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51254208: สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 

คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา / การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  
เอกนุช ณ นคร: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 

สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร. เสงี่ยม โตรัตน, ผศ.ดร. บํารุง โตรัตน 
และ รศ. วัฒนา เกาศัลย. 308 หนา.  

 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของ
นิสิตกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสราง
ขึ้น และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  

กลุมตัวอยาง คือ นิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ไดนิสิต 1 กลุม จํานวน 30 

คนมาโดยความสมัครใจ ทําการทดลองโดยใหนิสิตเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียน
อนุเฉทภาษาอังกฤษ จํานวน 5 บท ใชเวลาในการเรียน 5 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วันละ 3 คาบเรียน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ จํานวน 5 บท 2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 3) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของ
นิสิตกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหา
คาระดับความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

ผลการวิจัยพบวา 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาเทากับ 76.90/75.33 ซ่ึงถือวา

คอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี 
 2. ความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง สูงขึ้นหลังจากท่ีเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3. กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทั้ง 5 บทที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
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51254208: MAJOR: TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 
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 EAKANUT NA NAKORN: DEVELOPMENT OF A COMPUTER-ASSISTED LANGUAGE LEARNING 

PROGRAM FOCUSING ON ENGLISH PARAGRAPH WRITING PROBLEMS FOR FIRST-YEAR ENGLISH MAJOR 

STUDENTS, FACULTY OF LIBERAL ARTS AND SCIENCE, KASETSART UNIVERSITY, KAMPANGSAEN CAMPUS, 

NAKHON PATHOM. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. SA-NGIAM TORUT, Ph.D., ASST. PROF. BAMRUNG TORUT, 

Ph.D., AND ASSOC.PROF. WATANA KAOSAL. 308 pp. 

 

 The purposes of the research were: 1) to develop and test the efficiency of a Computer-Assisted Language Learning 

(CALL) program focusing on English paragraph writing problems for first-year English major students, Faculty of Liberal Arts 

and Science, Kasetsart University, Kampangsaen Campus, Nakhon Pathom; 2) to compare the students’ ability in English 

paragraph writing before and after using the CALL program; and 3) to survey the students’ opinions toward the CALL program. 

 The voluntary group sample comprised of 30 first year English major students, Faculty of Liberal Arts and Science, 

Kasetsart University, Kampangsaen Campus, Nakhon Pathom, during the first semester of the academic year 2012. The students 

studied English paragraph writing through 5 units of the CALL program. The duration of the experimental research covered a five-

week period.  

 The instruments used for gathering data consisted of: 1) Computer-Assisted Language Learning Program on English 

paragraph writing problems; 2) an English paragraph writing proficiency test was used as pre-test and post-test; 3) a questionnaire 

on opinions towards the CALL program. 

 The paired-samples t-test was used to analyze the gathered data in order to assess the students’ ability in English 

paragraph writing before and after using the CALL program. Furthermore, the mean and the standard deviation of the items were 

used to evaluate the students’ opinions towards the CALL program. 

 The results of the study were as follows: 

 1. The efficiency score of the CALL program was 76.90 and 75.33. The average score of the English paragraph writing 

formative test from the 5 units was 76.90 percent and the average score of the posttest was 75.33 percent. Consequently, this 

means that the CALL program constructed were highly effective.  

 2. The students’ ability in English paragraph writing after studying through the CALL program was significantly 

higher at the 0.05 level. 

 3.  The students’ opinions toward the CALL program were highly positive. 
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กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดโดยไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากผูชวยศาสตราจารย 
ดร.เสงี่ยม โตรัตน ผูชวยศาสตราจารย ดร. บํารุง โตรัตนและรองศาสตราจารยวัฒนา เกาศัลย ที่สละ
เวลาใหคําแนะนําและเสนอแนวทางอันเปนแนวทางอันเปนประโยชนในการปรับปรุงแกไขและ
ดําเนินการวิจัย คําแนะนําอันมีคาเหลาน้ีไมเพียงทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีเสร็จสมบูรณได              
อีกทั้งยังเปนประโยชนอยางย่ิงตอผูวิจัยในการดําเนินวิจัยตอไปในอนาคต ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.ภัทรธีรา เทียนเพ่ิมพูนและผูชวยศาสตราจารย ดร .อุษา 
นอยทิม ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนประธานกรรมการและผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ รวมท้ังใหคําแนะนําในการปรับปรุงวิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณ 

กราบขอบพระคุณอาจารย ดร.ศศิกานต คงศักดิ์ อาจารยทองจุล ขันขาว และอาจารย            
ธัญลักษณ ลิ้มเพียรจัดท่ีกรุณาใหความอนุเคราะห ในการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ตลอดจนใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงในการดําเนินการวิจัย และ  
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย Antonia ที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจภาษาของเคร่ืองมือวิจัย
และบทคัดยอ 

กราบขอบพระคุณอาจารย ดร.วิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย หัวหนาสายศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมท่ีใหความ
อนุเคราะหใหใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น และยังใหความอนุเคราะหชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการทดลองเคร่ืองมือวิจัยและ
ขอขอบใจนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรที่ใหความรวมมือ
ในการทดลองเปนอยางดี  

ขอขอบคุณเพ่ือนๆรุนพ่ี และรุนนองนักศึกษาปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือและกําลังใจในการทําวิจัยครั้งนี้  

สุดทายน้ีผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดาและครอบครัวท่ีคอยใหความชวยเหลือ
และเปนกําลังใจอันเปนพลังท่ีสําคัญยิ่งในการผลักดันใหงานวิจัยคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณได ผูวิจัยขอ
มอบคุณคาและประโยชนแหงงานวิจัยน้ีเพื่อกราบบูชาบุพการี ผูมีพระคุณตลอดจนครูอาจารยทุก
ทานทั้งในอดีตและปจจุบัน 
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สารบัญ 
                     หนา 
บทคัดยอภาษาไทย   ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ          จ 
กิตติกรรมประกาศ          ฉ 
สารบัญตาราง          ฏ 
สารบัญภาพ          ฑ 
บทที่   

 1   บทนํา          1 

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา      1 

วัตถุประสงคของการวิจัย       4 

ปญหาการวิจัย         5 

สมมติฐานการวิจัย        5  

ขอบเขตของการวิจัย        6 

ขอตกลงเบื้องตน        6 

นิยามศัพทเฉพาะ        7 

2    เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ       9 

  การเขียน         11 
  ความหมายของการเขียนและความสามารถทางการเขียน   11 
  องคประกอบของการเขียน      13 
  กระบวนการในการสอนเขียนเขียน     15 
  ปญหาและขอผิดพลาดที่พบในการเขียน     19 
  แนวทางการสอนเขียน       21 
  ขั้นตอนการสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร     22       
  กิจกรรมการฝกทักษะการเขียน      26 

กิจกรรมการเขียนเพ่ือการสื่อสาร      28 

การวัดและการประเมินผลการเขียน     31 

 เกณฑการตรวจงานเขียน       32 
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สมุดกลาง



 

ซ 

บทที่                      หนา 
การเขียนอนุเฉท         34 

ความหมายของการเขียนอนุเฉท      34 
ความสําคัญของการเขียนอนุเฉท       35 
องคประกอบพื้นฐานของอนุเฉท      35 
รูปแบบของอนุเฉท       37 
ประเภทของการเขียนอนุเฉท      38 

ปญหาในการเขียนในระดับอนุเฉท     41 

เกณฑการใหคะแนนการเขียนอนุเฉท     41 

             คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา   42 

ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา     42 

ความเปนมาของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา    44 

ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา     45 

ขอดีของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา     47 

ขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา     50 

ขั้นตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา   52 
โปรแกรมท่ีใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา  58 

โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาที่ชวยฝกการเขียน  71 

บทบาทของครูกับโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา   72  

หลักการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา   73 

พัฒนาสื่อการสอนภาษาตางประเทศ      78 
กรอบการพัฒนาส่ือการสอนภาษาตางประเทศ    78 
การพัฒนาหนวยการสรางสื่อการสอนภาษาตางประเทศ   79 
แนวทางการวางแผนและขั้นตอนการพัฒนาสื่อการสอนภาษาตางประเทศ 79 
ลักษณะของภาระงานท่ีใชในการพัฒนาสื่อการสอน 

ภาษาตางประเทศ       80 
การประเมินสื่อการสอนภาษาตางประเทศ     81 
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ฌ 

บทที่                      หนา 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ    83 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียน      83 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนอนุเฉท  88 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา  92 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสื่อดานการเขียน  95 

3 วิธีดําเนินการวิจัย         99 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง       99 

 ตัวแปรที่ศึกษา         99 
 ระยะเวลาในการทดลอง        100 
 รูปแบบการวิจัย         100 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย        101 
 การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ       101 

การเก็บรวบรวมขอมูล        133 
การวิเคราะหขอมูล        135 

     4   ผลการวิเคราะหขอมูล        137 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 138 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  141 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน      143 

    5   สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ       149   

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย        150     
 ระยะเวลาและการดําเนินการทดลอง      150   

 สรุปผลการวิจัย         151     

 การอภิปรายผล         151    

 ขอเสนอแนะ         156    

รายการอางอิง           159 

ภาคผนวก  171 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ญ 

ภาคผนวก ก    แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิง                         
เน้ือหา ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  172 

     ภาคผนวก ข    คาดชันีความสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและ 

กิจกรรมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการ 

เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ   187    

ภาคผนวก ค    แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับความเท่ียงตรง 

เชิงเนื้อหาของจุดประสงคการเรียนรูและบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ   202                             

ภาคผนวก ง   คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉท 

ภาษาอังกฤษ         211       

    ภาคผนวก จ    แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรง 

เชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน 

อนุเฉทภาษาอังกฤษ       221      
    ภาคผนวก ฉ    คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 ของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉท 

 ภาษาอังกฤษ        256 

    ภาคผนวก ช  คาความยากงายระหวาง (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของสราง  
 แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  261 

ภาคผนวก ซ    สิ่งพิมพออก (Printout) คาความสอดคลองของขอสอบอัตนัย (Correlations)  
จากกรรมการตรวจสองคนของกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  264 

 ภาคผนวก ฌ    แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  266  
 ภาคผนวก ญ    แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ

แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ 
เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ   277    
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ฎ 

ภาคผนวก ฎ    คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและความ
เหมาะสมของคําถามและรูปแบบของภาษาในแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นิสิตที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ        280 

ภาคผนวก ฏ   สิ่งที่พิมพออก (Printout) คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของ 

นิสิตที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียน 

อนุเฉทภาษาอังกฤษ       283 

ภาคผนวก ฐ   แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ   285  

ภาคผนวก ฑ   สิ่งพิมพออก (Printout) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยง 

เบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลตางเฉลี่ย (D) และคาทดสอบ t  
ของกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ   289  

ภาคผนวก ฒ   คูมือการใชงาน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียน 

อนุเฉทภาษาอังกฤษ       291 

ภาคผนวก ณ  ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียน 

อนุเฉทภาษาอังกฤษ       298  
ภาคผนวก ด   หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัยและขออนุญาตทดลอง 

เคร่ืองมือวิจัย        304 

 

ประวัติผูวิจัย           308 
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ฏ 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี                                                                                                                                         หนา 

1 ความตองการของระบบสําหรับโปรแกรม Adobe Flash    59 

2 ความตองการของระบบสําหรับโปรแกรม Adobe Photoshop   63 

3 ความตองการของระบบสําหรับโปรแกรม Adobe Illustrator   68 

4 ตารางวิเคราะห ตําราและหนังสือ เกี่ยวกับการสอนเขียนอนุเฉท   102 

  5           ตารางกําหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
  (Table of lesson content specification)     107 

6           คะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

   จํานวน 5 บทและแบบทดสอบหลังเรียนในขั้นการทดลองรายบุคคล 

   โดยทําการทดลองกับนิสิตจํานวน 3 คน     121 

7  คะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  จํานวน 5 บทและแบบทดสอบหลังเรียนในขั้นการทดลองกลุมเล็ก 

  โดยทําการทดลองกับนิสิตจํานวน 10 คน     123 

  8 จุดประสงคการสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  125 

   9        เกณฑการใหคะแนนการเขียนอนุเฉท ในขอสอบ สวน อัตนัย   126 

10         ตารางกําหนดเน้ือหาขอสอบ (Table of Test Specification)    129 

11 กรอบเนื้อหาในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอบทเรียน 

 คอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ   132 

12         คะแนนเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และอันดับคะแนน 

 เฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบแตละบทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 138 

13         คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของบทเรียน 

  คอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน 5 บท และคารอยละของคะแนนจากการทําแบบ              
ทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน    139 

14         คะแนนความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง 

กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและผลตาง (D) 

ของคะแนนในการทดสอบ       142 
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ฐ 

ตารางท่ี                                                                                                                                         หนา 
15         เปรียบเทียบ ดานความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนิสิตกอน 

และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ        143 

  16         แสดงคาระดับคะแนนเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ความคิด 

                เห็นของกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน จากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ                       
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 144 

17         คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของ 

             บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 188 

18         คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของจุดประสงค                     
 การเรียนรูและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉท 

               ภาษาอังกฤษ        212 

   19         คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทด                       
สอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ   257   

   20         คาความยากงายระหวาง (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความ 

 สามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ     262   
 21         คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความตรงของเน้ือหา ความเหมาะสมของ                          

คําถาม และรูปแบบของภาษาในแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ              
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 281 
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ฑ 

สารบัญภาพ  
            ภาพที่                       หนา  

1 แถบชื่อเร่ือง โปรแกรม Adobe Flash     59 

2 แถบเมนู โปรแกรม Adobe Flash     59 

3 แถบเคร่ืองมือโปรแกรม Adobe Flash     60 

4 กลองเคร่ืองมือ โปรแกรม Adobe Flash    60   
5 หนาตางเสนเวลา โปรแกรม Adobe Flash    60 

6 หนาตาง พาเนล filters โปรแกรม Adobe Flash    61 
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บทท่ี  1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษไดเนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได ดังน้ันผูเรียนจึงจําเปนตอง
ฝกทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอานและทักษะการเขียนไปพรอมๆ
กัน เพื่อใหผูเรียนสามารถนําทักษะเหลานี้ไปใชในสถานการณจริงไดอยางถูกตองและเหมาะสม ซึ่ง
การเรียนการสอนทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะน้ัน พบวาทักษะการเขียนเปนทักษะท่ียากท่ีสุด  

แมวาทักษะการเขียนเปนทักษะท่ียากท่ีสุดในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แตทักษะการ
เขียนก็เปนทักษะท่ีสําคัญในการแสดงออกทางภาษา เพราะการเขียนเปนการถายทอดความรู 
ความคิด และประสบการณตางๆ โดยเฉพาะการเขียนภาษาตางประเทศ ดังเชน  สุมิตรา อังวัฒนกุล 
(2540: 163) กลาววา ทักษะการเขียนเปนทักษะท่ีตองผานกระบวนการทางความคิดหลายข้ันตอน
ไมวาจะเปนการรวบรวมความคิด การจัดลําดับความคิดหรือการเลือกสรรถอยคํา เพื่อถายทอด
ออกมาเปนลายลักษณอักษรหรือขอความท่ีสามารถสื่อความหมายไดตรงกับความตองการซึ่ง
สอดคลองกับ Byrne (1991: 4-5) กลาววา การเขียนเปนการถายทอดความคิดไปสูภาษา ทักษะการ
เขียนเปนทักษะท่ีมีความซับซอนซึ่งผูเขียนตอง  อาศัยทักษะทางกายภาพและกระบวนการทาง
ความคิด และ Raimes (1983: 3) ไดกลาววา การเขียนยังชวยการฝกการใชภาษาโดยผูเรียนไดนํา
คําศัพทและโครงสรางทางไวยากรณที่ไดเรียนไปแลวมาใชเขียนในสถานการณจริงในบริบทตางๆ
ยิ่งผูเรียนไดใชความพยายามในการเขียนมากเทาใด ผูเรียนก็จะคนพบเร่ืองใหมๆที่จะเขียนตลอดจน
กลวิธีการแสดงออกทางความคิดมากข้ึนเทานั้น  

ความสําคัญของทักษะการเขียนดังกลาว จัดเปนทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ เพราะการฝกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารเปนการเขียนใน
ระดับสูงกวาประโยคและเปนการเขียนถอยคําและสํานวนในรูปแบบประโยคท่ีเปนท่ียอมรับและ
เรียบเรียงประโยคใหเหมาะสมและสามารถสื่อความหมายได (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2539: 135) 

 การเขียนอนุเฉทเปนสวนหน่ึงของงานเขียนท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากการเขียนอนุเฉทเปน
พื้นฐานในการเขียนความเรียงและการเขียนอนุเฉทยังเปนการจัดกระบวนการความคิดที่เปนระบบ  
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1 
นอกจากน้ีการเขียนอนุเฉทยังมีสวนชวยใหทําความเขาใจรูปแบบของเน้ือหาไดดีขึ้น White 

(1980: 16) กลาวถึง ความสําคัญของการเขียนอนุเฉทวาเปนการสรางและเรียงลําดับประโยคให
เชื่อมโยงกันอยางถูกตองตามหลักไวยากรณและเหมาะสมกับวัตถุประสงคของผูเขียนเพื่อสื่อสาร
ใหผูอานไดเขาใจขอความไดอยางถูกตอง Martin L. Arnaudet และ Mary Ellen Barrett (1990: 3) 

กลาววา ความรูและความสามารถของการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษวานอกจากผูเขียนจะมีความรูใน
เร่ืองราวของสิ่งท่ีจะเขียนแลว ผูเขียนยังตองมีประสบการณในเร่ืองท่ีจะเขียน  ความรูพื้นฐานทาง
ไวยากรณ การเลือกใชถอยคํา และสํานวนท่ีเหมาะสม ดังน้ันความสามารถในการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ ไมใชเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดงาย หากแตผูเขียนจะตองมีความรูพื้นฐานทักษะอ่ืนๆที่ดี 
รวมทั้งจะตองมีความรูและความสามารถในการใชไวยากรณและกฎเกณฑทางภาษาและ
ประสบการณในเร่ืองที่จะเขียน นอกจากน้ันการที่ผูเขียนมีความรูในเร่ืองโครงสรางขอความก็จะทํา
ใหผูเขียนมีความสามารถในการถายทอดความคิดออกมาอยางเปนระบบและมีความสัมพันธกันใน
ระหวางประโยค 

ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนยังมีปญหาและอุปสรรคหลายอยาง
ที่ทําใหไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควรทั้งน้ีเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ไดแก ประการแรก เกิด
จากตัวภาษาเองซึ่งพบวาอิทธิพลของภาษาแมหรือภาษาท่ีหนึ่ง สงผลใหเกิดขอผิดพลาดในการเขียน
ภาษาท่ีสอง Anne (1997) ไพโรจน เบ็ญนุย (2551) มีการวิจัยพบวา อิทธิพลของภาษาแมหรือภาษาท่ี
หนึ่งสงผลใหเกิดขอผิดพลาดในการเขียนภาษาท่ีสอง คือเกิดการแปลตรงตัวของภาษาไทยสู
ภาษาอังกฤษ การยืมคําจากภาษาแมมาใช ซึ่งสอดคลองกับ บํารุง โตรัตน (2006) วา การสอนเขียน
ในระดับสูงจะมีปญหามากที่สุดคือ นักเรียนไทยมักจะแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษแบบคําตอคํา
และเมื่อพูดภาษาตางประเทศอยางไรก็จะเขียนอยางน้ัน ประการตอมา คือ ตัวผูเรียนซึ่งขาดความ
สนใจและมั่นใจในการเขียนจึงทําใหมีความสามารถดานการเขียนท่ีไมดีเทาท่ีควร และประการ
สุดทาย คือ ปญหาครูผูสอน ที่ยังขาดเทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสมและนาสนใจ จึงทําใหเกิดปญหา
การขาดแรงจูงใจในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนและปญหาสภาพแวดลอมในการเรียนการ
สอน (ประนอม สุรัสวดี, 2536: 12-14) 
 คอมพิวเตอรมีบทบาทสําคัญตอการเรียนการสอนภาษาในดานตางๆ เชน การฟง การพูด 
การอานและการเขียนเนื่องจากสื่อคอมพิวเตอรเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความแตกตางจากสื่อ
ชนิดอ่ืนเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนอยางอิสระและเรียนตามความสามารถของตน บํารุง 
โตรัตน (Torut 2000: 148-150) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาสนับสนุนใหผูเรียนเกิด
แรงจูงใจอยางสูงในการเรียนพรอมนําเสนอ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน ซึ่งสามารถ
กระตุนความสนใจของผูเรียนได ไมเบ่ือหนาย อีกทั้งการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยัง
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ตอบสนองตอสภาพของผูเรียนแตละบุคคลได สามารถปรับตามความสามารถและความพึงพอใจ
ของผูเรียนแตละคนได นอกจากนี้ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทํา
ใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน ดังน้ันพัฒนาการทางดานภาษาของผูเรียนสามารถ
ทํานายไดจากปฏิสัมพันธที่ผูเรียนแสดงออกในชั้นเรียนซึ่งผลการทดลองนี้แสดงใหเห็นวาการใช
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือเปนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ตอไป 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ มีทั้งการวิจัยเชิงศึกษา
สัมฤทธิ์ผลในการเขียน การทดลองการสอนเขียน หรือการพัฒนาโมเดลการสอนเขียน เชน วิชยา 
ปดชามุก (2546) ไดทําการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏที่ไดรับวิธีการใหขอมูลปอนกลับแตกตางกันสําหรับนักศึกษาสถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต วิชาเอกภาษาอังกฤษช้ันปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่ไดรับขอมูลปอนกลับ
ในการเขียนท้ัง 3 รูปแบบ ไดแก แบบเนนไวยากรณแบบเนนเน้ือหาของเร่ือง และแบบผสมผสาน
ตางมีคะแนนความสามารถในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวาคะแนนกอนการ
ทดลอง 2.นักศึกษากลุมท่ีไดรับขอมูลปอนกลับแบบเนนเนื้อหาของเร่ืองมีความสามารถโดยรวม
ของการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษและคะแนนความสามารถในองคประกอบดานไวยากรณสูงสุด 
โดยมีคะแนนสูงกวานักศึกษากลุมที่ไดรับขอมูลปอนกลับแบบผสมผสานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 สําหรับในองคประกอบดานเนื้อหา นักศึกษากลุมท่ีไดรับขอมูลปอนกลับแบบเนน
เน้ือหาของเร่ืองมีคะแนนสูงสุด โดยมีคะแนนสูงกวานักศึกษาอีก 2 กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ศุภวรรณ ทะกันจร (2542) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความรูดานไวยากรณและการใชไวยากรณ
ในการเขียนอนุเฉทของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการกําหนดงานเพื่อยกระดับ
ความตระหนักในดานไวยากรณ นอกจากน้ียังมีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรชวย
สอนกับการเขียนภาษาอังกฤษ Phinney (1991, 21-28; สมศักดิ์ ดวงอ่ิม, 2539) มีการวิจัยพบวาการ
ใชคอมพิวเตอรชวยสอนการเขียนภาษาอังกฤษทําใหผู เรียนมีความกลาในการเขียนมากข้ึน                   
มีทัศนคติดีขึ้น และมีความกระตือรือรนมากข้ึน และ คอมพิวเตอรยังชวยใหผูเรียนรูสึกสนุกและมี
ความสุขในการเรียน คือ ผูเรียนสามารถใชกราฟกและคลิพอารทมาชวยในกระบวนการคิดเพ่ือนําสู
กระบวนการเขียนท่ีดีได Lewis (1997) นอกจากน้ี Renee Ybarra & Tim Green (2003) บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาสามารถใชในการสอนวิชาหลักได เชน การอานและการเขียนได 
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 โดยสรุปจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษและการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเกี่ยวกับการเขียนท่ีไดกลาวมาขางตน พบวายังไมมีการสอนเขียน
อนุเฉทภาษาอังกฤษผานทางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นอกจากน้ีงานวิจัยยังมุงเนนศึกษา
เฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ แตยังขาดการวัดความสามารถทางการเขียน          
อนุเฉทภาษาอังกฤษโดยตรง ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนน
ปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เปน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีประสิทธิภาพ และตองการพัฒนาความสามารถในดานการเขียน
อนุเฉทภาษาอังกฤษของผูเรียนซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ พรอมท้ังไดฝกฝน
ทักษะการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษเพื่อใหเกิดความชํานาญ โดยผูเรียนสามารถนําทักษะน้ีไปใชได
จริงทั้งในการสอบและในชีวิตประจําวัน นอกจากน้ีผูวิจัยยังตองการทําเพ่ือเปนแนวทางในการวิจัย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษสําหรับผูสนใจตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียน
อนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ใหไดตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค 
พรหมวงศและคณะ 2520: 135) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนิสิตกอนและหลัง
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 
1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม   
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการ
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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ปญหาในการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิต
ชั้นปที่ 1  วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร          
วิทยาเขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว
หรือไม 
 2. ความสามารถในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนิสิตช้ันปที่ 1 หลังการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สูงกวาความสามารถในการเขียน
อนุเฉทภาษาอังกฤษกอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ หรือไม 
 3.  นิสิตมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นอยางไร 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิต
ชั้นปที่ 1  วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยา
เขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวคือ  75/75 

