารถสร้างประโยคใดๆ ได้ มีจุดผิดพลาด
จำนวนมาก สื่อความหมายไม่ได้  
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ตาราง 12 เกณฑ์การประเมินงานเขียนอนุเฉทในข้อสอบประเภทอัตนัย เพื่อวัดทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (ต่อ) 

เกณฑ์ คะแนนที่ได้ ระดับ คำอธิบายระดับ ข้อคิดเห็น 

กลไกภาษา 
(Mechanics) 

4 คะแนน 

 4 ดีมาก 

แสดงความสามารถในการใช้ระเบียบ  
วิธีทางการเขียนผิดน้อยมากในด้านการสะกดคำ  
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การใช้อักษรใหญ่  
และการจัดอนุเฉทน้อยมาก  

 3 ดี 
ผิดบางครั้งในด้านการสะกดคำ การใช้ตัวอักษรใหญ่ 
การจัดอนุเฉท แต่ความหมายยังชัดเจนดี  
ไม่คลุมเครือ 

 2 พอใช ้
ผิดบ่อยด้านการสะกดคำ การใช้เครื่องหมาย   
วรรคตอน การใช้อักษรใหญ่ ลายมืออ่านได้ยาก 
ความหมายคลุมเครือ สับสน 

 1 ปรับปรุง 
ไม่รู้ระเบียบวิธีการเขียน มีแต่ท่ีผิดทางการสะกดคำ 
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การใช้อักษรใหญ่    
การจัดอนุเฉท ลายมืออ่านไม่ออก 

 
2.5 กำหนดน้ำหนักเนื้อหาของแบบทดสอบและสร้างตารางกำหนดเนื้อหาของข้อสอบ 

(Table of test specification) เพื่อพัฒนาข้อสอบจำนวน 51 ข้อ ให้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด ดังแสดงในตาราง 13 จากนั้น นำเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัยเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม  
 
ตาราง 13 กำหนดคุณลักษณะของข้อสอบก่อนเรียน/หลังเรียน เพื่อวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร (Table of test specification)  

Unit Objectives 
Test 

technique 
Number 
of Item 

Time 
(minute) 

Scoring 
(Marks) 

1 Writing 
informal 
letter 

1. To be able to write about 
themselves and various matters 
around them, and communicate the 
data continuously and appropriately. 

M/C 7 7 0/1 

2. To be able to write and describe 
their own feelings and opinions about 
various matters activities, experiences 
and news with proper reasoning. 

M/C 5 5 0/1 
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ตาราง 13 กำหนดคุณลักษณะของข้อสอบก่อนเรียน/หลังเรียน เพื่อวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร (Table of test specification) (ต่อ) 

Unit Objectives 
Test 

technique 
Number 
of Item 

Time 
(minute) 

Scoring 
(Marks) 

2. Writing 
description 
of place 

1. To be able to write the data 
about themselves/experiences, 
news/incidents and issue of 
interests to society. 

M/C 7 7 0/1 

2. To be able to 
disseminate/convey the 
public data and news about 
the community and the local 
area in foreign language. 

M/C 5 5 0/1 

3. Writing 
advertisement 

1. To be able to use 
language for communication 
in simulated situations in 
classroom, school or society. 

M/C 6 6 0/1 

2. To be able to persuade 
the reader to be interested 
in writing 

M/C 7 7 0/1 

4. Writing 
formal 
letter of 
university 
application 

1. To be able to write to 
express needs and offers, 
accept in simulated situations. 

M/C 7 7 0/1 

2. To be able to write the 
data, describe, explain and 
express opinions about 
matters properly. 

- M/C 6 6 0/1 
- Writing 

Paragraph 
1 40 40 

   51 
items 

1.30 
hours 

90 
points 
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2.6 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ตามตารางกำหนด
เนื้อหาของข้อสอบ (Table of test specification) จำนวน 51 ข้อ จากนั้น เสนอต่ออาจารย์           
ท่ีปรึกษางานวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมอีกครั้ง  

2.7 หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ผู้วิจัย       
นำแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรง     
เชิงเนื้ อหา (Content Validity) และหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) (กรมสามัญศึกษา, 2540) คัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ต้ังแต่ 0.05 – 1.00 สำหรับข้อสอบท่ีมีค่า IOC ต่ำกว่า 0.04 ให้ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไข 
หรือตัดออก ดังแสดงในภาคผนวก จ 
  2.8 นำแบบทดสอบท่ีผ่านการตรวจสอบ ไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จำนวน 40 คน เพื่อดู
ความเหมาะสมด้านเวลา ความชัดเจนของคำส่ัง ความยากง่ายของภาษาจากนั้นปรับปรุงแก้ไข        
ให้เหมาะสมเกี่ยวกับภาษาท่ีใช้ในคำส่ัง คำถาม ตัวลวง และตัวเลือกท่ีถูก  
  2.9. นำผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบด้วยวิธีการ ดังนี้ 
คือตรวจสอบค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเช่ือมั่น  (Reliability)           
ของแบบทดสอบ เนื่องจากแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มีท้ังรูปแบบ
ข้อสอบปรนัยและอัตนัย ดังนั้น การหาคุณภาพของแบบทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ           
จึงใช้แตกต่างกัน ดังนี้  
  2.9.1 ส่วนท่ี 1 การตรวจแบบทดสอบวัดทักษะการเขียน ชนิดเลือกตอบ (multiple 
choices) 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ 
    2.9.1.1 ตรวจแบบทดสอบท่ีนักเรียนทำ ให้คะแนน โดยข้อท่ีตอบถูกจะได้ 
1 คะแนน ข้อท่ีตอบผิดจะได้ 0 คะแนน โดยนำผลคะแนนท่ีนักเรียนทำแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่า
ความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) โดยข้อท่ีคัดเลือก มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง     
0.30 – 0.73 และค่าอำนาจจำแนก (r) ต้ังแต่ 0.30 ขึ้นไป ดังแสดงในภาคผนวก ฉ สำหรับข้อสอบท่ี
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด มาปรับปรุงแก้ไขและคัดเลือกข้อสอบจาก 50 ข้อ ให้เหลือ 40 ข้อ      
   2.9.1.2 วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบปรนัยท้ังฉบับ       

โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (𝛼-Coefficient) ของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ได้ค่า       
ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.939 (N=40) ดังแสดงในภาคผนวก ฉ 
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2.9.2 ส่วนท่ี 2 การตรวจแบบทดสอบการเขียน 
    2.9.2.1 ใช้วิธีการตรวจให้คะแนนงานโดยใช้การประเมินแบบแยกส่วน 
(Analytic Scoring) โดยใช้ ผู้ตรวจ 2  คน คือ ผู้วิ จัยและอาจารย์ ผู้มีประสบการณ์ ในการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นผู้ประเมินและตัดสินคะแนนจากแบบทดสอบ       
การเขียน ดังแสดงในภาคผนวก ฉ และมีการกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเขียน          
ตามแนวคิดของ Jacobs, et al. (1981) Heaton (1990) และ Hughey, et al. (1983) รวม 40 คะแนน 
ดังท่ีได้แสดงในตาราง 12 

   2.9.2.2 นำผลคะแนนของผู้ตรวจแต่ละคน มาหาค่าความเช่ือมั่น ( Inter-
rater reliability) ของการตรวจให้คะแนนระหว่างผู้ตรวจท้ัง 2 คน โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient) มี ค่าเท่ากับ 0.725 ซึ่ งแสดงว่า          
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (Hinkle, et al., 1998) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ      
ท่ีระดับ .01 ดังแสดงในภาคผนวก ฉ 
 2.10 ผู้วิจัยคัดเลือกข้อสอบท่ีผ่านเกณฑ์ พิจารณาคัดเลือกจำนวน 40 ข้อ ดังแสดงใน
ภาคผนวก ฌ  นำมาปรับปรุงแก้ไขตารางกำหนดเนื้อหาข้อสอบ (Table of test specification)     
ซึ่งเป็นครั้งท่ี 2 ให้เหมาะสมกับเนื้อหา วัตถุประสงค์และเวลา ดังแสดงในตาราง 14 
 
ตาราง 14 กำหนดคุณลักษณะของข้อสอบก่อนเรียน/หลังเรียน เพื่อวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร (Table of test specification) ครั้งท่ี 2  

Unit Objectives 
Test 

technique 
Number 
of Item 

Time 
(minute) 

Scoring 
(Marks) 

1 Writing 
informal 
letter 

1. To be able to write about 
themselves and various matters 
around them, and communicate 
the data continuously and 
appropriately. 

M/C 5 5 0/1 

2. To be able to write and 
describe their own feelings and 
opinions about various matters 
activities, experiences and news 
with proper reasoning. 

M/C 5 5 0/1 
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ตาราง 14 กำหนดคุณลักษณะของข้อสอบก่อนเรียน/หลังเรียน เพื่อวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร (Table of test specification) ครั้งท่ี 2 (ต่อ) 

Unit Objectives 
Test 

technique 
Number 
of Item 

Time 
(minute) 

Scoring 
(Marks) 

2. Writing 
description 
of place 

1. To be able to write the data 
about themselves/experiences, 
news/incidents and issue of 
interests to society. 

M/C 5 5 0/1 

2. To be able to 
disseminate/convey the public 
data and news about the 
community and the local area 
in foreign language. 

M/C 5 5 0/1 

3. Writing 
advertisement 

1. To be able to use language 
for communication in 
simulated situations in 
classroom, school or society. 

M/C 5 5 0/1 

2. To be able to persuade the 
reader to be interested in 
writing 

M/C 5 5 0/1 

4. Writing 
formal letter 
of university 
application 

1. To be able to write to express 
needs and offers, accept in 
simulated situations. 

M/C 5 5 0/1 

2. To be able to write the data, 
describe, explain and express 
opinions about matters 
properly. 

- M/C 5 5 0/1 
- Writing 
Paragraph 

1 50 40 

   41 
items 

1.30 
hours 

80 
points 
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2.11 นำแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารไปทดลองสอน         
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 

  2.11.1 ผู้วิจัยดำเนินการทดลองการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดทักษะ    
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ไปทดลอง
รายบุคคล (One to one try-out and revised) กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยทดลอง       
กับนักเรียนจำนวน 3 คนท่ีมีผลการเรียนแตกต่างกัน คือ นักเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดับดี จำนวน    
1 คน นักเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดับปานกลาง จำนวน 1 คน และนักเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดับ
ปรับปรุง จำนวน 1 คน โดยหลังจากท่ีผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ผู้วิจัยจึงให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เพื่อนำผลคะแนนมาหาค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานในขั้นการทดลองรายบุคคลได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 76.25/74.58 ดังแสดงในภาคผนวก ช 

  2.11.2 นำแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองกับกลุ่มเล็ก (Small group try-out 
and revised) โดยทดลองกับนักเรียนจำนวน 9 คนท่ีมีผลการเรียนแตกต่างกัน คือ นักเรียนท่ีมี       
ผลการเรียนในระดับดี จำนวน 3 คน นักเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดับปานกลาง จำนวน 3 คน และ
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดับปรับปรุง จำนวน 3 คน โดยหลังจากท่ีผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ผู้วิจัยจึงให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เพื่อนำผลคะแนนมาหาค่าประสิทธิภาพ
ของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ในขั้นการทดลองกับกลุ่มเล็ก ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.28/80.14 ดังแสดงในภาคผนวก ช ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้คือสูงกว่า 80/80 จากนั้น     
จึงนำการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร      
ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

2.12 นำแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหลังเรียนด้วย          
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 คน 
โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และหลังจากท่ีผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้    
แบบเน้นภาระงาน (Task-based learning) ทุกบทเรียนเสร็จส้ิน ผู้วิจัยให้นักเรียนทำแบบทดสอบ
หลังเรียน (Posttest) เพื่อนำผลคะแนนท่ีนักเรียนทำแบบทดสอบไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อห า
ประสิทธิภาพว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ คือสูงกว่า 80/80 หรือไม่ 
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
  ผู้วิจัยดำเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้    
แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยมีขั้นตอนการสร้างและ
หาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้  

3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารว่าหลังจากท่ี
นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับใด  
  3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ กำหนดรูปแบบของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามหลักการของ Likert (1932) กำหนดแนวคำถาม 5 ประเด็น        
คือ ด้านเนื้อหา ด้านกระบวนการสอน ด้านส่ือการเรียนการสอน ด้านการวัดและการประเมินผล และ
ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตาราง 15 แนวคำถามสำหรับสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

รายการประเมิน กรอบเนื้อหาของการประเมิน 
1. ด้านเนื้อหา 1. เนื้อหามีความเหมาะสมกับนักเรียน 

2. ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน 
3. เนื้อหาท่ีได้เรียนมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 
4. เนื้อหาท่ีได้เรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
   เพื่อการส่ือสาร 
5. เนื้อหามีการเรียงลำดับจากง่ายไปยาก 

2. ด้าน
กระบวนการสอน 

6. มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
7. กิจกรรมท่ีนำมาใช้ในงานปฏิบัติ เป็นเรื่องท่ีนักเรียนสนใจ มีความ 
   หลากหลาย และสอดคล้องกับปัจจุบัน 
8. การเรียนโดยใช้งานปฏิบัติทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้น 
    ในการเรียน 
9. การเรียนรู้จากตัวอย่างช่วยให้นักเรียนปฏิบัติงานได้ง่ายข้ึน 
10. งานท่ีปฏิบัติส่งเสริมให้นักเรียนมีการวางแผนการทำงาน 
11.การเรียนรู้จากงานปฏิบัติทำให้นักเรียนต้องแสวงหาข้อมูลเพื่อนำมาใช้ 
     ในการทำงาน 



  113 

ตาราง 15 แนวคำถามสำหรับสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (ต่อ) 

รายการประเมิน กรอบเนื้อหาของการประเมิน 
 12. นักเรียนมีโอกาสในการเขียนภาษาอังกฤษมากขึ้น 

13. นักเรียนเป็นผู้ใช้ภาษาในการปฏิบัติงานต่างๆ มากกว่าครูผู้สอน 
14. ครูเป็นเพียงผู้ช่วยในการทำงานปฏิบัติเท่านั้น ส่วนใหญ่นักเรียนจะต้อง 
     ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
15. นักเรียนมีโอกาสในการเตรียมความพร้อมก่อนรายงานหน้าช้ันเรียน 
16. การรายงานหน้าช้ันเรียนทำให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ 
17. การรายงานหน้าช้ันเรียนทำให้นักเรียนมีความมั่นใจ 
18. นักเรียนชอบเรียนโดยเริ่มจากเนื้อหาความหมายก่อนการเรียนไวยากรณ์ 
19. งานท่ีนักเรียนปฏิบัติสอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน 
20. นักเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้งานเขียนของตนเองและเพื่อน 
21. กระบวนการเรียนการสอน มีข้ันตอนครบถ้วน เหมาะสมและสอดคล้อง 
     ต่อเนื่องกัน 

3. ด้านส่ือการ 
เรียนการสอน  

22. ส่ือการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 
23. ส่ือการเรียนการสอนง่ายต่อการทำความเข้าใจ 
24. ส่ือการเรียนการสอนมีความทันสมัย 
24. ส่ือการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
26. มีส่ือหรือตัวอย่างท่ีดีท่ีสามารถส่งเสริมนักเรียนปฏิบัติภาระงานได้ 

4. ด้านการวัด 
และประเมินผล 

27. มีหัวข้อของการวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน 
28. การวัดและประเมินผลมีความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง แม่นยำ 
29. เกณฑ์การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับภาระงานท่ีนักเรียนได้ปฏิบัติ 
30. การวัดและประเมินผลทำให้นักเรียนทราบข้อบกพร่องของตนเอง 

5. ด้านประโยชน์ 
ท่ีได้รับ 

31. นักเรียนชอบการเรียนท่ีได้ลงมือปฏิบัติงาน 
32. นักเรียนได้ประสบการณ์จากการทำงานปฏิบัติด้วยตนเอง 
33. นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
34. นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน  
35. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
     มากขึ้น 
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      ท้ังนี้ กำหนดค่าระดับของข้อคำถาม 5 ระดับ ดังนี้ 

  เห็นด้วยมากท่ีสุด  ให้ค่าระดับคะแนนเท่ากับ 5 

  เห็นด้วยมาก  ให้ค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4 

  เห็นด้วยปานกลาง  ให้ค่าระดับคะแนนเท่ากับ 3 

  เห็นด้วยน้อย   ให้ค่าระดับคะแนนเท่ากับ 2 

  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด  ให้ค่าระดับคะแนนเท่ากับ 1 

  3.3 นำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างขึ้น  เสนอต่ออาจารย์ ท่ีปรึกษางานวิ จัย            

เพื่ อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) จากนั้นนำมาปรับปรุงแก้ ไข

แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย  

  3.4 นำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ

คุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเนื้ อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 

Objective Congruence: IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) (กรมสามัญศึกษา, 2540) นำมาวิเคราะห์          

ความสอดคล้องโดยคัดเลือกข้อท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.05 – 1.00 นำไปใช้ สำหรับข้อท่ีมีค่า IOC        

ต่ำกว่า 0.04 ให้ตัดออก ดังแสดงในภาคผนวก ฎ 

  3.5 ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญท้ัง      

3 ท่าน จากนั้นนำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีแก้ไขแล้ว นำไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 6 กับนักเรียนท่ีใช่กลุ่มตัวอย่าง ท้ังในขั้นทดลองรายบุคคล (One to one try-out and revised) 

และขั้นทดลองกลุ่มย่อย (Small group try-out and revised) รวมจำนวนนักเรียน 12 คน โดยให้

นักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานครบท้ัง        

4 บทเรียน จากนั้นนำมาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient)      

ของ Cronbach ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.933 (N = 12) ดังแสดงในภาคผนวก ฏ 

   3.6 นำแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน         

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จำนวน     

40 คน โดยหลังจากท่ีผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน แต่ละบทเรียนเสร็จส้ิน    

ผู้วิจัยให้นักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้น      

ภาระงาน เพื่อหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อแปลผลจากค่าเฉล่ียตามแนวคิดของ          

บุญชม ศรีสะอาด (2545) ซึ่งมีเกณฑ์แปลความหมายของความพึงพอใจ ดังนี้ 
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   ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

   ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 

   ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยท่ีสุด 

   3.7 วิเคราะห์ผล สรุป และอภิปรายผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะ

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) โดยใช้แผนการทดลอง   

แบบ One-group Pretest Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ์, 2547) ซึ่งมีแบบแผนการทดลอง ดังนี ้
 

กลุ่ม Pre-test Experiment Post-test 

E T1 X T2 

  ความหมายของสัญลักษณ์ 

   E  หมายถึง กลุ่มทดลอง 
T1  หมายถึง การสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) 

X  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน  

T2  หมายถึง การสอบหลังการทดลอง  (Post-test) 
 

วิธีดำเนินการทดลอง 

 1. หลังจากการวิเคราะห์ปัญหาและจุดสนใจในการทำวิจัย กำหนดกรอบแนวคิดและตัวแปร      

ท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิ จัยเลือกพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียน            

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรของการศึกษาในครั้งนี้  โดยวิธีการจัดการเรียนรู้           

แบบเน้นภาระงาน   

  2. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 1 ห้องเรียน โดยใช้เทคนิคการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 มีจำนวน

นักเรียน 40 คน  

  3. หลังจากศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร        

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน และเนื้อหาสาระรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของ

โรงเรียน ผู้วิจัยคัดเลือกหัวข้อเรื่องสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะ
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การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 20 เรื่อง จากนั้น

สร้างแบบสำรวจความสนใจนำไปสำรวจความสนใจจากนักเรียน พิจารณาคัดเลือกหัวข้อเรื่อง           

ท่ีนักเรียนสนใจมากท่ีสุด จำนวน 4 เรื่อง 

 4. ผู้วิจัยดำเนินการสร้างเครื่องมือ ประกอบด้วย  

    4.1 ชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสารของนักเรียน จำนวน 4 เรื่อง เรื่องละ 2 คาบเรียน รวมระยะเวลา 8 คาบเรียน  

    4.2 แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียน 

ดำเนินการทดสอบก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 

    4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้น    

ภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

 5. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืองานวิจัย โดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัยตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ

และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 

Congruence: IOC) 

  6. นำเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการทดลองใช้กับนักเรี ยน     

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยครั้งท่ี 1 การทดลองรายบุคคล (One to one try-out     

and revised) และครั้งท่ี 2 การทดลองกลุ่มย่อย (Small group try-out and revised) จากนั้นนำผล

คะแนนท่ีได้มาหาค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ตามเกณฑ์ ท่ีกำหนดไว้คือ สูงกว่า 80/80 รวมถึงหาคุณภาพของ

แบบทดสอบจากการหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) และ

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient) 

 7. ดำเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีการดำเนินการดังนี้ 

   7.1 ให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบ         

วัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จำนวน 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ข้อสอบชนิด 4 ตัวเลือก 

(Multiple Choices) ให้เลือกตอบ 1 ตัวเลือก และตอนท่ี 2 ข้อสอบอัตนัย โดยให้นักเรียนเขียนอนุเฉท

เพื่อการส่ือสาร จำนวน 1 ข้อ 

    7.2 ผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จำนวน 4 เรื่อง เรื่องละ 2 คาบเรียน รวมระยะเวลา 8 คาบเรียน       

ดังแสดงในภาคผนวก ซ  
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ตาราง 16 บทเรียน วันท่ี จำนวนคาบเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

คร้ังที่ บทที่ / เร่ือง วันที ่ ชั่วโมง 
1 Pretest 18 มกราคม 2562 1.30 
2 Writing informal letter 25 มกราคม 2562 2 
3 Writing description of place 1 กุมภาพันธ์ 2562 2 
4 Writing advertisement 8 กุมภาพันธ์ 2562 2 
5 Writing formal letter of University application 15 กุมภาพันธ์ 2562 2 
6 Posttest 22 กุมภาพันธ์ 2562 1.30 

   
   7.3 ให้นักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท้ายบทเรียน ท้ัง 4 บทเรียน  
   7.4 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ครบท้ัง 4 บทเสร็จส้ิน ผู้วิจัยให้นักเรียนทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จำนวน      
2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ข้อสอบชนิด 4 ตัวเลือก (Multiple Choices) ให้เลือกตอบ 1 ตัวเลือก และ     
ตอนท่ี 2 ข้อสอบอัตนัย โดยให้นักเรียนเขียนอนุเฉทเพื่อการส่ือสาร จำนวน 1 ข้อ 

8. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล โดยประเมินผลการปฏิบัติภาระงานท้ายบทเรียน เพื่อนำมาเป็น
ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (Efficiency of process: E1) และผลการทดสอบจากการ          
ใช้แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เพื่อนำมาเป็นค่าประสิทธิภาพ        
ของผลลัพธ์ (Efficiency of product: E2) (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2520) รวมถึงการทดสอบ t-test  

9. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) 
 2.  การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยหาค่าเฉล่ีย      
( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)  



  118 

 3.  การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน     
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ( X )  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. คำนวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ คะแนนเฉล่ีย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ 
(Percentage) นำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตามเกณฑ์ 80/80 จากสูตร E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 
2556) 
   สูตรท่ี 1 การหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

  เมื่อ  E1  คือ  ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

   Xi  คือ คะแนนรวมของการปฏิบัติภาระงานท้ายบทเรียนทุกบท 
ของนักเรียนคนท่ี i 

   A  คือ  คะแนนเต็มของการปฏิบัติภาระงานท้ายบทเรียนทุกบท 
รวมกัน 

   N คือ  จำนวนนักเรียน  
 

   สูตรท่ี 2 การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ     
เพื่อการส่ือสาร 

 
เมื่อ  E2  คือ  ประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดทักษะ 

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
   Fi  คือ คะแนนรวมของผลสอบหลังเรียนของนักเรียนคนท่ี i 
   B  คือ  คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
   N  คือ จำนวนนักเรียน  

B 
E2

0 

Fi 
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 2. คำนวนค่าสถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ  
   สูตรท่ี 1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์  และคณะ, 2545)      
เพื่อวัดความเท่ียงตรง (Validity) 

   
R

IOC
N

=
  

 

         เมื่อ    IOC   แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับเนื้อหา 
                     R   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดของผู้เช่ียวชาญเนื้อหาท้ังหมด 
                     N       แทน  จำนวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
 

สูตรท่ี 2 การหาค่าความยาก (P) โดยใช้สูตร ดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2544)  
 

                            𝑝 =
𝐻+𝐿

2𝑁
 

 

  เมื่อ P  แทน  ค่าความยากของข้อสอบ 
   H  แทน  จำนวนคนในกลุ่มสูงท่ีตอบถูก 
   L  แทน  จำนวนคนในกลุ่มต่ำท่ีตอบถูก 
   N  แทน จำนวนคนท้ังหมดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 

  สูตรท่ี 3  ค่าอำนาจจำแนกรายข้อโดยใช้ค่าอัตราส่วนวิกฤต (t) เป็นรายข้อตาม
วิธีการของ t-test (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538) 

h i

h i

h i

x x
t

S S

N N

−
=

+

 

      

     เมื่อ      t  แทน ค่าท่ีใช้พิจารณาของการแจกแจงแบบ t 

                     hx  แทน คะแนนเฉล่ียของกลุ่มสูง 

                     ix  แทน คะแนนเฉล่ียของกลุ่มต่ำ 
                     

hS  แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุ่มสูง 
                     

iS  แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุ่มต่ำ 
                     N  แทน จำนวนคนในแต่ละกลุ่มซึ่งเท่ากัน 
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 3. เปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานโดยใช้ t-test  
 4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจรายข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า 
5 ระดับ (Rating Scale) โดยนำค่าระดับท่ีได้มาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำไป
แปลความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ท่ีปรับปรุงตามแนวคิดของ Best and Kahn (2006) ดังนี้ 