 2. ความสามารถในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนิสิตช้ันปที่  1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ   
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐมหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ             
สูงกวาความสามารถในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษกอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 

 3 .นิสิ ต ช้ันป ที่  1  วิ ช า เอกภาษา อั งกฤษ  คณะศิ ลปะศ าสตร และวิ ทยาศ าสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีความคิดเห็นที่ดีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

       1.1  ประชากร คือ  นิสิตช้ันปที่  1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2555 จํานวน 158 คน  

        1.2  กลุมตัวอยาง คือ นิสิตช้ันปที่  1  วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2555 ไดนิสิตจํานวน 30 คน มาโดยความสมัครใจ 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ 

        2.1  ตัวแปรตน  คือ  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ 

        2.2  ตัวแปรตาม  คือ 

  2.2.1  ความสามารถในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนิสิตช้ันปที่ 1 กอนและ
หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 

  2.2.2  ความคิดเห็นของนิสิตช้ันปที่ 1  ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนน
ปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 
 

ขอตกลงเบื้องตน 
 1. การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียน
อนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในการวิจัยคร้ังน้ีกําหนดไว 
75/75 (ชัยยงค พรหมวงศและคณะ  2520: 135) ซึ่งถือวาใหคาความคลาดเคลื่อนในการยอมรับ
หรือไมยอมรับประสิทธิภาพของบทเรียนไวที่รอยละ 2.5-5 กลาวคือ 

        1.1  เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 2.5            
ขึ้นไป ถือวาบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพดีมาก 
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       1.2  เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม สูงกวาหรือเทากับเกณฑที่ตั้งไว                       
แตไมเกินรอยละ 2.5 ถือวาบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพดี 

        1.3  เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวและนอยกวา               
รอยละ 2.5 ถือวาบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพตํ่า 
 2. คะแนนที่ไดจากการสอบคร้ังแรก (pre - test) เปนเคร่ืองช้ีบอกถึงความสามารถทางการ
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนิสิตแตละคน กอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหา                    
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 

 3. คะแนนท่ีไดจากการสอนคร้ังหลัง (post - test) เปนเคร่ืองช้ีบอกถึงความสามารถทางการ
เขียนภาษาอังกฤษของนิสิตแตละคนหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการ
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 
 

นิยามคําศัพทเฉพาะ 
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ หมายถึง           

ชุดการเรียนคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชโปรแกรมนิพนธบทเรียน Adobe Flash มีเนื้อหา
บทเรียนไดจากการศึกษาเอกสารดานการสอนเขียนอนุเฉท  หลักสูตรปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษ 
ตํารา และจากการวิเคราะหขอผิดพลาดงานเขียนของนิสิตช้ันปที่ 1 โดยเนื้อหาบทเรียน
ประกอบดวย types of sentence, paragraph organization, paragraph patterns, paragraph writing, 

grammar fundamental for writing และรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวยการ
สอนเขียน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นกิจกรรมกอนการเขียน (pre-writing activities) เปนการใหหลักการ 
แนวทางและตัวอยางสิ่งท่ีจะเขียนในแตละบท รวมท้ังการทบทวนสาระจากบทที่ผานมา เพื่อสราง
ความสนใจเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะเขียน กิจกรรมข้ันการเขียน (while-writing activities) เปนการทําความ
เขาใจชนิดประโยค โครงสรางและรูปแบบของการเขียน และกิจกรรมหลังการเขียน (post -writing 

activities) เปนการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนโดยใหผูเรียนเขียนในระดับประโยคและอนุเฉท
ในรูปแบบตางๆ  
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2. แบบทดสอบความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ หมายถึง แบบทดสอบท่ี
ผูวิจัยสรางข้ึน เพื่อใชวัดความสามารถทางการเขียน โดยจุดประสงคและเน้ือหาของขอสอบตรง
ตามจุดประสงคและเน้ือหาของบทเรียนที่เนนความสามารถในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษใชเวลา 
1 ชั่วโมง 30 นาที โดยแบบทดสอบ มีจํานวน 37 ขอ แบงเปน 5 สวน สวนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จํานวน 15 ขอ วัดความรูทางดานประโยคชนิดตางๆ องคประกอบของอนุเฉท และรูปแบบของ            
อนุเฉทชนิดตางๆ สวนท่ี 2 แบบแก ขอผิดพลาดจากการเขียน จํานวน 15  ขอ วัดความรูเกี่ยวกับ
สัญลักษณในการแกไขคําใหถูกตอง (correction symbols) และความรูทางดานไวยากรณ สวนที่ 3 

จํานวน 5 ขอ วัดความรูดานองคประกอบของอนุเฉท ขอสอบเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก สวนท่ี 4 

แบบเติมประโยคลงในแผนภูมิจํานวน 1 ขอ วัดองคประกอบของอนุเฉทและสวนท่ี 5 จํานวน 1 ขอ 
วัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉทตามหัวขอที่กําหนดใหได ขอสอบเปนแบบอัตนัย 

 3. ความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนความสามารถทางการ
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนิสิตช้ันปที่ 1 ที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการ
เขียนกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 

 4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียน
อนุเฉทภาษาอังกฤษ หมายถึง แบบสอบถามแบบประมาณคาซึ่งถามความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ เปนแบบทดสอบประเมิน
คา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) จํานวน 22 ขอ แบงออกเปน 3 ดาน ซึ่งประกอบดวย
ความคิดเห็นเก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสรางข้ึน  1.ดานการออกแบบบทเรียน จํานวน 7 

ขอ 2.ดานเนื้อหาและการนําเสนอ จํานวน 9 ขอ 3.ดานประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
จํานวน 6 ขอ 

 5. นิสิต หมายถึง นิสิตช้ันปที่ 1 ที่ ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 วิชาเอกภาษาอังกฤษ                
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม จํานวน 30 คน 
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บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ในการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยตางๆท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อการวิจัยในบทท่ี 3 

ซึ่งผูวิจัยจะนําเสนอตามลําดับดังตอไปน้ี 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการเขียน 

1.1 ทักษะการเขียน 

1.1.1 ความหมายของการเขียน 

1.1.2 ความสามารถทางการเขียน 
1.2 องคประกอบของการเขียน 
1.3 กระบวนการในการสอนเขียน 
1.4 ปญหาและขอผิดพลาดที่พบในการเขียน 
1.5 แนวทางการสอนเขียน 
1.6 ขั้นตอนการสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร 
1.7 กิจกรรมการฝกทักษะการเขียน 

1.8 กิจกรรมการเขียนเพื่อการสื่อสาร 

1.9 การวัดและการประเมินผลการเขียน 

1.10 เกณฑการตรวจงานเขียน  
2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการเขียนอนุเฉท 

2.1  ความหมายของการเขียนอนุเฉท 
  2.2  ความสําคัญของการเขียนอนุเฉท 

2.3  องคประกอบพื้นฐานของอนุเฉท 
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  2.4 รูปแบบของอนุเฉท 
  2.5 ประเภทของการเขียนอนุเฉท 

  2.6 ปญหาในการเขียนระดับอนุเฉท 
  2.7 เกณฑการใหคะแนนการเขียนอนุเฉท 

3.  เอกสารที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
3.1 ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
3.2 ความเปนมาของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
3.3 ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
3.4 ขอดีของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
3.5 ขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
3.6 ขั้นตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
3.7 โปรแกรมที่ใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและโปรแกรมสนับสนุน
การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

      3.8 โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาที่ชวยฝกการเขียน 

              3.9 บทบาทของครูกับโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
                   3.10 หลักการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

4.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสื่อการสอนภาษา  
4.1  กรอบการพัฒนาสื่อการสอนภาษา 
4.2  การพัฒนาหนวยการสรางสื่อการสอนภาษา 
4.3  แนวทางการวางแผนและขั้นตอนการพัฒนาสื่อการสอนภาษา 
4.4  ลักษณะของภาระงานท่ีใชในการพัฒนาสื่อการสอนภาษา 
4.5  การประเมินสื่อการสอนภาษา 

5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
5.1  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียน 
5.2  งานวิจัยเกี่ยวของกับการเขียนอนุเฉท 
5.3  งานวิจัยเกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
5.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสื่อดานการเขียน 
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1. การเขียน 

1.1 ทักษะการเขียน 

1.1.1 ความหมายของการเขียน 

การเขียนเปนทักษะทางภาษาท่ีซับซอนมากกวาทักษะการฟง พูด และอาน เพราะการเขียน
ตองอาศัยขอมูลจากทักษะการฟง พูด และอาน ดังน้ันผูเขียนจะตองมีความรูความสามารถมาก
พอที่จะเขียนถายทอดความคิดของตนออกมาใหเปนภาษาเขียนที่ตรงกับความตองการของตนเอง
นักภาษาศาสตรและผูเชี่ยวชาญทางภาษาไดใหคํานิยามของการเขียนไวดังนี้ 
 อัจฉรา วงศโสธร (2539: 83) ไดกลาวถึงทักษะการเขียนวาเปนระบบของการสื่อสาร
ความหมายทางสายตา ภาษาท่ีเขียนถายทอดภาษาพูดออกมาเปนตัวอักษรบนหนากระดาษทักษะ
การเขียนประกอบดวย ทักษะกลไก คือตัวสะกดและการใชเคร่ืองหมายวรรคตอน ทักษะการใช
คําศัพท ทักษะการใชไวยากรณ และการคิดอยางมีเหตุผล ไดแก  การเรียบเรียงความคิดตลอดจน
ความชัดเจนของการส่ือความหมาย 

 เครือวัลย จตุพรพูนทรัพย (2547: 24) ไดสรุปการเขียนวา เปนทักษะท่ีซับซอน เนื่องจาก
ตองคํานึงถึงองคประกอบดานตางๆ ในการสรางงานเขียนท่ีดี ไดแก ระบบตัวอักษร โครงสราง
ไวยากรณ รูปแบบภาษาท่ีเหมาะสม เหตุผลในการเขียน ผูอาน และกระบวนการของผูเขียนในการ
สรางงานเขียน ครูผูสอนจําเปนตองใหความสําคัญตอองคประกอบเหลาน้ี  เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาดานการเขียนของนักเรียนตอไป 

 Arapoff (1975: 235-237) ไดกลาวถึงทักษะการเขียนวา เปนกระบวนการทางความคิดท่ี
นอกจากจะเปนระบบสัญลักษณ แทนคําพูดแลวยังรวมไปถึงการถายทอดขอเท็จจริง และความ
คิดเห็นตางๆของผูเขียนออกมาในรูปประโยคที่ถูกตองตามหลักไวยากรณและสื่อความหมายได 
การเขียนจึงควรเร่ิมจากระดับที่งายไปสูระดับที่ยุงยากซับซอน 

 Heaton (1975: 130) ไดใหความเห็นเก่ียวกับทักษะการเขียนวา เปนทักษะท่ีซับซอนและ
ยาก เพราะตองการความรูความสามารถทางดานไวยากรณ และศิลปะในการเขียนถอยคํา สํานวนท่ี
สละสลวยตลอดจนพื้นฐานทางดานวิจารณญาณและจินตนาการดวย 

 Lado (1977: 147) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการเขียน วาการเขียนเปนการสื่อความหมายดวย
ตัวอักษรซึ่งเปนที่เขาใจกันระหวางผูเขียนและผูอาน เปนการใชภาษาเพื่อการสื่อสารมีการเรียบเรียง
ขอความตามลักษณะโครงสรางภาษาท่ีใช แบบฟอรมใหตรงกับวัตถุประสงคของการเขียนแตละ
เร่ืองๆไปตลอดจนใชสํานวนไดอยางถูกตอง 

 White (1980: 16) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการเขียน คือการลําดับประโยคท่ีเชื่อมโยงกัน
อยางถูกตองตามหลักไวยากรณและสมเหตุสมผลและเขียนไดเหมาะสมกับวัตถุประสงค โดยท่ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 
 

ผูเขียนสามารถสื่อสารตามท่ีตองการได การเขียนจะตองชัดเจนไมคลุมเครือ กลาวคือจะตอง
ประกอบดวย ความถูกตองของภาษา (correctness of form) ความเหมาะสมของรูปแบบงานเขียน 
(appropriateness of style) และเอกภาพของเรื่อง (unity of theme and topic) 
 Byrne (1991: 4-5) กลาวถึง การเขียนเปนการถายทอดความคิดไปสูภาษา ทักษะเขียนเปน
ทักษะท่ีมีความซับซอนมาก ซึ่งผูเรียนตองอาศัยทั้งทักษะกายภาพและกระบวนการทางความคิด 

 Baker and Kennedy (1993: 10) กลาวถึงการเขียนวามิใชเปนเพียงการเขียนออกมาเปน
ตัวอักษรเทานั้น แตเปนการแสดงออกทางความคิด การเรียบเรียงการถายทอดขอความใหเปนระบบ 
เพื่อใหผูอานเขาใจ ตามลักษณะการเขียนในแตละรูปแบบ 

 จากคําจํากัดความขางตนสรุปไดวา  การเขียน เปนกระบวนการทางความคิดท่ีผูเขียน
ตองการสื่อสารแกผูอานซึ่งการเขียนที่ดีควรจะประกอบดวย ความถูกตองของภาษา ความเหมาะสม
ของรูปแบบการเขียนและเอกภาพของเร่ือง เพื่อใหผูอานไดเขาใจความหมายสิ่งท่ีผูเขียนตองการ
สื่อสารไดเปนอยางดี 
 

1.1.2 ความหมายของความสามารถในการเขียน 

 ความสามารถทางการเขียน คือการที่ผูเขียนสามารถสรางและเรียงลําดับประโยคให
เชื่อมโยงกันอยางถูกตองตามหลักไวยากรณและสอดคลองกับวัตถุประสงคของผูเขียนซึ่งมี
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของความสามารถในการเขียนไวดังนี้ 
 Lado (1961: 248) กลาวถึง ความสามารถทางการเขียน คือ ความสามารถในการใช
ตัวอักษรอยางมีความหมาย สามารถเรียบเรียงขอความจากลักษณะโครงสรางภาษาท่ีใชรูปแบบของ
การเขียนไดตรงกับจุดมุงหมายของการเขียน รวมทั้งการใชถอยคําสํานวนไดอยางถูกตอง 

 White (1980: 6) กลาวถึง ความสามารถทางการเขียน คือ ความสามารถในการเรียงลําดับ
ประโยคใหเชื่อมโยงกันอยางถูกตองตามหลักไวยากรณ และสมเหตุสมผล  เขียนไดอยางเหมาะสม
กับวัตถุประสงคของผู เขียนสื่อความหมายใหผูอานเขาใจไดอยางชัดเจนไมคลุมเครือและ
ความสามารถนั้นจะตองประกอบดวยความถูกตองของภาษาท่ีใช (correction of form) ความ
เหมาะสมของภาษาท่ีใช (appropriateness of style) และเอกภาพของเร่ือง (unity of theme            

and topic)  
 Jacobs (1981: 89) กลาวถึง ความสามารถทางการเขียน คือ ผูเขียนควรมีความสามารถ 
ตางๆ ดังน้ี ดานท่ี 1 คือ เนื้อหา ไดแก ความรอบรูในเร่ืองที่เขียน ความมีแกนสารการเขียน ขยาย
ใจความไดอยางสมบูรณ ดานท่ี 2 คือ การเรียบเรียงเร่ืองราว ไดแก การเรียบเรียงเน้ือหาได
สมเหตุสมผลมีการใชคําหรือวลี เพื่อแสดงการเชื่อมโยงของเนื้อหามีขอความสนับสนุนความคิดได
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อยางกะทัดรัด ชัดเจน ดานท่ี 3 คือ คําศัพท ไดแก การเลือกใชถอยคําสํานวนไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมกับเนื้อความน้ันๆโดยสามารถใชคําไดถูกตองตามเกณฑไวยากรณดวยและดานสุดทายคือ 
การใชภาษา ไดแก  การใชโครงสรางของประโยคไดถูกตองและคํานึงถึงเร่ืองความสอดคลอง กาล 
ลําดับและหนาที่ของคํา 
 สุภัทรา  อักษรานุเคราะห (2532: 108) กลาวถึง ความสามารถทางการเขียนเปน
กระบวนการที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับความคิด เพราะผูเขียนเขียนอะไร เพื่อใคร มีจุดมุงหมาย
อะไรแลวรวบรวมขอมูล และจัดลําดับความคิด เพื่อเรียบเรียงออกมาเปนตัวอักษรโดยใชความรู
ความสามารถในการใชภาษาในการเขียน 

 สรุปไดวา ความสามารถทางการเขียนของผูเรียนขึ้นอยูกับความรู ทางดานไวยากรณ 
คําศัพท สํานวน การเรียบเรียงความคิด และผูเขียนจะตองมีความรูในเร่ืองท่ีจะเขียนและตอง
คํานึงถึงจุดประสงคในการเขียนและผูอานดวย  

1.2  องคประกอบของการเขียน 

 ทักษะการเขียนเปนทักษะท่ีซับซอนตองอาศัยความรูหลายดานประกอบกัน  ซึ่งมีนักการ
ศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของการเขียนไวดังนี้ 
 เสงี่ยม โตรัตน (2540) ไดแสดงถึงองคประกอบท่ีทําใหงานเขียนชัดเจนและสื่อสารไดอยาง
มีประสิทธิภาพดังน้ี กระบวนการเขียนของผูรับสารหรืผูอานงานเขียนนั้นเอง จุดมุงหมายในการ
เขียน ความสามารถในการใชคํา ความสามารถในการเรียบเรียงและลําดับเร่ืองกลไกการเขียน 
ความสามารถในการใชไวยากรณ โครงสรางหรือหลักภาษาความสามารถในการสรางประโยคและ
ความสัมพันธระหวางประโยค 

 Harris (1969: 68-69) กลาวถึง องคประกอบที่สําคัญ 5 ประการของการเขียนวา การเขียนท่ี
ดีจะตองประกอบดวยสิ่งตางๆดังตอไปน้ี คือ เน้ือหา (content) ไดแก เน้ือหาสาระท่ีจะใชในการ
เขยีน ตลอดจนความนึกคิดที่แสดงออกมา รูปแบบ (form) ไดแก  การเรียบเรียงและจัดลําดับเน้ือหา
ใหมีความตอเนื่องกัน ไวยากรณ (grammar) ไดแก ความสามารถในการใชโครงสรางไวยากรณมา
เขียนประโยคท่ีถูกตองและสื่อความหมายได ลีลาภาษา(style) ไดแก การเลือกใชถอยคํา สํานวน 
โวหารตางๆ ในการเขียนเพ่ือใหเกิดลักษณะเฉพาะของผูเรียนตลอดจนอารมณและอรรถรสใน
ขอความท่ีเขียน และ กลไกในการเขียน (mechanics) ไดแก  การใชสัญลักษณตางๆของภาษา เชน 
การใชเคร่ืองหมายวรรคตอนและการสะกดคําใหถูกตองตามแบบแผนของภาษาน้ันๆ 

 Heaton (1997: 138-139) ไดแบงทักษะยอยที่จําเปนและสําคัญในการเขียนไว 4 ประการ 
คือ ประการท่ี 1 ทักษะทางไวยากรณ (grammatical skill) ไดแก ความสามารถในการเขียนประโยค
ตางๆไดถูกตอง ประการที่ 2 ทักษะทางลีลาภาษา (stylistical skill) ไดแก ความสามารถในการ
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เลือกใชประโยคหลายๆแบบ และใชภาษาไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ ประการที่ 3 ทักษะทาง
กลไก (mechanical skill) ไดแก  ความสามารถในการใชแบบแผนทางภาษาไดถูกตอง เชน การใช
เคร่ืองหมายวรรคตอนและการสะกดคํา และประการที่ 4 ทักษะทางการเลือกขอความท่ีเหมาะสม  
(judgement skill)  ไดแก  ความสามารถในการเขียนขอความไดเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคโดย
คํานึงถึงผูอานเปนสําคัญตลอดจนความสามารถท่ีจะเลือกสรร รวบรวมและจัดลําดับเร่ืองราวใหมี
ความสัมพันธตอเน่ืองกัน 

 นอกจากนี้ Raimes (1983: 5) ไดกลาวถึง องคประกอบที่ทําใหผูเขียนสามารถสื่อสาร
ความคิดไดอยางชัดเจน คลองแคลว และมีประสิทธิภาพ จะตองประกอบดวยสวนสําคัญหลักๆ 
ไดแก ไวยากรณ กลไกทางการเขียน การเรียบเรียง การเลือกใชคํา จุดมุงหมายของการเขียน ผูรับ
สาร เนื้อหา กระบวนการของผูเขียนโครงสรางประโยคที่ถูกตองตามหลักไวยากรณ ซึ่งสามารถ
อธิบายรายละเอียดไดดัง แผนดานลาง 
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แผนภาพที่ 1    องคประกอบของการเขียน 

ที่มา :  Ann  Raimes,  Techniquse  in  Teaching  Writing  (New  York:  Oxford  University  

Press,  1983), 5 
  

สรุปไดวา  ความสามารถทางการเขียนของผูเรียนข้ึนอยูกับความรูดานไวยากรณ  คําศัพท  
สํานวน การเรียบเรียงความคิด และผูเรียนจะตองมีความรูในเร่ืองท่ีเขียนและผูเขียนจะตองคํานึงถึง
จุดประสงคในการเขียนและผูอานดวย 

 

1.3 กระบวนการในการสอนเขียน 

 การเขียนมีความสลับซับซอนและมีกระบวนการที่เปนลักษณะเฉพาะท่ีตองการฝกฝน
โดยเฉพาะในสวนของกระบวนการเขียนดังท่ีนักการศึกษาไดนําเสนอไวดังตอไปนี้ 
 ถนอมศรี  เหลาหา  (2536: 3) กลาววาการสอนเขียนประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ                            
กระบวนการท่ี 1 การวางแผนการเขียน (pre-writing) คือ การหาขอมูล แนวคิดหรือเนื้อหาท่ีจะนํามา
เขียนซึ่งอาจไดมาจากการอาน การทองเที่ยวหาประสบการณ การฟง การสัมภาษณ การสังเกต             
เปนตน กระบวนการท่ี 2 การเขียน (writing) คือ การถายทอดความคิดของผูเขียนออกมาเปน

การส่ือสารความคิดอยางชัดเจน 

คลองแคลว  และมีประสิทธิภาพ 

ไวยากรณ 
-กฎของคํากริยา 
-ความสอดคลองระหวาง 
ประธานกับกริยา 
-คํานําหนานาม 
-คําสรรพนาม ฯลฯ 

โครงสรางประโยคท่ีถูกตองตามหลัก 
ไวยากรณ 
-โครงสรางของประโยค 
-ความตอเนื่องของขอความ 
-การเลือกใชรปแบบภาษา ฯลฯ

เน้ือหา 
-ความสอดคลอง 
-ความชดัเจน 
-ความเปนตัวของตวัเอง 
-ความเปนเหตุเปนผล  

กลไกทางการเขียน 
-ลายมือ 
-การสะกดคํา 
-เคร่ืองหมายวรรคตอน ฯลฯ 

กระบวนการของผูเขียน 
-รวบรวมความคิด 
-ลงมือเขียน 
-เขียนฉบับราง 
-ทบทวน 

การเรียบเรียง 
-ยอหนา 
-ใจความสําคัญและประเด็นสนับสนุน 

-การเชื่อมขอความอยางสละสลวยและ
เปนเอกภาพ 

การเลือกใชคํา 
-คําศัพท 
-สํานวน 
-การเลือกใชคําตามความ
เหมาะสม

จุดมุงหมาย 
-เหตุผลในการเขียน 

ผูรับสาร 
-ผูอาน 
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ตัวอักษรโดยการเขียนคร้ังแรกเปนเพียงการเขียนรางหรือการเขียนเทาท่ีคิดได ซึ่งยังไมถูกตอง
สมบูรณแบบ และกระบวนการสุดทาย การปรับปรุงแกไข (revising) คือ การอานทบทวนดวย
ตนเองหรือใหผูอ่ืนอานแลวแสดงความคิดเห็นตองานเขียนนั้น จากน้ันผูเขียนจึงนําขอบกพรองท่ี
ตนเองและผูอื่นพบมาปรับปรุงแกไขงานเขียนจนเปนที่พอใจ 

  River and Timperly (1972) ไดกลาวถึงกระบวนการในการสอนเขียนโดยเร่ิมจากระดับงาย
ไดดังนี ้

   1. การคัดลอกแบบ เปนข้ันตอนแรกท่ีผูเรียนไดรับการฝกใหคุนกับตัวอักษร โครงสราง
ประโยค และเคร่ืองหมายวรรคตอนตามแบบท่ีกําหนด เชน ใหนักเรียนคัดลอกขอความท่ีครูเขียน
บนกระดาษลงสมุด หรือใหนักเรียนคัดลอกขอความจากหนังสือก็ได หลังจากน้ันอาจฝกใหนักเรียน
ตามคําบอก เพื่อทบทวนความจําในสิ่งที่เรียนมาแลว 

 2. การถอดแบบ เปนการเขียนประโยคหรือขอความท่ีเคยเรียนมาแลวท้ังการฟง การอาน 
การคัดลอก การจํามาเขียนโดยไมดูตนฉบับ แลวตรวจสอบโดยดูจากตนฉบับ นักเรียนอาจจะเขียน
บรรยายภาพก็ได 
 3. การเขียนประโยคเอง เปนการนําคํา ประโยคท่ีเคยเรียนมาแลวทั้งจากการฟง การอาน 
การคัดลอก มาผูกเปนเร่ืองใหมโดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางคํา ปรับเปลี่ยนโครงสราง
ประโยคหรือเปล่ียนคําบางคําใหเหมาะสมกับเร่ือง 

 4. การเขียนประโยคจากสิ่งท่ีกําหนด ในข้ันนี้ผูเขียนมีอิสระในการเลือกใชคําศัพทและ
โครงสรางประโยคมากขึ้น โดยมีคูคอยใหคําแนะนําชวยเหลือ 

 5. การเขียนเรียงความ ขั้นนี้นักเรียนสามารถเลือกเขียนเร่ืองข้ึนเองอยางอิสระนักเรียนจะ
สรางโครงเร่ืองเอง โดยครูเปนเพียงผูตรวจชวยเหลือ แกไขขอบกพรองเทานั้น 

 Byrne 1979: 112-118 (อางใน สุมิตรา อังวัฒนกุล 2535: 194) ไดเสนอขั้นตอนการสอน
แบบเสรีดังน้ี 

 1. ผูเรียนรวบรวมความคิดท้ังหมดท่ีมีอยูแลวเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะเขียนและความคิดท้ังหมด 
ทบทวน คัดเลือก เพิ่มเติม ตัดทอน ขั้นตอนน้ีจะกระตุนความคิดของนักเรียนการเชื่อมโยงเร่ืองราว
เขาดวยกัน และจะเดาความคิดใหมพรอมท้ังมีการเพ่ิมเติมรายละเอียด จนเปนโครงรางของเร่ืองท่ีจะ
เขียน การเขียนสิ่งตางๆ ที่ผูเขียนคิดไดจะทําใหผูเรียนมีจุดเร่ิมตนของการเขียน และเกิดความคิด
ใหม 
 2. ผูเรียนเขียนโครงรางจากความคิดตางๆที่รวบรวมได แลวเขียนโครงรางโดยกําหนดการ
จัดลําดับความคิดเห็นและวิธีการเขียนเชื่อมโยงความคิดตางๆ เขาดวยกันอยาง เหมาะสมกลมกลืน 
ผูเรียนจะเขียนโครงรางในลักษณะของการจดบันทึกสําหรับขยายใจความตอไป 
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  3. ผูเรียนเขียนราง (draft) จากโครงรางท่ีทําไว การเขียนรางเปนขั้นตอนที่สําคัญที่ผูเรียน
ควรฝกเปนประจํา ในการเขียนราง ผูเรียนอาจพบวา มีความคิดใหมเกิดข้ึน หรือมีการเปลี่ยนแปลง
การจัดลําดับหรือเรียบเรียงขอความจากที่กําหนดไวในโครงราง 

 4. ผูเรียนจะตองปรับปรุงแกไขรางท่ีเขียนไว โดยการแกคําผิด แกไขสํานวน การปรับปรุง
แกไขนี้ผูเขียนจะตองอานรางตั้งแตตนจนจบ อาจมีการแกไขขอความ เพิ่มหรือลดจํานวนยอหนา 
 5. ผูเรียนเขียนขอความท่ีสมบูรณที่ไดมีการปรับปรุงแกไขแลวเปนข้ันสุดทาย แตใน
ขั้นตอนนี้ อาจมีความคิดใหมๆเกิดข้ึน และภาพรวมของขอความที่สมบูรณจะทําใหผูเรียนสามารถ
ตัดสินใจไดวาความคิดใหมที่เกิดขึ้นน้ีสมควรที่สอดแทรกเขาไปหรือไม 
 Carino (1990: 27)  กลาววากระบวนการเขียนเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหผูเขียนสรางสรรค
ผลงานไดประสบผลสําเร็จ กระบวนการดังกลาวประกอบดวย ขั้นท่ี 1 รวบรวมความคิด (gathering 

data)  คือ การรวบรวมความคิด ขอมูลตางๆเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะเขียน  ขั้นที่ 2 ลงมือเขียน (drafting)  
คือ การนําความคิดและขอมูลท่ีรวบรวมไดมาเรียบเรียงเปนงานเขียน  ขั้นที่ 3 ทบทวนงานเขียน  
(revising)  คือ  การอานงานเขียนอีกคร้ัง ทบทวนการเรียงลําดับเน้ือหาและความคิด ตรวจสอบงาน
เขียนโดยภาพรวม เชน จุดประสงคในการเขียน เร่ืองท่ีเขียนใจความสนับสนุนและคํานึงถึงผูอาน  
โดยอาจเขียนประโยคใหมเพื่อใหสละสลวยและเหมาะสมกับผูอาน  และข้ันสุดทาย คือ ขั้นแกไข
งานเขียน (editing) คือ การตรวจสอบขอผิดพลาดทางไวยากรณ เคร่ืองหมายวรรคตอน และการ
สะกดคําใหถูกตอง 

 White and Amdt (1991: 3-177) ไดกลาวถึง รูปแบบของการเขียนตามกระบวนการเขียนไว
ดังนี ้
   1.  การรวบรวมความคิด  (generating ideas) เปนจุดเร่ิมตนของการเขียนที่ไดจากการ
ระดมความคิด  (brainstorming) โดยผูสอนหรือผูเรียนการใชคําถาม (using  questions) การจด
บันทึก (making  notes) การใชสื่อตางๆ (using  visuals) อาจใชภาพเด่ียว ภาพตอเนื่อง แผนที่ และ
แผนงาน การใชการแสดงบทบาทสมมติ การเลียนแบบ  (using role play / simulation) 
  2. การต้ังจุดประสงค (focusing) โดยการคนหาใจความสําคัญ (discovering main ideas) 

การพิจารณาจุดประสงค (considering purpose) การพิจารณาผูอาน (considering audience) การ
พิจารณาแบบของการเขียน (considering form)  
 3. การสรางงานเขียน (structuring) เปนขั้นตอนที่นําความคิดมาเรียบเรียงขอมูลตามลําดับมี
การทดลองเขียนดูความตอเน่ือง  
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 4. การยกราง (drafting) เปนการลงมือเขียนการยกรางอาจทําโดยผูสอนชวยเขียนใหดูเปน
ตัวอยาง มีการฝกเขียนตั้งแตเร่ิมตนเขียนฝกการตอเติมขอความวิธีจบจนกระท่ังเปนเน้ือเร่ืองที่
สมบูรณ 
  5. การประเมินผล (evaluating) เปนการนําเอางานเขียนท่ียกรางมาตรวจซึ่งสามารถตรวจดู
ดวยตัวของผูเขียนเอง ใหเพื่อนชวย หรือผูสอนตรวจใหขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขตอไป  

 6. การทบทวนปรับปรุงแกไข (re-viewing) เปนขั้นสุดทายของการเขียนท่ีจะใหไดงาน
เขียนท่ีสมบูรณ เร่ิมตนดวยการตรวจดูเน้ือหา คําเช่ือม ขอความท่ีตอเนื่องตลอดจนการใชคําท่ีแสดง
ถึงอารมณ ทัศนคติ ความรูสึก ความคิดเห็น รวมทั้งรูปแบบการเขียนและตรวจดูความถูกตองของ
การใชภาษาโดยมีรูปแบบการเขียน (A Model of Writing) ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่  2     รูปแบบการเขียน   (A Model of Writing) 

ที่มา : R. While and V.  Amdt, Process Writing (New York:  Longman, 1991), 4. 
 

 กลาวโดยสรุป ในกระบวนการสอนเขียน ผูสอนควรคํานึงถึงกระบวนการเขียนเพื่อให
ผูเรียนไดมีโอกาสเขียนงานเขียนอยางสรางสรรคและเปนระบบตามข้ันตอนเหลาน้ี คือ ขั้นระดม
ความคิด ขั้นการวางแผน ขั้นทบทวนปรับปรุงแกไข ซึ่งข้ันตอนเหลาน้ีสามารถนํามาใชไดโดยไม
ตองเรียงตามลําดับ เพื่อใหเกิดงานเขียนที่มีประสิทธิภาพ 

 
 

 

 

 

 

การทบทวนปรับปรุงแกไข 
(reviewing) 

การยกราง 
(drafting) 

การต้ังจุดประสงค 
(focusing) 

การวางแผน 
(structuring) 

การระดมความคิด 
(generating  ideas) 

การประเมินผล 
(evaluating) 
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1.4  ปญหาและขอผิดพลาดที่พบในการเขียน 

 ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  พบวาทักษะการเขียนเปนทักษะท่ียากและ
ซับซอนที่สุด ทั้งนี้มีสาเหตุมาจาก ตัวของภาษา ครูผูสอนและผูเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
 Anne (1997) และ Richards (1974) กลาวถึง ขอผิดพลาดทางภาษาแบงเปน 3 ประการ
ดวยกันคือ ขอผิดพลาดที่เกิดจากความยากของภาษาเอง (intralanguage error) ซึ่งทําใหผูเรียนมีการ
นํากฎเกณฑไปใชผิดหรือนําไปใชอยางสมบูรณ  ขอผิดพลาดที่เกิดจากความยากของภาษาเอง 
(interlanguage error)  เปนขอผิดพลาดท่ีเกิดจากการแทรกซอนของภาษาแม เพราะผูเรียนไม
สามารถแยกภาษาแมหรือภาษาท่ีหนึ่งและภาษาท่ีสองออกจากกันได  ขอผิดพลาดที่เกิดจากการ
พัฒนาภาษาของผูเรียน (developmental error) เปนขอผิดพลาดที่แสดงใหเห็นลักษณะท่ัวไปของ
การเรียนรูภาษา และความพยายามของผูเรียนในการต้ังสมมติฐานตางๆเกี่ยวกับภาษาท่ีกําลังเรียน
ตามประสบการณที่มีอยู 
 Richards (1974) กลาวถึงสาเหตุของขอผิดพลาดที่เกิดจากความยากของภาษาเองและจาก
การพัฒนาของผูเรียน ในแตละดาน ดังน้ี คือ ดานท่ี 1 การสรุปกฎเกณฑผิด (false concepts 

hypothesis) ซึ่งเกิดจากสาเหตุการสอนที่นําเอาคําท่ีมีโครงสรางและความหมายคลายกันมาสอนใน
เวลาเดียวกันทําใหผูเรียนเกิดการสับสนและตําราที่ใชสอน ดานที่ 2 การใชกฎทางภาษาไมครบถวน 
(incomplete  application of  rules) เกิดจากการท่ีผูเรียนพัฒนาภาษา เพราะคิดวาภาษาที่ใชสามารถ
สื่อสารไดและเปนท่ียอมรับ โดยประโยคที่เขียนหรือตอบอาจไมถูกตามหลักไวยากรณ  เชน  การ
เปลี่ยนประโยคบอกเลาใหเปนประโยคคําถามหรือการใสคําที่แสดงคําถามขางหนาประโยคบอกเลา  
โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดานตอมาคือ การสรุปจากการนํากฎเกณฑมากเกินไป (over-

generalization)  กลาวคือ การขยายกฎเกณฑแลวนําไปใชกับสวนที่ไมตองใชกฎ ดังตัวอยางเชน 
เกิดจากการนํากฎเกาท่ีเคยเรียนมาในอดีตมาผสมกับกฎใหมที่เพิ่งเรียน คือการใช  wrong form after 

do และการใช  wrong form after modal verb เกิดจากการตัดสวนท่ีสําคัญบางสวนในประโยค
ออกไป เพราะผูเรียนคิดวาสวนนั้นไมมีความหมาย  เกิดจากวิธีการสอนบางวิธีของผูสอนทําให
ผูเรียนสรุปหรือใชกฎเกณฑในโครงสรางมากเกินไป เชน การใช pattern drill และ transform 

exercise ในการสอน และนอกจากน้ียังเกิดจากการไมรูขอจํากัดของกฎ (ignorance of rule 

restrictions) คือ การที่ผูเรียนฝาฝนกฎเน่ืองจากการไมรูขอจํากัดของกฎเกณฑตางๆทางภาษา เชน 
การใชบุพบทผิด การเติมกรรมท่ีมีกริยาโดยไมจําเปน 

 Norrish (1983: 123-125) ไดใหความเห็นวา สาเหตุของขอผิดพลาดในการเขียนของ
นักเรียนน้ัน เกิดจากสาเหตุหลายประการ คือ ประการที่ 1 ความสะเพรา (carelessness) ซึ่งเกิดจาก
การขาดแรงจูงใจ (motivation) ในการเรียนสําหรับวิธีการแกไขน้ัน ครูควรใหนักเรียนแลกเปลี่ยน
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งานเขียนกันเพ่ือหาขอผิดพลาดและเปนการสรางปฏิสัมพันธในช้ันเรียนไดเปนอยางดี ประการ
ตอมา เกิดจากการแทรกซอนจากภาษาแม (mother language interference) เกิดจากการแปล 
(translation) คือ ผูเรียนใชวิธีการแปลคําตอคํา ซึ่งเกิดจากการถายโอนจากภาษาแม เชน นักเรียนชาว
เยอรมันอาจจะพูดและเขียนวา It makes me nothing out แทนการใช I don’t mind. เกิดจากการสรุป
กฎเกินความจริง (overgeneralization) เกิดจากพ้ืนฐานประสบการณของผูเรียน ดังน้ัน ผูเรียนจึง
สรางประโยคที่ผิดๆ เชน Yesterday I walk to the shop and I buy ….. We are visit the zoo. เปนตน 
สาเหตุประการสุดทาย คือ การใชกฎไมสมบูรณ (incomplete application of rules) ซึ่งเกิดจากการท่ี
ครูใชคําถามในหองเรียนและใหนักเรียนฝกพูคําถามบอยๆ  
 Hubbard and others (1994: 140-142) ไดใหความเห็นวา ขอผิดพลาดของผูเรียนน้ันเกิดจาก
สาเหตุ 3 ประการ คือ  
  ประการที่ 1 การแทรกซอนจากภาษาแม เด็กจะเรียนรูภาษาไดงายกวาผูใหญและ
ระบบโครงสรางไวยากรณของภาษาแมจะขัดขวางการเรียนรูภาษาใหม ซึ่งจะนําไปสูขอผิดพลาด
ดานการออกเสียง โครงสรางไวยากรณและการเลือกคําศัพทผิด  
  ประการที่ 2 การสรุปกฎเกินความจริง ผูเรียนไมสามารถหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดได 
เพราะวาขอผิดพลาดจะสงผลกระทบตอขั้นตอนตางๆ ในการพัฒนาภาษาของผูเรียน ผูเรียนจะ
ประมวลขอมูลทางภาษาใหมในใจ และสรางกฎเกณฑทางภาษาข้ึนเอง  
  ประการท่ี 3 สื่อการสอนหรือวิธีสอนสงเสริมใหเกิดขอผิดพลาด เพราะการ
จัดเตรียมและเลือกสื่อการสอนไมดีและไมเหมาะสม เชน เมื่อครูสอนโครงสรางใหมที่ผิด โดยการ
เนนย้ําบอยๆ เมื่อนักเรียนผานไปเรียนเร่ืองใหม นักเรียนจะใชโครงสรางผิดเน่ืองจาก อิทธิพล
โครงสรางเดิม  
 จากแนวคิดดังกลาว มีความสอดคลองกับแนวความคิดเห็นของ  Corder (1982: 6-7) ที่มี
ความเห็นวา เราสามารถแบงแนวคิดเก่ียวกับการเกิดขอผิดพลาดได 2 ประการ คือ ประการที่ 1 

ขอผิดพลาดเกิดข้ึนเนื่องมาจากการสอนที่ไมเหมาะสมและเทคนิคการสอนของครูที่ไมดีพอ และ 
ประการท่ี 2 ขอผิดพลาดเปนเร่ืองธรรมดาที่เกิดข้ึนไดกับทุกคน เพราะทุกคนอาศัยอยูในโลกแหง
ความไมสมบูรณและไมสามารถหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดได  
 นอกจากน้ี Corder ยังกลาววา ขอผิดพลาดเกิดจากการแทรกซอนของภาษาแม และสวน
หนึ่งเกิดจากภาษาเปาหมาย (the target language) และขอผิดพลาดจะเพิ่มข้ึนจากภาษาแมและ
ภาษาเปาหมายซึ่งเรียกวา ภาษาระหวางระบบสองภาษา (inter language)  

 จากแนวคิดตางๆ เกี่ยวกับขอผิดพลาดและสาเหตุของขอผิดพลาดที่กลาวมาขางตน พอสรุป
ไดวา ขอผิดพลาดของผูเรียนน้ันมีมากมายท้ังในดานประโยค คํา ความหมาย ซึ่งเปนขอผิดพลาดที่
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เกิดจากภายในภาษาเปาหมายและภาษาแม และภาษาระหวางระบบสองภาษา สวนสาเหตุของ
ขอผิดพลาดน้ันเกิดจากหลายประการ เชน การใชกฎเกินปกติ การใชกฎไมสมบูรณ การสรุปกฎเกิน
ความจริง รวมท้ังเกิดจากตัวผูสอนและผูเรียนอีกดวย  
 

1.5 แนวทางการสอนเขียน 

 แนวทางในการสอนเขียนที่ผูสอนควรตระหนักถึง ไดมีนักวิชาการหลายทานกลาวถึง โดย  
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 Pricharcd (1987: 52-53) ไดกลาวถึงแนวทางการสอนเขียนไว 2 ประการ คือ ประการท่ี
หนึ่ง คือ แนวทางการสอนเขียนแบบกระบวนการ(process approach) เปนวิธีการสอนที่ให
ความสําคัญในการสรางความชํานาญในการเขียนโดยอิสระมากกวาการควบคุม ดังน้ันกิจกรรมท่ีใช
ในการสอนวิธีนี้เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงออกถึงความรูและประสบการณของตนเองที่
เกี่ยวกับหัวเร่ืองท่ีจะเขียนอีกประการหน่ึง คือ แนวการสอนเขียนแบบเดิม(traditional approach) 
หรือแบบควบคุมใชภาษา (control  of  language) เปนวิธีการสอนเขียนท่ีใหความสําคัญตอความ
ถูกตองในการใชภาษา การใชคําศพัท การสะกดคํา การใชไวยากรณ และการใชรูปแบบงานเขียนท่ี
ถูกตองเปนตัวอยางในการเขียน 