 1.00 ≤ X ≤ 1.50    หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยเฉล่ีย 

อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 

1.51 ≤ X ≤ 2.50    หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยเฉล่ีย 

อยู่ในระดับ น้อย 

2.51 ≤ X ≤ 3.50    หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยเฉล่ีย 

อยู่ในระดับ ปานกลาง 

3.51 ≤ X ≤ 4.50    หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยเฉล่ีย 

อยู่ในระดับ มาก  

4.51 ≤ X ≤ 5.0    หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยเฉล่ีย  

อยู่ในระดับ มากท่ีสุด   
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอั งกฤษเพื่ อการส่ือสารของนั ก เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  6 เป็นการวิ จัยเชิงทดลอง  
(Experimental Design) รูปแบบ  One-group Pretest Posttest Design โดยมี วัตถุป ระสง ค์      
เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2520) เปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียน   
ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 คน ใช้เทคนิค
การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ผู้วิ จัยนำเสนอ
ผลการวิจัย 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบเน้น       
ภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ตามเกณฑ์ 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2520) ของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ     
เน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ตอนที่ 1 เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
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1. ผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน นำมาวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
และค่าร้อยละ ของคะแนนท่ีได้จากการปฏิบัติภาระงานด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
หลังเรียนจบในแต่ละบทเรียน จำนวน 4 บทเรียน บทเรียนละ 40 คะแนน ผลการวิเคราะห์แสดงใน
ตาราง 17 
 
ตาราง 17 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และลำดับท่ีของค่าเฉล่ียจากการปฏิบัติ    
ภาระงานท้ายบทเรียน 

บทท่ี เน้ือหา คะแนนเต็ม �̅� S.D. ร้อยละ ลำดับที่ 

1 Informal Letter 40 30.43 2.16 76.06 4 
2 Description of Place 40 30.98 2.45 77.44 3 
3 Writing Advertisement 40 33.78 2.68 84.44 1 
4 Formal Letter of University Application 40 32.25 3.77 80.63 2 

 
 จากตาราง 17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติภาระงานหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยในแต่ละบทเรียน 
นักเรียน จะปฏิบัติภาระงานท่ีมุ่งเน้นด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตามวัตถุประสงค์และ
เนื้อหาท่ีกำหนดท้ายบทเรียน ซึ่งในแต่ละบทเรียนมีคะแนนเต็มบทเรียนละ 40 คะแนน เมื่อวิเคราะห์
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละในแต่ละบทเรียน พบว่า บทเรียนท่ีมี ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด
เป็นลำดับท่ีหนึ่ง ได้แก่ บทเรียนท่ี 3 เรื่อง การเขียนโฆษณา (Writing Advertisement) ( X = 33.78, 
S.D. = 2.68) คิดเป็นร้อยละ 84.44 ลำดับท่ีสอง ได้แก่ บทเรียนท่ี 4 เรื่อง การเขียนจดหมายทางการ
สำหรับสมัครศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (Formal Letter of University Application) ( X = 32.25, 
S.D. = 3.77) คิดเป็นร้อยละ 80.63 ลำดับท่ีสาม ได้แก่ บทเรียนท่ี 2 เรื่อง การเขียนบรรยายสถานท่ี 
(Description of Place) ( X = 30.98, S.D. = 2.45) คิดเป็นร้อยละ 77.44 และลำดับสุดท้าย ได้แก่ 
บทเรียนท่ี 1 เรื่อง การเขียนจดหมายอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Letter) (X = 30.43, S.D. = 2.16) 
คิดเป็นร้อยละ 76.06 
 2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  โดยเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารจากการ
ปฏิบัติภาระงานท้ายบทเรียนในแต่ละบท นำมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และผลการทดสอบ
จากการใช้แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหลังเรียน นำมาวิเคราะห์     



  123 

หาค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ ท้ังนี้  ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (Efficiency of process: E1) 
หมายถึง ค่าร้อยละของผลการปฏิบัติภาระงานท้ายบทเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จำนวน 4 บทเรียน ของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 40 คนรวมกัน และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (Efficiency of product: E2) 
หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนจากแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร     
ของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คนรวมกัน หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 18 
 
ตาราง 18 คะแนนนจากการปฏิบัติภาระงานท้ายบทเรียน จำนวน 4 บทเรียน และคะแนนจาก
แบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง (N=40) 

เลขท่ี 

คะแนน 
จากการปฏิบัติภาระงานท้ายบทเรียน คะแนน

รวม ร้อยละ 

คะแนนจาก 
แบบทดสอบหลังเรียน คะแนน

รวม ร้อยละ 1 2 3 4 ปรนัย อัตนัย 

(คะแนน) 40 40 40 40 160 40 40 80 

1 34 36 39 37 146 91.25 35 37 72 90.00 

2 32 35 38 35 142 88.75 32 36 68 85.00 

3 30 32 35 37 134 83.75 36 39 75 93.75 

4 32 35 35 34 136 85.00 32 32 64 80.00 

5 30 33 35 34 132 82.50 34 32 66 82.50 

6 28 30 34 35 127 79.38 32 32 64 80.00 

7 30 30 32 35 127 79.38 35 37 72 90.00 

8 30 30 32 30 122 76.25 34 27 61 76.25 

9 29 30 29 33 121 75.63 36 31 67 83.75 

10 29 32 39 35 135 84.38 37 37 74 92.50 

11 29 33 35 36 133 83.13 35 32 67 83.75 

12 32 35 30 34 131 81.88 32 27 59 73.75 

13 34 36 32 30 132 82.50 35 35 70 87.50 

14 32 31 30 30 123 76.88 35 32 67 83.75 

15 32 26 28 24 110 68.75 28 27 55 68.75 

16 29 28 30 27 114 71.25 32 28 60 75.00 

17 26 29 36 32 123 76.88 30 28 58 72.50 
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ตาราง 18 คะแนนนจากการปฏิบัติภาระงานท้ายบทเรียน จำนวน 4 บทเรียน และคะแนนจาก
แบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง (N=40) (ต่อ) 

เลขท่ี 

คะแนน 
จากการปฏิบัติภาระงานท้ายบท คะแนน

รวม ร้อยละ 

คะแนนจาก 
แบบทดสอบหลังเรียน คะแนน

รวม ร้อยละ 1 2 3 4 ปรนัย อัตนัย 

(คะแนน) 40 40 40 40 160 40 40 80 

18 32 30 33 34 129 80.63 32 35 67 83.75 

19 30 31 35 37 133 83.13 35 38 73 91.25 

20 29 30 30 28 117 73.13 31 28 59 73.75 

21 32 34 40 38 144 90.00 39 40 79 98.75 

22 32 30 36 37 135 84.38 36 38 74 92.50 

23 30 34 35 35 134 83.75 34 30 64 80.00 

24 31 30 32 35 128 80.00 35 37 72 90.00 

25 28 29 32 23 112 70.00 30 28 58 72.50 

26 32 30 34 32 128 80.00 36 30 66 82.50 

27 31 32 36 35 134 83.75 32 32 64 80.00 

28 32 28 33 32 125 78.13 32 30 62 77.50 

29 29 32 35 35 131 81.88 33 34 67 83.75 

30 29 28 34 35 126 78.75 34 32 66 82.50 

31 28 27 34 35 124 77.50 37 37 74 92.50 

32 30 29 36 33 128 80.00 32 37 69 86.25 

33 30 33 34 30 127 79.38 30 32 62 77.50 

34 32 31 34 33 130 81.25 36 35 71 88.75 

35 29 30 32 26 117 73.13 29 28 57 71.25 

36 32 30 35 34 131 81.88 28 32 60 75.00 

37 25 28 33 31 117 73.13 28 30 58 72.50 

38 33 30 33 36 132 82.50 35 37 72 90.00 

39 32 30 32 30 124 77.50 34 32 66 82.50 

40 35 32 34 32 133 83.13 29 30 59 73.75 

�̅� 30.53 30.98 33.78 32.85 128.18  33.17 32.78 65.95  

S.D. 2.09 2.45 2.68 3.56 8.04  2.75 3.79 3.27  

ร้อยละ 76.31 77.44 84.44 82.13  80.11 82.94 81.94  82.44 
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 จากตาราง 18 พบว่าผลรวมของคะแนนจากการปฏิบัติภาระงานท้ายบทเรียนในทุกบทเรียน
ของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 128.18 (S.D. = 8.04) จากคะแนน
เต็มรวมท้ัง 4 บทเรียน เท่ากับ 160 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.11 และผลรวมคะแนนของนักเรียน
จากการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร             
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 65.95 (S.D. = 3.27) จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.44 ดังนั้น 
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ      
เพื่อการส่ือสารท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 80.11/82.44 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์          
ท่ีกำหนดไว้ คือ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัยข้อท่ี 1  
 

ตอนที่ 2 เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้  
 1. ผู้วิ จัยกำหนดให้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน ทำแบบทดสอบวัดทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ซึ่งเป็น
แบบทดสอบฉบับเดียวกัน โดยแบบทดสอบฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ข้อสอบชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ตอนท่ี 2 ข้อสอบชนิดอัตนัย จำนวน 1 ข้อ ใช้เวลาในการทำ
แบบทดสอบ 1 ช่ัวโมง 30 นาที แบบทดสอบมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน หลังจากท่ีนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างทำแบบทดสอบ ผู้วิจัยนำคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาหาผลต่าง
ของคะแนน (�̅�) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารก่อนและหลังเรียน     
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงในตาราง 19 
 
ตาราง 19 คะแนนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ผลต่างของคะแนนสอบ (�̅�) ของกลุ่มตัวอย่าง (N=40)  

คนที่ 
คะแนน (80 คะแนน) 

ผลต่าง (�̅�) คนที ่
คะแนน (80 คะแนน) 

ผลต่าง (�̅�) 
ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 51 72 21 21 67 79 12 

2 48 68 20 22 62 74 12 
3 54 75 21 23 58 64 6 
4 45 64 19 24 57 72 15 
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ตาราง 19 คะแนนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ผลต่างของคะแนนสอบ (�̅�) ของกลุ่มตัวอย่าง (N=40) (ต่อ) 

คนที่ 
คะแนน (80 คะแนน) 

ผลต่าง (�̅�) คนที ่
คะแนน (80 คะแนน) 

ผลต่าง (�̅�) 
ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

5 50 66 16 25 47 58 11 
6 46 64 18 26 51 66 15 
7 54 72 18 27 56 64 8 

8 44 61 17 28 48 62 14 
9 41 67 26 29 55 67 12 
10 53 74 21 30 49 66 17 

11 48 67 19 31 51 74 23 
12 50 59 9 32 48 69 21 
13 53 70 17 33 47 62 15 

14 57 67 10 34 50 71 21 
15 38 55 17 35 41 57 16 
16 45 60 15 36 45 60 15 

17 50 58 8 37 39 58 19 
18 53 67 14 38 45 72 27 
19 48 73 25 39 45 66 21 

20 49 59 10 40 50 59 9 
 

 จากตาราง 19 พบว่า คะแนนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 40 คน มีคะแนนสูงขึ้นหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เมื่อวิเคราะห์คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน มีคะแนนเต็ม     
80 คะแนน พบว่า การทดสอบก่อนเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีทำคะแนนสูงสุด เท่ากับ 67 คะแนน คะแนน
ต่ำสุด เท่ากับ 38 คะแนน สำหรับคะแนนสูงสุดของการทดสอบหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีทำคะแนน
สูงสุด เท่ากับ 79 คะแนน และคะแนนต่ำสุด เท่ากับ 55 คะแนน เมื่อวิเคราะห์ค่าผลต่างของคะแนน 
(�̅�) จากการทดสอบก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะ     
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร พบว่า ค่าผลต่างของคะแนนสูงสุด เท่ากับ 27 คะแนน และ     
ค่าผลต่างของคะแนนต่ำสุด เท่ากับ 6 คะแนน  
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 2. ผู้วิจัยนำคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร    
ก่อนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน มาเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ     
เพื่อการส่ือสาร และทดสอบด้วยสถิติ t-test แบบจับคู่ (Paired-samples t-test) ผลการวิเคราะห์
แสดงในตาราง 20 
 
ตาราง 20 เปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
การทดสอบ คะแนนเต็ม �̅� S.D. �̅� t df Sig 

ก่อนเรียน 80 49.70 5.90 
16.25 19.926** 39 .000 

หลังเรียน 80 65.95 5.95 
** p ≤ .01 

  
  จากตาราง 20 พบว่า ค่าเฉล่ียทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 40 คน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  โดยมี
ค่าเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากับ 49.70 (S.D. = 5.90) และมีคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 65.95 (S.D. = 5.95) 
จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบท้ังสองครั้ง มีค่าผลต่างของคะแนน 
(�̅�) เท่ากับ 16.25 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง โดยการ
พิจารณาค่าทดสอบ t ท่ีได้จากการคำนวณ มีค่าเท่ากับ 19.926 (p ≤ .01) ดังนั้น ทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน สูงกว่า    
ก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัยข้อท่ี 2 
  
ตอนที่  3 เพื่ อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่  3 เพื่ อศึกษาความพึ งพอใจของนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
 ผู้วิ จัยกำหนดให้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน ทำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อ        
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ในด้าน
เนื้อหา กระบวนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล และประโยชน์ท่ีได้รับ 
จำนวน 35 ข้อ หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ท้ัง 4 บทเรียน จากนั้นนำข้อมูล     
ท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำไปแปลความหมายค่าระดับ ตามเกณฑ์     
ท่ีกำหนดไว้ ผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 21 
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ตาราง 21 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ลำดับ และแปลผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน  

ข้อ ข้อความ บทท่ี 1 2 3 4 �̅� ลำดับ แปลผล 

 
1. 

ด้านเนื้อหา  
เน้ือหามีความเหมาะสมกับนักเรียน 

�̅� 4.18 4.03 4.43 4.58 4.31 
4 มาก 

S.D. 0.71 0.77 0.71 0.59 0.70 

2. ปริมาณเน้ือหาเหมาะสมกับเวลาเรียน 
�̅� 3.90 3.58 3.48 3.53 3.62 

5 มาก 
S.D. 0.78 0.68 0.68 0.75 0.72 

3. 
เน้ือหาที่ได้เรียนมีความเก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน 

�̅� 4.60 4.23 3.80 4.68 4.33 
3 มาก 

S.D. 0.50 0.86 0.65 0.53 0.64 

4. 
เน้ือหาที่ได้เรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้
ภาษาอังกฤษในการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 

�̅� 4.85 4.60 4.58 4.65 4.67 
1 มากที่สุด 

S.D. 0.36 0.55 0.55 0.53 0.50 

5. เน้ือหามีการเรียงลำดับจากง่ายไปยาก 
�̅� 4.78 4.13 4.40 4.58 4.47 

2 มาก 
S.D. 0.42 0.79 0.74 0.64 0.65 

ค่าเฉลี่ยรวม 
ด้านเนื้อหา  

�̅� 4.46 4.11 4.14 4.40 4.28 
4 มาก 

S.D. 0.55 0.73 0.67 0.61 0.64 

 
6. 

ด้านกระบวนการสอน  

มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
�̅� 4.65 4.60 4.78 4.80 4.71 

6 มากที่สุด 
S.D. 0.48 0.50 0.42 0.41 0.45 

7. 
กิจกรรมที่นำมาใช้ในงานปฏิบัติ เป็นเร่ืองที่นักเรียน
สนใจ มีความหลากหลายและสอดคล้องกับปัจจุบัน 

�̅� 4.33 4.20 4.00 4.48 4.25 
11 มาก 

S.D. 0.73 0.72 0.82 0.75 0.76 

8. 
การเรียนโดยใช้งานปฏิบัติทำให้นักเรียนเกิด
ความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน 

�̅� 4.33 4.08 4.53 4.55 4.37 
8 มาก 

S.D. 0.66 0.76 0.68 0.64 0.69 

9. 
การเรียนรู้จากตัวอย่างช่วยให้นักเรียน
ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น 

�̅� 4.53 3.63 4.38 4.65 4.30 
10 มาก 

S.D. 0.64 0.90 0.63 0.62 0.70 

10. 
งานที่ปฏิบัติส่งเสริมให้นักเรียนมีการวาง
แผนการทำงาน 

�̅� 4.58 4.55 4.78 4.80 4.68 
7 มากที่สุด 

S.D. 0.50 0.50 0.42 0.41 0.46 

11. 
การเรียนรู้จากงานปฏิบัติทำให้นักเรียนต้อง
แสวงหาข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการทำงาน 

�̅� 4.70 4.85 4.65 4.85 4.76 
2 มากที่สุด 

S.D. 0.46 0.36 0.48 0.36 0.42 

12. 
นักเรียนมีโอกาสในการเขียนภาษาอังกฤษ
มากขึ้น 

�̅� 4.93 4.75 4.78 4.80 4.82 
1 มากที่สุด 

S.D. 0.27 0.49 0.42 0.46 0.41 

13. 
นักเรียนเป็นผู้ใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน
ต่างๆ มากกว่าครผูู้สอน 

�̅� 4.73 4.60 4.73 4.80 4.72 
5 มากที่สุด 

S.D. 0.45 0.55 0.45 0.46 0.48 

14. 
ครูเป็นเพียงผู้ช่วยในการทำงานปฏิบัติเท่าน้ัน 
ส่วนใหญ่นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

�̅� 4.80 4.78 4.63 4.78 4.75 
3 มากที่สุด 

S.D. 0.46 0.48 0.54 0.42 0.48 
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ตาราง 21 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลำดับ และแปลผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (ต่อ) 

ข้อ ข้อความ บทท่ี 1 2 3 4 �̅� ลำดับ แปลผล 

15. 
นักเรียนมีโอกาสในการเตรียมความพร้อม
ก่อนรายงานหน้าชั้นเรียน 

�̅� 4.03 3.53 3.70 3.88 3.79 
16 มาก 

S.D. 0.70 0.82 0.76 0.65 0.73 

16. 
การรายงานหน้าชั้นเรียนทำให้นักเรียนได้
เกิดการเรียนรู้ 

�̅� 4.35 4.05 4.30 3.95 4.16 
14 มาก 

S.D. 0.62 0.71 0.82 0.78 0.73 

17. 
การรายงานหน้าชั้นเรียนทำให้นักเรียนมี
ความมั่นใจ 

�̅� 4.05 3.80 3.90 3.85 3.90 
15 มาก 

S.D. 0.71 0.72 0.78 0.80 0.75 

18. 
นักเรียนชอบเรียนโดยเริ่มจากเน้ือหา
ความหมายก่อนการเรียนไวยากรณ์ 

�̅� 4.40 4.28 3.95 4.18 4.20 
12 มาก 

S.D. 0.59 0.72 0.85 0.75 0.73 

19. 
งานที่นักเรียนปฏิบัติสอดคล้องกับเน้ือหา
บทเรียน 

�̅� 4.65 4.60 4.83 4.85 4.73 
4 มากที่สุด 

S.D. 0.53 0.50 0.38 0.43 0.46 

20. 
นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
เขียนของตนเองและเพ่ือน 

�̅� 4.38 4.08 4.25 4.70 4.35 
9 มาก 

S.D. 0.59 0.80 0.67 0.46 0.63 

21. 
กระบวนการเรียนการสอน มีขั้นตอนครบถ้วน 
เหมาะสมและสอดคล้องต่อเน่ืองกัน 

�̅� 4.33 4.13 4.03 4.18 4.17 
13 มาก 

S.D. 0.73 0.79 0.77 0.90 0.80 

ค่าเฉลี่ยรวม 
ด้านกระบวนการสอน 

�̅� 4.49 4.28 4.39 4.51 4.42 
3 มาก 

S.D. 0.57 0.65 0.62 0.58 0.60 

 
22. 

ด้านสื่อการเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 

�̅� 4.20 3.98 4.20 4.20 4.15 
3 มาก 

S.D. 0.52 0.70 0.52 0.52 0.57 

23. 
สื่อการเรียนการสอนง่ายต่อการทำความ
เข้าใจ 

�̅� 4.03 3.75 3.90 3.93 3.90 
5 มาก 

S.D. 0.77 0.78 0.67 0.69 0.73 

24. สื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัย 
�̅� 4.18 4.03 4.05 4.18 4.11 

4 มาก 
S.D. 0.59 0.66 0.64 0.59 0.62 

25. 
สื่อการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้มากย่ิงขึ้น 

�̅� 4.58 4.68 4.35 4.65 4.57 
1 มากที่สุด 

S.D. 0.50 0.47 0.58 0.48 0.51 

26. 
มีสื่อหรือตัวอย่างที่ดีที่สามารถส่งเสริม
นักเรียนปฏิบัติภาระงานได้ 

�̅� 4.50 4.05 4.15 4.20 4.23 
2 มาก 

S.D. 0.55 0.85 0.80 0.72 0.73 

ค่าเฉลี่ยรวม 
ด้านสื่อการเรียนการสอน 

�̅� 4.30 4.10 4.13 4.23 4.19 
5 มาก 

S.D. 0.59 0.69 0.64 0.60 0.63 
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ตาราง 21 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลำดับ และแปลผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (ต่อ) 
ข้อ ข้อความ บทท่ี 1 2 3 4 �̅� ลำดับ แปลผล 

 

27. 

ด้านการวัดและประเมินผล 

มีหัวข้อของการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 

�̅� 4.75 4.85 4.83 4.85 4.82 
1 มากที่สุด 

S.D. 0.44 0.36 0.38 0.36 0.39 

28. 
การวัดและประเมินผลมีความน่าเชื่อถือ 

ถูกต้อง แม่นยำ 

�̅� 4.48 4.13 4.38 4.63 4.41 
4 มาก 

S.D. 0.55 0.82 0.54 0.54 0.61 

29. 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ

ภาระงานที่นักเรียนได้ปฏิบัติ 

�̅� 4.63 4.55 4.53 4.63 4.59 
2 มากที่สุด 

S.D. 0.54 0.55 0.55 0.54 0.55 

30. 
การวัดและประเมินผลทำให้นักเรียนทราบ

ข้อบกพร่องของตนเอง 

�̅� 4.75 4.75 4.43 4.40 4.58 
3 มากที่สุด 

S.D. 0.44 0.44 0.68 0.74 0.58 

ค่าเฉลี่ยรวม 

ด้านการวัดและประเมินผล 

�̅� 4.65 4.57 4.54 4.63 4.60 
1 มากท่ีสุด 

S.D. 0.49 0.54 0.54 0.55 0.53 

 

31. 

ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 

นักเรียนชอบการเรียนที่ได้ลงมือปฏิบัติงาน 

�̅� 4.35 3.75 3.85 4.25 4.05 
5 มาก 

S.D. 0.53 0.87 0.80 0.49 0.67 

32. 
นักเรียนได้ประสบการณ์จากการทำงาน

ปฏิบัติด้วยตนเอง 

�̅� 4.68 4.78 4.75 4.70 4.73 
1 มากที่สุด 

S.D. 0.47 0.42 0.44 0.46 0.45 

33. 
นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้

ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

�̅� 4.65 4.55 4.43 4.68 4.58 
3 มากที่สุด 

S.D. 0.53 0.50 0.75 0.53 0.58 

34. นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน 
�̅� 4.43 4.28 4.45 4.20 4.34 

4 มาก 
S.D. 0.50 0.55 0.50 0.72 0.57 

35. 
นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในการเขียน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมากขึ้น 

�̅� 4.65 4.75 4.65 4.55 4.65 
2 มากที่สุด 

S.D. 0.48 0.44 0.48 0.50 0.48 

ค่าเฉลี่ยรวม 

ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 

�̅� 4.55 4.42 4.43 4.48 4.47 
2 มาก 

S.D. 0.50 0.56 0.59 0.54 0.55 

ค่าเฉลี่ยรวม 
�̅� 4.49 4.30 4.33 4.45 4.39 

มาก 
S.D. 0.54 0.63 0.61 0.57 0.59 

 

 จากตาราง 21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน

เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารรวมท้ัง 4 บทเรียน อยู่ในระดับ มาก (X = 4.39, 

S.D. = 0.59) จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้     

แบบเน้นภาระงานรายบทเรียน พบว่า บทเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ บทเรียนท่ี 1 เรื่อง การเขียน

จดหมายอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Letter) ( X = 4.49, S.D. = 0.54) บทเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียเป็น

ลำดับท่ีสอง ได้แก่ บทเรียนท่ี 4 เรื่อง การเขียนจดหมายทางการสำหรับสมัครศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
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(Formal Letter of University Application) (X = 4.45, S.D. = 0.57) ลำดับท่ีสาม ได้แก่ บทเรียนท่ี 3 

เรื่อง การเขียนโฆษณา (Writing Advertisement) ( X = 4.33, S.D. = 0.61) และลำดับสุดท้าย 

ได้แก่ บทเรียนท่ี 2 เรื่อง การเขียนบรรยายสถานท่ี (Description of Place) (X = 4.30, S.D. = 0.63) 

 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน      
ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านกระบวนการสอน ด้านส่ือการเรียนการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านการวัด
และประเมินผล ( X = 4.60, S.D. = 0.53) ลำดับต่อมา ได้แก่ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ( X = 4.47,    
S.D. = 0.55) ลำดับท่ีสาม ได้แก่ ด้านกระบวนการสอน ( X  = 4.42, S.D. = 0.60) ลำดับท่ีส่ี ได้แก่      
ด้านเนื้อหา (X  = 4.28, S.D. = 0.64) และลำดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านส่ือการเรียนการสอน (X  = 4.19, 
S.D. = 0.63) สำหรับผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจแยกตามรายข้อของแต่ละด้าน ท้ัง 5 ด้าน          
มีรายละเอียด ดังนี้  
  1. ด้านเนื้อหา (ข้อท่ี 1 - 5) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ได้แก่ ข้อท่ี 4.
เนื้อหาท่ีได้เรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนเพื่อการส่ือสาร (X  = 4.67, S.D. = 0.50) 
ลำดับท่ีสอง ได้แก่ ข้อท่ี 5. เนื้อหามีการเรียงลำดับจากง่ายไปยาก (X  = 4.47, S.D. = 0.65) ลำดับสาม 
ได้แก่ ข้อท่ี 3. เนื้อหาท่ีได้เรียนมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน (X  = 4.33, S.D. = 0.64) สำหรับ     
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ ข้อท่ี 2 ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลา (X  = 3.62, S.D. = 0.72)  
 2. ด้านกระบวนการสอน (ข้อท่ี 6 - 21) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  
ได้แก่ ข้อท่ี 12. นักเรียนมีโอกาสในการเขียนภาษาอังกฤษมากขึ้น ( X  = 4.82, S.D. = 0.41) ลำดับท่ี
สอง ได้แก่ ข้อท่ี 11. การเรียนรู้จากงานปฏิบัติทำให้นักเรียนต้องแสวงหาข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการ
ทำงาน ( X  = 4.76, S.D. = 0.42) ลำดับสาม ได้แก่ ข้อท่ี 14. ครูเป็นเพียงผู้ช่วยในการทำงานปฏิบัติ
เท่านั้น ส่วนใหญ่นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ( X  = 4.75, S.D. = 0.48) สำหรับข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดในด้านกระบวนการสอน ได้แก่ ข้อท่ี 15. นักเรียนมีโอกาสในการเตรียมความพร้อม
ก่อนรายงานหน้าช้ันเรียน ( X  = 3.79, S.D. = 0.73)  
 3. ด้านส่ือการเรียนการสอน (ข้อท่ี 22 - 26) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
ได้แก่ ข้อท่ี 25. ส่ือการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น (X  = 4.57, S.D. = 0.51) 
ลำดับท่ีสอง ได้แก่ ข้อท่ี 26. มี ส่ือหรือตัวอย่างท่ีดีท่ีสามารถส่งเสริมนักเรียนปฏิบัติภาระงาน           
ได้ ( X  = 4.23, S.D. = 0.73) ลำดับท่ีสาม ได้แก่ ข้อท่ี 22. ส่ือการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ           
( X  = 4.15, S.D. = 0.57) และลำดับสุดท้าย ได้แก่ ข้อท่ี 23. ส่ือการเรียนการสอนง่ายต่อการทำ
ความเข้าใจ ( X  = 3.90, S.D. = 0.73)  
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 4. ด้านการวัดและประเมินผล (ข้อท่ี 27 - 30) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุด ได้แก่ ข้อท่ี 27. มีหัวข้อของการวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน (X  = 4.82, S.D. = 0.39) ลำดับท่ีสอง 
ได้แก่ ข้อท่ี 29. เกณฑ์การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับภาระงานท่ีนักเรียนได้ปฏิบัติ ( X  = 4.59, 

S.D. = 0.55) ลำดับท่ีสาม ได้แก่ ข้อท่ี 30. การวัดและประเมินผลทำให้นักเรียนทราบข้อบกพร่องของ
ตนเอง ( X  = 4.58 , S.D. = 0.58) และข้อท่ีมี ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่  ข้อท่ี 28. การวัดและ

ประเมินผลมีความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง แม่นยำ ( X  = 4.41, S.D. = 0.61)  

 5. ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ (ข้อท่ี 31 - 35) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
ได้แก่ ข้อท่ี 32. นักเรียนได้ประสบการณ์จากการทำงานปฏิบัติด้วยตนเอง ( X  = 4.73, S.D. = 0.45) 

ลำดับท่ีสอง ได้แก่ ข้อท่ี 35. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
มากขึ้น ( X  = 4.65, S.D. = 0.48) ลำดับท่ีสาม ได้แก่ ข้อท่ี 33. นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้

ภาษาอังกฤษมากขึ้น  ( X  = 4.58 , S.D. = 0.58) และข้อท่ีมี ค่าเฉล่ียน้อยท่ี สุด ได้แก่  ข้อ ท่ี                
31. นักเรียนชอบการเรียนท่ีได้ลงมือปฏิบัติงาน ( X  = 4.05, S.D. = 0.67)  

 จากการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน

เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า        
การสอนเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเป็นการเรียนการสอนท่ีเกิดประโยชน์ ได้ฝึกและแสดง

ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ภาระงานท่ีครูให้นักเรียนปฏิบัตินั้นนักเรียน
สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นักเรียนสามารถเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การเขียนลงเว็บไซต์ หรือส่ือออนไลน์ ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างอธิบายเพิ่มเติม

ว่า ในการเขียนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน เนื่องจากมีเวลาจำกัด อาจทำให้การปฏิบัติภาระงานทำได้ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ อีกท้ังการเขียนภาษาอังกฤษ เป็นทักษะท่ีต้องใช้เวลาในการปฏิบัติ ดังนั้นจึงต้องใช้

เวลาในการเขียน รวมทั้งนักเรียนยังมีภาระงานในรายวิชาอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดในการปฏิบัติภาระ
งานด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความพึงพอใจต่อชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ      
เพื่อการส่ือสาร อยู่ในระดับ มาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัยข้อท่ี 3   
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอั งกฤษเพื่ อการส่ือสารของนั ก เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  6 เป็นการวิ จัยเชิงทดลอง  
(Experimental Design) รูปแบบ  One-group Pretest Posttest Design โดยมี วัตถุป ระสง ค์        
เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2520) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียน
ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 คน ใช้เทคนิคการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ          
เพื่อการส่ือสาร จำนวน 4 บทเรียนๆ ละ 2 ช่ัวโมง รวม 8 ช่ัวโมง โดย 4 บทเรียนนี้ ผู้วิจัยคัดเลือก   
จากความต้องการและความสนใจของนักเรียนจากการใช้แบบสำรวจความสนใจของนักเรียนก่อนการ
ออกแบบชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
จาก 20 กิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษ คัดเลือก 4 บทเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด แล้วนำมาจัดเรียงความ
ยากง่ายและเลือกให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน โดยในการออกแบบชุดการจัดการเรียนรู้แบบ

เน้นภาระงาน ยึดตามแนวคิดของ Willis (1996) ท่ีมีกระบวนการสอน 3 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นก่อนการ
ปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) และขั้นหลังปฏิบัติภาระงานหรือ    
ขั้นเน้นภาษา (Language Focus) สอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ีกำหนดไว้     
ผ่านการตรวจและแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ รวมถึงหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือกับกลุ่ม
ทดลองท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยครั้งท่ีหนึ่ง ทดลองกับนักเรียนรายบุคคล (One to one try-out and 
revised) จำนวน 3 คน ครอบคลุมนักเรียนกลุ่มเก่ง กลาง และอ่อน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
76.25/74.58 ดังแสดงในภาคผนวก ช จากนั้นดำเนินการทดลองครั้งท่ีสอง ทดลองกับนักเรียนกลุ่มย่อย 
(Small group try-out and revised) จำนวน 9 คน ครอบคลุมนักเรียนกลุ่มเก่ง กลาง และอ่อน 
กลุ่มละเท่าๆ กัน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.28/80.14 ดังแสดงในภาคผนวก ช จากนั้น 
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ดำเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 40 คน โดยผู้วิจัย
ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
จำนวน 4 บทเรียน ดำเนินการรวบรวมข้อมูลโดยการทดสอบนักเรียนจากการปฏิบัติภาระงานท้าย
บทเรียน นำมาหาค่าร้อยละ ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.11/82.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้     
คือ 80/80 

2. แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสำหรับวัดทักษะในการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยข้อสอบมี 2 ตอน ได้แก ่
   ตอนท่ี 1 เป็นข้อสอบชนิด 4 ตัวเลือก (Multiple Choices)  ให้เลือกตอบ 1 ตัวเลือก 
กำหนดการให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จำนวน 40 ข้อ 40 คะแนน           
มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.30 – 0.73 และค่าอำนาจจำแนก (r) ต้ังแต่ 0.30 ขึ้นไป และ     
ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.939 ดังแสดงในภาคผนวก ฉ 
   ตอนท่ี 2 เป็นข้อสอบอัตนัย โดยให้นักเรียนเขียนอนุเฉทเพื่อการส่ือสาร จำนวน     
1 ข้อ 40 คะแนน ใช้เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน  (Analytic Scoring Rubrics) จำแนกเป็น       
5 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา (Content) การเรียบเรียงเนื้อหา (Organization) คำศัพท์ (Vocabulary) 
ไวยากรณ์ (Grammar) และกลไกการเขียน (Mechanics) หาค่าความเช่ือมั่นของการตรวจให้คะแนน
ระหว่างผู้ตรวจท้ัง 2 คน (Inter-rater reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s correlation coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.725 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับสูง (Hinkle, et al., 
1998) ดังแสดงในภาคผนวก ฉ  
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยข้ันก่อนการทดลอง ผู้วิจัยนำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 12 คน ในการ
ทดลองรายบุคคล (One to one try-out and revised) และขั้นทดลองกลุ่มย่อย (Small group 
try-out and revised) โดยให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบสอบถามความพึงพอใจหลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ท้ัง 4 บทเรียน จากนั้นนำมาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์

แอลฟา (α – Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.933 (N = 12) ดังแสดง      
ในภาคผนวก ฏ 
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ระยะเวลาและวิธีดำเนินการทดลอง  
  การดำเนินการวิ จัยครั้งนี้  ผู้วิ จัยเป็น ผู้ดำเนินการวิจัยด้วยตนเอง ในภาคเรียน ท่ี  2               
ปีการศึกษา 2561 ใช้วลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง โดยมีการทดลองตามลำดับข้ันตอน ดังนี้ 
   1. ให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดทักษะ        
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จำนวน 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ข้อสอบชนิด 4 ตัวเลือก 
(Multiple Choices) ให้เลือกตอบ 1 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และตอนท่ี 2 ข้อสอบอัตนัย โดยให้
นักเรียนเขียนอนุเฉทเพื่อการส่ือสาร จำนวน 1 ข้อ   
   2. ผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร จำนวน 4 เรื่อง เรื่องละ 2 คาบเรียน รวมระยะเวลา 8 คาบเรียน โดยในทุกคาบเรียน
ให้นักเรียนปฏิบัติภาระงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท้ายบทเรียน เพื่อนำ
ผลคะแนนไปหาค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
  3. หลังจากท่ีผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน รวมถึงให้นักเรียนปฏิบัติภาระ
งานด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท้ายบทเรียน ผู้วิจัยให้นักเรียนทำแบบสอบถามความ
พึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารท้ายบทเรียน ท้ัง 4 บทเรียน  
  4. หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ครบท้ัง 4 บทเสร็จส้ิน ผู้วิจัยให้นักเรียนทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จำนวน 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนท่ี 1 ข้อสอบชนิด 4 ตัวเลือก (Multiple Choices) ให้เลือกตอบ 1 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ
ตอนท่ี 2 ข้อสอบอัตนัย โดยให้นักเรียนเขียนอนุเฉทเพื่อการส่ือสาร จำนวน 1 ข้อ   

5. นำคะแนนท่ีได้จากการท่ีนักเรียนปฏิบัติภาระงานท้ายบทเรียนและผลคะแนนของนักเรียน
จากแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่ อการส่ือสาร มาหาค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ           
เพื่อคำนวณหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เปรียบเทียบทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถิติ t-test รวมถึง
นำข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน     
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน นำมาแปลผลว่าเป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัยหรือไม่   
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สรุปผลการวิจัย  
 งานวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากการดำเนินการทดลองและ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย สามารถสรุปผลได้ดังนี้  
 1. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ     
เพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าประสิทธิภาพคือ 80.11/82.44 แสดงว่า       
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ คือ 80/80 
 2. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้น   

ภาระงาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 3. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะ   

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยรวมท้ัง 4 บทเรียน อยู่ในระดับมาก (X = 4.39, S.D. = 0.59) 
สำหรับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานในแต่ละบทเรียน 

พบว่า บทเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ บทเรียนท่ี 1 เรื่อง การเขียนจดหมายอย่างไม่เป็น

ทางการ ( X = 4.49, S.D. = 0.54) ลำดับท่ีสอง ได้แก่ บทเรียนท่ี 4 การเขียนจดหมายทางการ
สำหรับสมัครศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ( X = 4.45, S.D. = 0.57) ลำดับท่ีสาม ได้แก่ บทเรียนท่ี 3 เรื่อง 
การเขียนโฆษณา ( X = 4.33, S.D. = 0.61) และลำดับสุดท้าย ได้แก่ บทเรียนท่ี 2 เรื่อง การเขียน
บรรยายสถานท่ี ( X = 4.30, S.D. = 0.63) 
 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน         

ในแต่ละด้าน ท้ัง 5 ด้าน โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเรียงลำดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย ดังนี้       
1) ด้านการวัดและประเมินผล (X = 4.60, S.D. = 0.53) 2) ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ (X = 4.47, S.D. = 0.55) 
3) ด้านกระบวนการสอน ( X = 4.42, S.D. = 0.60) 4) ด้านเนื้อหา ( X = 4.28, S.D. = 0.64) และ 
5) ด้านส่ือการเรียนการสอน (X = 4.19, S.D. = 0.63) โดยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานในแต่ละด้าน สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

  3.1 ด้านเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก           
( X = 4.28, S.D. = 0.64) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ข้อท่ี 4. เนื้อหาท่ีได้เรียนส่งเสริมให้
นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนเพื่อการส่ือสาร (X = 4.67, S.D. = 0.50) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด ได้แก่ ข้อท่ี 2. ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลา ( X = 3.62, S.D. = 0.72) 
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   3.2 ด้านกระบวนการสอน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการสอน 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.60) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ ข้อท่ี 12. นักเรียนมี
โอกาสในการเขียนภาษาอังกฤษมากขึ้น ( X = 4.82, S.D. = 0.41) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด      
ในด้านกระบวนการสอน ได้แก่ ข้อท่ี 15. นักเรียนมีโอกาสในการเตรียมความพร้อมก่อนรายงานหน้า    
ช้ันเรียน ( X = 3.79, S.D. = 0.73)  
  3.3 ด้านส่ือการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อด้านส่ือการเรียน    
การสอนอยู่ในระดับมาก ( X = 4.19, S.D. = 0.63) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ ข้อท่ี 25. ส่ือการ
เรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น (X = 4.57, S.D. = 0.51) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย     
น้อยท่ีสุด ได้แก่ ข้อท่ี 23. ส่ือการเรียนการสอนง่ายต่อการทำความเข้าใจ ( X = 3.90, S.D. = 0.73)  
  3.4 ด้านการวัดและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อด้านการวัดและ
ประเมินผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.60, S.D. = 0.53) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ ข้อท่ี 27. 
มีหัวข้อของการวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน ( X = 4.82, S.D. = 0.39) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 
ได้แก่ ข้อท่ี 28. การวัดและประเมินผลมีความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง แม่นยำ ( X = 4.41, S.D. = 0.61) 
  3.5 ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อด้านประโยชน์ท่ีได้รับ    
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.55) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ ข้อท่ี 32. นักเรียนได้
ประสบการณ์จากการทำงานปฏิบัติด้วยตนเอง ( X = 4.73, S.D. = 0.45) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย          
น้อยท่ีสุด ได้แก่ ข้อท่ี 31. นักเรียนชอบการเรียนท่ีได้ลงมือปฏิบัติงาน ( X = 4.05, S.D. = 0.67) 
 