 Raimes (1983: 83-84) ไดกลาวถึงแนวทางการสอนเขียนไว 5 รูปแบบ ไวดังนี้ 
 1. แนวการสอนเขียนแบบอิสระ(free-writing approach) ในการสอนเขียนวิธีนี้มี
วัตถุประสงคในการฝกใหนักเรียนเขียนขอมูลหรือเน้ือหาจนเกิดความคลองแคลวมากกกวาการเนน
รูปแบบงานเขียนและความถูกตองของการใชภาษา กิจกรรมการสอนเขียนจึงอยูในรูปแบบของการ
เขียนบันทึกประจําวัน การเขียนที่ถายทอดความคิดใหมากท่ีสุด โดยไมตองคํานึงถึงความถูกตอง
ของหลักไวยากรณ กิจกรรมเหลานี้มุงเนนการพัฒนาความเชื่อมั่นในการเขียนใหเกิดข้ึนกอนแลวจึง
คอยใหความสําคัญตอหลักเกณฑการเขียนและการใชภาษา 
 2. แนวการสอนเขียนแบบเนนรูปแบบอนุเฉท (paragraph-pattern approach) การสอน
เขียนวิธีนี้เนนความถูกตองของการใชภาษาตลอดจนการเรียบเรียงเนื้อความ โดยการใชตัวอยางงาน
เขียนมาใหนักเรียนไดศึกษาในระดับอนุเฉทแลว  ใหนักเรียนเลียนแบบการเขียนอนุเฉทชนิดตางๆ 
กิจกรรมจึงอยูรูปแบบของการฝกเขียนประโยคเพ่ือรวมเปนอนุเฉทตลอดจนการฝกหาประโยค
ใจความหลัก (topic sentence) และประโยคสนับสนุน (supporting sentence) ของเนื้อเร่ือง 

 3. แนวการสอนเขียนแบบเนนการเรียบเรียงไวยากรณและวากยสัมพันธ (grammar 

syntax organization approach) การสอนวิธีนี้เร่ิมตนจากการใหนักเรียนไดเรียนรูองคประกอบท่ี
สําคัญของประโยค รูปแบบกริยาและการวางแผนการเขียน  โดยเนนลําดับเหตุการณกอนหลัง เปน
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ตน โดยเช่ือวาการเขียนที่ดีเกิดจากความสามารถในการนําองคประกอบท่ีสําคัญของภาษามารวมกัน
แลวสื่อความหมายได 
 4. แนวการสอนเขียนแบบเนนการสื่อสาร (communicative approach) เปนการสอนท่ี
เนนการคํานึงถึงการสรางเน้ือหาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ดังน้ันจึงใหความสําคัญตอจุดประสงคใน
การเขียนและผูอานมาก กิจกรรมจึงอยูในรูปของการกําหนดบทบาทหรือภายใตคําถามท่ีวาทําไมจึง
ตองเขียนและใครเปนคนอาน โดยกิจกรรมจะมุงเนนและฝกใหนักเรียนไดเขียนหรือคํานึงถึงโลก
ทัศนของผูอาน 

 5. แนวการสอนเขียนแบบเนนกระบวนการ (process approach) ครูจะสอนใหนักเรียน
ใหความสําคัญตอคําถามวา วัตถุประสงคในการเขียนคืออะไร ใครคือผูอาน จะเขียนอยางไร จะ
เร่ิมตนเขียนอยางไร โดยในการเขียนนักเรียนจะตองไดรับขอมูลยอนกลับจากเพ่ือนและครู การ
สอนเขียนแนวน้ีจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งประสบอารมณของตนตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนและเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกันโดยมีครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา แนวทางการสอนเขียนมีหลายวิธีดวยกัน ในการสอนน้ัน
ผูสอนตองคํานึงถึงจุดประสงคของผูเรียนและการสอนเขียนนั้น  เมื่อผูเขียนไดเขียนแลวผูอาน
สามารถสื่อความหมาย เขาใจตามท่ีผูเขียนตองการสื่อหรือไม อยางไร เมื่อผูสอนไดรูหลักการสอน
เขียนเหลาน้ี  ผูเรียนก็สามารถท่ีจะเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ งานวิจัยน้ีจะใชแนวทางการสอน
เขียนแบบอิสระและแนวทางการสอนเขียนแบบเนนอนุเฉทควบคูกันไป 
  
 1.6  ขั้นตอนการสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร 

 การสอนใหผูเรียนเขียนภาษาอังกฤษไดนั้นเปนเร่ืองที่คอนขางยาก การจัดการเรียนการ
สอนเขียนและการวางข้ันตอนการสอนท่ีเหมาะสมจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญมาก ดังน้ันจึงมีนักวิชาการ
และนักการศึกษาไดเสนอขั้นตอนในการสอนเขียนเพ่ือการสื่อสารไวดังนี้ 
 Johnson and Morrow (1981: 72-77) กลาววา การสอนเขียนเพื่อการสื่อสารมีขั้นตอน
ใหญๆ 4 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี   
  ขั้นตอนที่ 1 ตั้งจุดประสงค ผูสอนจะตองต้ังจุดประสงคทั้งจุดประสงคปลายทาง
และนําทาง โดย จุดประสงคปลายทาง คือ ความตองการใหผูเรียนบรรลุเปาหมายท่ีจะสื่อสารไดโดย
การเขียน เชน ใหเขียนรายละเอียดท่ัวไปกับบุคคลเพ่ือประโยชนในการกรอกฟอรมตางๆ  สวน
จุดประสงคนําทาง คือ ความรูทางดานศัพทและสํานวนที่ควรรูกอนการเขียนในขอ 1.1 เชน เขียน
ชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด สถานท่ีเกิด อายุและบานเลขที่ได เปนตน  
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  ขั้นตอนท่ี 2 การดําเนินการสอน กอนจะฝกหัดโดยดูวาใครเปนผูเขียน เขียนให
ใครอาน ผูเขียนมีจุดประสงคที่จะสื่อสารอยางไร ตลอดจนศึกษาความรูสึกของผูเขียนวิธีเขียนตางๆ 
เปนตน นับเปนการทําความกระจางในบริบทกอนทําการเขียน ในการดําเนินการสอนในข้ันน้ีอาจ
ไดโดยใชสื่อการสอนตางๆมาชวย เชน ภาพ เทป ตาราง กราฟ แผนที่ ขอเขียนตางๆ เปนตน             
มาใชใหเหมาะสมกับประเภทของขอเขียนและวิธีการตางๆท่ีเลือกไว แลว โดยทําตามลําดับที่
กําหนดไว 
  ขั้นตอนที่ 3 การฝกเขียน เปนการลงมือเขียนในสิ่งท่ีกําหนดไว คือในระยะเร่ิมตน
ควรใชวิธีการเขียนแบบกําหนดขอบขายใหเขียนโดนแนะแนวทางใหเขียนโดยใชรูป เชน ใหเขียน
ระดับการศึกษา ชนิดของอาชีพลงในแบบฟอรมโดยมีขอความที่เกี่ยวกับการศึกษาเลาเรียนและงาน
อาชีพตางๆท่ีลงโฆษณาในหนังสือพิมพ และสําหรับระยะสุดทายก็ใหอิสระในการเขียนโดย
กําหนดสถานการณให  
  ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการถายโอน หลังจากท่ีผานการฝกเขียนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลว 
ผูเรียนสามารถเขียนเร่ืองใหมที่คลายคลึงกับเร่ืองเดิมหรือเขียนเร่ืองใหมก็ได เชน ถาเขียน
รายละเอียดทั่วไปเก่ียวกับตนเองแลว อาจเขียนรายละเอียดทั่วไป  เกี่ยวกับรายบุคคลใกลชิดของ
ผูเรียน หรือทําบัตรประจําตัวภาษาอังกฤษสําหรับใชในการยืมหนังสือจากหองสมุดขององคการ
ตางประเทศได เปนตน 

 Harmer (1990: 45-46) เสนอวา การจัดการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารเพื่อใหผูเรียน
มีทักษะในการสงสารมี 3 ขั้นตอน ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงทักษะการสงสารโดยการเขียนดังน้ี คือ 
  ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นแนะนําภาษาใหม (introducing new language) คือ ขั้นตอนท่ี
ผูสอนนําเสนอขอมูลทางภาษาท่ีชัดเจนแกผูเรียน ใหผูเรียนไดเห็นรูปแบบของภาษาท่ีตองการให
ผูเรียนเขียนใหผูเรียนเรียนรูคําศัพทที่จะตองใชและมีความรูเร่ืองราวท่ีจะตองเขียนโดยใหผูเรียนได
เห็นภาษาที่ตองนํามาเขียนในบริบทในรูปขอความและเปนภาษาท่ีใชจริงในชีวิตประจําวันซึ่งจะทํา
ใหผูเรียนทราบวารูปแบบของภาษาน้ีใชสื่อความหมายอะไรและมีวิธีการสื่อสารอยางไรนั่นคือ 
ผูเรียนไดรับรูทั้งรูปแบบ (form) และความหมาย (meaning) ในเวลาเดียวกัน เชน ถาจุดประสงค
ปลายทางในการเรียนของบทเรียนคือใหผูเรียนสามารถเขียนขอความซึ่งบอกวิธีดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งดวยการใชโครงสราง “Imperative” และใชตัวเชื่อม  เชน  “First,  Next,  Then” ผูสอนอาจ
นําคําอธิบายวิธีการใชกลองถายรูปมาใหผูเรียนอานแลวจึงใหผูเรียนเรียงรูปภาพที่ใหมาใหตรงกับ
คําอธิบาย  จากนั้นผูสอนจึงเขียนรูปแบบของประโยคใหผูเรียนเห็นและอธิบายจนเขาใจ เปนตน 

  ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นฝกการใชภาษา (practice) คือ ขั้นที่ผูสอนใหผูเรียนฝกใชรูปแบบ
ของภาษาท่ีนําเสนอในข้ันที่ 1 เพื่อที่จะไดสามารถนําไปใชในการสื่อสารตอไป ในการฝกน้ีควรเปน
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การฝกอยางมีความหมาย นั่นคือใหผูเรียนมีความจําเปนในการใชภาษาเพื่อสื่อความโดยท่ีผูสอน
เปนผูกําหนดเนื้อหาและรูปแบบของภาษาใหแกผู เ รียน  ตลอดจนใหคําแนะนําและแกไข
ขอผิดพลาดของผูเรียนตัวอยางกิจกรรมการฝกทักษะการเขียนมีหลายรูปแบบ เชน การเติมขอความ
ในประโยคการเรียงลําดับประโยคใหเปนขอความ การเขียนขอความเลียนแบบยอหนาท่ีกําหนดให  
เปนตน 

  ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นกิจกรรมเพ่ือการสื่อสาร (communicative  activities) หลังจากการ
ฝกจนแนใจวาผูเรียนมีความแมนยําในรูปแบบ ความหมาย และวิธีการใชภาษาแลว  ผูเรียนควรมี
โอกาสนําสิ่งท่ีตนไดเรียนมาใชในการสื่อสารจริงดวยการเขียนในการสอนขั้นน้ีกิจกรรมท่ีใหผูเรียน
ทําควรเปนกิจกรรมท่ีผูเรียนมีความตองการและมีจุดมุงหมายในการสื่ อสาร นอกจากนี้ควรเปด
โอกาสใหผูเรียนไดเลือกใชภาษาหรือเน้ือหาดวยตนเองใหมากที่สุด และผูเรียนควรจะประเมิน
ประสิทธิผลในการสื่อสารดวยตนเองไดจากขอมูลยอนกลับของผูอาน ทั้งน้ีเพื่อใหการสื่อสารมี
ความเหมือนจริงใหมากท่ีสุด ตัวอยางกิจกรรมการเขียนเพ่ือการสื่อสาร เชน ใหผูเรียนเขียนบัตรเชิญ
เพื่อนมางานเล้ียงและใหเพื่อนเขียนตอบรับหรือปฏิเสธคําเชิญใหผูเรียนเขียนคําบรรยายทิศทางและ
ใหเพื่อนอานและระบุวาสถานที่นั้นคืออะไร เปนตน 

 นอกจากน้ี ประทิน พิมสาร (2530: 56-59) เสนอแนะกิจกรรมสําหรับการสอนการเขียนใน
ระดับอนุเฉทไว สรุปไดดังนี้ 
 1. ควรเร่ิมดวยการสอนเชื่อมประโยค เพื่อพัฒนาระดับการเขียนประโยคไดถูกตองกอนจึง
จะทําใหผูเรียนสามารถเขียนขอความโดยใชประโยคที่ดีได 
 2. ใชแนวทางการอานเปนการกระตุนใหเกิดความคิด ความรูซึ่งนําไปใชในการเขียนงาน
ของตนเองตอไป 

 3. ใชกิจกรรมสนทนา (talk-writing method) การใชบทสนทนาในการสอนเขียนไม
เพียงแตจะทําใหรูจักสรางความคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีเขียนข้ึนเทาน้ัน แตยังชวยพัฒนาสิ่งท่ีตองการเขียน
ใหเปนภาษาพูดกอนแลวจึงลงมือเขียนจริง ทําใหผูเรียนมีความเช่ือมั่นในการแสดงออกและไดใช
ทักษะหลายดานในเวลาเดียวกันดวย 

 4. ใชสื่อการสอน เชน ภาพสไลด เทปวีดีทัศนจะชวยใหผูเรียนสามารถรวบรวมลําดับ
เหตุการณเกี่ยวกับสิ่งท่ีเห็นไดดี สามารถถายทอดออกมาเปนการเขียนท่ีละเอียดและสละสลวย แต
จะมีขอเสียที่ผูเรียนไมไดฝกใชความคิดมากเพียงพอ เพราะจะใชความจําจากภาพมาเขียนเปนสวน
ใหญ จึงควรใชเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับนามธรรม (abstract) ที่ผูเรียนไมสามารถพัฒนาความคิดกับสิ่ง
นั้นไดงาย 
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 5. การใชงานเขียนตัวอยางเปนเคร่ืองมือการเขียน ผูสอนควรนําตัวอยางการเขียนจากตํารา 
วารสารหรือหนังสือพิมพทั่วไปที่ผูเขียนมีโอกาสไดพบจริงมาเปนตัวอยางในการสอนการเขียน 
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบธรรมชาติคือสามารถใชภาษาสื่อความหมายในสถานการณตางๆ 
ไดถูกตอง ไมฝนความรูสึก 

 6. ใชงานเขียนของผูเรียนในการฝกเขียน โดยคัดเลือกงานเขียนที่มีจุดบกพรองใหผูเรียน
ชวยกันแกขอบกพรองนั้น แตตองไมระบุชื่อเจาของงานช้ินนั้น  
 7. ใชการทัศนศึกษาเพ่ือสรางความรูและความคิดใหผูเรียนนําเน้ือหามาประกอบการเขียน 

 นอกจากน้ี สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 112) กลาวถึง ในการสอนเขียน ผูสอนควรจัด
กิจกรรมเปน 3 ระยะ ดังนี้ คือ  
   ระยะท่ี 1 กิจกรรมกอนการเขียน (pre-writing activities) เปนการสรางความสนใจ
ในเร่ืองที่เขียนและปูพื้นความรูในเร่ืองที่จะเขียน โดยอาจทบทวนความรูเกี่ยวกับกลไกทางการเขียน 
ซึ่งมีการสะกดคํา การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน การใชกาลใหถูกตองกับเร่ืองท่ีจะเขียน เชน ถาเปน
การเลาเร่ืองท่ีผานมาแลวตองใชคําศัพทที่เกี่ยวของกับอดีต และเขาใจรูปแบบการเขียนรายงาน 
ตลอดจนความรูทางวัฒนธรรมที่ควรนํามาใชในการเขียนลักษณะตางๆ 
  ระยะที่ 2 กิจกรรมระหวางการเขียน (while-writing activities) เปนกิจกรรมที่
ผูสอนนํามาใชฝกทักษะในขณะที่เขียนเร่ือง ซึ่งอาจจัดกิจกรรมตามตัวอยางตอไปน้ี คือ นําบัตรเชิญ 
ลักษณะตางๆมาเปนแบบใหเขียนตามแลวเขียนบัตรเชิญโดยเปล่ียนช่ือผูเชิญและช่ือผูไดรับเชิญซึ่ง
เกี่ยวของกับตัวนักเรียน เปนฝกหัดแบบกําหนดขอบคายใหเขียน เปนตน 
  ระยะที่ 3 กิจกรรมหลังการเขียน (post-writing activities) เปนการที่นักเรียน
พยายามใชทักษะการเขียนสัมพันธกับทักษะอ่ืน คือ นําเร่ืองท่ีเขียนมาอานใหเพื่อนฟง นํามาถาม
คําถาม นํามาเขียนบทสนทนา แสดงบทบาทสมมติ หรือนํามาอภิปรายแสดงความคิดเห็น ตลอดจน
วิจารณขอเขียนนั้นๆ ในเชิงความถูกตองในการสื่อความหมายและ ตลอดจนการใชภาษาใหถูกตอง
เหมาะสมกับสถานการณเปนตน 

 จากขั้นตอนการสอนเขียนตางๆขางตน  สามารถสรุปขั้นตอนในการสอนเขียนได                
3   ขั้นตอน ไดแก  ขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน (warm - up) ขั้นนําเสนอเนื้อหาและฝกหัด  
(presentation and practice)  และข้ันสรางงานเขียน (production) และสําหรับงานวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยได
ใชขั้นตอนในการสอนเขียนท้ัง 3 ขั้นตอนตามลําดับ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของผูเรียนใหมากข้ึน 
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1.7  กิจกรรมฝกทักษะการเขียน 

  กิจกรรมการสอนเขียนเปนกิจกรรมที่ยาก โดยเฉพาะกอนการเขียน ผูเขียนไมทราบวาจะ
เร่ิมตนอยางไรดี นักวิชาการหลายทานไดเสนอกิจกรรมตางๆท่ีนํามาใชในการฝกทักษะการเขียน
ดังนี ้
 กุสุมา ลานุย  (2538: 148) ไดแบงองคประกอบของการฝกทักษะการเขียนออกเปน 3 ดาน 
ซึ่งครูภาษาอังกฤษควรคํานึงถึง เพื่อที่จะพัฒนาความสามารถในดานการเขียนของนักเรียนไดดังน้ี 

  ดานที่ 1 รูปแบบของการเขียน (type) ซึ่งมีอยู 4 รูปแบบตามลําดับความยากงาย คือ 
ขั้นตอนทําความคุนเคย (familiarization) ขั้นการเขียนในลักษณะที่มีการควบคุม (controlled 

writing) ขั้นการเขียนในลักษณะท่ีมีการช้ีแนะ (guided writing) และขั้นการเขียนในระดับอิสระ 
(free writing) 

  ดานที่ 2 เทคนิคหรือยุทธวิธีในการสอน การพัฒนาการเขียนใหกับนักเรียนโดยยึด
รูปแบบการเขียน 4 รูปแบบ รูปแบบในขอที่ 1 อาจจะทําไดหลายวิธีการ เชน อาจจะใชการขีดเสน
ใต จับคู ลอกเลียน เรียงลําดับประโยคเขียนใหม ทั้งน้ีจะตองเหมาะสมกับรูปแบบการเขียน เชน ใน
ขั้นทําความคุนเคย (familiarization) ซึ่งเปนข้ันท่ีนักเรียนยังไมไดลงมือเขียนอาจจะใหนักเรียนอาน
ขอความแลวขีดเสนใตขอความท่ีใชโครงสรางตามท่ีประโยคกําหนด ในข้ันควบคุมก็อาจจะให
นักเรียนเขียนขอความเลียนแบบขอความท่ีกําหนดให 
  ดานท่ี 3 ตัวสื่อหรือตัวกระตุนซึ่งจะเปนตัวกําหนดใหเกิดการเขียน เชน ครูอาจใช
เกมส หรือการปรึกษาหารือกอนท่ีจะมีการเขียนหรือใหนักเรียนฟงบทสนทนา ฟงละคร แลวให
เขียนสรุปหรือใหนักเรียนเขียนขอความจากแผนที่ แผนภูมิเพลง 

 Rivers (1978: 245-255) ไดกลาวถึง กิจกรรมการสอนเขียนไว 5 ประการดังน้ี 

  ประการที่ 1 การคัดลอก (copying) เปนการคัดลอกตามแบบโดยการเขียนขอความ
ลงบนกระดาษแลวใหนักเรียนคัดลอกลงไปในสมุดหรือใหลอกจากหนังสือเพื่อใหนักเรียนคุนเคย
กับคําโครงสรางไวยากรณในประโยค การใชตัวอักษรและเคร่ืองหมายวรรคตอน 

  ประการที่ 2 ผลิตใหม (reproduction) นักเรียนจะหัดเขียนโดยตนเองโดยเขียนจาก
สิ่งท่ีนักเรียนจําได เชน จากเร่ืองท่ีอาน การเขียนตามคําบอกและเขียนเร่ืองราวจากภาพซึ่งนักเรียน
จะนําประโยคที่เคยคัดลอกมาใชได 
  ประการท่ี 3 ผสมผสาน (reproduction) นักเรียนจะนําประโยคที่เคยเรียนมาแลว
หรือจากประโยคท่ีเคยคัดลอก แตจะซับซอนมากข้ึนในดานโครงสรางไวยากรณตางๆ โดยนํามา
เปลี่ยนแปลงคําบางคําและนํามาใชใหเหมาะสมกับเร่ือง ซึ่งนักเรียนจะรูจักการเปลี่ยนแปลงรูป
ประโยค 
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  ประการท่ี 4 การเขียนแบบแนะแนวทาง (guided writing) นักเรียนจะมีอิสระใน
การเลือกใชคําและโครงสรางไวยากรณ และตองรูความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน
ดวย แตครูยังตองคอยควบคุมใหคําแนะนําเพื่อใหสามารถเขียนไดถูกตอง 

  ประการที่ 5 เรียงความ (composition) นักเรียนจะมีอิสระมากข้ึนในการเขียนและ
รูจักการเขียนเคาโครงเร่ืองตลอดจนเขียนเร่ืองราวไดเอง โดยครูจะทําหนาท่ีตรวจและปรับปรุง
แกไขไดถูกตอง 

 Harmer (1992: 100) ไดเสนอกิจกรรมท่ีใชในการฝกทักษะเขียนดังนี้  
      1. การเขียนประโยค  
  1.1 การเติมคํา (sentence completion) โดยการฝกใหนักเรียนดูภาพแลวเติมคําใน
ประโยคใหสมบูรณ กิจกรรมในลักษณะน้ีมีการควบคุมมาก แตมีประโยชนในการควบคุมให
นักเรียนใช คํากริยา กาล คําศัพท และเร่ืองอื่นๆ ใหเปนไปอยางเหมาะสม 

  1.2 การถามสิ่งท่ีกําลังกระทํา (What are they doing?) กิจกรรมน้ีนักเรียนจะไดดู
ภาพและเขียนประโยคเก่ียงกับสิ่งท่ีบุคคลในภาพกําลังกระทํา แบบฝกในลักษณะนี้จะชวยให
นักเรียนใชภาษาท่ีครูเปนผูกําหนดให เชน การใช (present continuous tense) นอกจากนี้นักเรียน
สามารถสรางประโยคไดดวยตนเอง ซึ่งเปนการฝกที่คอนขางทาทายมากกวากิจกรรม 1.1  

      2. การใชถอยคําดําเนินเร่ืองอยางสัมพันธกัน กิจกรรมนี้จะชวยใหนักเรียนสรางงาน
เขียนใหชัดเจน และมีความตอเนื่องของเร่ืองราว โดยจะเนนที่จะเรียงลําดับประโยคและการใชตัว
ชี้แนะในบริบท (context clues)  

  2.1 การใชตัวเช่ือม (co-ordinators) เปนลักษณะของแบบฝกงายๆ สําหรับนักเรียน
ในช้ันพ้ืนฐาน โดยใหนักเรียนรูจักการใช and และ but กิจกรรมน้ีนักเรียนจะตองเลือกใชตัวเชื่อม
ใหเหมาะสมกับประโยคอีกทั้งนักเรียนจะไดฝกการใชสรรพนามอีกดวย เชน นักเรียนตองตัดสินใจ
วาจะเปลี่ยน Concorde เปน it เมื่อไร ดังตัวอยางน้ี  
   Join the following pairs of sentences using “and” or “but”  
    -Concorde is an ideal way to travel. Concorde is expensive.  

  2.2 การจัดเรียงประโยคใหเหมาะสม แบบฝกลักษณะน้ีจะเปนการจัดลําดับเพื่อให
นักเรียนไดรูจักกับการใชคําสรรพนาม เชน it, she, they และอ่ืนๆ รวมทั้งนักเรียนจะไดรูจักกับ
ประโยคหลัก (topic sentences) ของเร่ืองท่ีอานและการใชขอความเพื่อใหเชื่อมตอกันอยางมี
ความหมายในแตละประโยค ดังตัวอยางตอไปนี้ โดยครูเขียนประโยคเหลานี้ลงบนกระดาน  
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a. It will give her more time to wash all the clothes, so she’s very happy 
now.  

   b. John and Mary have six children.  

   c. It takes Mary three hours to clean it.  

   d. They live in a large flat.  

e. Luckily, she was given a vacuum cleaner for her birthday this 

morning.  

 จากนั้นครูสั่งใหนักเรียนลองเรียงประโยคใหม การลําดับเร่ืองราวแสดงใหเห็นวาควรจะจัด
วางประโยคตางๆ อยางไร มีการใชคําสรรพนามรวมกันอยางไร  
 Hubbard และ คณะ (1994: 70-73) ไดเสนอกิจกรรมการฝกทักษะการเขียนไวหลายประการ 
เชน การใหนักเรียนเติมขอความท่ีหายไปในบทสนทนาใหสมบูรณ  การเขียนยอหนาใหสมบูรณ
จากประโยคเร่ิมตนหรือประโยคสุดทายท่ีกําหนดให การตั้งคําถามเพื่อเปนแนวทางในการเขียนซึ่ง
นักเรียนจะตองตอบคําถามเหลาน้ันดวยประโยคท่ีสมบูรณแลวเรียงคําตอบใหเปนขอความ  การ
เขียนเลาเร่ืองจากภาพชุดที่กําหนดให และการถายโอนขอมูลจากตาราง แผนภาพ กราฟ หรือ แผนที่ 
เปนการเขียนขอความโดยใชยอหนาที่กําหนดใหเปนตัวอยาง 

 จากกิจกรรมการฝกทักษะการเขียนตางๆ ขางตน สรุปไดวามีกิจกรรมการฝกทักษะการ
เขียน 2 ประเภทใหญ ประเภทแรก ไดแก กิจกรรมการฝกโดยการกําหนดขอบขายใหเขียน 
(controlled writing) เปนกิจกรรมที่กําหนดเนื้อหาการเขียนแกนักเรียน ประเภทท่ีสอง ไดแก 
กิจกรรมการฝกโดยการแนะแนวทางใหเขียน (guided writing) เปนกิจกรรมที่ใหตัวแนะในการ
เขียนขอความแกนักเรียน 
 

1.8 กิจกรรมการเขียนเพ่ือการส่ือสาร  
 Aboderin (1986: 38-40) กลาวถึงกิจกรรมการสอนเขียนไว 3 ประการ  ประการที่หนึ่ง คือ
การเขียนแบบควบคุม (controlled writing) เชน การคัดลอก (copying) เปนการเขียนอยางงายๆ 
เพื่อใหเด็กคุนเคยกับคําศัพท  รูปประโยค  การสะกดคํา  และการใชเคร่ืองหมายวรรคตอน การเติม
คําในชองวางใหสมบูรณ (gap filling) เปนการฝกเขียนท่ีใชความสามารถมากกวาการคัดลอก          

การเขียนเรียงความใหอยูในกรอบที่กําหนดให (controlled composition frame) เปนการฝกเขียนท่ี
ยากขึ้น  โดยใหนักเรียนเลือกสวนตางๆของภาษามารวมกันใหเปนประโยคที่ถูกตองและเหมาะสม  

การฝกเขียนจากการฟง (writing down) เปนการเขียนเร่ืองใหมีขอความใกลเคียงกับเร่ืองท่ีฟง           
การเขียนโดยใชภาพกําหนดเคาโครงเร่ือง (picture reading) เปนการเขียนท่ีนักเรียนตองเขียนเร่ือง
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ตามแนวคิด จินตนาการของตนเอง การเขียนแบบรวมประโยค (sentence combining) เปนการเขียน
โดนการรวบรวมประโยคเขาดวยกัน ประการที่สอง คือ การเขียนแบบช้ีแนะ (guided writing)  เปน
การเขียนที่ผูเขียนตองแสดงความสามารถและความคิดเห็นออกมา  สวนประการสุดทาย คือ                 
การเขียนแบบอิสระ (free writing) เปนการเขียนที่ผูเขียนตองใชความสามารถหลายๆดานเขามา
ผสมผสานกัน 

 Johnson (1981: 6-29) กลาววา กิจกรรมการสอนการเขียนเพื่อการสื่อสารมีหลายกิจกรรม 
ดังนี ้

1. การจดบันทึกยอทําได 2 กิจกรรมคือ เติมคําที่หายไปลงในเร่ือง และการเขียนจด
บันทึกเร่ืองท้ังหมดดวยตนเอง ซึ่งมีหลักการคือ ควรเขียนดวนคําสั้นๆจะไดอานไดอยางรวดเร็ว ไม
เนนไวยากรณ ไมใชคํานําหนานาม 

2. การเช่ือมโยงเร่ือง ดวยคําเหลาน้ี this, these, it, so ……. ผูเขียนใชคําเหลาน้ีอาง
ถึงในสิ่งท่ีพูดมาแลว 

3. การเขียนคูขนานคือมีเร่ืองใหอานแลวใหหัวขอเร่ืองอีก 1 เร่ืองใหนักเรียนเขียน
เลียนแบบเร่ืองท่ีอาน 

4. การเขียนประโยครวมคือมีประโยคมาใหแลวใหนักเรียนนําประโยคมารวมกัน
เพื่อทําเร่ืองยอ โดยจะอาจใหนักเรียนเรียงประโยคใหมดวย หรือใสคําเชื่อม 

5. อานเร่ืองแลวนําขอมูลมาเติมสวนที่หายไป 

6.การเขียนแสดงการเปรียบเทียบและ เขียนแสดงการขัดแยง การเขียนเปรียบเทียบ
คือการเขียนในสิ่งที่เหมือนกัน สวนการเขียนขัดแยงคือการเขียนแสดงความแตงตางกัน 

 นอกจากน้ี Johnson (1981: 93-106) ไดแนะนําลักษณะกิจกรรมท่ีใชในการสอนเขียนเพื่อ
การสื่อสารไว 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. การเติมขอมูลใหสมบูรณและการแบงขอความออกเปนสวนๆ (jigsaw) ทําใหเกิด
ชองวางของขอมูลนี้มีประโยชนตอการสอนเขียน กลาวคือ ทําใหการแลกเปลี่ยนขอมูลกันในชั้น
เรียน ผูเรียนจะบอกซึ่งกันและกันในสิ่งท่ีเพื่อนไมรู และมีการประเมินผลจากการเขียนโดยเพ่ือน
ของผูเรียน เพราะจะดูวาการเขียนบรรลุผลหรือไมนั้นสามารถดูไดจากการอานขอความแลวเขาใจ
หรือไม 
 2. ลักษณะกิจกรรมท่ีมีความตอเนื่องกัน ทําใหเกิดการบูรณาการของทักษะตางๆ กิจกรรม
แตละอยางจะใหเนื้อหาสําหรับกิจกรรมตอมา ลักษณะของกิจกรรมท่ีมีความตอเนื่องอาจมีลักษณะ
ที่เปนกิจกรรมที่ทําใหโดยอิสระ โดยผูสอนอาจชวยใหผูเรียนเกิดจินตนาการในการเขียนไดโดยให
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กิจกรรมตางๆ ประกอบ เชน ฟงบทสนทนา แสดงบทบาทสมมติ ใหอานบทความจากวารสาร  
นิตยสารอภิปราย ฯลฯ จนกระทั่งนําไปสูการเขียนในขั้นสุดทาย 

 3. การเขียนขอความเปนตอนๆ (paragraph writing) การเขียนในขั้นนี้มีความสําคัญ
ขอความหนึ่งจะตองมีการผูกประโยคเขาดวยกันใหถูกตองตามหลักไวยาการณ (cohesion) และมี
การสอดคลองกันตามความหมาย (coherence) การอานและการเขียนมีความสัมพันธกันมากดังน้ัน 
ในการสอนเขียนอาจจะตองฝกการอานเพื่อความเขาใจ ดวยเทคนิคที่ใชในการฝกเขียนดังน้ี  
  3.1 นําเร่ืองมาใหผูเรียนอาน แตใหดูเฉพาะขอความตอนแรกและปดขอความท่ี
เหลือไว ใหผูเรียนคิดและอภิปรายกันวาเน้ือเร่ืองตอไปน้ีจะเปนอยางไร แลวจึงเปดขอความใหดู
และเปรียบเทียบกับที่คิดเอาไว 
  3.2 ใหเขียนตามคําบอกทีละประโยค หลังจากผูสอนไดสอนอานแตละประโยค
ผูเรียนจะตองบอกวาประโยคตอไปจะเปนอยางไร แลวจึงใหเขียนตามคําบอกตอไป 

  3.3 ผูสอนอาจใหขอความทีละคํา กลุมคํา หรือประโยค แลวใหผูเรียนเติมขอความ
ใหสมบูรณ แลวผูสอนจึงจะเฉลยขอความท่ีถูกตองทั้งหมด 

  3.4 ผูสอนใหประโยคที่ตอจากประโยคอ่ืนมา แลวใหผูเรียนเขียนประโยคที่มา
กอนหนานั้น 

  3.5 ผูสอนใหเนื้อเร่ืองเปนแบบอยาง เพื่อนใหผูเรียนเขียนเลียนแบบ โดยใชขอมูล
ที่ใหมา เชน แผนที่ โนต แผนภาพ ฯลฯ 

  3.6 ผูสอนใหเน้ือเร่ืองมาแลวใหผูเรียนหาวิธีจัดลําดับขอความเปนแบบอื่น 

  3.7 ผูสอนใหผูเรียนเปลี่ยนจากภาษาพูดเปนภาษาเขียน เพื่อฝกเรียงความสัมพันธ
ระหวางประโยคตามความหมาย ขอความท่ีพูดออกมาอาจนํามาจากเสียงทางวิทยุ หรือขอความจาก
หนังสือพิมพก็ได 
  3.8 ผูสอนใหผู เรียนเขียนเนื้อเร่ือง โดยเปลี่ยนหนาท่ีภาษา เชน เปลี่ยนจาก
คําแนะนําไปเปนการบรรยาย เปนตน 

 สรุปวา กิจกรรมในการสอนเขียนนั้นตองใหผูเรียนรูวิธีการเรียบเรียงใจความ บทนํา 
เนื้อความ บทสรุปใจความสําคัญ และรายละเอียดนํามาเช่ือมโยงขอความเขาดวยกัน ถายทอด
ออกมาเปนตัวอักษรที่แสดงถึงความสัมพันธของตัวอักษร โดยผานกระบวนการเขียนที่ไดรับการ
พัฒนาอยางมีรูปแบบและลักษณะของการจัดกิจกรรมที่ตอเน่ือง 
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1.9 การวัดและการประเมินผลการเขียน 

 การวัดและการประเมินผลความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ จะเนน
การวัดและการประเมินจากองคประกอบที่สําคัญทางภาษา ไดแก เน้ือหา การเรียบเรียงความคิด  
การใชไวยากรณ การใชคําศัพท และกลไกในการเขียน และมีการเสนอเกณฑตางๆเพ่ือให
ครอบคลุมการตรวจใหคะแนนงานเขียนมากท่ีสุด ซึ่งมีนักการศึกษากลาวถึงการวัดและการ
ประเมินผลไวดังนี้ 
 Heaton (1990: 97-106) กลาวถึง การทดสอบทักษะการเขียนวาควรใหผูเรียนเขียนงานท่ี
ใกลเคียงกับสถานการณในชีวิตจริง โดยกําหนดใหผูเรียนเขียนอยางมีจุดมุงหมายและทราบวาผูอาน
คือใคร เพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียนผลิตงานเขียนที่มีคุณภาพ และ Heaton ไดเสนอเทคนิคการ
ทดสอบการเขียนดังน้ี การเขียนเรียงลําดับวลีที่กําหนดให  การเขียนเติมประโยคหรือขอความการ
กรอกแบบฟอรม การเขียนจดหมายสั้นๆและบันทึกประจําวัน การเขียนเรียงอยางอิสระ และการ
เขียนขอความหรือเร่ืองจากรูปภาพท่ีกําหนดให เชน การเขียนบรรยายเหตุการณสิ่งของหรือบุคคล
การเขียนเลาเร่ือง การเขียนคําสั่งหรือบอกทิศทางและการเขียนบรรยายกระบวนการ 

 Raimes (1983: 152) ไดเสนอแนะวิธีการประเมินผลการเขียนไวดังนี้  
     1.ชี้ใหเห็นขอผิดโดยการใชตัวยอหรือเคร่ืองหมายที่ผูเรียนเขาใจดีแลว เชน 

  sp = spelling error 

  p  =  punctuation error 

แกไขขอผิดให เพื่อผูเรียนจะไดเขียนไดถูกตอง ซึ่งในการตรวจแกไขที่ผิดนั้นสามารถทําไดหลายวิธี 
ดังน้ี การตรวจแกไขท่ีผิดท้ังหมด วิธีนี้ผูสอนจะใชเวลานานมากในการตรวจงานและผูเรียนก็รูสึก
ไมดี เมื่อเห็นงานของตนมีที่ผิดเต็มหนากระดาษไปหมด วิธีนี้ทําใหนักเรียนไมไดฝกคิดดวยตนเอง
วาท่ีเขียนนั้นผิดอยางไร เพราะฉะนั้นนักเรียนอาจทําผิดเชนนั้นซ้ําอีก การตรวจแกไขที่ผิดเฉพาะ
สวน ครูผูสอนอาจเลือกตรวจแกไขเฉพาะจุดท่ีเห็นวาไมสําคัญ นักเรียนควรใหความใสใจใน
ขอบกพรองนั้นใหมาก เชน เร่ืองกาล (tense) การชี้ใหนักเรียนเห็นที่ผิด วิธีนี้อาจทําไดโดยการขีด
เสนใตหรือวงกลมลอมที่ผิดและใชสัญลักษณบอกวาผิดอยางไร โดยไดมีการตกลงเร่ืองความหมาย
ในการใชสัญลักษณตางๆกับนักเรียนดวย วิธีนี้จะชวยกระตุนใหผูเรียนฝกคิดคนหาคําตอบใหกับ
ตัวเองวาท่ีถูกควรเปนอยางไร ครูอาจยกกรณีที่นักเรียนทําผิดกันมากหรือผิดซ้ําๆมายกตัวอยางข้ึน
กระดาษดําแกไขใหถูกตองในชั้นเรียน โดยใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการออกความคิดเห็น
ในการแกไขท่ีผิดใหถูกตอง และการแสดงความคิดเห็นตองานเขียน good, fair, needs 

improvement, careless ผูสอนพึงตระหนักวาการแสดงความคิดเห็นตองานเขียนของนักเรียน มิใช
การประเมินคุณคางานเขียน แตเปนการชี้ใหผูเขียนเห็นทั้งจุดเดนและจุดดอย ผูสอนควรกลาวชมสิ่ง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 
 

ที่นักเรียนเขียนดีแลว และจึงชี้ใหเห็นขอบกพรองและใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุง
แกไข (รัตนา มหากุศล 2540: 173-174)  

 ในการประเมินงานเขียน นักวิชาการและนักการศึกษาไดกําหนดรูปแบบหลักๆที่นิยมใชไว 
3  ประการ  ดังนี้ 
 อัจฉรา  วงศโสธร (2538: 109) ในการประเมินงานเขียนแบบหลักๆ มี 3 ประการดวยกัน 
คือ 

 1. การประเมินผลตนเอง (self-evaluation) เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดตรวจสอบวัด
ความสามารถทางดานการเขียนของตนเองวามีจุดเดน จุดดอยอะไรบาง และเปนการเปดโอกาสให
ผูเรียนควบคุม สะทอน และประเมินทัศนคติ เปาหมายและความสําเร็จของตนเองซึ่งรูปแบบการ
ประเมินตนเองอาจอยูในรูปของชุดการเรียนรู การบันทึกขอมูลดวยตนเอง เปนตน 

 2. การประเมินผลโดยเพื่อน (peer evaluation) เปนการประเมินท่ีเปนกลวิธีหนึ่งท่ีนิยมใช
ประกอบการประเมินผลการเขียน ซึ่งเปนการฝกการประสานงานรวมกันระหวางเพ่ือนนักเรียน
ดวยกัน ในการที่จะแสดงความคิดเห็น ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการชวยบงช้ีจุดเดนจุดดอยของ
เพื่อนนักเรียน ซึ่งบรรยากาศในการประเมินจะชวยลดความตึงเครียดและเปนไปอยางเปนกันเอง 

 3. การประเมินจากครูผูสอน (teacher evaluation) เปนการประเมินผลเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของงานเขียนของนักเรียนเพื่อท่ีจะตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพของงานโดยใชรูปแบบการประเมินที่
เที่ยงตรงและมีความยุติธรรมและครูผูสอนจะใชผลของการประเมินเพื่อดําเนินการอยางใดอยาง
หนึ่งในการพัฒนากระบวนการสอนการเขียนของนักเรียน 
 

1.10 เกณฑการตรวจงานเขียน  
ในการทดสอบทักษะการเขียนนั้น มีเกณฑการตรวจหลายวิธีดวยกัน ในท่ีนี้ผูวิจัยไดเสนอ

เกณฑการตรวจงานเขียนไวดังนี้ 
 Valette (1997: 220-260) ไดแนะนําเกณฑการตรวจงานเขียนเรียงความโดยมีการแนะ
แนวทาง (guided composition) ที่ใหตัวแนะที่มองเห็นได (visual cues) ตัวแนะโดยการเขียน 
(written cues) มีรายละเอียดดังน้ี คือ ให 2 คะแนน สําหรับขอความที่เขียนไดเหมาะสมกับรูปภาพ
หรือเนื้อหาท่ีกําหนดให ใหเพิ่มอีก 3 คะแนน ถาใชไวยากรณและคําศัพทไดถูกตองแมวาจะเขียน
สะกดคําศัพทผิดบาง หรือบวกใหเพียง 2 คะแนน ถาขอความนั้นสามารถอานเขาใจแตใชไวยากรณ
และคําศัพทผิดบาง หรือบวกใหเพียง 1 คะแนน ถาขอความน้ันเจาของภาษาเองยังอานเขาใจยาก 

นอกจากน้ี ในกรณีที่แบบทดสอบใหตัวแนะโดยการเขียน (written cues) โดยใหเขียนเติมขอมูลใน
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แบบฟอรมตางๆน้ัน การใหคะแนนอาจใหคะแนน 1 คะแนน ในแตละชองวางท่ีเขียนเติมคําตอบได
ถูกตอง 

 Heaton (1975: 133-139; Jacobs and others,1981: 28-29; Masson,1983: 101-122,          

อางถึงใน สุดศิริ สิริคุณ 2544: 14 ไดใหความเห็นวา ในการตรวจใหคะแนนงานเขียนภาษาอังกฤษ
สามารถทําได 3 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1. การตรวจโดยการวิเคราะห (analytic method) เปนการ
ตรวจโดยการแยกคะแนนเปนสวนๆ ตามองคประกอบของการเขียนภาษาอังกฤษ การกําหนด
น้ําหนักของคะแนนของแตละองคประกอบข้ึนอยูกับระดับความสามารถของผูเรียน  รูปแบบที่ 2 

การตรวจโดยอาศัยความประทับใจ (impression method) เปนการตรวจที่ใชความรูศึกของผูตรวจ
เปนเคร่ืองตัดสิน และรูปแบบท่ี 3 กาตรวจโดยภาพรวม (holistic method) จะเนนความสําคัญของ
การสื่อความหมายขอผิดพลาดดานกลไกท่ีเปนจุดยอยๆ และกระบวนการสื่อสารเพียงเล็กนอยและ
จะถูกหักคะแนนนอยมาก 
 Carroll (อางใน อัจฉรา วงศโสธร: 2539) กลาววา Carroll ไดเสนอการใช nine point 

language band system เพื่อการกําหนดระดับการแสดงออกในการสงสารและรับสารทางภาษาหรือ
หลายอยางรวมกันประกอบดวย 9 ระดับ ตั้งแตระดับเร่ิมเรียนจนถึงระดับที่มีความสามารถเทา
เจาของภาษา ระดับ 9 เปนระดับสูงสุดและในเกณฑของระดับการเขียนทางวิชาการ (academic 

writing scale) ดังนี ้
  ระดับ 9 เขียนไดคลองเหมือนเจาของภาษา มีความถูกตองและลีลาของภาษา ใช
ภาษาไดเหมาะสมกะทัดรัด 
  ระดับ 8 เขียนไดชัดเจนและมีเหตุมีผลดวยภาษาที่ถูกตองและมีลีลาของภาษา ใช
ภาษาไดเหมาะสมกะทัดรัด 

  ระดับ 7 สามารถเขียนงานวิจัยไดอยางมีระบบ มีหัวขอและรายละเอียดมากพอใช
ภาษาไดถูกตองอยางเหมาะสม มีแบบแผนและมีลีลาทางภาษา ตางจากระดับ 8 ก็เพียงความคลอง
ความถูกตองและความเหมาะสมในการใชภาษา 
  ระดับ 6 ตองใชหลายทักษะเพ่ือเขียนงานวิจัย เขียนไดคอนขางดี มีการลําดับ
ความสําคัญและรายละเอียดอยางมีเหตุผล ใชศัพทและโครงสรางไดถูกตองพอสมควร ลีลาทาง
ภาษาคอนขางจํากัด ใชสํานวนไดเหมาะสมเปนงานเขียนท่ีตองใชสติปญญา 
 ระดับ 5  เขียนขอมูลเบื้องตนไดสมบูรณ แตการเขียนอาจไมชัดเจน มีขอผิดใชลีลา
และ tone เปนแตไมสมํ่าเสมอ เรียงความอาจจะไมนาสนใจ แตสื่อความสําคัญไดหมด 
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  ระดับ 4 ขอเขียนมีความสัมพันธกัน เสนอขอเท็จจริงได งานเขียนอาจจะขาด
โครงสรางที่มีเหตุผลและไมใชเคร่ืองหมายในการบรรยาย (discourse markers) มักมีขอผิดทางศัพท
และไวยากรณใชเคร่ืองหมายวรรคตอนธรรมดาได เขียนใจความสําคัญไดแตไมสมบูรณ 
  ระดับ 3 เขียนประโยคไดหลายประโยค แตไมถึงกับเปนเรียงความ มีใจความ
สําคัญอาจจะไมสมเหตุสมผล ใชประโยคงายๆ มีขอผิดทางศัพทและไวยากรณ มีความยากลําบาก
ในการเสนอขอมูลโดยตรง 