อภิปรายผล  
  งานวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากการดำเนินการทดลองและ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
 1. จากผลการวิจัยข้อท่ี 1 พบว่า ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.11/82.44 ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์ ท่ีกำหนดไว้ คือ 80/80 แสดงว่า การจัดการเรียนรู้             
แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้           
อาจเป็นผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
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  1.1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
ภาระงาน ได้ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารผ่านกระบวนการปฏิบัติภาระงานต่างๆ โดยยึดหลักการจัดการ
เรียนรู้ คือ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาท่ี
เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับ 
กฎเกณฑ์หรือหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษท่ีอาจเป็นอุปสรรคในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานของ Willis (2000) ท่ีกล่าวถึงหลักการสำคัญ    
ในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 4 ประการ คือ 1) ภาษาท่ีใช้ควรเป็นภาษาท่ีใช้จริงหรือ
ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน 2) ควรมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้หรือผลิตภาษาเพื่อการส่ือสาร 3) ภาระงาน
ต้องมีความน่าสนใจหรือกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษา และ 4) ผู้สอนควรมุ่ งเน้นกฎเกณฑ์    
ของภาษาให้เหมาะสม โดยกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษา ไม่เกิดความกังวลในการใช้ภาษา 
โดยหลังจากท่ีนักเรียนได้ใช้ภาษา ผู้สอนจึงค่อยแก้ไขหรือพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น และยังสอดคล้องกับ 
Frost (2004) ท่ีกล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน จะทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร นักเรียนมีความสนุกสนาน มีแรงจูงใจ มีความรู้สึกว่าการเรี ยนรู้ใน
รูปแบบดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีท้าทายสำหรับนักเรียน นักเรียนได้ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารอย่างเป็นธรรมชาติ 
พร้อมท้ังได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม รวมถึงนักเรียนได้ใช้ประสบการณ์
เดิมมาสู่บทเรียนใหม่ และพบว่าการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ส่งเสริม เพิ่มพูนความรู้ ความคิดให้กับ
นักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mcdonough and Wanpen (2007) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ผลของ
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานท่ีมีต่อนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง กลุ่มทดลอง
เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ีหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 35 คน ดำเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ       
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินภาระงาน แบบประเมินการจัดการเรียนรู้ การบันทึกการ
เรียนรู้ของนักเรียน การสังเกต สัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน   
ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร นักเรียนมีความมั่นใจ และส่งเสริม       
ให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
   1.2 การคัดเลือกเนื้อหาท่ีมีความเกี่ยวข้องและเหมาะสมกับนักเรียน เป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยให้นักเรียนเกิดเจตคติทางบวกต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
โดยในการเลือกเนื้อหาหรือการสร้างบทเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร    
ครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการสำรวจความต้องการและความสนใจของนักเรียนก่อนการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จากนั้น ผู้วิจัย
คัดเลือกบทเรียนท่ีนักเรียนสนใจมากท่ีสุด จำนวน 4 บทเรียน ได้แก่ บทเรียนท่ี 1 เรื่อง การเขียน
จดหมายอย่างไม่เป็นทางการ บทเรียนท่ี 2 เรื่อง การเขียนบรรยายสถานท่ี บทเรียนท่ี 3 เรื่อง        
การเขียนโฆษณา และ บทเรียนท่ี 4 เรื่อง การเขียนจดหมายทางการสำหรับสมัครศึกษาต่อ
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มหาวิทยาลัย ซึ่งท้ัง 4 บทเรียนนี้ จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อ       
การส่ือสารและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องตามแนวคิดของ Print (1993) 
Johnson and Morrow (1981) ท่ีกล่าวถึง การคัดเลือกเนื้อหา ควรคำนึงถึงวัยของนักเรียนด้วย 
รวมถึงความสำคัญของเนื้อหา ความถูกต้องของเนื้อหา มีความเกี่ยวข้องกับสังคมหรือชีวิตประจำวัน 
สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของนักเรียน และ Nunan (2001) ท่ีกล่าวว่า การจัดการ
เรียนรู้ท่ีดี ควรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน จะทำให้นักเรียน
ได้มีโอกาสใช้ภาษาในสถานการณ์จริง นักเรียนจะเกิดความรู้สึกท่ีดี มีแรงจูงใจ มีความกระตือรือร้น     
ท่ีจะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามข้ันตอนต่างๆ 
   1.3 มีการกำหนดวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ หรือการกำหนดพฤติกรรม
เป้าหมาย ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลอง
ท่ีเกิดขึ้น ดังท่ี Ellis (2003) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ผู้สอนจะต้องมีการ
ต้ังเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของแต่ละงานท่ีจะปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมี      
ทักษะ กระบวนการ และประสบการณ์ในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร สอดคล้องกับ
หลักการของกระทรวงศึกษาธิการ (2552) ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร        
ในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
  1.4 การกำหนดกิจกรรมการสอนเขียน คือ ผู้วิจัยเลือกกิจกรรมการสอนเขียนท่ีใช้ใน
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน คือ การเขียนแบบอิสระ (Free writing) เป็นแบบฝึกเขียนท่ี
นักเรียนมีอิสระเสรีในการเขียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิด จินตนาการอย่างกว้างขวาง 
โดยผู้สอนกำหนดหัวข้อเรื่อง หรือสถานการณ์ แล้วให้นักเรียนเขียนเรื่องราวตามความคิดหรือ
ประสบการณ์ของตนเอง ภายใต้หัวข้อท่ีกำหนด 4 หัวข้อ คือ การเขียนจดหมายอย่างไม่เป็นทางการ 
การเขียนบรรยายสถานท่ี การเขียนโฆษณา และการเขียนจดหมายทางการสำหรับสมัครศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย ในรูปแบบการเขียนอนุเฉท (Paragraph) เพื่อให้นักเรียนได้ผลิตภาษาด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร สอดคล้องกับ Rivers and Temperly (1978) Bowen and Marks 
(1994) และ Aboderin (1986) ท่ีได้กล่าวถึงกิจกรรมการสอนเขียนแบบอิสระ (Free writing)       
ว่าเป็นการเขียนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เขียนได้ใช้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในหลายๆด้านผสมผสานกัน 
นักเรียนจะมีอิสระในการเขียนมากกว่าการเขียนแบบควบคุม (Controlled writing) ทำให้นักเรียน   
ได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอย่างเต็มท่ี 
   1.5 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดและทฤษฎีของ Willis (1996) ซึ่งเป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยเริ่มต้น
จากการนำเข้าสู่บทเรียน (Pre-task) เป็นขั้นตอนของการเตรียมตัวนักเรียนก่อนปฏิบัติภาระงาน       
มีการให้ตัวป้อนเข้า (input) แก่นักเรียน มีการใช้ภาพ เสียง แนะนำคำศัพท์ สำนวน วลี ท่ีเป็น
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ประโยชน์ รวมถึงมีตัวอย่างงานท่ีช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึ้น จากนั้นจึงให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
ภาระงานในขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) จนกระท่ังไปสู่การวิเคราะห์ภาษา (Language focus) 
นักเรียนจะได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ทางภาษาจากภาระงานท่ีนักเรียนปฏิบัติจนเกิดเป็นทักษะและ
ประสบการณ์สำหรับไปพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของตนเอง การจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงาน จะเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ใช้ภาษาเป้าหมาย มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ      
เพื่อการส่ือสาร และรวมถึงนักเรียนยังได้เรียนรู้หลักภาษา กฎ ไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษอีกเช่นกัน 
สอดคล้องกับ Breen (1987) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน คือรูปแบบการเรียนภาษา
ท่ีมีโครงสร้าง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหาเฉพาะท่ีเหมาะสมกับนักเรียน มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติภาระงานอย่างเป็นขั้นตอน มีขอบเขตผลลัพธ์และมีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดการเรียนภาษา 
จากผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรณบดินทร์ 
ประสารทรัพย์ (2559) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับ     
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และทักษะการเขียน
เพื่อการส่ือสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้น    
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และ ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ
รูปแบบการสอน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ จำนวน 49 คน 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอนท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.03/76.39 แปลผลอยู่ในระดับดี 
และนักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และการเขียนเพื่อการส่ือสารสูงขึ้น
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รวมถึงนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ     
เชิงวิเคราะห์และทักษะการเขียนเพื่อการส่ือสาร และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bantis (2008)      
ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการสอนเขียนแบบเน้นภาระเพื่อพัฒนาความสามาถทางการเขียน
สำหรับนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย          
ครู 1 คนและนักเรียน Grade 8 จำนวน 10 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การสอนเขียน     
แบบเน้นภาระงาน (Task-based Writing Instruction) ผลการวิจัยพบว่า การสอนเขียนแบบเน้น
ภาระงานส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น และทำให้นักเรียนสนใจ
การเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 
   1.6 การใช้ส่ือการเรียนการสอน ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารของนักเรียน โดยผู้วิจัยใช้ส่ือในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ คือ การจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานจำนวน 4 บทเรียน ท่ีมีเนื้อหาและตัวอย่างท่ีช่วยให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้และนำไปใช้
ในการปฏิบัติภาระงานด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของตนเอง ดังท่ี Tomlinson 
(1998) กล่าวว่า ส่ือการเรียนการสอนนับว่ามีประโยชน์หลายด้าน เช่น สามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ช่วยให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ มีความเช่ือมั่นในการใช้ภาษา ทำให้
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นักเรียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนในประเด็นต่างๆ ดังท่ีปรากฏในส่ือการสอน นำเสนอภาษาท่ีใช้จริงต่อ
นักเรียน เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ รมินตรา วรงค์ปกรณ์ 
(2559) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การใช้ส่ือสภาพจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านของนักเรียน   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการใช้ส่ือสภาพจริง ศึกษาความสามารถในการเขียนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการใช้ส่ือสภาพจริง และศึกษาความสามารถในการอ่านและการเขียน
ระหว่างเรียนโดยใช้ส่ือสภาพจริงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 
จำนวน 24 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านก่อนและหลังเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนหลังเรียน 
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสภาพจริงมีความสามารถในการอ่าน      
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 22.83 มีความสามารถในการเขียนหลังการใช้ส่ือสภาพจริง 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และมีความสามารถในการอ่านและการเขียนระหว่างเรียนโดยภาพรวมอยู่
ในระดับดี  
   1.7 การวัดและประเมินผลเป็นองค์ประกอบท่ีมีความสำคัญท่ีช่วยให้นักเรียน      
เกิดการเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยการวัดและ
ประเมินผลในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน 
(Analytic scoring rubric) เพื่อช่วยให้การวัดและประเมินผลถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อค้นพบและพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียน ให้นักเรียนแต่ละคนได้ทราบจุดเด่น จุดด้อย
ในงานของตนเองเพื่อการพัฒนางานให้ดีขึ้น ดังท่ี สมศักดิ ์ภู่วิภาดาวรรธน์ (2554) กล่าวว่า การสร้าง
เกณฑ์การประเมินท่ีเหมาะสมจะช่วยให้นักเรียนสามารถตรวจสอบคุณลักษณะจากงานท่ีนั กเรียน
ปฏิบัติได้ เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพของผลงานนักเรียน และช่วยให้ครูเกิดความกระจ่างในการประเมิน
ช้ินงานและพัฒนาช้ินงานของนักเรียน 
  2. ผลการวิจัยข้อท่ี 2 พบว่า ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหลัง เรียนด้วย     
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01     
ท้ังนี้ อาจเป็นผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
    2.1 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ท่ีมีการฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ     
เมื่อนักเรียนได้เรียนในแต่ละบทเรียนรวมถึงการได้ปฏิบัติภาระงานท่ีมีความใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน
ผ่านชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานท้ัง 4 บทเรียนได้แก่ ได้แก่ บทเรียนท่ี 1 การเขียน
จดหมายไม่เป็นทางการ บทเรียนท่ี 2 การเขียนบรรยายสถานท่ี บทเรียนท่ี 3 การเขียนโฆษณา และ
บทเรียนท่ี 4 การเขียนจดหมายทางการสำหรับสมัครศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ทำให้นักเรียนได้รับ
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ความรู้และประสบการณ์ในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่ อการส่ือสาร ซึ่ งสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ เช่น การเขียนภาษาอังกฤษในการสอบ การเรียนต่อมหาวิทยาลัย      
การส่ือสารผ่านระบบออนไลน์ การเขียน พิมพ์  ข้อความ หรือบทความผ่านส่ือต่างๆ เป็นต้น 
นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานจะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษา       
มากยิ่งขึ้น ดังท่ี Andon and Eckerth (2009) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงส่งเสริมทักษะการทำงาน ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารอันเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนในการนำไปใช้ในชีวิตจริงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฐทยา นวไตรลาภ (2555) ท่ีได้ทำการศึกษา ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติท่ีมีต่อ
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ั นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 พบว่านักเรียนมี
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษหลังจากได้รับการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติ (ภาระงาน) สูงขึ้น
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีค่าเฉล่ียร้อยละ 84.75   
   2.2 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานมีกระบวนการและขั้นตอน ท่ีเหมาะสม 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอย่างเป็นธรรมชาติ 
โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในชีวิตให้มากท่ีสุด มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาทักษะการคิด จัดกิจกรรมมุ่งเน้นเพื่อการส่ือสาร โดยมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นก่อนการปฏิบัติ
ภาระงาน (Pre-task) ผู้สอนจะมีการกำหนดกิจกรรมและภาระงาน โดยให้ผู้เรียนได้มีการวางแผนและ
ปฏิบัติภาระงาน จากนั้นในขั้นขณะปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) ผู้เรียนจะได้แสดงความสามารถ 
ส่ิงท่ีสำคัญในขั้นนี้คือการท่ีครูเป็นผู้ช่วยเหลือขณะท่ีผู้เรียนปฏิบัติงานและสังเกตว่าผู้เรียนปฏิบัติงาน
อย่างไร มีกระบวนการทำงานอย่างไรเพื่อให้สำเร็จดังท่ีต้ังจุดมุ่งหมายไว้ และเป็นไปตามเวลาท่ีกำหนด
หรือไม่ ผู้เรียนจะได้นำเสนอผลงานจากการรายงานหน้าช้ันเรียน จากนั้นในขั้นหลังการปฏิบัติ     
ภาระงาน หรือขั้นเน้นภาษา (Language focus) คือการทบทวนช้ินงานของแต่ละบุคคลและสะท้อน
บทเรียนว่าผู้เรียนยังขาดส่ิงใด จะต้องแก้ไขงานในจุดใดบ้าง ส่ิงสำคัญคือการเลือกกิจกรรมจะต้องมี
ความเกี่ยวข้องกับผู้เรียน หรือเลือกบทเรียนท่ีผู้เรียนอาจมีประสบการณ์หรือมีพื้นฐานในเรื่องนั้นแล้ว
จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นโดยให้ความสำคัญของพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาท่ีต้องได้รับการพัฒนา โดยเน้นว่าผู้เรียนต้องปฏิบัติภาระงานในรูปแบบของการส่ือสารเพื่อให้
เกิดเป็นพฤติกรรมท่ีมีการใช้ภาษาอย่างอัตโนมัติ (Declarative Knowledge) แทนการเรียนรูปแบบ
ภาษาท่ีกำหนด ผู้เรียนได้ปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนภาษาท่ีเน้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาเป้าหมาย       
ในบริบทของการส่ือสารท่ีเรียกว่า มุ่งท่ีภาระงาน (Focused Task) แตกต่างจากแบบฝึกท่ีเรียกว่า 
ไวยากรณ์ตามสถานการณ์ (Situation Grammar) เพราะไม่ได้เน้นให้ผู้เรียนมุ่งเรียนรู้ ท่ีรูปแบบ      
ของภาษาท่ีกำหนดในลักษณะของการฝึกฝนหรือเรียนรู้รูปแบบทางภาษาด้วยตนเองขณะปฏิบัติ     
ภาระงาน เกิดการคิด การเปรียบเทียบและเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางภาษา ทำให้สามารถส่ือสารได้อย่าง    
มีประสิทธิภาพ ดังท่ี Willis (1996) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน จะเป็นการฝึกให้
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นักเรียนได้ใช้ภาษาเป้าหมาย มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
จะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาเพื่อการ
ส่ือสารจนเกิดเป็นทักษะเฉพาะตนผ่านกระบวนการปฏิบัติภาระงานหรือกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียน
ผลิตภาษาเพื่อการส่ือสาร รวมถึงได้เรียนรู้หลักภาษาในด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ และสำนวน ดังนั้น    
การเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน ไม่เพียงแต่จะสามารถพัฒนาทักษะการเขียน แต่นักเรียนยังได้
พัฒนาทักษะการคิด การวางแผน การส่ือสาร และความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
และจากผลการวิจัยในครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Valli and Priya (2016) ได้ทำการศึกษาเรื่อง 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย     
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษท่ีดีขึ้น รวมถึงอธิบายได้ว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงานนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีสอนแบบด้ังเดิม (Traditional method)     
โดยในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานนั้น นักเรียนได้ปฏิบัติงานท่ีคุ้นเคยและรู้สึกสนุกในการ
ปฏิบัติงาน อีกท้ัง Sari, et al. (2017) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
เพื่อพัฒนาทักษะเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย 
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 60 คน ในประเทศอินโดนีเซีย แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยใช้รูปแบบงานวิจัยแบบ two group comparison posttest only design      
ผลการศึกษาพบว่าคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนมี
ความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  3. ผลการวิจัยข้อท่ี 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ         
เน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร อยู่ในระดับมาก ( X = 4.39, 
S.D. = 0.59) เมื่อเรียงลำดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน   
รายด้านจากมากท่ี สุดไปน้อยท่ี สุด ได้แก่  1) ด้านการวัดและประเมินผล (X = 4.60, S.D. = 0.53)             
2) ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ (X = 4.47, S.D. = 0.55) 3) ด้านกระบวนการสอน (X  = 4.42, S.D. = 0.60)    
4) ด้านเนื้อหา (X  = 4.28, S.D. = 0.64) และ 5) ด้านส่ือการเรียนการสอน (X  = 4.19, S.D. = 0.63) 
ท้ังนี้เนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
   3.1 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับ       
มากท่ีสุด ( X = 4.60, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ มีหัวข้อของการวัด
และประเมินผลท่ีชัดเจน ( X  = 4.82, S.D. = 0.39) ท้ังนี้เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างสามารถอธิบายถึง
หลักเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลครั้งนี้ โดยจะให้ความสำคัญกับเนื้อหา  (Content) มากท่ีสุด     
ถัดมาคือด้านการจัดการ (Organization) เนื่องจากผู้สอนจะเน้นย้ำกับกลุ่มตัวอย่างเสมอว่า ในการ
เขียนทุกครั้ง จะต้องมีการกำหนดประเด็นสำคัญท่ีต้องการจะเขียน อาจจะเขียนเป็นคำสำคัญก่อน 
เพื่อให้สามารถจัดลำดับเนื้อหา หรือจัดลำดับความสำคัญได้อย่างเหมาะสม ในการเขียน ผู้เขียนยัง    
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ไม่ต้องกังวลกับหลักไวยากรณ์หรือกฎเกณฑ์ใดๆ เพราะหากกังวลจะทำให้ไม่สามารถผลิตภาษา
ออกมาได้ ดังท่ี Johnson and Morrow (1981) กล่าวว่า การเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร
ผู้สอนควรให้ความสำคัญกับการใช้ภาษามากกว่าวิธีใช้ภาษา ให้ความสำคัญในเรื่องความคล่องแคล่ว
ในการใช้ภาษาเป็นอันดับแรก และเน้นการใช้ภาษาตามสถานการณ์ (Function) มากกว่าการใช้
รูปแบบ (Form) หรือกฎทางไวยากรณ์ (Accuracy)อีกสามประการต่อมาคือ ไวยากรณ์ (Grammar) 
คำศัพท์ (Vocabulary) และ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน (Mechanic) ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างจะให้
ความสำคัญกับงานเขียนท่ีมีเนื้อหาท่ีสมบูรณ์ตามท่ีต้องการ สอดคล้องตามแนวคิดของ Jacobs, et al. 
(1981) Heaton (1990) และ Hughey, et al. (1983) ท่ีได้อธิบายและกำหนดรูปแบบการประเมิน
แบบแยกส่วน (Analytic scoring) ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนผลิตภาษาในด้านเนื้อหาให้มากท่ีสุด ครบถ้วน 
และเป็นไปตามเป้าหมายของการส่ือสาร จากนั้นจึงค่อยพิจารณาในด้านการจัดการ คำศัพท์ 
กฎไวยากรณ์ และ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนตามลำดับ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ การวัด
และประเมินผลมีความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง แม่นยำ ( X  = 4.41, S.D. = 0.61) อาจเนื่องมาจาก     
กลุ่มตัวอย่างมีความกังวลในการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องมีการวัดและประเมินผลท่ี
ชัดเจน มีหลักเกณฑ์และรายละเอียด สามารถอธิบายกับนักเรียนให้เกิดความเข้าใจได้ ดังท่ี เอกรินทร์ 
ส่ีมหาศาล และ สุปรารถนา ยุกตะนันท์ (2546) ได้กล่าวถึงลักษณะการประเมินจากการปฏิบัติ 
(Performance assessment) คือ ภาระงาน (Task) หรือกิจกรรมท่ีจะให้นักเรียนได้ปฏิบัติจะต้องมี
ความชัดเจน มีเป้าหมาย และรวมถึงจะต้องมีเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) ท่ีสอดคล้องกับภาระงาน และ
สอดคล้องกับ Wiggins (1998) ท่ีกล่าวว่า การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance assessment) 
หรือการประเมินในสถานการณ์จริง (Real world) เป็นการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน             
ท่ีแสดงออก โดยผู้สอนเป็นผู้ออกแบบหรือกำหนดพฤติกรรมเป้าหมาย โดยลักษณะงานท่ีนักเรียน
ปฏิบัติควรเป็นงานท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริง ท่ีใช้วัดความรู้และความสามารถจริง นักเรียนจะต้องลงมือ
ปฏิบัติภาระงานโดยใช้ทักษะการคิดท่ีมากกว่าการท่องจำ หลังการปฏิบัติภาระงาน นักเรียนจะทราบ
ถึงจุดเด่น จุดด้อย ข้อผิดพลาดในงานเขียนของตนเอง รวมถึ งได้รับคำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์         
เพื่อนำไปปรับปรุงผลงานของตนเองในครั้งต่อไปให้ ดีขึ้น ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
  3.2 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์ท่ีได้รับอยู่ในระดับมาก (X = 4.47, 
S.D. = 0.55) โดยนักเรียนได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติภาระงานด้วยตนเอง ซึ่งการสอนแบบเน้น      
ภาระงานเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จนเกิดเป็นทักษะหรือประสบการณ์  โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด ได้แก่ นักเรียนได้ประสบการณ์จากการทำงานปฏิบัติด้วยตนเอง ( X  = 4.73, S.D. = 0.45)  
สอดคล้องกับ Williams and Burden (1997) กล่าวว่า การปฏิบัติภาระงานจะทำให้นักเรียนได้
เรียนรู้ภาษาและกระบวนการทางภาษา และ Segalowitz (2003) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้        
แบบเน้นภาระงานจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีดีขึ้น การใช้ภาษาอังกฤษ
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เพื่อการส่ือสารมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น นักเรียนมีความมั่นใจ สำหรับข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 
ได้แก่  นักเรียนชอบการ เรียน ท่ีได้ลงมือปฏิบั ติงาน ( X  = 4.05 , S.D. = 0.67) อาจเนื่องมา
ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนแตกต่างกัน ในการ
ปฏิบัติภาระงาน นักเรียนต้องใช้เวลาในการคิด วางแผน ศึกษา สืบค้นข้อมูลต่างๆ ก่อนการปฏิบัติ
ภาระงาน ทำให้บางครั้งนักเรียนอาจเกิดความท้อแท้ หรือเบ่ือหน่ายในการปฏิบัติภาระงาน รวมถึง
นักเรียนจะต้องปฏิบัติภาระงานในรายวิชาอื่นๆ ด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับ Ganta (2015) ท่ีกล่าวถึง 
ส่ิงท่ีควรคำนึงถึงในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน คือ ความสามารถของนักเรียน เนื่องจาก
นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกัน หากนัก เรียนมีข้อบกพร่องทางด้านภาษา 
(Linguistic deficiency) อาจส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติภาระงาน ทำให้เป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบัติภาระงาน เมื่อนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติภาระงานได้ จะส่งผลให้นักเรียนขาดแรงจูงใจและขาด
ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งแตกต่างจากนักเรียนท่ีมีความสามารถทางด้านภาษา นักเรียนจะ
สามารถถ่ายทอดหรือปฏิบัติภาระงานได้อย่างเข้าใจ 
  3.3 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการสอนอยู่ในระดับมาก (X  = 4.42, 
S.D. = 0.60) 4) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ นักเรียนมีโอกาสในการเขียนภาษาอังกฤษมากขึ้น     
( X  = 4.82 , S.D. = 0.41) ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน        
ดังท่ี Andon and Eckerth (2009) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษท่ีเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตจริง และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดใน
ด้านกระบวนการสอน ได้แก่ นักเรียนมีโอกาสในการเตรียมความพร้อมก่อนรายงานหน้าช้ันเรียน            
( X  = 3.79, S.D. = 0.73) โดยจากกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ในขั้นนำเสนอ 
(Report) ท้ังนี้ เนื่องมาจากในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้งมีเวลาจำกัด ทำให้นักเรียนมีเวลา        
ไม่เพียงพอในการเตรียมความพร้อมก่อนการรายงานหน้าช้ันเรียน  
   3.4 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.28 ,      
S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ เนื้อหาท่ีได้เรียนส่งเสริมให้
นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนเพื่อการส่ือสาร (X  = 4.67, S.D. = 0.50) ดังท่ี Ellis (2003) 
กล่าวว่าการปฏิบัติภาระงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน จะเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ ปริมาณเนื้อหา
เหมาะสมกับเวลา ( X  = 3.62, S.D. = 0.72) อาจเนื่องมาจากการเรียนในเวลาเรียน บางครั้งอาจ      
ไม่เพียงพอหรือมีเนื้อหาท่ีมากเกินไป รวมถึงในการปฏิบัติภาระงาน นักเรียนจะต้องใช้เวลาท่ีเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติภาระงาน สอดคล้องกับ Kumaravadivelu (2003) ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงาน หากมีข้อมูลหรือเนื้อหาท่ีมากเกินไป (Overload information/content) หรือมีความยาก 
(Difficulty) ย่อมต้องใช้เวลาท่ีมากเพียงพอในการจัดการเรียนรู้  
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  3.5 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อส่ือการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (X  = 4.19, 
S.D. = 0.63)  โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ส่ือการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น      
( X  = 4.57, S.D. = 0.51) สอดคล้องกับ Nunan (1989) ท่ีได้กล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญในการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงาน คือตัวป้อนเข้า (Input) ท่ีมีการสอนด้วยภาพ เสียง เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง
แสดงตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ สำหรับข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ ส่ือการเรียนการสอนง่าย
ต่อการทำความเข้าใจ ( X  = 3.90, S.D. = 0.73) อาจเนื่องมาจากนักเรียนยังไม่สามารถศึกษา
ตัวอย่างหรือศึกษาชุดการจัดการเรียนรู้ ด้วยตนเองได้ ผู้สอนจะต้องเป็นผู้อธิบายและประเมิน
ความสามารถของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ดังท่ี Ness (1997) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษนั้น ผู้สอนควรนำส่ือท่ีเกี่ยวข้องกับความสนใจของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนย่อมมี
ความคุ้นเคย  
    จากผลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภชัย ศรีหาตา (2560) 
ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้   
แบบเน้นงานปฏิบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์          
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้น
งานปฏิบัติ และศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีเจตคติต่อการสอนเขียน
ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติอยู่ในระดับดี และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Bantis (2008) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการสอนเขียนแบบเน้นภาระเพื่อพัฒนา
ความสามารถทางการเขียนสำหรับนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ผลการวิจัยพบว่า    
การสอนเขียนแบบเน้นภาระงานส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 
และทำให้นักเรียนสนใจการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิ จัยมีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน และ
ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  
 1. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน 
  1.1 จากผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารสูงขึ้นหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน แสดงว่า การจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ 
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ดังนั้น สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูนำการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานไปใช้ในการพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียน 

  1.2 ในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน อาจมีการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดจากงาน
เขียนของนักเรียน (Error analysis) เพิ่มเติม เพื่อศึกษาความสามารถด้านงานเขียนของนักเรียน       
อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษได้ตรงจุด  
  1.3 เนื่องจากการเขียนภาษาอังกฤษเป็นทักษะท่ีนักเรียนจะต้องใช้เวลา ดังนั้น 
ผู้สอนจะต้องควบคุมและจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนมีเวลาท่ีเพียงพอในขณะปฏิบัติ     
ภาระงาน 
   1.4 ผู้สอนอาจให้นักเรียนปฏิบัติภาระงานในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ อการส่ือสารร่วมกัน  รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการคิด             
การส่ือสาร และจะช่วยให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร   
มากยิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะ     
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารให้กับนักเรียนในระดับช้ันต่างๆ ท้ังระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้  

   2.2 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองกับกลุ่มตัวอย่างกลุมเดียว โดย
การทดสอบกอนและหลังการทดลอง (One-group Pretest Posttest Design) ดังนั้นในการทำวิจัย
ครั้งต่อไปผู้วิจัยอาจดำเนินการวิจัยโดยการเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม เพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
ระหว่างสองกลุ่ม ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่  

 2.3 ควรมีการวิจัยการใช้ส่ือหรือนวัตกรรมท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระ
งานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  

 2.4 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับตัวแปรอื่นๆ 
เช่น การทำงานกลุ่ม ทักษะทางสังคม ความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจในตนเอง แรงจูงใจ เป็นต้น  
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ภาคผนวก ก 
แบบสำรวจความสนใจของนักเรียนก่อนการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 

เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
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แบบสำรวจความสนใจของนักเรียนก่อนการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน 
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 
คำชี้แจง: ให้นักเรียนอ่านกิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษในแต่ละข้อ จากนั้นให้นักเรียนใส่
เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงตามความรู้สึกของนักเรียนมากท่ีสุด การสอบถามในครั้งนี้            
เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเลือกบทเรียนสำหรับการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน       
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ต่อไป 

ท่ี หัวข้องานเขียนภาษาอังกฤษ 
ชอบมาก

ท่ีสุด 
ชอบ
มาก 

เฉยๆ 
ชอบ
น้อย 

ชอบน้อย
ท่ีสุด 

1 เขียนตามคำบอก (Dictation)      
2 เขียนบทสนทนา (Dialogue)      
3 เขียนเติมคำ (Gap filling)      
4 เขียนไดอารี่ (Diary)      
5 เขียนประวัติส่วนตัว (Personal information)      
6 เขียนเล่าเรื่องตนเอง (Anecdote)       
7 เขียนจดหมายไม่เป็นทางการ (Informal letter)      
8 เขียนจดหมายทางการ (Formal letter)      
9 เขียนจดหมายธุรกิจ (Business letter/Email)      
10 เขียนจดหมายสมัครงาน (Letter of job application)      
11 เขียนจดหมายสมัครเรียนต่อ (Letter of university application)      
12 เขียนข่าว (News)      
13 เขียนโฆษณา (Advertisement)      
14 เขียนไปรษณียบัตร (Writing postcard)      
15 เขียนบรรยายสถานท่ี (Description of place)      
16 เขียนบรรยายบุคคล (Description of appearance)      
17 เขียนบรรยายเส้นทาง (Writing direction)      
18 เขียนบรรยายส่ิงของ/รีวิว (Description of thing or review)      
19 เขียนอนุเฉท (Paragraph)      
20 เขียนเรียงความ (5 - paragraph essay)      
ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 
ตารางแสดงผลสำรวจความสนใจของนักเรียนก่อนการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน

เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
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ตาราง 9 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอันดับความสนใจของนักเรียนท่ีมีต่องานเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 
ท่ี หัวข้องานเขียนภาษาอังกฤษ  X S.D. อันดับ 
1 เขียนตามคำบอก (Dictation) 4.06 0.74 8 
2 เขียนบทสนทนา (Dialogue) 4.00 0.73 9 
3 เขียนเติมคำ (Gap filling) 4.12 0.82 7 
4 เขียนไดอารี่ (Diary) 3.40 0.70 17 
5 เขียนประวัติส่วนตัว (Personal information) 3.74 0.75 12 
6 เขียนเล่าเรื่องตนเอง (Anecdote)  3.82 0.72 11 
7 เขียนจดหมายไม่เป็นทางการ (Informal letter) 4.72 0.45 2 
8 เขียนจดหมายทางการ (Formal letter) 4.26 0.83 6 
9 เขียนจดหมายธุรกิจ (Business letter/Email) 3.56 0.97 15 
10 เขียนจดหมายสมัครงาน (Letter of job application) 3.52 1.01 16 
11 เขียนจดหมายสมัครเรียนต่อ (Letter of university application) 4.86 0.35 1 
12 เขียนข่าว (News) 3.36 0.85 18 
13 เขียนโฆษณา (Advertisement) 4.56 0.61 3 
14 เขียนไปรษณียบัตร (Writing postcard) 3.24 1.02 20 
15 เขียนบรรยายสถานท่ี (Description of place) 4.40 0.81 4 
16 เขียนบรรยายบุคคล (Description of appearance) 3.32 0.91 19 
17 เขียนบรรยายเส้นทาง (Writing direction) 4.32 0.80 5 
18 เขียนบรรยายส่ิงของ / รีวิว (Description of thing or review) 3.72 1.13 13 
19 เขียนอนุเฉท (Paragraph) 3.58 1.16 14 
20 เขียนเรียงความ (5 - paragraph essay) 3.94 0.77 10 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงค์การเรียนรู้ 

และกิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงค์              
การเรียนรู้และกิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

คำช้ีแจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องความคิดเห็นของข้อคำถามและหากท่านมี 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้เขียนเสนอลงในข้อเสนอแนะท่ีกำหนดให้ 
โดยมีค่าระดับความคิดเห็น ดังต่อไปนี้  

1  หมายถึง   ท่านแน่ใจว่าจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 
 0  หมายถึง   ท่านไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 
 -1  หมายถึง   ท่านแน่ใจว่าจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมมีไม่มีความสอดคล้องกัน 
Evaluator name_______________________________________________________ 
Part 1 Category of unit, learning objectives, and activities 

Unit / Topic Objectives Activities 
Comment 

1 0 -1 

Unit 1  
Writing 
informal 
letter  

1. To be able to write 
about themselves and 
various matters around 
them, and communicate 
the data continuously and 
appropriately. 
2. To be able to write and 
describe their own feelings 
and opinions about various 
matters activities, 
experiences and news with 
proper reasoning. 

1. Classify the patterns of informal 
letter. 

   

2. Write/use the proper sentences 
with each pattern of an informal 
letter. 

   

3. Write an informal letter to tell 
somebody about writer’s life-story. 

   

4. Exchange and study students’ 
tasks and then analyze good points 
and bad points. 

   

 

Suggestion ________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงค์      
การเรียนรู้และกิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Unit / Topic Objectives Activities 
Comment 

1 0 -1 

Unit 2 
Writing 
description  
of place 

1. To be able to write 
the data about 
themselves/experiences
, news/incidents and 
issue of interests to 
society. 
2. To be able to 
disseminate/convey the 
public data and news 
about the community 
and the local area in 
foreign language. 

1. Understand the example beneficial 
phrases for describing a place. 

   

2. Think about the place where the 
student knows well and writes a short 
description.  

   

3. Describe a place that the writer wants to 
introduce and advice to a visitor. 

   

4. Exchange and study students’ tasks 
and then analyze good points and bad 
points, then learn the grammar points 
that the teacher and students found. 

   

Unit 3 
Writing 
advertisement 

1. To be able to use 
language for 
communication in 
simulated situations in 
classroom, school or 
society. 
2. To be able to 
persuade the reader 
to be interested in 
writing. 

1. Define what an advertisement is.     

2. Recall about the advertisement that 
the students have seen.  

   

3. . Classify the differences between 
goods and products.  

   

4. Understand the meaning of 
vocabularies related to an 
advertisement.  

   

5. Distinguish the components of 
creating an advertisement.    

   

6. Create a poster advertisement.    

7. Exchange and study students’ tasks 
and then analyze good points and bad 
points. 

   

 

Suggestion ________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงค์      
การเรียนรู้และกิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Unit / Topic Objectives Activities 
Comment 

1 0 -1 

Unit 4 
Writing a 
formal letter 
of university 
application 

1. To be able to write 
to express needs and 
offers, accept in 
simulated situations. 
2. To be able to write 
the data, describe, 
explain and express 
opinions about matters 
properly. 