  ระดับ1/0 ไมสามารถเขียนได 
 สรุปไดวา เกณฑในการตรวจงานเขียนมีหลายเกณฑขึ้นอยูกับเกณฑในการแบง แตใน
งานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัย ไดเลือกใชเกณฑตรวจงานเขียนวิธีที่อาศัยการวิเคราะห (analytic method) ของ 

Heaton เนื่องจากผูวิจัยเห็นวาวิธีนี้สามารถวัดงานเขียนไดครบทุกดาน ซึ่งประกอบไปดวยดาน
เน้ือหา ลีลาภาษา ไวยากรณ คําศัพท และการสะกด 

 

การเขียนอนุเฉท 
 

2.1 ความหมายของการเขียนอนุเฉท 

 อนุเฉท คือ กลุมของประโยค ที่มีใจความหลักเพียงใจความเดียว และประกอบไปดวย
ประโยคสนับสนุนและประโยคสรุป และไดมีนักการศึกษาใหคําจํากัดความของอนุเฉทไวดังนี้ 
 รมณี  กอวัฒนา (2546: 170) กลาววาอนุเฉท หมายถึง กลุมประโยคท่ีมีความสัมพันธกัน 
เน่ืองจากตางก็ชวยอธิบายหรือใหรายละเอียดเกี่ยวกับความคิดหรือหัวขอใดหัวขอหนึ่งโดยท่ัวไปแต
ละยอหนา จะประกอบดวยประโยค 3 ชนิด คือ ประโยคใจความหลัก ประโยคสนับสนุน และ
ประโยคสรุป 

 เอมอร  ดิสปญญา  (2546: 3) กลาววาอนุเฉท หมายถึง กลุมของประโยคท่ีเขียนเรียงกันไป
เพื่ออธิบายหรือขยายความคิดหลัก โดยจะจัดเรียงอยูในรูปแบบที่ถูกตอง 

 วัฒนา  บาลโพธิ์ (2547: 11) กลาววาอนุเฉท หมายถึง กลุมประโยคท่ีมีเนื้อความเกี่ยวของ
สัมพันธกันเพื่อสื่อความเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

  Mattews & Sladky (1995) กลาววาอนุเฉท หมายถึงกลุมของประโยคท่ีมีความสัมพันธกัน
และเชื่อมเขาดวยกันเปนหน่ึงความคิด ซึ่งเรียกวา ใจความหลัก 

 จากคําจํากัดความขางตนสรุปไดวา  อนุเฉท  คือ  กลุมของประโยคท่ีเขียนเรียงกันไปเปน
ยอหนา  ซึ่งในแตละยอหนา  จะประกอบดวยประโยค 3 ชนิด คือ ประโยคใจความหลัก ประโยค
สนับสนุน และประโยคสรุป 
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2.2 ความสําคัญของอนุเฉท 

 งานเขียนจะตองประกอบไปดวยยอหนาหลายยอหนารวมกันยอหนาจึงเปนสวนที่สําคัญ
สวนหน่ึง  ยอหนาท่ีดียอมมีผลดีตอผูเขียนและผูอาน  (ถาวร ทิศทองคํา: 2552)ไดกลาวถึง 
ความสําคัญของอนุเฉทวาในแตละอนุเฉทตองบรรจุความคิดหลักหรือความคิดสําคัญท่ีผูเขียน
ตองการจะเสนอและยอหนาจะเปนตัวแทนของลําดับเร่ือง  เหตุผล หรือการอธิบายช่ือเร่ืองให
กระจางย่ิงข้ึน ทําใหผูอานสามารถเขาใจเร่ืองไดงาย เปนลําดับขั้นตอน มองเห็นเหตุผลไดชัดเจน
ยิ่งข้ึน ในแงของผูเขียนน้ัน ยอหนา  จะชวยใหผูเขียน มีวิธีการเสนอเร่ืองท่ีดี เปนกระบวนการที่
ตอเน่ืองไมสับสน อนุเฉททําใหผูอานมีชวงโอกาสคิดพิจารณาเน้ือหาในยอหนาท่ีมากอน เพื่อจะได
คิดติดตามเน้ือหาในยอหนาตอไปไดอยางตอเน่ือง อนุเฉทยังทําใหผูอาน ไดพักสายตา พักสมอง 
เพราะการอานขอความท่ียาวตอเนื่องโดยไมมียอหนาน้ัน ผูอานยอมจะเกิดความเบ่ือหนาย และ
ความเม่ือยลาไมอยากติดตามเร่ืองนอกจากนี้อนุเฉททําใหเกิดความงาม คืองามในรูปของการเขียน
หนังสืออยางมีสัดสวน ทั้งน้ีเพราะการเขียนหนังสือเปนศิลปะ ซึ่งตองการความงามท้ังรูปและ
ถอยคํา 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา อนุเฉทมีความสําคัญตอผูอานและผูเขียนเปนอยางมาก 
เพราะในอนุเฉทแตละอนุเฉทจะประกอบดวยใจความสําคัญหลักเพียงใจความเดียว และในอนุเฉท
มีการเรียงลําดับตอเนื่องของเน้ือหาเพื่อสรางแรงจูงใจแกผูอานในการติดตามเนื้อเร่ืองท่ีผูเขียนได
เขียนขึ้น 
 

2.3 องคประกอบพื้นฐานของอนุเฉท 

 องคประกอบพื้นฐานของอนุเฉทท่ีสําคัญ จะประกอบดวย ชื่อเร่ือง ประโยคใจความหลัก 
และรายละเอียดของเร่ืองน้ันๆ ซึ่งไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบพื้นฐานของ    
อนุเฉทไวดังนี ้
 Alice Oshima & Ann Hogue (2006: 3) กลาววา อนุเฉทจะตองประกอบดวยประโยค
ใจความหลัก (topic sentence) ประโยคสนับสนุน (supporting sentence) และบางอนุเฉทจะมี
ประโยคสรุป (concluding sentence) 

นพรัตน  ธนานุรักษากุล (ม.ป.ป.) ไดกลาวถึงองคประกอบของการเขียนอนุเฉทไวดังน้ี คือ   

1. มีหัวขอเร่ือง (topic) ตองรูวา จะเขียนเร่ืองอะไร 2. มีประโยคความคิดหลัก (main idea) ตองรูวา
จะเนนเขียนอะไรเปนหลักเก่ียวกับหัวขอเร่ืองนั้นๆ ประโยคความคิดหลัก (topic sentence)                    
1 ประโยคซึ่งนิยมเขียนไวในประโยคแรกของงานเขียนอนุเฉท บางคร้ังผูเขียนนําประโยคความคิด
หลักไวตรงกลางหรือตอนทายของงานเขียนแตจะเขียนยากมากกวาการนําไปใสไวตอนแรกของ
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งานเขียน 3. มีประโยคสนับสนุนหลัก (main supporting sentences) ตองรูวามีขอมูลอะไรบางท่ีจะ
นํามาสนับสนุนความคิดหลัก ซึ่งมีไดหลายประโยคและนํามาเขียนเรียงตอกันอยางเปนระบบนั่น
หมายถึงตองพิจารณาวาประโยคไหนควรมากอน หรือประโยคไหนมีความ  สําคัญนอยควรมาที
หลัง  4. มีประโยคสนับสนุนรอง (minor supporting sentences) หรือไมมีก็ได ถามีประโยคจะ
สนับสนุนประโยคหลักและควรวางไวใกลกัน เมื่ออานแลวจะไดเน้ือหาใจความท่ีตอเนื่องกัน
องคประกอบสุดทาย คือ ประโยคสรุป (concluding sentences) อาจจะมีหรือไมมีก็ได ถามีใหเขียน
อยูประโยคสุดทายของงานเขียนอนุเฉท 

วิริยา วัฒนวรางกูร (2546: 12-19) กลาววา องคประกอบพ้ืนฐานของอนุเฉทจะตอง
ประกอบไปดวย ชื่อเร่ืองหรือหัวขอของอนุเฉท ซึ่งชื่อเร่ืองควรเปนคําประเภทคํานาม หรือนามวลีที่
สามารถเปนภาคประธานของประโยคได ตอมา คือขอความ ซึ่งขอความนี้อาจเปนไดทั้งขอความที่
เปนขอเท็จจริงและขอคิดเห็นก็ได และสุดทาย อนุเฉทจะตองมีความคิดหลักของอนุเฉท ซึ่งเปน
ขอความท่ีบอกใหรูวาอนุเฉทนั้น เกี่ยวกับเร่ืองอะไร 

นอกจากน้ี วิริยา  วัฒนวรางกูร (2546: 25-35) ไดกลาวถึงองคประกอบของอนุเฉทที่ดีวา
จะตองมี เอกภาพ (unity) คือการท่ีความคิดหลักกับประโยคท่ีอธิบายหรือพิสูจนความคิดหลักนั้น      
มีความสัมพันธกันเปนอยางดี มีการเรียงลําดับและความตอเน่ืองของประโยค (coherence and 

continuity) สวนตางๆของอนุเฉทน้ันจะตองเชื่อมโยงกันอยางสมเหตุสมผล  การท่ี อนุเฉท                 
มีการเรียงลําดับ (coherence) หมายถึงวา อนุเฉทนั้นๆ จะตองมี order หรือ sequence แตการเลือกใช 
order และ sequence นี้ขึ้นอยูกับธรรมชาติของสิ่งท่ีเราจะบรรยายและในการจัดลําดับประโยคใน   
อนุเฉทน้ัน มีวิธีการที่สําคัญอยู  3  วิธีดวยกัน  คือ 1. การจัดลําดับประโยคตามกาลเวลา 
(chronological order) คือเรียงลําดับเหตุการณตามเวลาท่ีเกิดข้ึน 2. การจัดเรียงลําดับประโยคตาม
ลักษณะเนื้อท่ี (spatial order) อาจเปนการจัดเรียงลําดับจากใกลไปไกล จากไกลมาใกล จากขวาไป
ซาย จากซายไปขวา หรือหมุนตามเข็มนาฬิกา 3). วิธีอื่นๆในการจัดเรียงลําดับประโยค ไมมีชื่อเรียก
เฉพาะข้ึนอยูกับหัวขอหรือใจความหลัก (main idea) ของอนุเฉท ในการตอเช่ือมสวนตางๆ 
(continuity) ของอนุเฉทเขาดวยกันนั้น ควรเปนไปอยางราบร่ืนไมกอใหเกิดความรูสึกสะดุดและให
ความตอเนื่องนั้นชะงักไป และนอกจากน้ียังมีคําเช่ือมระหวางประโยค (transitions) คือ คําหรือ
โครงสรางทางไวยากรณที่ชวยใหผูอานคิดตามความคิดของผูเขียนได ชวยใหผูอานทราบวาเขา
กําลังอยูที่ใดและจะกาวตอไปทางใด คําเช่ือมระหวางประโยค (transitions) ไมไดเพิ่มเติมเน้ือหา
ใหกับประโยค แตแสดงใหเห็นวาประโยคหนึ่งเชื่อมโยงกับอีกประโยคหนึ่งอยางไร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 
 

ถาวร ทิศทองคํา (2552) กลาววา ในยอหนาแตละยอหนาน้ัน มีองคประกอบที่สําคัญ 2 

สวน คือ ใจความสําคัญ หรือประโยคใจความสําคัญ คือ ความคิดท่ีผูเขียนมุงเสนอแกผูอานและใน
หนึ่งยอหนานั้นตองมีใจความสําคัญเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพียงอยางเดียว ประโยคใจความสําคัญจึงเปน
ความคิดหลัก (main idea) ที่ผูเขียนตองการแสดงออกมาใหผูอ่ืนทราบ การแสดงใจความสําคัญใน
ยอหนามักปรากฏเปนประโยคๆ หนึ่ง ซึ่งอาจอยูตอนตน กลาง ทายหรืออยูทั้งตนทั้งทายก็ไดและ
ประโยคขยายความ เปนประโยคที่ขยายประโยคใจความสําคัญ ประโยคขยายความจะชวยใหผูอาน
เขาใจความคิดของผูเขียนไดอยางชัดเจน ประโยคขยายความน้ีจะมีมากนอยเทาใดนั้นข้ึนอยูกับ
ผูเขียนวาจะสามารถขยายใหผูอานเขาใจไดมากนอยเพียงไร 

 กลาวสรุปไดวา องคประกอบพ้ืนฐานของอนุเฉท จะตองประกอบดวย ประโยคใจความ
หลัก (topic sentence) ประโยคสนับสนุน (supporting sentence) และบางอนุเฉทจะมีประโยคสรุป 
(concluding sentence) หรือไมก็ได แตประโยคหลักจะตองมีใจความสําคัญเพียงอยางเดียวเทาน้ัน
และนอกจากนี้สวนประกอบของอนุเฉทควรประกอบดวย ความมีเอกภาพ การเรียงลําดับ และควร
มีความตอเนื่องกัน กลาวคือ ในอนุเฉทหน่ึงควรกลาวถึงหัวขอเพียงหัวขอเดียว และควรมีการ
เชื่อมโยงกันเปนลําดับตอเน่ืองกัน เพื่อไมใหผูอานเกิดการสะดุดในการอานอนุเฉทน้ันๆ 

 

2.4 รูปแบบของอนุเฉท 

 ในการเขียนอนุเฉทหรือการเขียนยอหนา เปนการเขียนเรียงความในยอหนา โดยมีประโยค
ใจความหลักซึ่งมีใจความกวาง ครอบคลุมสาระใจความหลักของแตละยอหนาและมีรายละเอียด
สนับสนุน และประโยคสรุป ซึ่งบางยอหนาอาจจะมีประโยคสรุปหรือไมก็ได ดังท่ีนักการศึกษา
หลายทานไดเสนอรูปแบบของอนุเฉทไวดังนี้ คือ 
 1. อนุเฉทมีประโยคใจความสําคัญอยูตอนตน อนุเฉทประเภทนี้ผูเขียนแปรประเด็น
ความคิดสําคัญเปนประโคใจความสําคัญแลวนําไปใสไวในตอนตนของอนุเฉท จากน้ันจึงขยาย
ความในประโยคใจความสําคัญนั้นใหผูอานเขาใจ โดยทุกประโยคที่นํามาขยายความจะตอง
เกี่ยวของสัมพันธกับประโยคใจความสําคัญที่อยูตนอนุเฉท การเขียนอนุเฉทแบบนี้เปนวิธีที่งาย
สําหรับผูที่เพิ่งเร่ิมเขียนเพราะไมหลงประเด็นไดงาย ผูอานก็สามารถติดตามความคิดของผูเขียนได
ทันที 
 2. อนุเฉทมีประโยคใจความสําคัญอยูตอนทายผูเขียนเร่ิมตนดวยประโยคขยายความ
จากนั้นจึงเขียนประโยคใจความสําคัญปดทาย อนุเฉทแบบน้ีจะชวยใหผูอานขมวดปมความคิดของ
สิ่งที่ไดอานมาท้ังหมดในยอหนาน้ันไดชัดเจนข้ึน ผูเขียนที่ใชอนุเฉทแบบน้ีตองระลึกอยูเสมอวาทุก
ประโยคท่ีขยายความนั้นสนับสนุนประเด็นความคิดสําคัญที่ตองการนําเสนอ 
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 3. อนุเฉทมีประโยคใจความสําคัญทั้งตอนตนและทาย อนุเฉทแบบน้ีมีผูนิยมใชกันมาก
เพราะชวยเนนยํ้าใหผูอานทราบประเด็นความคิดสําคัญของเร่ืองไดชัดเจนย่ิงข้ึน ประโยคท่ีปรากฏ
ในตอนตนและทายอนุเฉทลวนแสดงความคิดอยางเดียวกันเพียงแตใชคําพูดตางกัน 

 4. อนุเฉทท่ีมีประโยคใจความสําคัญอยูตอนกลาง ผูเขียนเร่ิมตนอนุเฉทดวยประโยค
ขยายความเพ่ือนําเขาสูประเด็นท่ีตองการ จากน้ันจึงเขียนประโยคท่ีเปนใจความสําคัญของเร่ืองน้ัน 
หลังจากนั้นก็เปนการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองน้ันอีกคร้ัง อนุเฉทแบบน้ีเขียนคอนขางยาก
เนื่องจากผูเขียนตองมีวิธีจูงความสนใจของผูอานเขาสูเร่ืองน้ันกอนที่จะไดพบกับประโยคใจความ
สําคัญ จากน้ันจึงขยายความตอไปจนไดรายละเอียดท่ีครบถวน สําหรับผูอานเองการคนหาประโยค
ใจความสําคัญก็อาจทําไดคอนขางยากเมื่อเปรียบเทียบกับอนุเฉทประเภทอ่ืน 

 5. อนุเฉทที่ไมมีประโยคใจความสําคัญ อนุเฉทประเภทนี้มีแตประเด็นความคิดสําคัญ
แตไมมีประโยคใจความสําคัญ ทุกประโยคในอนุเฉทน้ันจะแสดงรายละเอียดเพ่ือสนับสนุน
ประเด็นความคิดสําคัญที่ผูเขียนตองการนําเสนอ ผูอานตองสรุปประเด็นสําคัญเองหลังจากท่ีอาน
จบแลว อนุเฉทประเภทน้ีพบเปนจํานวนมากในงานเขียนประเภทตางๆ 

 กลาวสรุปไดวา ในการเขียนอนุเฉท อาจจะแบงออกไดเปนหลายรูปแบบตามลักษณะการ
ปรากฏของประโยคใจความสําคัญหรือประโยคหลัก ซึ่งข้ึนอยูกับความตองการของผูเขียนวา
ตองการลําดับของประโยคน้ันอยางไร 
 

2.5 ประเภทของการเขียนอนุเฉท    
 Johnson & Shell (1985) ไดเสนอประเภทของอนุเฉทไว 4 ประเภทคือ อนุเฉทเชิงอธิบาย 
(expository paragraphs) เปนอนุเฉทท่ีอธิบายบางสิ่งบางอยางดวยการยกตัวอยาง แสดงรูปภาพ ให
รายละเอียด หรือใหคําจํากัดความ อนุเฉทเชิงบอกเลา (narrative paragraphs) เปนอนุเฉทท่ีเขียนเลา
เร่ืองหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนกอนหลัง อนุเฉทเชิงพรรณนา (descriptive paragraphs) เปนอนุเฉทท่ี
บรรยายบุคคล สถานท่ี สิ่งของ และอนุเฉทเชิงโตแยงใหเหตุผล (argumentative paragraphs) เปน
อนุเฉทท่ีเขียนชักจูงใหผูอานคลอยตาม 

 วัฒนา บาลโพธิ์ (2547: 211-235) แบงอนุเฉทไวหลายชนิดซึ่งไดแบงตามลักษณะเน้ือหา
และรูปแบบการเรียบเรียงใจความไดดังนี้ 
 1. อนุเฉทแบบใหความหมาย (paragraph of definition) หรือแบบอธิบายความ เปนอนุ
เฉทที่ผูเขียนตองการใหความหมายของคํา วลี หรือขอความ ที่ผูเขียนตองการใหผูอานเขาใจตรงกัน
เพื่อที่จะสามารถเขาใจขอความสวนอ่ืนๆตอไป 
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 2. อนุเฉทแบบบรรยาย (paragraph of description) หรือ แบบพรรณนา เปนอนุเฉทท่ี
ผู เขียนมีจุดประสงคใหผูอานเห็นภาพ หรือเขาใจเหตุการณ  หรือสิ่งท่ีผู เขียนกลาวถึง  เชน                      
การบรรยายบุคคล สถานท่ี เหตุการณ กิจกรรม กระบวนการ หรือขั้นตอนในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
 3. อนุเฉทแบบเปรียบเทียบ (paragraph of comparison and contrast) เปนอนุเฉทท่ี
ผูเขียนใชวิธีการเปรียบเทียบเพื่อใหผูอานเขาใจ หรือเห็นภาพของสิ่งท่ีตองการกลาวถึงไดอยาง
ชัดเจนในการเสนอเน้ือหา ผูเขียนจะเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกัน และสิ่งที่ตางกันดวย 

 4. อนุเฉทแบบแสดงเหตุผล (paragraph of cause and effect) คืออนุเฉทท่ีบอกสาเหตุ 
(cause) หรือเหตุที่ทําใหเกิดสิ่งใดสิ่งหน่ึง และอนุเฉทท่ีบอกผล (effect/ result) ที่เกิดจากเหตุหรือ
อาจเปนอนุเฉทท่ีบอกทั้งเหตุและผล 

 5. อนุเฉทแบบใหตัวอยาง (paragraph of example) เปนอนุเฉทที่ผูเขียนจะยกตัวอยาง
ประกอบเพื่อใหสิ่งท่ีกลาวถึงนั้นกระจางขึ้น ผูเขียนอาจใหเพียงอยางเดียว หรืออาจใหหลายตัวอยาง
ก็ได 
 6. อนุเฉทแบบแจกแจงหมวดหมูหรือประเภท (paragraph of classification) ไดแก     
อนุเฉทท่ีจําแนกสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเปนหมวดหมู ตามเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง 

 7. อนุเฉทแบบใหเหตุผล (paragraph of reason) เปนอนุเฉทท่ีผูเขียนใหเหตุผลเกี่ยวกับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 8. อนุเฉทแบบใหรายละเอียดหรือระบุรายละเอียด (paragraph of detail/enumeration) 
หมายถึง อนุเฉทท่ีผูเขียนกลาววาสิ่งใดสิ่งหน่ึงมีอยูจํานวนมากหรือระบุอยางชัดเจนวาสิ่งน้ันมีอยู
เทาใด จากนั้นจึงบอกหรือระบุรายละเอียดของแตละสิ่งจนครบถวน 