1. Understand the importance of writing a 
formal letter of application.  

   

2. Think about yourself what you’re 
interested and why you apply to a 
university.  

   

3. Learn some brief writing tips for writing.     

4. Understand the differences between 
coherence and cohesion in writing. 

   

5. Study the format of the formal letter of 
application.  

   

6. Practice to write the main statement 
and supporting statement(s). 

   

7. Write a formal letter of university 
application.  

   

8. Exchange and study students’ tasks and 
then analyze good points and bad points. 

   

 

Suggestion ________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงค์     
การเรียนรู้และกิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Part 2: Category of the content, procedure and appropriation each unit  

Unit  Item  
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

Unit 1  
Writing 
informal 
letter 

1. This unit is linked with the program.     

2. The content and procedure in pre-task stage are 
appropriate. 

    

3. The content and procedure in task-cycle stage 
are appropriate. 

    

4. The content and procedure in language-focus 
stage are appropriate. 

    

5. The media and material in teaching are 
appropriate. 

    

6. The content and example tasks in students’ 
worksheets are appropriate.  

    

7. The students’ tasks are appropriate.     

8. The evaluation method is appropriate.     

9. This unit is useful and practical.      

10. The overall aesthetics in Unit 1 are 
appropriate. 

    

 

Suggestion ________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงค์     
การเรียนรู้และกิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Unit  Item  
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

Unit 2 
Writing 
description  
of place 

1. This unit is linked with the program.     

2. The content and procedure in pre-task stage are 
appropriate. 

    

3. The content and procedure in task-cycle stage 
are appropriate. 

    

4. The content and procedure in language-focus 
stage are appropriate. 

    

5. The media and material in teaching are 
appropriate. 

    

6. The content and example tasks in students’ 
worksheets are appropriate.  

    

7. The students’ tasks are appropriate.     

8. The evaluation method is appropriate.     

9. This unit is useful and practical.      

10. The overall aesthetics in Unit 2 are 
appropriate. 

    

 

Suggestion ________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงค์     
การเรียนรู้และกิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Unit  Item  
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

Unit 3 
Writing 
advertisement 

1. This unit is linked with the program.     

2. The content and procedure in pre-task 
stage are appropriate. 

    

3. The content and procedure in task-cycle 
stage are appropriate. 

    

4. The content and procedure in language-
focus stage are appropriate. 

    

5. The media and material in teaching are 
appropriate. 

    

6. The content and example tasks in 
students’ worksheets are appropriate.  

    

7. The students’ tasks are appropriate.     

8. The evaluation method is appropriate.     

9. This unit is useful and practical.      

10. The overall aesthetics in Unit 3 are 
appropriate. 

    

 

Suggestion ________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงค์     
การเรียนรู้และกิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Unit  Item  
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

Unit 4 
Writing  
a formal 
letter of 
university 
application 

1. This unit is linked with the program.     

2. The content and procedure in pre-task 
stage are appropriate. 

    

3. The content and procedure in task-cycle 
stage are appropriate. 

    

4. The content and procedure in language-
focus stage are appropriate. 

    

5. The media and material in teaching are 
appropriate. 

    

6. The content and example tasks in students’ 
worksheets are appropriate.  

    

7. The students’ tasks are appropriate.     

8. The evaluation method is appropriate.     

9. This unit is useful and practical.      

10. The overall aesthetics in Unit 4 are 
appropriate. 

    

 

Suggestion ________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ฆ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมของ 

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพฒันาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมของการจัดการเรียนรู้ 
แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 
Part 1 Category of unit, learning objectives, and activities 
 

Unit / Topic Objectives Activities 
คนท่ี 

IOC = 
ΣR

N
 

แปล
ผล 1 2 3 

Unit 1  
Writing 
informal 
letter  

1. To be able to write about 
themselves and various 
matters around them, and 
communicate the data 
continuously and 
appropriately. 
2. To be able to write and 
describe their own feelings 
and opinions about various 
matters activities, 
experiences and news with 
proper reasoning. 

1. Classify the patterns of 
informal letter. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2. Write/use the proper 
sentences with each pattern 
of an informal letter. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3. Write an informal letter to 
tell somebody about writer’s 
life-story. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4. Exchange and study 
students’ tasks and then 
analyze good points and bad 
points. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

Unit 2 
Writing 
description  
of place 

1. To be able to write the data 
about themselves/ 
experiences, news/incidents 
and issue of interests to society. 
2. To be able to 
disseminate/convey the public 
data and news about the 
community and the local area 
in foreign language. 

1. Understand the example 
beneficial phrases for 
describing a place. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2. Think about the place 
where the student knows 
well and writes a short 
description.  

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3. Describe a place that the writer 
wants to introduce and advice to 
a visitor. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4. Exchange and study 
students’ tasks and then 
analyze good points and bad 
points, then learn the 
grammar points that the 
teacher and students found. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมของการจัดการเรียนรู้ 
แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Unit / Topic Objectives Activities 
คนที่ 

IOC = 
ΣR

N
 

แปล
ผล 1 2 3 

Unit 3 
Writing 
advertisement 

1. To be able to 
use language for 
communication 
in simulated 
situations in 
classroom, 
school or 
society. 
2. To be able to 
persuade the 
reader to be 
interested in 
writing. 

1. Define what an advertisement is.  0 1 1 0.67 ใช้ได้ 

2. Recall about the advertisement 
that the students have seen.  

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3. . Classify the differences between 
goods and products.  

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4. Understand the meaning of 
vocabularies related to an 
advertisement.  

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

5. Distinguish the components of 
creating an advertisement.    

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

6. Create a poster advertisement. 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

7. Exchange and study students’ tasks 
and then analyze good points and 
bad points. 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

Unit 4 
Writing  
A formal 
letter of 
university 
application 

1. To be able to 
write to express 
needs and offers, 
accept in 
simulated 
situations. 
2. To be able to 
write the data, 
describe, explain 
and express 
opinions about 
matters properly. 

1. Understand the importance of 
writing a formal letter of application.  

0 1 1 0.67 ใช้ได้ 

2. Think about yourself what you’re 
interested and why you apply to a 
university.  

0 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3. Learn some brief writing tips for 
writing.  

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4. Understand the differences between 
coherence and cohesion in writing. 

0 1 1 1.00 ใช้ได้ 

5. Study the format of the formal 
letter of application.  

1 1 1 1 ใช้ได้ 

6. Practice to write the main 
statement and supporting 
statement(s). 

0 0 1 0.33 ใช้ได้ 

7. Write a formal letter of university 
application.  

1 1 1 1 ใช้ได้ 

8. Exchange and study students’ 
tasks and then analyze good points 
and bad points. 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมของการจัดการเรียนรู้ 
แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 
Part 2: Category of the content, procedure and appropriation each unit  

Unit / 
Topic 

Objectives 
คนที่ 

IOC = 
ΣR

N
 แปลผล 

1 2 3 

Unit 1  
Writing 
informal letter 

1. This unit is linked with the program  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2. The content and procedure in pre-task stage are 
appropriate 

1 1 1 
1.00 ใช้ได้ 

3. The content and procedure in task-cycle stage are 
appropriate 

1 1 1 
1.00 ใช้ได้ 

4. The content and procedure in language-focus stage are 
appropriate 

1 1 1 
1.00 ใช้ได้ 

5. The media and material in teaching are appropriate 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

6. The content and example tasks in students’ 
worksheets are appropriate  

1 1 1 
1.00 ใช้ได้ 

7. The students’ tasks are appropriate 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

8. The evaluation method is appropriate  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

9. This unit is useful and practical  1 0 1 0.67 ใช้ได้ 

10. The overall aesthetics in Unit 1 are appropriate 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

Unit 2 
Writing 
description  
of place 

1. This unit is linked with the program  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2. The content and procedure in pre-task stage are 
appropriate 

1 1 1 
1.00 

ใช้ได้ 

3. The content and procedure in task-cycle stage are 
appropriate 

1 1 1 
1.00 

ใช้ได้ 

4. The content and procedure in language-focus stage 
are appropriate 

1 1 1 
1.00 

ใช้ได้ 

5. The media and material in teaching are appropriate 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

6. The content and example tasks in students’ 
worksheets are appropriate  

1 1 1 
1.00 

ใช้ได้ 

7. The students’ tasks are appropriate 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

8. The evaluation method is appropriate  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

9. This unit is useful and practical  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

10. The overall aesthetics in Unit 2 are appropriate 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมของการจัดการเรียนรู้ 
แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 

 

Unit / Topic Objectives 
คนที่ 

IOC = 
ΣR

N
 แปลผล 

1 2 3 
Unit 3 
Writing 
advertisement 

1. This unit is linked with the program  1 0 0 0.33 ใช้ได้ 

2. The content and procedure in pre-task stage are 
appropriate 

1 0 1 0.67 ใช้ได้ 

3. The content and procedure in task-cycle stage are 
appropriate 

0 0 1 0.33 ใช้ได้ 

4. The content and procedure in language-focus stage 
are appropriate 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

5. The media and material in teaching are appropriate 1 0 1 0.67 ใช้ได้ 

6. The content and example tasks in students’ 
worksheets are appropriate  

1 0 1 0.67 ใช้ได้ 

7. The students’ tasks are appropriate 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

8. The evaluation method is appropriate  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

9. This unit is useful and practical  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

10. The overall aesthetics in Unit 3 are appropriate 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
Unit 4 
Writing  
a formal  
letter of  
university 
application 

1. This unit is linked with the program  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2. The content and procedure in pre-task stage are 
appropriate 

0 1 0 0.33 ใช้ได้ 

3. The content and procedure in task-cycle stage are 
appropriate 

0 0 1 0.33 ใช้ได้ 

4. The content and procedure in language-focus stage 
are appropriate 

0 1 1 0.67 ใช้ได้ 

5. The media and material in teaching are appropriate 0 1 1 0.67 ใช้ได้ 

6. The content and example tasks in students’ 
worksheets are appropriate  

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

7. The students’ tasks are appropriate 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

8. The evaluation method is appropriate  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

9. This unit is useful and practical  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

10. The overall aesthetics in Unit 4 are appropriate 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของ 
แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องความคิดเห็นของข้อคำถามและหากท่านมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมให้เขียนเสนอลงในข้อเสนอแนะท่ีกำหนดให้โดยมีค่าระดับความคิดเห็น ดังต่อไปนี้  

 

 1  หมายถึง  ท่านแน่ใจว่าจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 
 0  หมายถึง  ท่านไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 
 -1  หมายถึง   ท่านแน่ใจว่าจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมมีไม่มีความสอดคล้องกัน 
ผู้ประเมิน _________________________________________________________________ 

Objectives Test items 
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

Unit 1 objective 1 
To be able to write 
about themselves 
and various matters 
around them, and 
communicate the 
data continuously 
and appropriately. 
(Item 1 - 7) 

1. A: How long __(1)__ you stay at the party 
last night? 
   B: I ___(2)___ there __(3)___ midnight. 
       (1)          (2)               (3) 
   a. do  /    stay            /  from  
   b. did /   stayed         /  till   
   c. do  /   have stayed  /  since   
   d. did /   am stayed    /  for 

    

2. I can’t be there _____ my family trip. 
   a. because   b. because of  
   c. until   d. even though 

    

 3. I’m really looking forward to ______  
you again. 
    a. see   b. be seen    
    c. seeing  d. be seeing   

    

 4. What are we going to do during _____ 
in summer? 
    a. two months holiday   
    b. two’s months holiday 
    c. two months’ holiday  
    d. two month’s holiday 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Objectives Test items 
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

 

5. I’d rather eat dry and flavorless 
overcooked pork ______ tender and 
flavorful medium cooked one.  
   a. than    b. more than    
   c. less than   d. over than 

   

 

6. According to the weather forecast, the 
weather in Chiang Rai this holiday will be 
extremely cold, so please don’t forget to 
bring __(1)__ heavy jackets by __(2)__. 
         (1)                 (2) 
   a. your       /    yourself   
   b. yours     /    yourselves  
   c. you       /    themselves    
   d. you’re   /    itselves 

    

7. With regard to your email and your 
questions, _____  
   a. I think it’s a good idea if we discuss 
them with our team. 
   b. I hope you are available to answer 
all of these to me. 
   c. and tell me more your news. I miss 
you so much.  
   d. thanks you for your reply and I’ll 
send it to the meeting. 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Objectives Test items 
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

Unit 1 objective 2 
To be able to write 
and describe their 
own feelings and 
opinions about 
various matters 
activities, 
experiences and 
news with proper 
reasoning. 
(Item 8 - 12) 

8. Classify all sentences below (1-4), 
which both of them are correct? 
1. You would like to come to lunch?  
2. It will an opportunity for you to meet 
our new friends. 
3. Are you free at 6 o’clock for our party? 
4. We would like to invite you to a 
meeting on Thursday. 
   a. 1 and 2 are correct     
  b. 3 and 4 are correct 
   c. 1 and 3 are correct    
   d. 2 and 4 are correct  

   

 

9. Rearrange the following sentences into 
the correct sequences to form an 
informal letter.   
   A. Hi Jasmine, 
   B. I hope everything goes well. 
   C. Regards,  
   D. But, Jenny is free and she’s looking 
forward to seeing you and Amelie again. 
   E. I’m afraid I can’t come because I will be 
on vacation at the time. 
   F. Thanks for the invitation to the event on 
May 3rd. 
      a. A B D E F C   b. A B F E D C 
      c. A F E D B C    d. A F B D E C 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Objectives Test items 
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

 

Item 10 - 12 
You are writing an informal letter or 
email to your colleague to invite him/her 
to dinner on the weekend. Some of the 
phrases in the letter are too formal. 
Change the numbered phrases to 
something more informal. Remember 
that some cases, a question can be used 
to make a suggestion. 

   

 

Dear Malee 
 

We would like to invite you and Mana 
to dinner on Saturday. [10] I’ve asked 
Manote and Manun, too, so it should be 
good. 
 

We hope you are able to attend, and we 
look forward to meeting you then. [11] 
 

Your sincerely, [12] 
Pranee 

   

 

10   a. Would you and Mana to come to 
dinner on Saturday? 
      b. Would you mind if I please invite 
you to come to dinner? 
      c. Will you have to come to dinner? 
      d. Why won’t you come to dinner on 
this Saturday? 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Objectives Test items 
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

 

11    a. I wish you could spend your 
valuable time to honor. 
       b. I think you must attend here. 
       c. I hope to see you then. 
       d. I desire you to join the meeting.  

   

 

12    a. Good luck 
       b. Best wishes, 
       c. Hope to see you.  
       d. Sincerely, yours 

   

 

Unit 2 objective 1 
To be able to write the 
data about 
themselves/experiences, 
news/incidents and 
issue of interests to 
society. 
(Item 13 – 19) 

Item 13-15: Which word can be used to 
replace the underlined word? 
13. “Bangkok is a very international place.” 
     a. cosmopolitan  b. contemporary  
     c. attractive  d. dangerous 

   

 

14. The reception must be held at a 
convenient place with good transportation 
and parking facilities.  
     a. vehicle  b. venue 
     c. view   d. venture 

   

 

15. From Maha Nakhon skywalk, my 
friend and I can see the beautiful views 
through the transparent glass window 
perfectly.  
     a. transporting b. transferred  
     c. obscure   d. pellucid 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Objectives Test items 
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

 

16. Most of the restaurants here are 
______ priced, and they also offer 
generous portions. 
     a. reason  b. reasoning 
     c. reasonable d. reasonably 

   

 

17. On display in the Metropolitan 
Museum in Thailand, there are many 
famous ____ and ___ of sculpture from 
all over the world. 
     a. painting / work  
     b. paintings / work 
     c. painting / works 
     d. paintings / works 

   

 

18. Ronaldo __(1)__ all activities he would 
do always like to do in Thailand, __(2)__ 
should take a week to cover, while he was 
on his __(3)__ business trip. 
 (1)             (2)        (3) 
     a. crammed in    / which /  three-day 
     b. crammed to  / what   /  three days 
     c. crammed     / where  /   three-days 
     d. is crammed  / when  /   3-days 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Objectives Test items 
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

 

19. look at the picture 
and choose both of the 
correct sentences. 

1. There is the pagoda covered with red 
cloth.  
2. The monks are walking around the 
pagoda. 
3. There are a lot of people to visit a 
pagoda here. 
4. The slant pagoda located at river side. 
     a.  1 and 2 are correct   
     b.  1 and 4 are correct.  
     c.  3 and 4 are correct   
     d.  2 and 3 are correct. 

   

 

Unit 2 objective 2 
To be able to 
disseminate/convey 
the public data and 
news about the 
community and the 
local area in foreign 
language. 
(Item 20 - 24) 

Item 20 – 24: Choose the correct phrase in 
each item.  

  
The IMPACT Arena in the Muang Thong 
Thani district is ____20____ in Bangkok, 
and the second biggest in the whole of 
Asia. The multi-purpose 
arena____21____, exhibition hall and 
regularly host huge live concerts, 
welcoming ____22____ to Bangkok.   
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Objectives Test items 
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

 

___23_____ of Bangkok at Muang Thong 
Thani, the IMPACT Arena ____24____ by 
taxi if you’re coming from central 
Bangkok. The nearest BTS Skytrain Station 
is Mo Chit, which is around 20 minutes’ 
drive away depending on traffic. 
20  a. the largest events venue 
     b. the largest venue events  
     c. the larger events venue  
     d. the larger venue events 

   

 

21  a. can be used as a convention centre 
     b. can be used like a conventional centre 
     c. can use as a center for convention 
     d. can use like a convention central 

   

 

22  a. some of the world’s biggest artists 
     b. some of the biggest world’s artists 
     c. any of the biggest artists in the world 
     d. any kind of the biggest artists of 
the world 

   

 

23  a. Located in the suburbs   
     b. Locating at the suburbs 
     c. Located on a suburb   
     d. Locating among the suburbs 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Objectives Test items 
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

 
24   a. is best reached    b. can reach 
      c. is best rich     d. is not the best 

   
 

Unit 3 objective 1 
To be able to use 
language for 
communication in 
simulated situations 
in classroom, 
school or society. 
(Item 25 - 30) 

25. The newspapers and magazines 
__(1)__ full of __(2)___ advertisements 
and most of __(3)__ are very well done. 
 (1)       (2)    (3) 
   a.  is    / illustrated   / them 
   b. is    / illustrating   / its 
   c.  are  / illustrated   / them 
   d.  are  / illustrating   / its  

   

 

26. ___(1)___to everyone around the 
country, pizza ___(2)___ more popular 
and famous ___(3)___ the teenagers and 
adults. 
           (1)           (2)        (3) 
    a. Delivery    /   become   /   around 
    b. Delivered  /  becomes   /  among  
    c. Delivering  /  become    /  between 
    d. Deliver     /  becomes   /   for 

   

 

27.  Customers can return the product 
they have purchased to the 
manufacturer within seven days _____. 
     a. if not completely satisfied 
     b. if it was not complete satisfied  
     c. if he or she not completely satisfied 
     b. if they are not completely satisfying 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Objectives Test items 
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

 

28. It is important to ______ so that you 
can separate them into distinct categories 
with respect to their demand patterns 
and service requirements.  
     a. know that your customers really need 
     b. know what your customers need 
     c. know of what is the customers need 
     d. know that the customers what they 
        need 

   

 

29. You want to persuade a customer to 
buy a ticket. which sentence should be 
used? 

a. You can book 
tickets without 
finding any 
difficulties. 

b. You can book tickets by finding any 
difficulty.  
c. You can buy a ticket finding without 
any difficulties. 
d. You can buy a ticket finding any 
difficulty. 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Objectives Test items 
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

 

30. Which sentence in this passage does 
not belong? 

 
[A] Starbucks always initiates 
handcrafted beverages one at a time 
and invites customers to personalize 
their beverages. [B] Starbucks partners 
strive to provide the best coffee 
experience. [C] We enjoy the kind of 
success that rewards our shareholders 
and employees. [D] When we are fully 
engaged laugh with and uplift the lives 
of our customers. Sure, it starts with the 
promise of a perfectly made beverage. 
 a. A   
 b. B  
 c. C   
 d. D 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Objectives Test items 
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

Unit 3 objective 2 
To be able to 
persuade the 
reader to be 
interested in writing. 
(Item 31 – 37) 

31.  According to this advertisement below, 
what are the correct words for each abbreviation? 
 

 
 

GUITAR LESSONS AVAILABLE 
Private or small groups – eves and wknds  

only 23 – 25 p.h. 
Phone Mark on 02 080 088 

(Mob 088 080 0880) 
Experienced teacher 

 

        eves            wknds       p.h.                 mob 
a.   forever        week days      period of hour         mobility 
b.   events        vacation days  potential of hydrogen mobility 
c.   evenings     weekends        per hour              mobile 
d.   every days  vacation days  paraphrase               mobile 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Objectives Test items 
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

 

32.  which statement is appropriate to write 
in this message? 

 
 

To deliver you the best Taiwan Fluffy cake. 
Our cake are freshly 150 minutes oven baked. 
__________________(32)___________________ 

Thank you. 
a. We appreciated your passion and  
   precious moment for waiting. 
b. Let’s do another passion before getting  
   our beverage after 150 minutes. 
c. You can eat in the cafe if the seats are  
   available. You deserve to be here! 
d. When you have takeaway food, either eat  
   it within a few hours. 

   

 

33. Rearrange the words or phrases into 
the correct sequences to make a good 
caption. 
1. by GM Daewoo 
2. Chevrolet Captiva 
3. to take on players like Toyota RAVA 
and CR-V 
4. that is develop 
     a. 1, 2, 3, 4   b. 2, 4, 1, 3  
     c. 3, 1, 4, 2   d. 4, 3, 2, 1   
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Objectives Test items 
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

 

Item 34 – 35: choose the correct answer 
to complete the advertisement 

 Families together 

 

 comfortable family accommodation with 
__34__ near the beach.  
 __35__ to the lively resort of Faliraki with 
nightclubs restaurants and shopping.    
 

34   a. private pool    b. public pool      
      c. pool privacy    d. pool publication 

   

 

35   a. Close           b. Closed              
      d. Closing           d. Have closed 

   
 

Item 36-37: Choose the correct item to 
complete the advertisement.  
“______36______, stop by Carette 
Patisserie, just a short stroll from the 
Renaissance Hotel. Try the blackberry 
macaroons – _______37________ . You’ll 
fall in love with this city, but first you’ll 
fall in love with our food.” 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Objectives Test items 
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

 

36.  a. You should explore yourself in the 
streets of Bangkok 
      b. Before you lose yourself exploring 
the streets of Bangkok 
      c. After you lose yourself explore the 
streets of Bangkok 
      d. If you get lost something in the 
streets of Bangkok 

   

 

37.   a.  they’re like nothing else on earth 
       b.  they’re not like on earth 
       c.  they’re on earth to like nothing  
       d. they’re like on earth 

   

 

Unit 4 objective 1 
To be able to write 
to express needs and 
offers, accept in 
simulated situations. 
(Item 38 - 44) 

38. Choose an appropriate response to 
complete the conversation. 
 

 
.  
 

a.  I need more time to relax after 
graduation the university. 
b.  In general, education in the universal 
level is very important. 
c.  Exactly, I’m planning to apply to the 
university this year. 
d.  On the contrary, your international 
university is very impressive to visit. 

   

 

Do you want to go to a university? 

 

____________38_____________ 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Objectives Test items 
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

 

39. English is _______ for all Silpakorn 
University students; every student has to 
take it. 
     a. complementary    b. compensatory 
     c. commentary        d. compulsory 

   

 

40. Students can learn to study more 
effectively by following realistic study 
schedules. _______, they can improve 
their textbook reading and note taking 
skills. 
     a. In contrast  b. Because  
     c. Therefore d. Similarity 

   

 

41. There are about _______ pupils in the 
school. 
     a. two – thousand  
     b. two thousands  
     c. two thousand  
     d. two – thousands 

   

 

42. I think I’d like to be a journalist or a 
lawyer but I don’t know for sure. So, I 
guess ________ or something is more 
useful. 
     a. historic  b. history   
     c. historian    d. historical 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Objectives Test items 
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

 

43. This semester we are studying _____. 
 a. physics which is very difficult 
 b. physics which are very difficult 
 c. the physics, that are difficult 
 d. the physic that is very difficult 

   

 

44. Planning a diplomatic career in the 
future, my friend has been _____ to 
study of foreign languages in the 
university.  
       a. intensely devoting herself  
 b. intense devoted herself 
 c. intensely devoted to her   
 d. intensified to devote of herself 

   

 

Unit 4 objective 2 
To be able to write 
the data, describe, 
explain and express 
opinions about 
matters properly. 
(Item 45 - 50) 

Item 45 – 50: decide and choose which 
word/part of the sentence is 
grammatically incorrect.  
45. I’m definitely going to do English and  
        a.       b.              c. 
 France because it’s my favorite subjects.  
                d. 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Objectives Test items 
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

 

46. Last year I was not pleased with the  
         a  
school that my father recommended,  
            b.              
so I’ve decided to try to other school by  
 c.                            d. 
myself this year. 

   

 

47. This magnificent language program is  
           a. 
especially designed for those who are  
                      b.  
interested on learning some European 
                c. 
languages during this semester.  
     d. 

   

 

48. To get done everything you need and  
        a.  
want to do is one of the most  
                 b.         
challenging aspects of being a college  
       c.                   d. 
student.          
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Objectives Test items 
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

 

49. One of the reasons why we choose  
          a. 
 to study in Thailand is that there are  
                       b.    
various syllabus to help students develop  
               c.                                 d. 
and improve and improve themselves. 

   

 

50. Because of some experts, the goal of  
            a. 
 education is to help students learn  
                      b.                                 
what they need to know to live a  
      c. 
well-adjusted and successful.   
         d. 

   

 

Part 2: Writing paragraph(s)  
Item 41: Directions:  Choose one of these 
three topics and write it. Your writing will be 
scored according to: content 12 points, 
organization 8 points, vocabulary 8 points, 
grammar 8 points, and mechanics 4 points. 
Write at least 100 words. 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Objectives Test items 
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

 

Topic 1: Informal letter  
Write an informal letter to your friend 
who wants to know more about your life 
and country. You can use your own 
ideas, and/or you can describe some of 
these things. 
- How big the country is, where it is 

and what the land is like 
- Main cities, famous landmarks and 

tourist attractions  
- The culture in your country and what 

people are like 
- Traditional food, music, dance, etc. of 

your country. 
- You should finish your letter by 

inviting your friend to visit your 
country some time so that they can 
see what it is like. 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

Objectives Test items 
Comment 

Suggestion 
1 0 -1 

 Topic 2: Description of place 
Write a description of a town/place that 
you want to introduce and advise to a 
visitor. Your writing should include the 
following headings. 
- Introduce the place and location 
- Describe about the famousness or 

notice that place 
- The best part of the place and why 

you like it 
- Advise or invite a visitor to visit   
 

Topic 3: Letter of university application  
Write a letter of application for a 
university course you would like to apply. 
Student’s letter should include the 
following headings. 
- The reasons why you want to study 

there 
- Where you live and who with  
- Your studies, interests, and current 

activity 
- Your ambitions/goals 
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ภาคผนวก จ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของ 

แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความเท่ียวตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ข้อที ่
ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี IOC = 

ΣR

N
 

การ
นำไปใช ้

ข้อที ่
ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี IOC = 

ΣR

N
 

การ
นำไปใช ้1 2 3 1 2 3 

1 1 1 1 1.00 ใช้ได้  26 0 1 1 0.67 ใช้ได้  
2 1 0 1 0.67 ใช้ได้  27 1 1 1 1.00 ใช้ได้  
3 0 1 1 0.67 ใช้ได้  28 1 1 1 1.00 ใช้ได้  
4 0 1 1 0.67 ใช้ได้  29 1 1 1 1.00 ใช้ได้  
5 1 1 1 1.00 ใช้ได้  30 1 1 1 1.00 ใช้ได้  
6 1 1 1 1.00 ใช้ได้  31 1 1 1 1.00 ใช้ได้  
7 1 1 1 1.00 ใช้ได้  32 1 1 1 1.00 ใช้ได้  
8 1 1 1 1.00 ใช้ได้  33 0 1 1 0.67 ใช้ได้  
9 1 1 1 1.00 ใช้ได้  34 0 0 1 0.33 ใช้ได้  
10 1 1 1 1.00 ใช้ได้  35 0 0 1 0.33 ใช้ได้  
11 1 1 1 1.00 ใช้ได้  36 1 0 1 0.67 ใช้ได้  
12 1 1 1 0.33 ใช้ได้  37 1 1 1 1.00 ใช้ได้  
13 0 0 1 0.33 ใช้ได้  38 1 1 1 1.00 ใช้ได้  
14 0 1 1 0.67 ใช้ได้  39 -1 0 1 0.00 ปรับปรุง 
15 0 1 1 0.67 ใช้ได้  40 1 1 1 1.00 ใช้ได้  
16 1 1 1 1.00 ใช้ได้  41 0 0 0 0.00 ปรับปรุง 
17 1 1 1 1.00 ใช้ได้  42 1 1 1 1.00 ใช้ได้  
18 1 1 1 1.00 ใช้ได้  43 0 1 1 0.67 ใช้ได้  
19 1 1 1 1.00 ใช้ได้  44 1 1 1 1.00 ใช้ได้  
20 1 1 1 1.00 ใช้ได้  45 1 1 1 1.00 ใช้ได้  
21 1 1 1 1.00 ใช้ได้  46 1 1 1 1.00 ใช้ได้  
22 1 1 1 1.00 ใช้ได้  47 1 1 1 1.00 ใช้ได้  
23 1 1 1 1.00 ใช้ได้  48 1 1 1 1.00 ใช้ได้  
24 0 1 1 0.67 ใช้ได้  49 1 1 1 1.00 ใช้ได้  
25 0 1 1 0.67 ใช้ได้  50 1 1 1 1.00 ใช้ได้  
      51 1 1 1 1.00 ใช้ได้  
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเช่ือมั่น 
ของแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
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ค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของการทดสอบแบบทดสอบวัดทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ               
เน้นภาระงาน 
 

ข้อท่ี 
ค่าความ 

ยากง่าย (p) 
ค่าอำนาจ
จำแนก (r) 

การนำไปใช้ ข้อท่ี 
ค่าความ 

ยากง่าย (p) 
ค่าอำนาจ
จำแนก (r) 

การนำไปใช้ 

1 0.65 0.60 ใช้ได้ 26 0.58 0.35 ใช้ได้ 
2 0.90 0.20 ใช้ไม่ได้ 27 0.35 0.30 ใช้ได้ 
3 0.38 0.65 ใช้ได้ 28 0.30 0.30 ใช้ได้ 
4 0.93 -0.05 ใช้ไม่ได้ 29 0.53 0.65 ใช้ได้ 
5 0.38 0.45 ใช้ได้ 30 0.33 0.45 ใช้ได้ 
6 0.73 0.45 ใช้ได้ 31 0.65 0.50 ใช้ได้ 
7 0.33 0.45 ใช้ได้ 32 0.45 0.40 ใช้ได้ 
8 0.45 0.30 ใช้ได้ 33 0.85 0.30 ใช้ไม่ได้ 
9 0.70 0.40 ใช้ได้ 34 0.93 0.05 ใช้ไม่ได้ 
10 0.48 0.35 ใช้ได้ 35 0.90 0.00 ใช้ไม่ได้ 
11 0.58 0.45 ใช้ได้ 36 0.30 0.30 ใช้ได้ 
12 0.40 0.60 ใช้ได้ 37 0.48 0.45 ใช้ได้ 
13 0.18 0.25 ใช้ไม่ได้ 38 0.68 0.35 ใช้ได้ 
14 0.38 0.65 ใช้ได้ 39 0.20 0.10 ใช้ไม่ได้ 
15 0.15 0.20 ใช้ไม่ได้ 40 0.38 0.55 ใช้ได้ 
16 0.45 0.50 ใช้ได้ 41 0.88 0.15 ใช้ไม่ได้ 
17 0.70 0.30 ใช้ได้ 42 0.65 0.60 ใช้ได้ 
18 0.33 0.25 ใช้ได้ 43 0.50 1.00 ใช้ได้ 
19 0.45 0.30 ใช้ได้ 44 0.38 0.35 ใช้ได้ 
20 0.45 0.30 ใช้ได้ 45 0.43 0.55 ใช้ได้ 
21 0.45 0.50 ใช้ได้ 46 0.63 0.55 ใช้ได้ 
22 0.58 0.35 ใช้ได้ 47 0.65 0.50 ใช้ได้ 
23 0.68 0.35 ใช้ได้ 48 0.50 0.60 ใช้ได้ 
24 0.63 0.35 ใช้ได้ 49 0.38 -0.05 ใช้ไม่ได้ 

25 0.53 0.45 ใช้ได้ 50 0.38 0.65 ใช้ได้ 

ข้อสอบท่ีเลือกไว้มีค่าความยากง่าย (p) ต้ังแต่ 0.30 - 0.73 ค่าอำนาจจำแนก (r) ต้ังแต่ 0.30 ขึ้นไป 
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สิ่งพิมพ์ออก (Print out) ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน  
 
  ข้อท่ี 1-50 (จำนวน 50 ข้อ) หาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แบบแอลฟา           

(𝛼-Coefficient) ของ Cronbach มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.939 (N = 40) 
 

 

 
  

 

  

 

 

  ผลคะแนนแสดงทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียน ข้อท่ี 51 โดยใช้      
ผู้ประเมิน 2 คน นำมาหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (N = 40) 
 
Students’ 

Number 

Evaluator 

1 

Evaluator 

2 
Mean 

Std. 

Deviation 

Students’ 

Number 

Evaluator 

1 

Evaluator 

2 
Mean 

Std. 

Deviation 

1 35 35 35.0 0.00 21 21 29 25.0 5.66 
2 34 35 34.5 0.71 22 22 28 25.0 4.24 
3 33 35 34.0 1.41 23 32 28 30.0 2.83 
4 33 35 34.0 1.41 24 32 28 30.0 2.83 
5 33 35 34.0 1.41 25 31 28 29.5 2.12 
6 32 35 33.5 2.12 26 31 28 29.5 2.12 
7 30 34 32.0 2.83 27 30 27 28.5 2.12 
8 30 34 32.0 2.83 28 28 27 27.5 0.71 
9 30 34 32.0 2.83 29 28 27 27.5 0.71 
10 30 33 31.5 2.12 30 28 27 27.5 0.71 
11 29 32 30.5 2.12 31 28 27 27.5 0.71 
12 28 32 30.0 2.83 32 26 27 26.5 0.71 
13 27 32 29.5 3.54 33 26 26 26.0 0.00 
14 26 31 28.5 3.54 34 24 26 25.0 1.41 
15 25 31 28.0 4.24 35 22 26 24.0 2.83 
16 25 31 28.0 4.24 36 22 25 23.5 2.12 
17 25 30 27.5 3.54 37 22 24 23.0 1.41 
18 24 30 27.0 4.24 38 20 24 22.0 2.83 
19 23 29 26.0 4.24 39 18 24 21.0 4.24 
20 22 29 25.5 4.95 40 17 20 18.5 2.12 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.939 50 
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สิ่งพิมพ์ออก (Print out) ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (ต่อ) 
 
 ข้อท่ี 51  หาค่าความเช่ือมั่นระหว่างผู้ประเมิน (Inter-rater reliability) จำนวน 2 คน      
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient) มีค่าเท่ากับ 
0.725 ซึ่งแสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับสูง* (Hinkle, et al., 1998) 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Evaluator1 40 17 35 27.05 4.591 

Evaluator2 40 20 35 29.45 3.816 

Valid N (listwise) 40     

 

 

Correlations 

 Evaluator1 Evaluator2 

Evaluator1 Pearson Correlation 1 .725** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 40 40 

Evaluator2 Pearson Correlation .725** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Intraclass Correlation Coefficient 

 

Intraclass 

Correlationb 

95% Confidence Interval F Test with True Value 0 

Lower Bound Upper Bound Value df1 df2 Sig 

Single Measures .617a .200 .814 5.956 39 39 .000 

Average 

Measures 
.763 .333 .897 5.956 39 39 .000 

Two-way random effects model where both people effects and measures effects are random. 

a. The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not. 

b. Type A intraclass correlation coefficients using an absolute agreement definition. 

 
_______________________________________________ 
* เกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Hinkle, et al., 1998) 

.90 - 1.00 มคีวามสัมพันธ์กันสูงมาก 

.70 - .90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

.50 - .70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

.30 - .50 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ 

.00 - .30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำมาก 
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สิ่งพิมพ์ออก (Print out) เปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ก่อนและหลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร         
และทดสอบสถิติ t-test แบบจับคู่ (Paired-samples t-test)  
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pretest 49.70 40 5.902 .933 

Posttest 65.95 40 5.948 .941 

 
 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pretest & Posttest 40 .621 .000 

 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig.     

(2-

tailed) 
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

99% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Pretest - 

Posttest 
-16.250 5.158 .816 -18.458 -14.042 -19.926 39 .000 

* p ≤ .01 
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ภาคผนวก ช 
การทดสอบประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ก่อนการดำเนินการทดลอง (Try-out) 
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การทดสอบประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนการดำเนินการทดลอง (Try-out) 

 
ขั้นที่ 1 การทดสอบแบบรายบุคคล (One to one try-out and revised) 
ตารางแสดง คะแนนจากการปฏิบัติงานท้ายบทเรียน คะแนนรวม ร้อยละ กับคะแนนจากแบบทดสอบ  
หลังเรียน คะแนนรวม ร้อยละ ของนักเรียนกลุ่มทดลองรายบุคคล (N = 3) 

เลขท่ี 
คะแนน 

จากการปฏิบัติภาระงานท้ายบท คะแนน
รวม ร้อยละ 

คะแนนจาก 
แบบทดสอบหลังเรียน คะแนน

รวม ร้อยละ 1 2 3 4 ปรนัย อัตนัย 
(คะแนน) 40 40 40 40 160 40 40 80 

1 36 34 38 36 144 90.00 35 35 70 87.50 
2 30 32 33 34 131 81.88 31 30 61 76.25 
3 25 22 24 20 91 56.88 22 26 48 60.00 

�̅� 30.33 29.33 31.67 30.00 122.00  29.3333 30.33 59.67  
S.D. 5.51 6.43 7.09 8.72 27.62  6.66 4.51 11.06 13.83 

ร้อยละ 75.83 73.33 79.17 75.00 76.25 76.25 73.33 75.83  74.58 

 
ขั้นที่ 2 กลุ่มทดลองกลุ่มเล็ก (Small group try-out and revised) 
ตารางแสดง คะแนนจากการปฏิบัติงานท้ายบทเรียน คะแนนรวม ร้อยละ กับคะแนนจากแบบทดสอบ   
หลังเรียน คะแนนรวม ร้อยละ ของนักเรียนกลุ่มทดลองกลุ่มเล็ก (N = 9) 

เลขท่ี 
คะแนน 

จากการปฏิบัติภาระงานท้ายบท คะแนน
รวม ร้อยละ 

คะแนนจาก 
แบบทดสอบหลังเรียน คะแนน

รวม ร้อยละ 1 2 3 4 ปรนัย อัตนัย 
(คะแนน) 40 40 40 40 160 40 40 80 

1 33 36 38 38 145 90.63 36 38 74 92.50 
2 34 35 36 35 142 88.75 35 36 71 88.75 
3 33 35 34 35 140 87.50 34 35 69 86.25 
4 34 30 35 30 133 83.13 33 34 67 83.75 
5 32 30 36 28 131 81.88 32 33 65 81.25 
6 35 25 31 27 124 77.50 30 30 60 75.00 
7 33 26 30 26 122 76.25 29 30 59 73.75 
8 30 25 29 26 118 73.75 28 29 57 71.25 
9 28 23 26 24 101 63.13 26 29 55 68.75 

�̅� 32.44 29.44 32.78 29.89 128.44  31.44 32.67 64.11  
S.D. 2.19 4.98 3.96 4.94 13.88  3.40 3.32 6.66  

ร้อยละ 81.11 73.61 81.94 74.72  80.28 78.61 81.67  80.14 
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ภาคผนวก ซ 
ชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
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Task Based Learning Program 
Unit: 1    Topic:  Informal Letter    Class: M.6         Date planned to teach: January 25, 2019 

Strand&Standard:               1.2 S.4-6/1,      1.2 S.4-6/5                         Time: 2 hours 
 
General Objectives: (Followed by Strand & Standard) 

1. To be able to write to exchange data about themselves and various matters around 
them, and communicate the data continuously and appropriately. 

2. To be able to write and describe their own feelings and opinions about various 
matter activities, experiences and news with proper reasoning.  

Terminal objective: To write an informal letter to tell somebody about writer’s life-story.  
Enabling objectives:  - To classify the pattern of informal letter. 
   - To write/use the proper sentences in each pattern of informal letter. 

- To write an informal letter to tell somebody about writer’s life-story.  
   - To exchange and study students’ tasks and then analyze good and  

   bad points in order to learn the grammar points and new ideas of writing. 
Language focus   

• Skills focused:   Writing 

• Functions and their exponents: Writing an informal letter to tell somebody about  
     writer’s life-story. 

• Vocabulary: 

format Useful phrases 

Opening How have the family been? / I hope you are well / I was so 
surprised to hear that... / haven't been in touch for such a 
long time. / How are things? / How are you? / How’s it going? 

Apologies I’m writing to apologize for missing your party. 
I’m really sorry that I forgot to send you a birthday card. 

Invitations 
 

We hope you’ll be able to come. / Would you like to come / I 
was wondering if you’d like to come… / Thank you very much 
for your invitation / I’d love to come / Thank you for asking / 
inviting me to … but I’m afraid I won’t be able to… 

Giving news 
 

did I tell you about …? / You’ll never believe what … / another 
thing … This is just to let you know that … / I thought you 
might be interested to hear about / did you know that …? 

• Grammar:                 Example 
o Present simple tense  I’m a student at TPN school. 
o Past simple tense  last summer I went to Gam concert. It was fascinating!   
o Future simple tense  I will write the next letter to you soon.  
o Using simple sentence  1) I love you (S + V + (O)) 2) I am fat (S + helping V. + Adj/N) 
o Connector   Because I was so tired, I went to bed at 9 pm. 

Because of the rain, the football match was stopped. 
o Phrasal verb   I am looking forward to seeing you. 
o Apostrophe   Father’s home  students’ class 
o Using comma (punctation) Regards,   

Materials: Worksheet: Task 1 Informal letter 
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Steps of teaching:  

Pre-task (15 minutes) 

1. Teacher greets the students that they are going to come in the TBL program, introduces 

myself and explains that the teacher is going to teach you for 4 weeks. 

2. Say, “Today we have an opportunity to know more about how to write an informal letter 

with proper pattern”.  

3. Give the students worksheet: Task 1 Informal letter. 

4. Lead the students to do Pre-task 1: Matching 

4.1. Pre-task 1: Matching: Choose the topic which is suit to the sentences or phrases  

4.2. Ask the students to answer the correct ones. Lead the students to translate the 

meaning in each sentence/phrase in order to make sure that the students 

understand the meaning and know how to use. 

5. Introduce on what an informal letter is. 

6. Lead the students to read the example letter and then lead them to do pre-task 2 and 3. 

6.1. Pre-task 2: Read Lena’s letter to her friend in the UK. In which paragraph, a-c, does 

she write about?  

6.2. Pre-task 3: discuss the informal letter pattern, find the parts of the letter. Write the 

number 1-6 in the boxes. 

7. Leads the students to review the pattern and format of informal letter. 

 

Task cycle (45 minutes) 

8. Before students do the first task, teacher suggests students how to organize and plan 

students’ writing task. 

9. Lead the students to do the task. 

10. Write an informal letter to your friend or someone about your news that you want to 

tell to your friend. You can share or exchange your data, various matters, feelings, 

activities or/and experiences by using informal letter format (Strand&Standard).         

Your letter should contain approximately 100 words at least.  (While the students do the 

task, teacher notices, helps and suggests them as being a facilitator.) 

11. Good writer should plan what you write. The good writing process should be. 

• Task:  Identify what you want to write. You’ll find and build your ideas what 

purpose(s) you want the reader to get/know. Then, start writing, this is your first 

rough draft. Forget about the word-count and grammar. After writing, you should 

revise and edit some mistakes you’ve found. 

• Planning:  Prepare before presentation in front of the class.  

• Report: Present in front of the class.  

 

Language Focus (40 minutes) 

12. Divide the class into group of 5, exchange their tasks and choose one representative to 

prepare for presentation. Teacher records their good and weak points of students’ 

presentations in order to give feedback after finishing presentations. 

• Language-Analysis (10 minutes) 

13. After students presented their tasks, teacher explains some mistakes of the students 

and presents the grammar points such as.  
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• Practice (20 minutes) 

14. Lead students to do the task, write an informal letter to tell somebody about writer’s 

life-story, again in order to compare with the old one. Collect the students’ tasks in order 

to give feedbacks after finishing the class. 

• Evaluation (10 minutes) 

15. ask the students on what students have learnt today, and then summarize the lesson. 

16. Mark the students’ tasks by using the criteria. 

 

Evaluation: 

Task criteria: Informal letter 

 Score Level Criteria 

Content 

30% 

 
12 

EXCELLENT: - knowledgeable, -substantive, -thorough 

development of thesis, -relevant to assigned topic 

 

9 

GOOD: - some knowledge of subject, - adequate range, -

limited development of thesis, -mostly relevant to topic but 

lacks details 

 
6 

FAIR: -limited knowledge of subject, - little substance, -

inadequate development of topic 

 

3 

POOR: -does not show knowledge of subject, -

nonsubstantive, -not pertinent, - OR not enough to be 

evaluated 

Organization 

20 % 

 

8 

EXCELLENT: - fluent expression, - ideas clearly 

stated/supported, - succinct, -well-organized, -logical 

sequencing, -cohesive 

 

6 

GOOD: - somewhat choppy, -loosely organized but main 

ideas stand out, -limited support, -logical but incomplete 

sequencing 

 
4 

FAIR: - non-fluent, - ideas confused or disconnected, -lacks 

logical sequencing and development 

 
2 

POOR: - does not communicate, -no organization, - OR not 

enough to be evaluated 

Vocabulary 

20 % 

 
8 

EXCELLENT: - sophisticated range, -effective word/idiom 

choice and usage, -word from mastery, - appropriate register 

 
6 

GOOD: - adequate range, -occasional errors of word/idiom 

form, choice, usage but meaning not obscured 

 
4 

FAIR: -limited range, - frequent errors of word/idiom 

form, choice, usage, - meaning confused or obscured 

 

2 

POOR: - essentially translation, - little knowledge of English 

vocabulary, idioms, word form – OR not enough to be 

evaluated 
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 Score Level Criteria 

Grammar 

20 % 

 

8 

EXCELLENT: - effective complex constructions, - few errors of 

agreement, tense, number, word order/function, articles, 

pronouns, prepositions 

 

6 

GOOD: - effective but simple constructions, - minor problems 

in complex constructions, -several errors of agreement, 

tense, number, word order/function, articles, pronouns, 

prepositions but meaning seldom obscured 

 

4 

FAIR: - major problems in simple/complex constructions, -

frequent errors of negation, agreement, tense, number, word 

order/function, articles, pronouns, prepositions and/or 

fragments, run-ons, deletions, - meaning confused or 

obscured 

 

2 

POOR: - virtually no mastery of sentence construction rules, - 

dominated by errors, -does not communicate, - OR not 

enough to be evaluated 

Mechanics 

10 % 

 
4 

EXCELLENT: - demonstrates mastery of conventions - few 

errors of spelling, punctuation, capitalization, paragraphing 

 
3 

GOOD: occasional errors of spelling, punctuation, 

capitalization, paragraphing but meaning not obscured 

 

2 

FAIR: - frequent errors of spelling, punctuation, capitalization, 

paragraphing - poor handwriting - meaning confused or 

obscured 

 

1 

POOR: - no mastery of conventions -dominated by errors of 

spelling, punctuation, capitalization, paragraphing - 

handwriting illegible - OR not enough to evaluate 

 

Adapted from: Jacobs, et al. (1981), Heaton (1990), Hughey, et al. (1983) 
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Task Based Learning Program 
Unit: 2    Topic:  Description of Place    Class: M.6     Date planned to teach: February 1, 2019 

Strand&Standard:  1.3 S.4-6/1,     4.2 S.4-6/2                              Time: 2 hours 
 

General Objectives: (Followed by Strand & Standard) 
1. To be able to write to present data themselves/experiences, news/incidents and 

issue of interest to society. 

2. To be able to disseminate/convey to the public data and news about the community 
and the local area in foreign language. 

Terminal objective: To describe a place that writer wants to introduce and advise  
    to a visitor.  

Enabling objectives:  - To give the example beneficial phrases for describing a place. 
   - To write a short description about the place where the students  

       know well. 
- To describe a place that the writer wants to introduce and advise  

   to a visitor. 
   - To exchange and study students’ tasks and then analyze good  

       and bad points, then learn the grammar points that the  
       teacher and students have found.   
Language focus   

• Skills focused:   Writing 

• Functions and their exponents: Writing a description of place 

• Vocabulary: 

Noun congestion, gulf, transportation, commercial, heritage, 
cosmopolitan, venue 

Adjective historical, fabulous, sumptuous, plenty, ubiquitous, best 

Adverb virtually, especially, reasonably, best   

Conjunction or, and, but, despite, in spite of, moreover, more than, less than 

• Grammar:                Example 
o Present simple tense - Bangkok is a busy city/town. 
o Future simple tense - You will see a lot of goods for shopping.   
o If – course  - If you want to visit here, you can use the Skytrain. 
o Past participle     - Situated in the central,….. 

   - Thailand is called Bangkok 
o Adverb   - You’ll try to deal with the taxi drivers as best you can.   

   - You will see the musicians who always perform best.  
   - The Mona Lisa is probably the world’s best-known  
     painting. 

o Comparative / superlative adjective - this is the best way…   
   - It’s the better way… 
   - It’s the most beautiful in Thailand.  

o Compound noun - the traffic congestion  
o Pronoun  - they – them, we – us  

Materials: Worksheet: Task 2 Description of Place 
Clip Video: Introducing Thailand 
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Steps of teaching: 

Pre-task (15 minutes) 

1. Teacher greets the students that they’ve been involved in the class, the unit 2. 

2. Introduce the unit 2: description to a place, and asks the students, “Have you ever invite 

someone to travel in some places?”, “Can you introduce Thailand country?” 

3. Present the clip-video about Thailand: Introducing Thailand. Then ask the students on 

what they watch from the clip.  

4. Give the students worksheet: Task 2 Description of Place. 

5. Lead the students to do on 

5.1. Pre-task 2.1: Describe the places with short sentences. 

5.2. Pre-task 2.2: Give the example of 10 famous places in Thailand. 

5.3. Pre-task 2.3: Read the passage and choose the best answer, then teacher gives the 

correct answer, describes the meaning of vocabularies, leads the students to 

compare among the correct and incorrect sentences, comprehends the passage.  

6. Lead the students to review the pattern/format of a description of a place.  

7. Lead the students to do the Pre-Task 2.4; to think of a town/place that students know 

well and make notes following each heading. 

 

Task cycle (45 minutes) 

8. Before students do the task, teacher suggests students how to organize and plan 

students’ writing by using Pre-task 2.4 to guide while students are writing.  

9. Lead the students to do the Task 2. 

9.1. Write a description of a place that the writer wants to introduce and advise to a 

visitor in order to present data themselves/experiences, news/incidents and issue of 

interest to society. And to disseminate/ convey to the public data and news about 

the community and the local area in foreign language. (Strand&Standard). 

• Task: Draft the topics or main idea. Then start writing. After students finished the 

tasks, they revise and edit in order to check the tasks’ correctness.  

• Planning: Prepare before presentation in front of the class.  

• Report: Students present their tasks in front of the class.   

 

Language Focus (40 minutes) 

10. Divide students into group of 5 to exchange their tasks and choose one representative to 

prepare for presentation. Teacher records their good and weak points in teacher’s 

record in order to give feedbacks to the students. 

• Language-Analysis (10 minutes) 

11. After students’ presentations, teacher describes some mistakes to the students and 

presents grammar points.  

• Practice (20 minutes) 

12. Lead students to do the task again by giving the students to describe a place where they 

want to tell to a visitor in order to compare with the old one. Teacher collects students’ 

tasks, then evaluates the tasks. 