 สวนการเขียนบทความเชิงวิชาการ ควรเขียนอนุเฉทประเภทตางๆใหเหมาะสมตามบริบท
ของการเขียนบทความทางวิชาการดังตอไปน้ี คือ  
 1. เขียนตามเน้ือหาในหัวขอเร่ือง (explaining the contents by topic) เปนการเขียนตาม
เน้ือหาที่กําหนดไวในประโยคใจความหลัก (topic sentence) ตามตัวอยางตอไปน้ี ประโยคใจความ
หลัก (topic sentence) แบงเน้ือหาตามความเชื่อในระดับอภิปญญา (metacognitive belief) ออกเปน      
3 ประเภท คือความรูบุคคล  (person knowledge) ความรูตามภาระงาน (task knowledge)                            
และความรูดานกลยุทธ (strategy knowledge) 
 2. ยกตัวอยาง (giving examples) การเขียนโดยยกตัวอยางชวยใหเขาใจเน้ือหาของ
ความคิดหลักไดงายขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงหากความคิดหลักนั้นเปนนามธรรม การยกตัวอยาง
รูปธรรมหรือขอมูลสนับสนุนชวยใหประเด็นที่ตองกรนําเสนอชัดเจนข้ึน 
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 3. เลาเร่ือง (narrating) การเขียนเลาเร่ืองเปนการเขียนระดับเบ้ืองตน ปกติใชเลาเร่ืองเลา
เหตุการณตางๆ ตามประสบการณ ในบริบทของการเขียนบทความทางวิชาการอาจเปนการเขียนเลา
ความเปนมา ความสําคัญของปญหา ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ หรืองานวิจัยทางสังคมศาสตรมนุษย
ศาสตร อาจเปนการเลาเร่ืองภาคสนาม (field work) การลงพ้ืนที่เก็บขอมูล 

 วิธีการเขียนเนนท่ีการใชคํากริยา เพื่อบอกวาเกิดอะไรและ  tense ตางๆเพ่ือบอกเวลาที่ 
เหตุการณนั้นเกิดขึ้นในการเขียนยอหนาแบบเลาเร่ือง สิ่งที่ตองพิจารณาคือ  

1. ใชลําดับเวลา สํานวนบอกลําดับเวลา ควรลําดับเหตุการณกอนหลัง  

2. ใหรายละเอียด พรรณนาความ การเขียนพรรณนาความเปนการบรรยายสิ่งของ สิ่งท่ีเห็น
เนนที่ความรับรู ความรูสึก เห็น ไดกลิ่น ไดยินเสียง เนนที่การใชคําคุณศัพท คํากิริยาวิเศษณ เพื่อ
ขยายความใหชัดเจนข้ึน เห็นภาพพจน ควรใชการลําดับขั้นตอนและคําศัพทใหผู อ่ืนติดตามไดงาย 
เห็นภาพ รูสึกในบริบทของบทความทางวิชาการ ควรใชคําคําคุณศัพท คํากิริยาวิเศษณ ซึ่งเปนคําท่ี
ใหภาพพจนเทาที่จําเปน 

3. อธิบายข้ันตอนหรือกระบวนการ (describing processes) การเขียนตามข้ันตอนหรือ
กระบวนการเปนการบรรยายวิธีการหรือลําดับการศึกษา การวิจัยใชบรรยายขั้นตอนการทําวิจัย 
ขั้นตอนการเก็บขอมูล หรือขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล วิธีเขียนตองลําดับเน้ือหาตามกระบวนการที่
เกิดขึ้นอาจใชคําท่ีบอกเวลา เชน first, second, then, next อยางชัดเจน 

4. ใหนิยามคําจํากัดความ (giving definition) การเขียนคํานิยามในบทความทางวิชาการมี
ความสําคัญมาก นอกจากจะสรุปความคิด ทฤษฎีของนักวิชาการอ่ืนใหนิยามเร่ืองตางๆไวแลว ใน
งานวิจัยผูวิจัยจะตองกําหนดคํานิยามเชิงปฏิบัติการ (operational definition) วาในการศึกษาเร่ืองน้ี 
คําหรือ กรอบแนวคิด (concept) ที่ใชมีความหมายในบริบท ขอบขายใด คํากิริยาที่ใชในการใหคํา
นิยาม เชน คํากิริยา BE/ mean/refer to/may be defined as 

5. แบงประเภทและวิเคราะห (classifying and analyzing) การเขียนแบบแบงประเภท แบง
เนื้อหาออกเปนประเด็นยอย การวิเคราะหแสดงความเช่ือมโยงสัมพันธกัน แสดงการ เปรียบเทียบ 
ผลของการเปรียบเทียบอาจเขียนตามลําดับความสําคัญจากมากไปสูนอย หรือจากไกลสูใกลการ
เขียนแบบแบงประเภทและวิเคราะหในงานวิชาการใชในแทบทุกขั้นตอน เชนการเขียน               
สวนงานวรรณกรรมหรือเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การรายงาย วิธีการวิจัย การรายงานผล       
การอภิปรายผลการวิจัย 

6. เปรียบเทียบเหมือนหรือเปรียบเทียบตาง (giving comparison/contrast) การเปรียบเทียบ
เหมือนหรือเปรียบเทียบตาง อาจจะเปรียบเทียบผลการวิจัยของงานวิจัยสองเร่ืองหรือมากกวา 
เปรียบเทียบความคิดเห็นหรือทฤษฎีสองเร่ือง โดยอาจใชสํานวน on the one hand on the other 
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hand, similarly, on the contrary, by contrast การเปรียบเทียบในบทความวิชาการอาจใชในสวนการ
เขียนวรรณกรรมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ การรายงานผล การอภิปรายผล 

7. อธิบายสาเหตุและผล (explaining causes and effects) การเขียนอธิบายสาเหตุและผลใช
มากในการเขียนอธิบายประเด็นตางๆ ในสวนทบทวนวรรณกรรม หรือตั้งประเด็นปญหา             
หรือในการอภิปรายผล การเขียนแบบน้ีใชมากในการเขียนบทความทางวิทยาศาสตร  วิธีการเขียน
และสํานวนภาษาท่ีเปนประโยชน เชน so that, therefore, hence บอกเหตุกอนตามดวยผลใชคํากิริยา 
เชน cause, result in และบอกผลตามดวยสาเหตุ ใชคํากิริยา เชน result from, due to 

จากขอความขางตนสรุปไดวา ประเภทของอนุเฉทมีหลายประเภทขึ้นอยูกับเกณฑที่
ตองการจําแนก ซึ่งแตละประเภทมีความแตกตางออกกันไปตามจุดประสงคของการเ ขียนประเภท
นั้นๆ 

 

2.6 ปญหาท่ีพบในการเขียนในระดับอนุเฉท 

 การเขียนในระดับอนุเฉท เปนสวนหน่ึงของการเขียน และเปนทักษะท่ียากทักษะหน่ึงของ
นักเรียนไทย ที่ยังเปนปญหาและพบขอผิดพลาดมากมายในดานการเขียน ดังจะเห็นไดจาก
การศึกษาของนักการศึกษาหลายทานดังนี้ 
 ปญหาการเขียนของนักศึกษาแสดงใหเห็นถึงการแทรกซอนจากภาษาแม  (สุทธิรัตน                 
รุจิเกียรติกําจร: 2530) พบขอผิดพลาดมากมายท้ังทางดานโครงสรางไวยากรณ ความหมาย การ
สะกดคํา และพบการถายโอนขอผิดพลาดจากภาษาแมในการวิเคราะหการเขียนเรียงความอิสระ               

(บํารุง โตรัตน: 2535)    
 จากขอความขางตนสรุปไดวา ปญหาท่ีพบในการเขียนระดับอนุเฉทยังเปนปญหาอยาง  
มาก เชน ปญหาการแทรกซอนของภาษาแม การใชโครงสรางไวยากรณผิด นอกจากนี้ไดมีนักการ
ศึกษาใหความเห็นวา ตัวแปรอ่ืนที่ทําใหเกิดปญหาในการเขียนนั้น อาจจะเกิดจากครูผูสอนก็เปนได 
 

2.7 เกณฑการใหคะแนนการเขียนอนุเฉท 

ในการทดสอบทักษะการเขียนนั้น มีเกณฑการตรวจหลายวิธีดวยกัน ในท่ีนี้ผูวิจัยไดเสนอ
เกณฑการตรวจงานเขียนระดับอนุเฉท สามารถใชเกณฑการตรวจตามลักษณะการเขียนที่มีการให
คะแนนแบบมาตราสวนประเมินคาตามระดับคะแนนหรือเกรด A, B, C, D, E (Sullivan, 1976: 151) 

ซึ่งมีเกณฑการตรวจงานเขียนตามลักษณะการเขียน ดังน้ี  
 1. ประโยคท่ีเปนใจความสําคัญของเร่ืองชัดเจนหรือไม      A   B   C   D   E 

 2. อนุเฉทมีการเขียนเรียงความและการดําเนินเร่ืองดีหรือไม   A   B   C   D   E 

  3. อนุเฉทใชโครงสรางประโยคดีหรือไม       A   B   C   D   E 
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 4. การเลือกใชคําศัพทสื่อสารอยางไดผลหรือไม      A   B   C   D   E 

 5. อนุเฉทปราศจากที่ผิดทางไวยากรณ การใชเคร่ืองหมาย    A   B   C   D   E 

วรรคตอนและการสะกดคําหรือไม  
6. การเขียนเกี่ยวกับเร่ืองที่กําหนดมีการใชจินตนาการ    A   B   C   D   E 

     และความคิดสรางสรรคหรือไม 
 

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ______________________ ระดับคะแนนของอนุเฉท ________________ 
 

จากเกณฑการใหคะแนนการเขียนอนุเฉทนั้น ไมวาจะเปนการใหแนวทางในการตรวจ    
การกําหนดเร่ืองคุณลักษณะที่ตองการจะวัดตางมีขึ้นเพ่ือใหเปนการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพ
ในงานเขียนแตละประเภท ถึงแมวาสวนใหญจะเปนเกณฑการตรวจใหคะแนนเรียงความ  แตก็
สามารถนําเกณฑเหลาน้ันมาปรับใชในการพิจารณางานเขียนอ่ืนๆไดเพราะเกณฑสวนใหญนั้นก็
เปนองคประกอบหลักท่ีควรพิจารณาอยูแลว เชน การพิจารณาท่ีเนื้อหาการใชภาษา คําศัพท กลไก
ในการเขียน รวมไปถึงลีลาในการเขียนของแตละคน เปนตน 

 

3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
 

3.1 ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
 คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา คือ คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted Instruction) 
ประเภทหน่ึงท่ีเนนการสอนภาษาที่สองและภาษาตางประเทศ โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
เชน โปรแกรมการประมวลคํา (word processing) โปรแกรมนําเสนอ (presentation package) 
โปรแกรมฝกซ้ํา (guided drill and practice) โปรแกรมการสอน (tutor) โปรแกรมสถานการณจําลอง 
(simulation) โปรแกรมการแกปญหา (problem-solving) โปรแกรมเกม (games) ซีดีรอมสื่อประสม 
(multimedia CD-ROM) และระบบอินเทอรเน็ต มาเปนสื่อการสอนภาษา (Torut 2000) และ  
(Beatty 2003 Chapelle 2001) เสนอวา นอกจากจะเรียกคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาวา แคลล หรือ 
CALL แลวยังมีชื่อที่เรียก เรียกแตกตางกันออกไปตามจุดประสงคและลักษณะการเรียนการสอน
ทางภาษาดังนี้ 
 CACD (Computer-Assisted Classroom Discussion) หมายถึง การใชคอมพิวเตอรเปน
สื่อกลางในการสนทนากลุมของผูเรียนภาษา 
 CALI (Computer-Assisted Language Instruction) มีความหมายเชนเดียวกับ CALL และได
เคยเปนที่นิยมใชในทวีปอเมริกาเหนือ แตปจจุบันมีความนิยมที่นอยลง 
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 CALT (Computer-Assisted Classroom Teaching) มีความหมายเชนเดียวกับ CALL แตจะ
เนนไปที่ผูสอนและการสอนมากกวา 
 CALT (Computer-Assisted Classroom Testing) หรือ Computer-Adaptive Learning 

Testing หมายถึงการใชคอมพิวเตอรพิจารณาคาความยากงายของขอสอบ 

CALSA (Computer Application in Second Language Acquisition) หมายถึง โปรแกรม
คอมพิวเตอรประยุกตที่ใชในการเรียนรูภาษาท่ีสอง 

 CASLR (Computer-Assisted Second Language Research) หมายถึง การใชคอมพิวเตอร
ชวยในการวิจัยทางภาษาศาสตร 
 CAT (Computer-Adaptive Testing) หมายถึง การใชคอมพิวเตอรเปนสื่อในการจัดการ
สอบทางภาษาแทนท่ีการจัดการสอนแบบด้ังเดิม หรือ paper-pencil based 

CMC (Computer-Mediated Communication) มีความหมายใกลเคียงกับ CACD แตจะ
หมายรวมถึงการใชคอมพิวเตอรเปนสื่อกลางในการสื่อสารทุกประเภท ไมวาจะเปนการฟง การพูด 
การอาน และการเขียน 

ICALL (Intelligent Computer-Assisted Language Learning) หมายถึง โปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาท่ีมีความสามารถพิเศษ ในการปรับการจัดการเรียนการสอนตาม
ความสามารถของผูเรียนแตละคน  

TELL (Technology Enhanced Language Learning) หมายถึง การใชเทคโนโลยี เชน             
วีดิทัศน แถบเสียง หองปฏิบัติการทางภาษา (lab) ในการจัดการเรียนรูภาษา 

WELL (Web Enhanced Language Learning) มีความหมายเชนเดียวกับ CALL แตจะเนน
การใชเครือขายอินเทอรเน็ต (World Wide web: WWW) เปนสื่อกลางในการเรียนภาษา 
 สวน Hardisty and Windeatt (1989) กลาววา CALL เปนเพียงการสอนแบบใหม และไมใช
การสอนแทนครูทั้งหมด แตใชในการสอนบางสวนเพิ่มเติม โดยผูเรียนจะไดเรียนภาษาจาก
โปรแกรมหรือซอฟแวรที่เปนฝกหัด (drill) หรือบทเรียน (tutor) 
 กลาวโดยสรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอนภาษามีชื่อเรียกที่แตกตางกันไปตามจุดประสงค 
และลักษณะของการเรียนการสอนภาษา และคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาที่นิยมใชอยางแพรหลาย
ในสังคมปจจุบันนี้ ก็คือ แคลล (CALL) และ แคลล ก็คือเทคโนโลยีสื่อการสอนท่ีอยูในรูปแบบ
ซอฟแวรคอมพิวเตอร เปนเคร่ืองมือท่ีสามารถชวยใหครูผูสอนใชสอนกับนักเรียนท่ีมีความสามารถ
ตางกันได 
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3.2 ความเปนมาของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
 คอมพิวเตอรชวยสอนภาษามีการพัฒนาควบคูกับทฤษฏีทางการเรียนรูและวิธีการสอน
ภาษาอังกฤษซึ่ง Warchauer (อางอิงใน Torut 2000) ไดแบงออกเปน 4 ระยะดังนี้ 
 ระยะท่ีหนึ่ง คอมพิวเตอรชวยภาษาในยุคพฤติกรรมนิยม (behavioristic CALL) ยึดถือ
ทฤษฎีการเรียนรูแบบพฤติกรรมนิยมใหความสําคัญกับการฝกฝนซ้ําๆ ซอรฟแวรสวนใหญเปน
แบบฝกหัดเพ่ือปฏิบัติและฝกฝนคอมพิวเตอรเปนเหมือนผูชวยสอน (tutor) กิจกรรมในการเรียนรู
สงเสริมความถูกตองของภาษามีจุดออนที่ยังไมไดรับการยอมรับในเชิงเหตุผลและการสอนจากทั้ง
นักทฤษฎีและนักปฏิบัติ สวนขอเสียของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคพฤติกรรมนิยมคือไมได
รับการยอมรับในเชิงเหตุผลและการสอนจากนักทฤษฎีและนักปฏิบัติ 
 ระยะที่สอง คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคภาษาเพื่อการสื่อสาร(communicative 
CALL) ใหความสําคัญกับการสื่อสารท่ีแทจริงมากกวาการฝกฝนและการทําแบบฝกหัดนําเสนอ
กิจกรรมทุกอยางบนคอมพิวเตอรใหความสําคัญกับการใชภาษาในสถานการณตางๆ ไมมีรูปแบบ
ของการฝกฝนภาษาซ้ําๆ ใชวิธีการสรางขอความใหมๆ ในการอานเพื่อชี้นําใหแบบฝกหัดเติมคําใน
ชองวางที่มีจุดออนที่คอมพิวเตอรยังไมไดบูรณาการการเขากับหลักสูตรอยางเต็มท่ีการนํามาใชสวน
ใหญเปนการทดลองยังไมไดเปนพื้นฐานของการศึกษาโดยรวม  สวนขอเสียของคอมพิวเตอรชวย
สอนภาษาในยุคเพื่อการสื่อสาร คือคอมพิวเตอรยังไมไดนําเขามาใชในหลักสูตรอยางเต็มท่ีเปน
เพียงการทดลองใชเทานั้น 

 ระยะที่สาม คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคบูรณาการแบบสื่อหลากหลาย (integrative 
CALL Multimedia CD-ROM) ซอฟแวร ประกอบดวยสื่อหลายประเภท เชน ขอความ ภาพ เสียง
ภาพเคลื่อนไหว และเทปโทรทัศนมีการพัฒนาซอฟแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรม เชน toolbook, 

authorware และ director ใหใชงายและมีประสิทธิภาพมากข้ึนสรางจากแนวการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสารเพ่ือสรางแรงจูงใจจากภายในของนักเรียนกระตุนใหเกิดกิจกรรมระหวางผูเรียนกับผูเรียน
และผูเรียนกับคอมพิวเตอรมีการรวบรวมสื่อหลากหลายไวดวยกันผูเรียนสามารถเรียนรูและ
ประเมินความกาวหนาไดดวยตนเองสภาพแวดลอมในการเรียนรูภาษาอยูในสถานการณที่เปนจริง
มากข้ึนผูเรียนไดใชทักษะท้ังสี่ดานของภาษาคือฟงพูดอานและเขียนผูเรียนสามารถเรียนรูบทเรียน
ตาง ๆ เชนคําอธิบายไวยากรณอภิธานศัพทการออกเสียงและแบบฝกหัดเปนตน 

 ระยะที่สี่ คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคบูรณาอินเทอรเน็ต (integrative CALL-

internet) มีลักษณะเปนท่ีรวบรวมสื่อหลากหลายประเภทจากอินเทอรเน็ต  เชน ขอความ รูปภาพ
เสียง ภาพเคล่ือนไหว และวีดีทัศน มีการเชื่อมแหลงความรูตางๆ ทางอินเทอรเน็ตเขาดวยกันดวย
ความเร็วสูงยึดตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารสรางแรงจูงใจจากภายในของนักเรียน
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เพื่อการสื่อสารท่ีเปนธรรมชาติกระตุนใหมีกิจกรรมระหวางผูเรียนและผูใชอินเทอรเน็ตท่ัวโลก
สภาพแวดลอมในการเรียนรูภาษาอยูในสถานการณที่เปนจริงมากข้ึน ผูเรียนไดใชทักษะท้ังสี่ดาน
ของภาษาใหความสําคัญกับเนื้อหาท่ีหลากหลายและวัฒนธรรมที่ตางกัน 

 กลาวสรุปไดวา ในการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน ควรพิจารณาวาจะใชตาม
แนววิธีการสอนใดท่ีตรงกับความตองการของแตละช้ันเรียน ตัวผูเรียนและครูผูสอนดวย  
 

3.3 ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
 ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษามีหลากหลาย บํารุง โตรัตน (Torut 2000) ไดแบง
ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งใชเพื่อจุดประสงคในการเรียนการสอนภาษาเปน 6 ประเภท
ดังนี ้คือ 

 1. แบบฝกหัด แบบฝกทักษะปฏิบัติ แบบฝกทบทวน แบบฝกทักษะ(drill and practice) เปน
บทเรียนเนนการฝกหัดตามความรูพื้นฐานของผูเรียน และชวยใหผูเรียนมีความรูความชํานาญใน
ทักษะทางภาษาที่ตองการ คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาประเภทน้ี พัฒนามาจากทฤษฏีการเรียนรู
แบบพฤติกรรมนิยม (behavior learning theory) และทฤษฏีการฟง-พูด(audio lingual approach) 
โดยแบบฝกจะแบงเปนสามข้ันตอน คือ การนําเสนอสิ่งเรา การรับการตอบสนองจากผูเรียนและ
ใหผลยอนกลับทันที ลักษณะบทเรียนจะมีคําถามใหผูเรียนตอบหลายรูปแบบ 

 2.การใชคอมพิวเตอรเปนผูสอนเน้ือหา (computer as tutor) บทบาทของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทนี้ คือนําเสนอบทเรียนใหกับผูเรียนในรูปแบบของกราฟก เทปวีดีโอ
ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพเคลื่อน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการเรียนรูประเภทแบฝกหัดดวยโปรแกรม
ลักษณะนี้จะประกอบดวยขั้นตอนดังน้ี คือ ขั้นตอนการเขาสูบทเรียนการนําเสนอเน้ือหาแบบฝกหัด
หรือการทดสอบและการใหผลยอนกลับ 

 3. แบบสถานการณจําลองและการแกปญหา (simulation/problem solving) เปนบทเรียน
เพื่อใชสงเสริมใหมีการคิดวิเคราะหอยางมีระบบ มีการอภิปรายและใชการเรียนรูปแบบของ
โปรแกรมชนิดน้ี ไมนิยมใชในการสอนเนื้อหา แตมีจุดประสงคเพื่อสรางปฏิสัมพันธทางภาษาผาน
สถานการณที่ตองแกปญหา มีเงื่อนไขหรือปญหาที่ทาทายใหผูเรียนทําการแกไข 

 4. แบบเกมคอมพิวเตอร (games on computer) หลักการในการใชรูปแบบเกมคอมพิวเตอร 
คือ เพื่อใหเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู จุดประสงคหลักเพื่อสรางสภาพแวดลอมทางการเรียน
ที่สนุกสนาน เพื่อจูงใจนักเรียนที่ เรียนภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตามเกมการศึกษาที่ดีควรจะมี
จุดประสงคทางการเรียนท่ีชัดเจนดวย โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทน้ี มีความคลายคลึง
กับเกมแบบสถานการณจําลองในดานที่เปนการจูงใจใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ผานความบันเทิง แต
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ขอที่แตกตางกันคือ  เกมแบบสถานการณจําลองใชสิ่ง เรา  เชน  สถานการณที่ เปนจริงใน                   
การนําเสนอรูปแบบของเกมในขณะท่ีเกมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาใหความสําคัญกับก าร              
เสนอความสนุกสนานในสภาพแวดลอมท่ีทาทายตอผูเรียน 

 5. คอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือสําหรับผูสอนและผูเรียน (computer as a tool for teacher and 

learners) แบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้ คือ 1.ใชประมวลขอความ (word processors) เปนเคร่ืองมือที่นิยม
ใชมากท่ีสุด เพื่อสรางเอกสารในการเรียน จดหมาย สิ่งพิมพตางๆ  2.ใชตรวจคําผิด (spelling 

checkers) เปนเคร่ืองมือสําหรับผูสอนและผูเรียนเพื่อใชตรวจสะกดคํา ซึ่งโดยปกติโปรแกรม  word 

processors สวนใหญจะบรรจุโปรแกรมตรวจคําผิดไวอยูแลว  3.ใชตรวจไวยากรณ (grammar 

checkers) ครูผูสอนภาษาอังกฤษอาจใชโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณในการชวยตรวจแกงานเขียน 
อยางไรก็ตามโปรแกรมตรวจไวยากรณก็ยังมีความสามารถในการใชคําจํากัด และถูกสรางมาเพ่ือ
เจาของภาษามากกวา ผูที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองอาจทําใหเกิด ความสับสนในการใชได  
4.ใชเพื่อหาขอมูลคําศัพทที่มีความสัมพันธกัน (concordances) ครูและผูเรียนสามารถใชโปรแกรม 