• Evaluation (10 minutes) 

13. Lead the students on what they have learnt today, and then summarize the lesson. 
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Evaluation: 

Task criteria: Description of place        

 Score Level Criteria 

Content 

30% 

 
12 

EXCELLENT: - knowledgeable, -substantive, -thorough development 
of thesis, -relevant to assigned topic 

 
9 

GOOD: - some knowledge of subject, - adequate range, -limited 
development of thesis, -mostly relevant to topic but lacks details 

 
6 

FAIR: -limited knowledge of subject, - little substance, -inadequate 
development of topic 

 
3 

POOR: -does not show knowledge of subject, -nonsubstantive, -not 
pertinent, - OR not enough to be evaluated 

Organization 
20 % 

 
8 

EXCELLENT: - fluent expression, - ideas clearly stated/supported, - 
succinct, -well-organized, -logical sequencing, -cohesive 

 
6 

GOOD: - somewhat choppy, -loosely organized but main ideas 
stand out, -limited support, -logical but incomplete sequencing 

 
4 

FAIR: - non-fluent, - ideas confused or disconnected, -lacks logical 

sequencing and development 

 
2 

POOR: - does not communicate, -no organization, - OR not enough 

to be evaluated 

Vocabulary 

20 % 

 
8 

EXCELLENT: - sophisticated range, -effective word/idiom choice and 
usage, -word from mastery, - appropriate register 

 
6 

GOOD: - adequate range, -occasional errors of word/idiom form, 
choice, usage but meaning not obscured 

 
4 

FAIR: -limited range, - frequent errors of word/idiom 
form, choice, usage, - meaning confused or obscured 

 
2 

POOR: - essentially translation, - little knowledge of English 
vocabulary, idioms, word form – OR not enough to be evaluated 

Grammar 

20 % 

 
8 

EXCELLENT: - effective complex constructions, - few errors of 
agreement, tense, number, word order/function, articles, 

pronouns, prepositions 

 

6 

GOOD: - effective but simple constructions, - minor problems in 

complex constructions, -several errors of agreement, tense, 
number, word order/function, articles, pronouns, prepositions but 
meaning seldom obscured 

 

4 

FAIR: - major problems in simple/complex constructions, -frequent 
errors of negation, agreement, tense, number, word 

order/function, articles, pronouns, prepositions and/or fragments, 
run-ons, deletions, - meaning confused or obscured 

 
2 

POOR: - virtually no mastery of sentence construction rules, - 
dominated by errors, -does not communicate, - OR not enough to 
be evaluated 

Mechanics 
10 % 

 
4 

EXCELLENT: - demonstrates mastery of conventions - few errors of 

spelling, punctuation, capitalization, paragraphing 

 
3 

GOOD: occasional errors of spelling, punctuation, capitalization, 

paragraphing but meaning not obscured 

 
2 

FAIR: - frequent errors of spelling, punctuation, capitalization, 
paragraphing - poor handwriting - meaning confused or obscured 

 
1 

POOR: - no mastery of conventions -dominated by errors of 
spelling, punctuation, capitalization, paragraphing - handwriting 
illegible - OR not enough to evaluate 

 

Adapted from: Jacobs, et al. (1981), Heaton (1990), Hughey, et al. (1983) 
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Task Based Learning Program 
Unit:  3 Topic: Writing Advertisement   Class: M.6   Date planned to teach:  February 8, 2019 

Strand&Standard  4.1 S.4-6/1,  2.1 S.4-6/1,  3.1 S.4-6/1               Time: 2 hours 

 

General Objectives: (Followed by Strand & Standards) 

1. To be able to use language for communication in simulated situations in classroom, 

school or society. 

2. To be able to persuade the reader to be interested in writing.  

Terminal objective: To be able to write an advertisement.   

Enabling objectives:  - To define what an advertisement is.  

   - To recall about the advertisement that the students have seen. 

   - To classify the differences between goods and services. 

   - To describe the meaning of vocabularies related to an  

       advertisement.  

   - To distinguish the components of creating an advertisement.  

- To create a poster advertisement to inform, promote or persuade    

  the customers.    

   - To exchange and study students’ tasks and then analyze good and  

   bad points in order to learn the grammar points and new ideas of writing. 

Language focus   

• Skills focused:   Writing 

• Functions and their exponents: Writing an advertisement to the targets  

• Vocabulary: 

Noun good, product, promotion, brand, slogan, target, customer, value, 

belief, manufacturer  

Verb purchase, promote, exaggerate, persuade, create, design,  

Adjective persuasive, attractive, valuable, unbelievable, catchy,  

Adverb completely, moreover 

Preposition as, like, among, between 

• Grammar:                   Example 

o Subject – verb agreement  this product is made of … 

All non-herbal teas are made from the leaves… 

o Preposition   as   = Our shampoo will make your hair as soft as silk. 

like = BMW’s driving like a dream. 

among  = I was among the top ten percent of students. 

Between = …between you and me 

o Reduced adverbial clause - Although E85 is not selected for Eco cars, the  

       manufacturer attempts to promote. 

- Although not selected for Eco cars, the  

  manufacturer attempts to promote. 

o Word abbreviation  ads  = advertisement  p.h. = per hour 

prom = promotion   mob = mobile 

wknds = weekends  evens = evening  

Materials: Worksheet: Task 3 Writing Advertisement  
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Steps of teaching: 

Pre-task (15 minutes) 

1. Teacher greets students that they’ve joined the Unit 3 in the course. 

2. Teacher gives students worksheets.  

3. Introduce the unit that the students are going to learn. 

3.1. Unit 3 is related to writing an advertisement. As you see the signs, notices, or any 

kinds of advertisements. They’re contained with the sentences that motivate 

customers to know and be interested in the advertisements. 

4. Lead the student to do Pre-task 3.1: discuss the questions in pair; take notes so that 

students are able to summarize their ideas. Then share to the whole class. 

5. Do Pre-task 3.2: decide whether it is good or service. 

6. Do Pre-task 3.3: find all the hidden words. Then know the meaning. 

7. Do Pre-task 3.4: match the word with the correct definition. Then know the meaning. 

8. Do pre-task 3.5: learn the components of writing advertisement. It should be consisted 

of five elements following the exercise. Then learn the vocabulary and example 

sentences which are related to write an advertisement.  

9. Study how to create an advertisement  

10. Discuss about Pre-task 3.6 by using all of example-ad posters.  

11. Pre-task 3.7, Work in group of 5, choose only 1 interesting topic to create an 

advertisement. Then present to the class.  

 

Task cycle (45 minutes) 

12. Before students do the task, teacher suggests students how to organize and plan 

students’ writing. 

• Task:  Think of the product or service you want to create an advertisement poster. 

Your task must be contained with 50 words least. Then start writing. After finishing 

the task, students should revise and edit in order to check the task correctness.  

• Planning: Students plan what they want to present before presentation in front of the 

class.  

• Report: Present in front of the class.   

 

Language Focus (40 minutes) 

13. Divide students into group of 5 to exchange their tasks and choose one representative to 

prepare for presentation. Teacher records their good and weak points in teacher’s 

record in order to give feedback to the students after finishing the presentation. 

• Language-Analysis (10 minutes) 

14. After students present their tasks, teacher describes some mistakes to the students and 

presents grammar points.  

• Practice (20 minutes) 

15. Lead students to do the task again in order to compare with old one. 

16. Teacher collects students’ tasks in order to check after finishing class. 

• Evaluation (10 minutes) 

17. Teacher lead the students on what did they learn today, and then summarize the lesson. 
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Evaluation: 

Task criteria: Writing Advertisement     

 Score Level Criteria 

Content 

30% 

 
12 

EXCELLENT: - knowledgeable, -substantive, -thorough development 
of thesis, -relevant to assigned topic 

 
9 

GOOD: - some knowledge of subject, - adequate range, -limited 
development of thesis, -mostly relevant to topic but lacks details 

 
6 

FAIR: -limited knowledge of subject, - little substance, -inadequate 
development of topic 

 
3 

POOR: -does not show knowledge of subject, -nonsubstantive, -not 
pertinent, - OR not enough to be evaluated 

Organization 
20 % 

 
8 

EXCELLENT: - fluent expression, - ideas clearly stated/supported, - 
succinct, -well-organized, -logical sequencing, -cohesive 

 
6 

GOOD: - somewhat choppy, -loosely organized but main ideas 
stand out, -limited support, -logical but incomplete sequencing 

 
4 

FAIR: - non-fluent, - ideas confused or disconnected, -lacks logical 

sequencing and development 

 
2 

POOR: - does not communicate, -no organization, - OR not enough 

to be evaluated 

Vocabulary 

20 % 

 
8 

EXCELLENT: - sophisticated range, -effective word/idiom choice and 
usage, -word from mastery, - appropriate register 

 
6 

GOOD: - adequate range, -occasional errors of word/idiom form, 
choice, usage but meaning not obscured 

 
4 

FAIR: -limited range, - frequent errors of word/idiom 
form, choice, usage, - meaning confused or obscured 

 
2 

POOR: - essentially translation, - little knowledge of English 
vocabulary, idioms, word form – OR not enough to be evaluated 

Grammar 

20 % 

 
8 

EXCELLENT: - effective complex constructions, - few errors of 
agreement, tense, number, word order/function, articles, 

pronouns, prepositions 

 

6 

GOOD: - effective but simple constructions, - minor problems in 

complex constructions, -several errors of agreement, tense, 
number, word order/function, articles, pronouns, prepositions but 
meaning seldom obscured 

 

4 

FAIR: - major problems in simple/complex constructions, -frequent 
errors of negation, agreement, tense, number, word 

order/function, articles, pronouns, prepositions and/or fragments, 
run-ons, deletions, - meaning confused or obscured 

 
2 

POOR: - virtually no mastery of sentence construction rules, - 
dominated by errors, -does not communicate, - OR not enough to 
be evaluated 

Mechanics 
10 % 

 
4 

EXCELLENT: - demonstrates mastery of conventions - few errors of 

spelling, punctuation, capitalization, paragraphing 

 
3 

GOOD: occasional errors of spelling, punctuation, capitalization, 

paragraphing but meaning not obscured 

 
2 

FAIR: - frequent errors of spelling, punctuation, capitalization, 
paragraphing - poor handwriting - meaning confused or obscured 

 
1 

POOR: - no mastery of conventions -dominated by errors of 
spelling, punctuation, capitalization, paragraphing - handwriting 
illegible - OR not enough to evaluate 

 

Adapted from: Jacobs, et al. (1981), Heaton (1990), Hughey, et al. (1983) 
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Task Based Learning Program 
Unit: 4  Topic: Formal Letter of University Application  Class: M.6   Date planned to teach: February 15, 2019 

Strand&Standard:    1.2 S.4-6/3,   1.2 S.4-6/4,  1.2 S.4-6/2                             Time: 2 hours 
 
General Objectives: (Followed by the Strand & Standard) 

1. To be able to write to express needs and offers, accept in simulated situations. 
2. To be able to write the data, describe, explain and express opinions about matters  
    properly. 

Terminal objective:  To write a formal letter of university application. 
Enabling objectives:  - To discuss the importance of writing a formal letter of application. 
   - To explain about yourself what your interests and why you apply to a 

   university.  
   - To summarize some brief writing tips for writing. 
   - To categorize the distinguishes between cohesive and coherent 

   sentences. 
   - To examine the format of formal letter of application. 
   - To practice to write the statement and supporting statements. 
   - To write a formal letter of university application. 
   - To exchange and study students’ tasks and then analyze good and 
      bad points.  
Language focus   

• Skills focused:   Writing 

• Functions and their exponents: Writing a formal letter of application  

• Vocabulary:   

Noun statement(s), commitment, diplomas, diploma, career, intellectual, 
course, syllabus 

Verb apply, reply, considerate, improve, describe, sadden, provoke, 
encourage, enroll, disappoint, coordinate, enclose, acquire, attend, 
participate,  

Adjective honest, academic, ordinary, effective, prestigious, compulsory 

Adverb Hereby, similarity, eagerly 

Conjunction because of, despite, and, but, in addition, general, therefore, 
nevertheless 

• Grammar:                 Example 
o Another, other, others  - We have 3 brothers. One is David.  

  Another one is Ann. The other (one) is Adam.   
o Adjective    - prestigious university 
o Relative pronoun  - There are some very good art books which you can  

        get ideas from.  
o Present perfect tense  - I have also applied for… 
o Present perfect continuous tense  - I have been following the journey. 
o Coherence / cohesion  - My favorite color is blue. I like it because it is calming and  

        it relaxes me. 
Materials: Worksheet: Task 1 Informal letter 
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Steps of teaching:  

Pre-task (15 minutes) 
1. Teacher greets students that they’re involving in the last class of this program.  

2. Last lesson, students are going to learn how to write a formal letter of university 
application.  

3. Give students worksheets.  
Pre-task 4.1: Lead to understand what students write about 

3.1. Why are you applied? 
3.2. What makes you the right person for this course? 

4. Pre-task 4.2: how to write a formal letter of university application. Students read the 
important keys to think and write in a letter, learn some brief writing tips for writing. 

5. Let the students to study the sample letter.  
6. Study and compare the differences between COHESION and COHERENCE. 

7. Pre-task 4.3: develop students’ skills about COHESION and COHERENCE. 

8. Pre-task 4.4: study the format and form of the letter. 
9. Read a good formal letter of application to gain more ideas and details before writing. 

10. Lead and emphasize the students about 8 things students should avoid while writing.  
11. Pre-task 4.5: practice to write the statement and supporting statements. 

12. Review the key concept of writing a letter of application to a university. 
 

Task cycle (45 minutes) 
13. Lead the students to do Task 4. Before the students do the last task, teacher suggests 

the students how to organize and plan the task. 

• Task:  As you are an applicant, you must submit a letter of university application for 

a university course you would like to apply. Your letter should have clear ideas of the 
study goals and capacity to pursue them and explain how the degree fits into the 

applicant’s career plans. For graduate program applicants, the letter should also 
clearly outline the applicant’s proposed dissertation topic, capacity to pursue it and 

in addition, how the degree fits into the applicant’s future career plans and goals. 

Your letter must be contained at least 100 words. 

• Planning: Students prepare to report in front of the class.  

• Report: Present students’ tasks in front of the class to the audiences about what the 

letter contained. All audiences will learn new ideas, some good and weak points of 

students’ writing in order to develop the own tasks.   
 

Language Focus (40 minutes) 
14. Divide the students into group of 5 to exchange their tasks and choose one 

representative to prepare for presentation. Teacher records their good and weak points 
in teacher’s record in order to give feedbacks to the students. 

• Language-Analysis (10 minutes) 

15. After students present their tasks, teacher describes some mistakes to the students and 

presents grammar points.  

• Practice (20 minutes) 

16. Lead the students to do the task, write a formal letter of university application, again in 
order to compare with the old one. 

17. Collect the students’ tasks in order to evaluate after finishing the class. 

• Evaluation (10 minutes) 

18. lead the students on what they have learnt from this unit, and then brief the lesson. 
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Evaluation: 
Task criteria: Formal letter of university of application 

 Score Level Criteria 

Content 
30% 

 
12 

EXCELLENT: - knowledgeable, -substantive, -thorough development 
of thesis, -relevant to assigned topic 

 9 
GOOD: - some knowledge of subject, - adequate range, -limited 
development of thesis, -mostly relevant to topic but lacks details 

 6 
FAIR: -limited knowledge of subject, - little substance, -inadequate 
development of topic 

 
3 

POOR: -does not show knowledge of subject, -nonsubstantive, -not 
pertinent, - OR not enough to be evaluated 

Organization 
20 % 

 8 
EXCELLENT: - fluent expression, - ideas clearly stated/supported, - 
succinct, -well-organized, -logical sequencing, -cohesive 

 
6 

GOOD: - somewhat choppy, -loosely organized but main ideas 
stand out, -limited support, -logical but incomplete sequencing 

 4 
FAIR: - non-fluent, - ideas confused or disconnected, -lacks logical 
sequencing and development 

 
2 

POOR: - does not communicate, -no organization, - OR not enough 
to be evaluated 

Vocabulary 
20 % 

 8 
EXCELLENT: - sophisticated range, -effective word/idiom choice and 
usage, -word from mastery, - appropriate register 

 6 
GOOD: - adequate range, -occasional errors of word/idiom form, 
choice, usage but meaning not obscured 

 
4 

FAIR: -limited range, - frequent errors of word/idiom 
form, choice, usage, - meaning confused or obscured 

 2 
POOR: - essentially translation, - little knowledge of English 
vocabulary, idioms, word form – OR not enough to be evaluated 

Grammar 
20 % 

 
8 

EXCELLENT: - effective complex constructions, - few errors of 
agreement, tense, number, word order/function, articles, 
pronouns, prepositions 

 

6 

GOOD: - effective but simple constructions, - minor problems in 
complex constructions, -several errors of agreement, tense, 
number, word order/function, articles, pronouns, prepositions but 
meaning seldom obscured 

 

4 

FAIR: - major problems in simple/complex constructions, -frequent 
errors of negation, agreement, tense, number, word 
order/function, articles, pronouns, prepositions and/or fragments, 
run-ons, deletions , - meaning confused or obscured 

 
2 

POOR: - virtually no mastery of sentence construction rules, - 
dominated by errors, -does not communicate, - OR not enough to 
be evaluated 

Mechanics 
10 % 

 4 
EXCELLENT: - demonstrates mastery of conventions - few errors of 
spelling, punctuation, capitalization, paragraphing 

 
3 

GOOD: occasional errors of spelling, punctuation, capitalization, 
paragraphing but meaning not obscured 

 2 
FAIR: - frequent errors of spelling, punctuation, capitalization, 
paragraphing - poor handwriting - meaning confused or obscured 

 
1 

POOR: - no mastery of conventions -dominated by errors of 
spelling, punctuation, capitalization, paragraphing - handwriting 
illegible - OR not enough to evaluate 

 

Adapted from: Jacobs, et al. (1981), Heaton (1990), Hughey, et al. (1983) 
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ภาคผนวก ฌ 
แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
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English Writing for Communication Examination 
แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

Instruction:  This examination has 2 parts:     Time: 1.30 hours     
  (1) Multiple choices  40 items 40 points 
  (2) Paragraph writing   1 item   40 points        (Total score: 80 points) 
   Follow the directions for each part. You are not allowed to use a 
dictionary. Use your time wisely. Do all of your writing for each part in this exam paper. 
 

Part 1: Multiple choices (item 1 – 40) 
Unit 1 Objective 1: To be able to write about themselves and various matters around them, 
and communicate the data continuously and appropriately. 
1. A: How long ___(1)___  you stay at the party last night? 
     B: I ____(2)____ there ___(3)___ midnight. 
     (1)             (2)          (3) 

a. do    /   stay               /   from    
b. did   /   stayed           /   till    
c. do    /   have stayed   /   since    
d. did   /   am stayed      /   for 

 

2. I’m really looking forward to ______ you again. 
 a. see   b. be seen         c. seeing  d. be seeing   
 

3. I’d rather eat dry and flavorless overcooked pork ______ tender and flavorful 
medium cooked one.  

 a. than  b. more than         c. less than   d. over than  
 

4. According to the weather forecast, the weather in Chiang Rai this holiday will be 
extremely cold, so please don’t forget to bring __(1)__ heavy jackets by __(2)__. 

      (1)      (2) 
a. your       /   yourself   
b. yours     /   yourselves  
c. you       /   themselves    
d. you’re   /   itselves 
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5. With regard to your email and your questions, _____  
 a. thanks you for your reply and I’ll send it to the meeting. 
 b. I hope you are available to answer all of these to me. 
 c. and tell me more your news. I miss you so much.  
 d. I think it’s a good idea if we discuss them with our team. 
 

Unit 1 Objective 2: To be able to write and describe their own feelings and opinions about 
various matters activities, experiences and news with proper reasoning. 

6. Classify all sentences below (1-4), which both of them are correct? 
1. You would like to come to lunch?  
2. It will an opportunity for you to meet our new friends. 
3. Are you free at 6 o’clock for our party? 
4. We would like to invite you to a meeting on Thursday 

 a. 1 and 2 are correct  b. 3 and 4 are correct 
 c. 1 and 3 are correct    d. 2 and 4 are correct  
 

7. Rearrange the following sentences into the correct sequences to form an 
informal letter.   
A. Hi Jasmine, 
B. I hope everything goes well. 
C. Regards,  
D. But, Jenny is free and she’s looking forward to seeing you and Amelie again.  
E. I’m afraid I can’t come because I will be on vacation at the time. 
F. Thanks for the invitation to the event on May 3rd. 

   

a. A B D E F C         
b. A B F E D C       
c. A F E D B C     
d. A F B D E C 
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Item 8 - 10 
You are writing an informal letter or email to your colleague to invite him/her to 
dinner on the weekend. Some of the phrases in the letter are too formal. Change the 
numbered phrases to something more informal.  
 

   Dear Malee 
 

   We would like to invite you and Mana to dinner on Saturday. [8] I’ve asked Manote and   
   Manun, too, so it should be good. 
 

   We hope you are able to attend, and we look forward to meeting you then. [9] 
 

   Your sincerely, [10]  
   Manut  
 

8.  a. Would you and Mana to come to dinner on Saturday? 
 b. Would you mind if I please invite you to come to the meeting? 
 c. May you invite me to dinner on this Saturday? 
 d. Why don’t you come to dinner on this Saturday? 
 

9.  a. I wish you could spend your valuable time to be honored. 
 b. I think you come immediately.  
 c. I hope to see you then. 
 d. I pray you to join the meeting.  
 

10.   a. Good luck 
   b. Best wishes,  

c. Hope to see you. 
d. Sincerely, yours 
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Unit 2 Objective 1: To be able to write the data about themselves/experiences, news/incidents 
and issue of interests to society. 

Item 11 – 13: Which word can be used to replace the underlined word?  
11. The reception must be held at a convenient place with good transportation and 

parking facilities.  
 a. vehicle b. venue         c. view   d. venture  
 

12. Most of the restaurants here are ______ priced, and they also offer generous 
portions.  

 a. reason b. reasoning         c. reasonable d. reasonably 
 

13. On display in the Metropolitan Museum in Thailand, there are many famous ____ 
and ___ of sculpture from all over the world. 

 a. painting / work          b. paintings / work  
c. painting / works           d. paintings / works  

 

14. Ronaldo __(1)__ all activities he would do always like to do in Thailand, __(2)__ 
should take a week to cover, while he was on his __(3)__ business trip. 

  (1)  (2)         (3) 
a. crammed in      / which    /   three-day   
b. crammed to     / what /   three days   
c. crammed       / where  /   three-days   
d. is crammed      / when /   3-days 
 

15. look at the picture and choose both of the correct sentences. 
1. There is the pagoda covered with red cloth.  
2. The monks are walking around the pagoda. 
3. There are people who are sitting beside the pagoda. 
4. The slant pagoda located at river side. 

a.  1 and 2 are correct.  
b.  1 and 4 are correct.  
c.  3 and 4 are correct .  
d.  2 and 3 are correct. 
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Unit 2 Objective 2: To be able to disseminate/convey the public data and news about the 
community and the local area in foreign language. 

Item 16 – 20: Choose the correct phrase in each item.  

 
The IMPACT Arena in the Muang Thong Thani district is ____6____ in Bangkok, and 
the second biggest in the whole of Asia. The multi-purpose arena____17____, 
exhibition hall and regularly host huge live concerts, welcoming ____18_____ to 
Bangkok.  ____19____ of Bangkok at Muang Thong Thani, the IMPACT Arena 
____20____ by taxi if you’re coming from central Bangkok. The nearest BTS Skytrain 
Station is Mo Chit, which is around 20 minutes’ drive away depending on traffic. 
 

16.   a. the largest venue events  b. the largest events venue 
 c. the larger events venue  d. the larger venue events  
 

17.   a. can use like a convention central  
 b. can use as a center for convention  
 c. can be used like a conventional centre 
 d. can be used as a convention centre 
 
 

18.   a. some of the world’s biggest artists 
 b. some of the biggest world’s artists 
 c. any of the biggest artists in the world 

d. any kind of the biggest artists of the world 
 

19.  a. Located in the suburbs  b. Locating at the suburbs 
 c. Located on a suburb  d. Locating among the suburbs 
 

20.   a. is best rich     b. can reach 
 c. is best reached   d. is not the best 
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Unit 3 Objective 1: To be able to use language for communication in simulated situations in 
classroom, school or society. 
21. The newspapers and magazines __(1)__ full of __(2)___ advertisements and 

most of __(3)__ are very well done. 
  (1)       (2)    (3) 
 a.  is    / illustrated   / them 
 b. is    / illustrating   / its 
 c.  are  / illustrated   / them 
 d.  are  / illustrating   / its  
 

22. ___(1)___to everyone around the country, pizza ___(2)___ more popular and 
famous ___(3)___ the teenagers and adults. 
               (1)      (2)        (3) 

 a.  Delivery    /  become    / around 
  b.  Delivered  / becomes   / among  
 c.  Delivering  / become    / between 
 d.  Deliver      / becomes   / for 
 

23. Customers can return the product they have purchased to the manufacturer 
within seven days ____________. 

     a. if not completely satisfied     b. if it was not complete satisfied  
     c. if he or she not completely satisfied    d. if they are not completely satisfying  
 

24. It is important to ______ so that you can separate them into distinct categories 
with respect to their demand patterns and service requirements.  

 a. know that your customers really need 
 b. know what your customers need 
 c. know of what is the customers need 
 d. know that the customers what they need 
 

25. You want to persuade a customer to buy a ticket. Which sentence should be used? 
a. You can book tickets without finding any difficulties. 
b. You can book tickets by finding any difficulty.  
c. You can buy a ticket finding without any difficulties. 
d. You can buy a ticket finding any difficulty. 
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26. Which sentence in this passage does not belong? 
[A] Starbucks always initiates handcrafted beverages one at     
a time and invites customers to personalize their beverages. 
[B] Starbucks partners strive to provide the best coffee 
experience. [C] We enjoy the kind of success that rewards our 
shareholders and employees. [D] When we are fully engaged 
laugh with and uplift the lives of our customers. Sure, it starts 
with the promise of a perfectly made beverage. 

  a. A   b. B   c. C   d. D 
 

Unit 3 Objective 2: To be able to persuade the reader to be interested in writing 

27. According to this advertisement below, what are the words for the following 
abbreviations? 

 

GUITAR LESSONS AVAILABLE 
Private or small groups – eves and wknds only 23 – 25 p.h. 

Phone Mark on 02 080 088                              

(Mob 088 080 0880)               

Experienced teacher 
 

    eves      Wknds         p.h.     Mob 

a forever  week days  period of hour  mobility 

b events   vacation days potential of hydrogen  mobility  

c evenings Weekends per hour mobile  

d every days vacation days Paraphrase mobile 
 

28. which statement is appropriate to write in this message? 
 

To deliver you the best Taiwan Fluffy cake. 
Our cake are freshly 150 minutes oven baked. 

____________________________________________ 
Thank you. 

a. We appreciated your passion and precious moment for waiting. 
b. Let’s do another passion before getting our beverage after 150 minutes. 
c. You can eat in the cafe if the seats are available. You deserve to be here! 

 d. When you have takeaway food, either eat it within a few hours. 
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Item 29-30: Choose the correct item to complete the advertisement.  
“_________29_________, stop by Carette Patisserie, just a short stroll from the 
Renaissance Hotel. Try the blackberry macaroons – __________30_________.  

You’ll fall in love with this city, but first you’ll fall in love with our food.” 
 

29.   a. You should explore yourself in the streets of Bangkok 
 b. Before you lose yourself exploring the streets of Bangkok 
 c. After you lose yourself explore the streets of Bangkok 
 d. If you get lost something in the streets of Bangkok  
 

30.   a.  they’re like nothing else on earth  b.  they’re not like on earth 
c.  they’re on earth to like nothing   d. they’re like on earth  

 

Unit 4 Objective 1: To be able to write to express needs and offers, accept in simulated 
situations. 

31. Choose an appropriate response to complete the conversation. 

  

 
.  a.  I need more time to relax after graduation the university. 

b.  In general, education in the universal level is very important. 
c.  Exactly, I’m planning to apply to the university this year. 
d.  On the contrary, your international university is very impressive to visit. 
 

32. Students can learn to study more effectively by following realistic study schedules. 
_______, they can improve their textbook reading and note taking skills. 

 a. In contrast   b. Because    c. Therefore  d. Similarity  
 

33. I think I’d like to be a journalist or a lawyer but I don’t know for sure. So, I guess 
_______ or something is more useful. 
 a. Historic  b. History c. Historian   d. Historical 

 
 

 

Do you want to go to a university? 

 

____________31_____________ 
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34. This semester we are studying _____. 
 a. physics which is very difficult b. physics which are very difficult 
 c. the physics, that are difficult d. the physic that is very difficult  
 

35. Planning a diplomatic career in the future, my friend has been _____ to study of 
foreign languages in the university.  

 a. intensely devoting herself  b. intense devoted herself 
 c. intensely devoted to her   d. intensified to devote of herself 
 

Unit 4 Objective 2: To be able to write the data, describe, explain and express opinions about 
matters properly. 
Error Identification (36 - 40) 
Directions: decide and choose which word/part of the sentence is grammatically 
incorrect.  
36. I’m definitely going to do English and France because it’s my favorite subjects.  
        a.       b.    c.    d.  
37. Last year I was not pleased with the school that my father recommended,  
          a         b. 
     so I’ve decided to try to other school by myself this year. 
      c.     d.  
38. This magnificent language program is especially designed for those who are  
                                       a.        b. 
     interested on learning some European languages during this semester.  
  c.       d.  
39. To get done everything you need and want to do is one of the most challenging  
         a.          b.        c. 
     aspects of being a college student.  
                d.  
40. Because of some experts, the goal of education is to help students learn  
            a.              b. 
     what they need to know to live a well-adjusted and successful.   
            c.              d. 
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Part 2: Writing paragraph(s) (Item 41) 
Directions:  Choose one of these three topics and write it. Your writing will be 
scored according to:  

Content  12  points,  
Organization  8  points,  
Vocabulary  8  points, 
Grammar 8  points, and  
Mechanics  4  points.   Write at least 100 words.  

 

Topic 1 Informal letter  
Write an informal letter to your friend who wants to know more about your life and 
country. You can use your own ideas, and/or you can describe some of these things. 

- How about your life. 
- How big the country is, where it is and what the land is like 
- Main cities, famous landmarks and tourist attractions  
- The culture in your country and what people are like 
- Traditional food, music, dance, etc. of your country. 
- You should finish your letter by inviting your friend to visit your 

country some time so that they can see what it is like. 
 

Topic 2 Description of place 
Write a description of a town/place that you want to introduce and advise to a 
visitor. Your writing should include the following headings. 

- Introduce the place and location 
- Describe about the famousness or notice that place 
- The best part of the place and why you like it 
- Advise or invite a visitor to visit   
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Topic 3 Letter of application  
write a letter of application for a university course you would like to apply. Student’s 
letter should include the following information. 

- Introduce yourself, school name, level and high school program 
- The faculty, major, university you want to study  
- The reasons why you want to study there 
- Your studies, interests, experience and current activities 
- Your ambitions/goals 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANSWER KEY 
This examination has 2 parts.  

Part 1 Multiple Choices (M/C)   item 1 – 40     40 scores 

For grading multiple choices accurately, the raters have to use the following criteria   

  1 score   = Correct answer (choosing correct option) 

0 score   = Incorrect answer or no answer: 
 

Item Correct Option Language focused 

1. b. did / stayed / till - past tense  

- preposition of time 

2. c. seeing - phrasal verb with gerund   

3. a. than  - preference (would rather…than) 

4. a. your / yourself - possessive pronoun 

- reflexive pronoun 

5. d. I think it’s a good idea if we 

discuss them with our team. 

- cohesion 

6. b. 3 and 4 correct - form a sentence 

7. c. A F E D B C - order the sentence to make a 

paragraph 

8. a. would you and Mana to come 

to dinner on Saturday? 

- used in context 

9. c. I hope to see you then. - used in context 

10. b. Best wishes, - used in context     

- punctuation  

11. b. venue - vocab in context 

12. d. reasonably - degree adverb  

13. d. paintings / works - plural noun  

14 a. crammed in / which / three-

day 

- phrasal verb 

- relative clause 

- using hyphen for compound words  

15 b. 1 and 4 correct - describing picture 

16 a. the largest events venue - superlative adjective 

- order part of speech 

17 a. can be used as a convention 

centre 

- passive voice  

- comparison (preposition)    

- compound noun 

18 a. some of the world’s biggest 

artists 

- quantifier      

- apostrophe      

- superlative adjective 

19 a. located in the suburbs - passive voice        

- preposition       

- article 

20 a. is best reached  - passive voice 

- adverb modifies verb   
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Item Correct Option Language focused 

21 c. are / illustrated / them - subject – verb agreement  

- adjective modifies noun  

- object pronoun 

22 b. Delivered / becomes / among  - passive voice  

- subject – verb agreement  

- prepositions of place 

23 a. if not completely satisfied - descriptive adjective  

- reduced adverbial clause (subject + 

verb.be) 

24. b. know what your customers 

need 

- transitive verb (with object) 

25. a. You can book tickets without 

finding any difficulties. 

- used vocab 

- making correct sentence  

26. c. [C] We enjoy the kind of 

success that rewards our 

shareholders and employees. 

- cohesion of writing 

27. c. evenings, weekends, per hour 

mobile  

- abbreviation words 

28. a. We appreciated your passion 

and precious moment for 

waiting. 

- cohesion of writing 

29.  b. Before you lose yourself 

exploring the streets of Bangkok 

- cohesion 

- used in context 

30. a.  they’re like nothing else on 

earth  

- indefinite pronouns 

- cohesion 

31 c.  Exactly, I’m planning to apply 

to the university this year. 

- cohesion 

32. d. Similarity - connectors 

33. b. history - uncountable noun 

34. a. physics which is very difficult - subject verb agreement with relative 

pronoun 

35 a. intensely devoting herself - present perfect continuous tense 

with using adverb and reflexive 

pronoun 

36. d. it’s  ➔ they’re - personal pronoun 

37. d. other  ➔ another  - indefinite noun (another / other) 

38. c. on          ➔ in - interested in = preposition 

39. a. to get  ➔ Getting  - causative in gerund form 

40. a. Because of ➔ According to - preposition in context 
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Part 2 Paragraph writing   item 41    40 scores 
 For grading a paragraph writing accurately, the raters have to use the criteria according 
to the assessment criteria of Jacobs, et al. (1981) Heaton (1990) and Hughey, et al. (1983)     
as the following: 
 

ITEM 41  Score Level Criteria 

Content 
30% 

 (12 points) 
 

 12 EXCELLENT: - knowledgeable, -substantive, -thorough 
development of thesis, -relevant to assigned topic 

 9 GOOD: - some knowledge of subject, - adequate range, -limited 
development of thesis, -mostly relevant to topic but lacks details 

 6 FAIR: -limited knowledge of subject, - little substance, -
inadequate development of topic 

 3  POOR: -does not show knowledge of subject, -nonsubstantive, -
not pertinent, - OR not enough to be evaluated 

Organization 
20% 

(8 points) 

 8 EXCELLENT: - fluent expression, - ideas clearly stated/supported, 
- succinct, -well-organized, -logical sequencing, -cohesive 

 6 GOOD: - somewhat choppy, -loosely organized but main ideas 
stand out, -limited support, -logical but incomplete sequencing 

 4 FAIR: - non-fluent, - ideas confused or disconnected, -lacks 
logical sequencing and development 

 2 POOR: - does not communicate, -no organization, - OR not 
enough to be evaluated 

Vocabulary 
20% 

(8 points) 

 8 EXCELLENT: - sophisticated range, -effective word/idiom choice 
and usage, -word from mastery, - appropriate register 

 6 GOOD: - adequate range, -occasional errors of word/idiom form, 
choice, usage but meaning not obscured 

 4 FAIR: -limited range, - frequent errors of word/idiom 
form, choice, usage, - meaning confused or obscured 

 2 POOR: - essentially translation, - little knowledge of English 
vocabulary, idioms, word form – OR not enough to be evaluated 

Grammar 
20% 

(8 points) 

 8 EXCELLENT: - effective complex constructions, - few errors of 
agreement, tense, number, word order/function, articles, 
pronouns, prepositions 

 6 GOOD: - effective but simple constructions, - minor problems in 
complex constructions, -several errors of agreement, tense, 
number, word order/function, articles, pronouns, prepositions 
but meaning seldom obscured 

 4 FAIR: - major problems in simple/complex constructions, -
frequent errors of negation, agreement, tense, number, word 
order/function, articles, pronouns, prepositions and/or 
fragments, run-ons, deletions , - meaning confused or obscured 

 2 POOR: - virtually no mastery of sentence construction rules, - 
dominated by errors, -does not communicate, - OR not enough 
to be evaluated 

Mechanics 
10% 

(4 points) 

 4 EXCELLENT: - demonstrates mastery of conventions - few errors 
of spelling, punctuation, capitalization, paragraphing 

 3 GOOD: occasional errors of spelling, punctuation, capitalization, 
paragraphing but meaning not obscured 

 2 FAIR: - frequent errors of spelling, punctuation, capitalization, 
paragraphing - poor handwriting - meaning confused or 
obscured 

 1 POOR: - no mastery of conventions -dominated by errors of 
spelling, punctuation, capitalization, paragraphing - handwriting 
illegible - OR not enough to evaluate 

 

Adapted from: Jacobs, et al. (1981), Heaton (1990), Hughey, et al. (1983) 
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ภาคผนวก ญ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ 

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

คำชี้แจง:  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องความคิดเห็นของข้อคำถามและหากท่านมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมให้เขียนเสนอลงในข้อเสนอแนะท่ีกำหนดให้โดยมีค่าระดับความคิดเห็น ดังต่อไปนี้  
 1  หมายถึง  ท่านแน่ใจว่าข้อความในแบบสอบถามมีความสอดคล้อง  

 0  หมายถึง  ท่านไม่แน่ใจว่าข้อความในแบบสอบถามมีความสอดคล้องหรือไม่  

 -1  หมายถึง  ท่านแน่ใจว่าข้อความในแบบสอบถามไม่มีความสอดคล้อง 

ผู้ประเมิน  __________________________________________________ 

ข้อ
ที่ 

ข้อความ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

ด้านเนื้อหา      

1. เนื้อหามีความเหมาะสมกับนักเรียน     

2. ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน     

3. เนื้อหาท่ีได้เรียนมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน     

4. เนื้อหาท่ีได้เรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน     
เพื่อการสื่อสาร 

    

5. เนื้อหามีการเรียงลำดับจากงา่ยไปยาก     

ด้านกระบวนการสอน      

6. มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน     

7. กิจกรรมท่ีนำมาใช้ในงานปฏิบัติ เป็นเร่ืองท่ีนักเรียนสนใจ 
มีความหลากหลายและสอดคล้องกับปัจจุบนั 

    

8. การเรียนโดยใช้งานปฏิบัติทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้น
ในการเรียน 

    

9. การเรียนรู้จากตัวอย่างช่วยให้นักเรียนปฏิบัติงานได้ง่ายข้ึน     

10. งานท่ีปฏิบัติส่งเสริมให้นักเรียนมีการวางแผนการทำงาน     

11. การเรียนรู้จากงานปฏิบัติทำให้นักเรียนต้องแสวงหาข้อมูล 
เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน 

    

12. นักเรียนมีโอกาสในการเขียนภาษาอังกฤษมากข้ึน     

13. นักเรียนเป็นผู้ใช้ภาษาในการปฏิบัติงานต่างๆ มากกวา่ครูผู้สอน     

14. ครูเป็นเพียงผู้ช่วยในการทำงานปฏิบัติเท่านั้น ส่วนใหญ่นักเรียนจะต้อง
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

    

15. นักเรียนมีโอกาสในการเตรียมความพร้อมก่อนรายงานหน้าชั้นเรียน     
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเหมาะสมของ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ 

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

ข้อความ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

16. การรายงานหนา้ชัน้เรียนทำให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้     

17 การรายงานหนา้ชัน้เรียนทำให้นักเรียนมีความมั่นใจ     

18. นักเรียนชอบเรียนโดยเริ่มจากเนื้อหาความหมายก่อนการเรียนไวยากรณ์     

19. งานท่ีนักเรียนปฏิบัติสอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน     

20. นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเขียนของตนเองและเพื่อน     

21. กระบวนการเรียนการสอน มีข้ันตอนครบถ้วน เหมาะสมและสอดคล้อง
ต่อเนื่องกัน 

    

ด้านสื่อการเรียนการสอน      

22. สื่อการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ     

23. สื่อการเรียนการสอนง่ายต่อการทำความเข้าใจ     

24. สื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัย     

25. สื่อการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน     

26. มีสื่อหรือตัวอย่างท่ีดีท่ีสามารถส่งเสริมนักเรียนปฏิบัติภาระงานได้     

ด้านการวัดและประเมินผล     

27. มีหัวข้อของการวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน     

28. การวัดและประเมินผลมีความนา่เชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ     

29. เกณฑ์การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับภาระงานท่ีนักเรียนได้ปฏิบัติ     

30. การวัดและประเมินผลทำใหน้ักเรียนทราบข้อบกพร่องของตนเอง      

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ      

31. นักเรียนชอบการเรียนท่ีได้ลงมือปฏิบัติงาน     

32. นักเรียนได้ประสบการณ์จากการทำงานปฏิบัติด้วยตนเอง     

33. นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน     

34. นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน      

35. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
มากข้ึน  

    

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ฎ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของความเหมาะสมของ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ 

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

คำชี้แจง:  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องความคิดเห็นของข้อคำถามและหากท่านมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมให้เขียนเสนอลงในข้อเสนอแนะท่ีกำหนดให้โดยมีค่าระดับความคิดเห็น ดังต่อไปนี้  
ผู้ประเมิน  _________________________________________________ 

ข้อ
ท่ี 

ข้อความ 
ความเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

IOC = 
ΣR

N
 แปลผล 

1 2 3 

ด้านเน้ือหา       

1. เนื้อหามีความเหมาะสมกับนักเรียน 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2. ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน 1 0 1 0.67 ใช้ได้ 
3. เนื้อหาท่ีได้เรียนมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 0 1 1 0.67 ใช้ได้ 
4. เนื้อหาท่ีได้เรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษใน

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
-1 1 1 0.33 ใช้ได้ 

5. เนื้อหามีการเรียงลำดับจากงา่ยไปยาก 0 1 1 0.67 ใช้ได้ 
ด้านกระบวนการสอน       
6. มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 0 0 1 0.33 ใช้ได้ 
7. กิจกรรมท่ีนำมาใช้ในงานปฏิบัติ เป็นเร่ืองท่ีนักเรียนสนใจ         

มีความหลากหลายและสอดคล้องกับปัจจุบนั 
-1 1 1 0.33 ใช้ได้ 

8. การเรียนโดยใช้งานปฏิบัติทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ
และกระตือรือร้นในการเรียน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

9. การเรียนรู้จากตัวอย่างช่วยให้นักเรียนปฏิบัติงานได้ง่ายข้ึน 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
10. งานท่ีปฏิบัติส่งเสริมให้นักเรียนมีการวางแผนการทำงาน 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
11. การเรียนรู้จากงานปฏิบัติทำให้นักเรียนต้องแสวงหาข้อมูล

เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน 
1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

12. นักเรียนมีโอกาสในการเขียนภาษาอังกฤษมากข้ึน 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
13. นักเรียนเป็นผู้ใช้ภาษาในการปฏิบัติงานต่างๆ มากกวา่

ครูผู้สอน 
0 1 1 0.67 ใช้ได้ 

14. ครูเป็นเพียงผู้ช่วยในการทำงานปฏิบัติเท่านั้น ส่วนใหญ่
นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

0 1 1 0.67 ใช้ได้ 

15. นักเรียนมีโอกาสในการเตรียมความพร้อมก่อนรายงานหน้า    
ชั้นเรียน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

16. การรายงานหนา้ชัน้เรียนทำให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของความเหมาะสมของ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ 

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 

ข้อ
ท่ี 

ข้อความ 
ความเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

IOC = 
ΣR

N
 แปลผล 

1 2 3 

17 การรายงานหนา้ชัน้เรียนทำให้นักเรียนมีความมั่นใจ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
18. นักเรียนชอบเรียนโดยเริ่มจากเนื้อหาความหมายก่อนการ

เรียนไวยากรณ์ 
0 1 1 0.67 ใช้ได้ 

19. งานท่ีนักเรียนปฏิบัติสอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
20. นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเขียนของตนเอง

และเพื่อน 
1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

21. กระบวนการเรียนการสอน มีข้ันตอนครบถ้วน เหมาะสม
และสอดคล้องต่อเนื่องกัน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ด้านสื่อการเรียนการสอน       
22. สื่อการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
23. สื่อการเรียนการสอนง่ายต่อการทำความเข้าใจ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
24. สื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัย 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
25. สื่อการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 0 1 1 0.67 ใช้ได้ 
26. มีสื่อหรือตัวอย่างท่ีดีท่ีสามารถส่งเสริมนักเรียนปฏิบัติ   

ภาระงานได้ 
0 1 1 0.67 ใช้ได้ 

ด้านการวัดและประเมินผล       
27. มีหัวข้อของการวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน 0 1 1 0.67 ใช้ได้ 
28. การวัดและประเมินผลมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
29. เกณฑ์การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับภาระงานท่ี

นักเรียนได้ปฏิบัติ 
1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

30. การวัดและประเมินผลทำให้นักเรียนทราบข้อบกพร่องของตนเอง  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ       
31. นักเรียนชอบการเรียนท่ีได้ลงมือปฏิบัติงาน 0 1 1 0.67 ใช้ได้ 
32. นักเรียนได้ประสบการณ์จากการทำงานปฏิบัติด้วยตนเอง 0 1 1 0.67 ใช้ได้ 
33. นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
34. นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
35. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนภาษาอังกฤษ   

เพื่อการสื่อสารมากขึ้น  
1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ฏ 
ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
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สิ่งพิมพ์ออก (Print out) ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แบบแอลฟา (α-Coefficient) ของ Cronbach 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 12 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 12 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Content a1 4.17 .835 12 

Content a2 4.08 .793 12 

Content a3 4.67 .492 12 

Content a4 4.67 .492 12 

Content a5 4.42 .515 12 

Process b6 4.42 .515 12 

Process b7 4.67 .492 12 

Process b8 4.08 .515 12 

Process b9 4.42 .515 12 

Process b10 4.58 .515 12 

Process b11 4.58 .515 12 

Process b12 4.50 .522 12 

Process b13 4.58 .515 12 

Process b14 4.58 .515 12 

Process b15 4.42 .669 12 

Process b16 4.50 .522 12 

Process b17 4.25 .754 12 

Process b18 4.17 .577 12 

Process b19 4.50 .674 12 

Process b20 4.50 .674 12 

Process b21 4.33 .778 12 

Media c22 4.50 .522 12 

Media c23 4.08 .793 12 

Media c24 4.25 .452 12 

Media c25 4.50 .522 12 

Media c26 4.42 .515 12 

Evaluation d27 4.67 .492 12 

Evaluation d28 4.33 .651 12 

Evaluation d29 4.50 .674 12 

Evaluation d30 4.67 .492 12 

Benefit e31 4.25 .622 12 

Benefit e32 4.50 .522 12 

Benefit e33 4.50 .674 12 

Benefit e34 4.33 .492 12 

Benefit e35 4.42 .515 12 
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ภาคผนวก ฐ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 

เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ 

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 

คำช้ีแจง จงทำเครื่องหมาย  ในช่องว่างท่ีตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากท่ีสุด และแต่ละข้อให้
เลือกเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น  
ข้อ
ที่ 

ข้อความ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านเน้ือหา       

1. เนื้อหามีความเหมาะสมกับนักเรียน      

2. ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน      

3. เนื้อหาท่ีได้เรียนมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน      

4. เนื้อหาท่ีได้เรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

     

5. เนื้อหามีการเรียงลำดับจากงา่ยไปยาก      

ด้านกระบวนการสอน       

6. มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน      

7. กิจกรรมท่ีนำมาใช้ในงานปฏิบัติ เป็นเร่ืองท่ีนักเรียนสนใจ         
มีความหลากหลายและสอดคล้องกับปัจจุบนั 

     

8. การเรียนโดยใช้งานปฏิบัติทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและ
กระตือรือร้นในการเรียน 

     

9. การเรียนรู้จากตัวอย่างช่วยให้นักเรียนปฏิบัติงานได้ง่ายข้ึน      

10. งานท่ีปฏิบัติส่งเสริมให้นักเรียนมีการวางแผนการทำงาน      

11. การเรียนรู้จากงานปฏิบัติทำให้นักเรียนต้องแสวงหาข้อมูล
เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน 

     

12. นักเรียนมีโอกาสในการเขียนภาษาอังกฤษมากข้ึน      

13. นักเรียนเป็นผู้ใช้ภาษาในการปฏิบัติงานต่างๆ มากกวา่
ครูผู้สอน 

     

14. ครูเป็นเพียงผู้ช่วยในการทำงานปฏิบัติเท่านั้น ส่วนใหญ่
นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

     

15. นักเรียนมีโอกาสในการเตรียมความพร้อมก่อนรายงานหน้า
ชั้นเรียน 

     

16. การรายงานหนา้ชัน้เรียนทำให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้      

17 การรายงานหนา้ชัน้เรียนทำให้นักเรียนมีความมั่นใจ      
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ 

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

ข้อความ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

18. นักเรียนชอบเรียนโดยเริ่มจากเนื้อหาความหมายก่อนการ
เรียนไวยากรณ์ 

     

19. งานท่ีนักเรียนปฏิบัติสอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน      

20. นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเขียนของตนเองและเพื่อน      
21. กระบวนการเรียนการสอน มีข้ันตอนครบถ้วน เหมาะสมและ

สอดคล้องต่อเนื่องกัน 
     

ด้านสื่อการเรียนการสอน       
22. สื่อการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ      
23. สื่อการเรียนการสอนง่ายต่อการทำความเข้าใจ      

24. สื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัย      
25. สื่อการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน      
26. มีสื่อหรือตัวอย่างท่ีดีท่ีสามารถส่งเสริมนักเรียนปฏิบัติภาระงานได้      

ด้านการวัดและประเมินผล       
27. มีหัวข้อของการวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน      
28. การวัดและประเมินผลมีความนา่เชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ      

29. เกณฑ์การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับภาระงานท่ี
นักเรียนได้ปฏิบัติ 

     

30. การวัดและประเมินผลทำใหน้ักเรียนทราบข้อบกพร่องของตนเอง       
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ       
31. นักเรียนชอบการเรียนท่ีได้ลงมือปฏิบัติงาน      

32. นักเรียนได้ประสบการณ์จากการทำงานปฏิบัติด้วยตนเอง      
33. นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน      
34. นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน       

35. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารมากข้ึน  

     

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ฑ 
หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
 
  รายนามผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ความตรง     

เชิงเนื้อหา (Content validity) ของ 1) ชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะ    
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2) แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน          
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
 
1. อาจารย์ ดร. วรพงษ์ แสงประเสริฐ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันตก 
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
      ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม 
 
2. อาจารย์จุไรรัตน์ อรุณสวัสด์ิ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
     โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
 
3. อาจารย์กอบศักด์ิ สุทัศน์ ณ อยุธยา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุร ี
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ภาคผนวก ฒ 
ตัวอย่างผลงานการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียน 
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ภาคผนวก ณ 
ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 
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นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

 

 
ผู้วิจัยดำเนินการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพฒันาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 

 
นักเรียนปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) 
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ให้นักเรียนรายงานหน้าช้ันเรียน (Report) 

 

 
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียน (Language analysis) ของนักเรียน 

 

 
นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

 



 

ประว ัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายอาทิตย์ เพชรี 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา -  ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

-  ประกาศนียบัตร TESOL (Teaching English to Speakers of Other 
Languages) Thammasat University 

รางวัลที่ได้รับ - ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี   
- ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม  
- รางวัลนวัตกรรมการสอน เรื่อง ส่ือประสม ในการประกวดนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประจำป ีพ.ศ. 
2560  
- รางวัลครูเกียรติยศ ด้านครูผู้บริหารจัดการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 - 
2562โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  
- รางวัลครูเกียรติยศ ด้านครูผู้สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน ประจำป ีพ.ศ. 
2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี   
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