นี้ในการคนหาฐานขอมูลขนาดใหญเพื่อหาคําท่ีตองการ  5.ใชเพื่อการเขียนแบบรวมมือ 
(collaborative writing) เปนโปรแกรมท่ีชวยผูเรียนดานการเขียนรวมกับคอมพิวเตอร ซึ่งถูกเชื่อม 

ในเครือขายของทองถิ่น ซึ่งโปรแกรมน้ีจะประกอบไปดวยการอภิปราย การประมวลขอความ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส การะดมความคิด และพจนานุกรม 6.ใชเพื่อเปนโปรแกรมอางอิง(reference 

software) ในปจจุบันมีโปรแกรมของเอ็นไซโครปเดีย พจนานุกรม อภิธานศัพท แผนที่ และอ่ืนๆ ที่
ผูสอนและผูเรียนสามารถนํามาใชได และ 7.ใชเพื่อเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมนิพนธ (authoring 

software) โดยทั่วไปแลวครูผูสอนภาษาอังกฤษจะใชโปรแกรมที่มีขายทั่วไป แตโปรแกรมจํานวน
มากไมสามารถสนองความตองการของผูเรียนได หรือ ไมเหมาะกับจุดประสงคทางการเรียนรู
โปรแกรมท่ีใชชวยเขียนโปรแกรมจึงทําใหผูสอนสามารถเลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมและกิจกรรมการ
เรียนที่ตรงตามความตองการของผูเรียนดวย 

 6. การใชอินเทอรเน็ต (internet application) อินเทอรเน็ตเปนสื่อการสอนแบบหลากหลาย
ที่มีทั้ง ขอความ รูปภาพ เสียง เทปวีดีโอ และภาพเคลื่อนไหว รูปแบบการใชอินเทอรเน็ตในการ
เรียนการสอนภาษาดังน้ี คือ 1.จดหมายอิเล็กทรอนิกส (electronic mail, e-mail) ผูเรียนสามารถ
สื่อสารในสถานการณจริงกับผูสอน เพื่อนรวมช้ันเรียนหรือคนทั่วโลก โดยการใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสแตการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส จะมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนพรอม
กัน คือการติดตอดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกสนั้นการสื่อสารระหวางผูรับกับผูสงไมไดเกิดข้ึนใน
เวลาเดียวกัน 2.การถายโอนขอมูล (file transfer protocol) ครูผูสอนสามารถใชโปรแกรมการถาย
โอนขอมูลนี้ การถายโอนขอมูล เชน โปรแกรมตางๆ ขอความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ เพื่อใชในการ
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เรียนการสอนภาษา และ 3.เครือขายขอมูล (world wide web) เครือขายคอมพิวเตอรทําใหผูใช
สามารถคนหาขอมูลขาวสารท่ัวโลก และมีเอกสารที่สามารถเลือกใชเปนลานๆช้ิน เชน ขอความ 
รูปภาพ เสียง เทปวีดีโอ ภาพยนตร ซึ่งเครือขายขอมูลในปจจุบันสามารถทําการประชุมพรอมกัน
โดยไมตองอยูในสถานท่ีเดียวกันได และ WWW ยังเต็มไปดวยแหลงขอมูลท่ีเปนสื่อจริงในการ
เรียนการสอนภาษาอีกดวย 

 วารินทร รัศมีพรม (2531) ไดแบงประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนออกเปน 8 ประเภท 
คือ ประเภทที่ 1 แบบฝกหัด (drill and practice) ประเภทที่ 2 แบบสอนเนื้อหา (tutorial) ประเภทที่  
3 แบบสถานการณจําลอง (simulation) ประเภทที่ 4 แบบเกมการศึกษา (educational games)  
ประเภทที่ 5 แบบการแกปญหา (problem solving) ซึ่งสอดคลองกับของ บํารุง โตรัตน (Torut 1999) 
แตเพิ่มอีก 3ประเภท คือ ประเภทที่ 6 แบบสาธิต (demonstration) เปนการสาธิตโดยใชคอมพิวเตอร 
ที่มีลักษณะคลายกับการสาธิตโดยครูและคอมพิวเตอรมีทั้งเสน เสียงและสี ซึ่งครูจะสามารถลด
ความยุงยากและเพิ่มความสะดวกตอครูผูสอนการใชโสตทัศนูปกรณตางๆ ประเภทที่ 7 แบบ
สนทนา (dialogue) เปนการพูดคุยโตตอบระหวางผูสอนกับผูเรียนโดยใชการโตตอบดวยตัว
อักษรบนจอภาพแทนเสียงพูด  และ ประเภทสุดทาย คือแบบทดสอบ (testing) เปนรูปแบบ
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางงายกวาแบบอ่ืนๆ จุดประสงคหลักก็เพื่อทดสอบความรูและพิมพผล
การทดสอบของนักเรียน การสอบดังกลาวอาจเปนการสอบกอนเรียน (pre-test) หรือหลังเรียน 
(post-test) หรือท้ังกอนและหลังเรียนแลวแตการออกแบบ ผูเรียนทําขอสอบโดยปอนคําตอบลงไป
ทางแปนพิมพ เมื่อทําเสร็จแตละขอเคร่ืองจะตรวจและแจงผลใหทราบทันที ขอดีก็คือ มีการ
ประเมินผลแบบทันที สะดวก รวดเร็วและแมนยํา อีกดวย  
 จากประเภทคอมพิวเตอรชวยสอนตางๆ ที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา ประเภทของ
คอมพิวเตอรชวยสอนมีมากมายหลายประเภท ทั้งน้ีผูสอนสามารถเลือกใชแตละประเภทไดขึ้นอยู
กับความตองกการ และตรงตามจุดประสงคของผูสอน 
 

3.4 ขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
 คุณคาของบทเรียนคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน เปนการเพิ่มทางเลือกในการเลือกใน
การเรียนรูและตอบสนองรูปแบบของการเรียนของผูเรียนที่แตกตางกัน การใชคอมพิวเตอรในการ
เรียนการสอนนั้น เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนไดดีกวาการใชสื่อการสอนประเภทอ่ืน และ
สามารถเสนอเน้ือหาไดลึกซึ่งกวาปกติ นอกจากน้ีผูเรียนสามารถเรียนรูฝกซ้ําไดตามตองการในการ
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังน้ัน จึงมีนักการศึกษาหลายทาน กลาวถึงขอดีของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ไวดังนี้  
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  Hannafin และ Peck (1998) ไดกลาวถึง ขอดีของบทเรียนของคอมพิวเตอรชวยสอนไว
ดังนี้ คือ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีการโตตอบปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียนใน
ขณะท่ีเรียนมากกวาสื่อการเรียนการสอนประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากใชคอมพิวเตอรในการนําเสนอ
บทเรียน  

2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีสวนชวยสนับสนุนการเรียนการสอนแบบรายบุคคล 
(individualization) ไดอยางมีประสิทธิผลผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองเวลาใดก็ตามตองการ  

3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชวยลดตนทุนในดานการจัดการเรียนการสอนไดเพราะ
การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไมตองใชครูผูสอนเมื่อสรางบทเรียนแลวการทําซ้ํา เพื่อ
การเผยแพรใชตนทุนต่ํามากและสามารถใชกับผูเรียนไดเปนจํานวนมาก เมื่อเทียบการสอนโดยใช
ครูผูสอน  

4. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจเรียนเพิ่มข้ึน เนื่องจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณในการนําเสนอบทเรียนเปนสิ่งแปลกใหม มีการ
ปฏิสัมพันธกับบทเรียนตลอดเวลา ผูเรียนไมเบื่อหนายทําใหชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนดวย  

5. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหผลยอนกลับ (Feedback) แกผูเรียนไดอยางรวดเร็ว 
ผูเรียนทราบความกาวหนาของตนเองไดทันที  

6. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสะดวกตอการติดตามประเมินผลการเรียนโดยมีการ
ออกแบบสรางโปรแกรมใหสามารถเก็บขอมูลคะแนนหรือผลการเรียนของผูเรียนแตละคนไว
สามารถนํามาวิเคราะหเพื่อประเมินผลไดอยางรวดเร็วและถูกตองเม่ือเปรียบเทียบกับครูผูสอน  

7. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีเนื้อหาท่ีคงสภาพแนนอนเน่ืองจากเนื้อหาของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไดผานการตรวจสอบ ใหมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมจัดลําดับความสัมพันธของ
เนื้อหาอยางถูกตองมีความคงสภาพเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีเรียน ทําใหเชื่อมั่นไดวาผูเรียนเมื่อไดเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทุกคร้ังจะไดเรียนเนื้อหาท่ีคงสภาพเดิมไวทุกประการ ตางจากการ
สอนดวยครูผูสอนที่มีโอกาสท่ีการสอนแตละคร้ังของครูผูสอนในเนื้อหาเดียวกันอาจมีลําดับเน้ือหา
ไมเหมือนกันหรือขามเนื้อหาบางสวนไป  

ฤทธิชัย ออนมิ่ง (2547) ไดกลาวถึงขอดีของคอมพิวเตอรไวหลายประการดังน้ี คือ 
คอมพิวเตอรชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน เนื่องจากการเรียนดวยคอมพิวเตอรนั้นเปน
ประสบการณที่แปลกและใหม การใชสี ภาพลายเสน ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนเสียงดนตรีจะเปน
การเพ่ิมความเหมือนจริง และเราใจผูเรียนใหเกิดความอยากรู ทําแบบฝกหัด หรือทํากิจกรรมตางๆ 
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เหลาน้ี เปนตน ดานความสามารถของหนวยความจําของเคร่ืองคอมพิวเตอร ชวยในการบันทึก
คะแนน พฤติกรรมตางๆของผูเรียนไว เพื่อใชในการวางแผนบทเรียนในข้ันตอไปได  และ 
ความสามารถในการเก็บขอมูลของเคร่ืองทําใหสามารถนํามาใชไดในลักษณะของการศึ กษา
รายบุคคลไดเปนอยางดี  โดยสามารถกําหนดบทเรียนใหแกผู เ รียนแตละคนและแสดงผล
ความกาวหนาใหเห็นไดทันที ประการสุดทายคือ ลักษณะของโปรแกรมบทเรียนที่ใหความเปน
สวนตัวแกผูเรียนเปนการชวยใหผูเรียนที่เรียนชาสามารถเรียนไปไดตามความสามารถของตนอยาง
ไมรีบเรง โดยไมตองอายผูอื่นเม่ือตอบคําถามผิด  
 รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย (2542: 16-17) ไดแบงประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอนตอผูเรียน
ไววา ผูเรียนไดเรียนตามเอกัตภาพตามลําพังตนเองและเปนอิสระจากผูอ่ืน จะเรียนรูตามลําดับจาก
งายไปหายากและไมสามารถแอบดูคําตอบไดกอน มีการใหผลยอนกลับทันทีซึ่งถือเปนรางวัลของ
ผูเรียน ยิ่งมีภาพ สี หรือ เสียงก็ยิ่งทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนาน ตื่นเตน  ไมเบื่อหนาย 
สามารถทบทวนหรือฝกปฏิบัติบทเรียนท่ีเรียนมาแลวไดบอยคร้ังตามความตองการ ตามความ
สะดวกของผูเรียน ทั้งเวลาและสถานท่ี ไมวาจะเปนที่โรงเรียน ที่ทํางาน หรือที่บาน จนเกิดความ
แมนยํา ชวยใหผูเรียนเรียนไดดี คิดอยางมีเหตุผลเพราะตองคิดหาทางแกปญหาอยูบอยๆ และเร็ว
กวาการเรียนการสอนปกติ และยังสามารถประเมินผลความกาวหนาของผูเรียนไดทันทีโดย
อัตโนมัติ นอกจากน้ียังปลูกฝงนิสัยความรับผิดชอบใหแกผูเรียนโดยอาศัยการเสริมแรงที่เหมาะสม
กระตุนใหอยากเรียน เนื่องจากเปนการศึกษารายบุคคล ไมใชการบังคับใหเรียนหรือมีการ
กําหนดเวลาเรียน ทําใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาท่ีเรียน เพราะสามารถประสบความสําเร็จในการ
เรียนไดดวยตนเอง และเมื่อตอบผิดก็ไมตองอับอาย เพราะไมมีผูอ่ืนรูเห็น  ทั้งยังมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรูอยางเต็มที่ 
 นอกจากคอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนตอผูเรียนแลว คอมพิวเตอรชวยสอนยังมี
ประโยชนตอผูสอน อีกดวย กลาวคือ คอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหครูทํางานนอยลงในการสอน
ขอเท็จจริงตางๆ จึงมีโอกาสที่จะใชเวลาเหลาน้ันในการเตรียมบทเรียนอ่ืนๆ ทําใหเกิดผลดีตอการ
เรียนรูของผูเรียนไดมากท่ีสุด ครูมีเวลาที่จะศึกษาความรูเพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสอนของตนใหสูงข้ึน มีเวลาในการดูแลเอาใจใสการเรียนของผูเรียนแตละคน
ไดมากข้ึน ครูมีเวลาในการคิดสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสื่อการสอนหรือหลักสูตร
ใหมีประสิทธิภาพแบะกาวหนายิ่งๆข้ึน และยังชวยลดเวลาในการสอนบทเรียนหนึ่งๆ เพราะผลจาก
การวิจัยสวนมากพบวาบทเรียนท่ีมีลักษณะเปนแบบโปรแกรมสามารถเสนอเนื้อหาไดมากกวาการ
สอนแบบอ่ืนๆ โดยใชเวลานอยกวาจึงสามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาหรือแบบฝกหัดไดเต็มท่ีคามความ
เหมาะสมและความตองการของผูเรียนหรือตามที่ผูสอนเห็นสมควร  
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 ซึ่งสอดคลองกับ กิดานันท มลิทอง (2543: 253-254) ที่ไดกลาวถึงขอดีของคอมพิวเตอร
ชวยสอนไววา คอมพิวเตอรจะชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน เน่ืองจากการเรียนดวย
คอมพิวเตอรเปนประสบการณที่แปลกและใหม ใชสี ภาพลายเสน ที่แลดูคลายความเคลื่อนไหว 
ตลอดจนเสียงดนตรี จะเปนการเพิ่มความเหมือนจริงและเราใจผูเรียนใหเกิดความอยากเรียนรู ทํา
แบบฝกหัดหรือทํากิจกรรมตางๆ เปนตน ความสามารถของหนวยความจําของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
ชวยในการบันทึกคะแนน พฤติกรรมตางๆของผูเรียนไว เพื่อใชในการวางแผนบทเรียนในข้ันตอไป 
และสามารถเก็บขอมูลของเคร่ือง ทําใหนํามาใชไดในลักษณะของการศึกษารายบุคคลไดเปนอยางดี 
โดยสามารถกําหนดบทเรียนใหแกผูเรียนแตละคนและแสดงผลความกาวหนาใหเห็นไดทันที และ
การที่โปรแกรมบทเรียนความเปนสวนตัวแกผูเรียน เปนการชวยใหผูเรียนที่เรียนชาสามารถเรียนไป
ไดตามความสามารถของตนโดยสะดวกอยางไมรีบเรง ไมตองอายผูอ่ืนและไมตองอายเพ่ือนเมื่อ
ตอบผิด และยังเปนการชวยขยายขีดความสามารถของผูสอนในการควบคุมผูเรียนไดอยางใกลชิด 
เน่ืองจากสามารถบรรจุขอมูลไดงาย และสะดวกในการนําออกมาใช 

ดังนั้นอาจสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคุณคาและเปนประโยชนตอการเรียน
การสอนท่ีมีขอบเขตกวางขวาง เพิ่มทางเลือกในการเรียนการสอน สามารถตอบสนองรูปแบบของ
การเรียนการสอนของนักเรียนท่ีแตกตางได และผูเรียนสามารถท่ีจะเรียนและฝกซ้ําไดบอยตามท่ี
ตองการ นอกจากน้ีบทเรียนคอมพิวเตอรชวยใหสามารถนําเสนอเน้ือหาไดอยางลึกซึ้งกวา การสอน
แบบปกติ ดังนั้น อาจกลาวไดวา ในปจจุบันน้ีบทเรียนคอมพิวเตอรเปนสื่อที่มีบทบาทสําคัญตอการ
เรียนการสอนไดเชนกัน  
 

3.5 ขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
 ในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น  
 Hannafin และ Peck (1998) ไดกลาวถึงขอจํากัดเสียของบทเรียนของคอมพิวเตอรชวยสอน
ไววา ไมสามารถรับรูความรูสึก ปฏิกิริยาที่แทจริงของผูเรียนและผูสอนไมสามารถสื่อความรูสึก 
อารมณในการเรียนรูไดอยางแทจริง และผูเรียนบางคนไมสามารถศึกษาดวยตนเองได  
 กิดานันท มลิทอง (2543: 254) ที่ไดกลาวถึงขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอนไววา การนํา
คอมพิวเตอรมาใชในวงการศึกษาบางสถานท่ีนั้น จําเปนตองมีการพิจารณากันอยางรอบคอบเพ่ือให
คุมคากับคาใชจาย ตลอดจนการดูแลรักษา ในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชในการ
เรียนการสอน นับวายังมีนอยเมื่อเทียบกับการออกแบบโปรแกรมเพื่อใชในวงการดานอ่ืนๆ ทําให
โปรแกรมบทเรียนการสอนใชคอมพิวเตอรชวยสอนมีจํานวนและขอบเขตจํากัดท่ีจะนํามาใชเรียน
ในวิชาตางๆ และในขณะนี้ขาดอุปกรณที่ไดคุณภาพมาตรฐานระดับเดียวกัน ที่สามารถใชไดกับ
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เคร่ืองคอมพิวเตอรตางระบบกัน เปนตนวา ซอฟทแวรที่ใชผลิตข้ึนมาใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร
ระบบของไอบีเอ็ม ไมสามารถใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอรระบบแม็คอินทอชได การท่ีจะใหผูสอน
เปนผูออกแบบโปรแกรมบทเรียนเองน้ัน  นับวาเปนงานท่ีตองอาศัย  เวลา  สติปญญาและ
ความสามารถเปนอยางยิ่ง ทําใหเปนการเพิ่มภาระของผูสอนใหมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีผูเรียนบางคน
โดยเฉพาะอยางย่ิง ผูเรียนท่ีเปนผูใหญจะไมชอบโปรแกรมที่เรียนตามข้ันตอน ทําใหเปนอุปสรรค
ในการเรียนรูได  
 ในทํานองเดียวกัน ครรชิต มาลัยวงศ (2531: 14) ไดสรุปถึงขอจํากัดตางๆของบทเรียน
คอมพิวเตอร เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงบทเรียนไววา วิธีโตตอบระหวางคนกับเคร่ือง
คอมพิวเตอรยังไมดี เพราะโปรแกรมสวนใหญใชวิธีตั้งคําถามใหผูตอบเลือกตอบ ซึ่งยังไมเปน
ธรรมชาติ เชน การพูดคุยโตตอบระหวางครูกับนักเรียน ยังไมไดใชความสามารถของคอมพิวเตอร
ในการสอนเฉพาะตัว เพราะบทเรียนสวนใหญมักใชคําบรรยายตายตัว ไมสามารถเปลี่ยนแปลงคํา
สอนใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคนได ใชวิธีแสดงบทเรียนเหมือนตําราท่ัวไป เนื่องจากบทเรียนท่ี
สรางขึ้นมักจะเลียนแบบมาจากการสรางบทเรียนโปรแกรม ซึ่งยังมีลักษณะเปนตําราเรียนอยู ทําให
บทเรียนท่ีไดจืดชืด ควรมีภาพกราฟกตางๆ เขามาชวยตลอดจนพยายามทําบทเรียนใหแตกตางไป
จากหนังสือ บทเรียนที่ใชวิธีการเราความสนุกมากเกินไป บางบทเรียนที่สรางข้ึนในลักษณะของ
เกมส ซึ่งเราความสนใจและใหความสนุกสนาน แตอาจจะไมเกิดคุณคาตอการเรียนก็ได มีเนื้อหาไม
ตรงกับสาระหรือหลักสูตร โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรสวนใหญที่สรางข้ึนในปจจุบัน มักจัดทํา
เพื่อการทดลองจึงทําใหเนื้อหาไมสอดคลองกับหลักสูตรเทาท่ีควร และโปรแกรมบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่มีใชในปจจุบันยังไมไดกระทําตามข้ันตอนหรือแนวทางการพัฒนาบทเรียน
และแนวทางการสอนตามท่ีควรจะเปนโปรแกรมบทเรียนบางโปรแกรมไมสามารถวิเคราะหไดวา
ผูเรียนไดเรียนรูและเกิดความเขาใจในบทเรียนมากนอยเพียงใด  
 Wang Han (2008) ไดใหความเห็นวา อุปสรรคของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา            
มี 3 ดานดวยกัน คือ 1.อุปสรรคดานการเงิน ครูสอนภาษาจะมีปญหาดานการเงินซึ่งไมสามารถ
จัดซื้อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนได เนื่องจากสถานการศึกษาไมไดใหคาใชจายในสวนน้ี  จึงทํา
ใหผูสอนและผูเรียนพลาดโอกาสนี้ แตถาบางโรงเรียนครูผูสอนและนักเรียนมีเงินท่ีจะซื้อบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไดก็ไมจําเปนที่ตองรอเงินจากสถานศึกษา 2.คอมพิวเตอรสามารถไมสามารถ
จัดการไดกับสถานการณที่ไมคาดคิดกับอุปสรรคทางเทคโนโลยีคือ ครูผูสอนจะพบกับอุปสรรคตอ
ระบบ เชน เกิดไวรัสหรือปญหาดานการเช่ือมตอ 3.ผูเรียนและผูสอนจําเปนท่ีไดรับการฝกในการใช
คอมพิวเตอร เพราะเทคโนโลยีใหมๆเปนอุปสรรคที่สําคัญตอครูผูสอนและผูเรียนภาษา เน่ืองจาก
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ผูสอนจะมีความรูทางดานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตนอยมาก เพราะครูผูสอนมีความเคยชินกับ
การสอนแบบเดิม จึงไมคิดที่จะเรียนรู สิ่งใหมๆหรือทันสมัย 

 Lee (2000) ไดแบงขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปน 4 ดาน ซึ่งสอดคลองกับ 
(Wang Han) คือ ดานการเงิน เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีราคาแพง จึงทําให
สถานศึกษาหรือครูผูสอนไมสามารถที่จะจัดซื้อได ดานการใชประโยชนของคอมพิวเตอรฮารดแวร
และซอฟแวร ความรูทางดานเทคนิคและทฤษฎี ผูสอนจะมีความรูทางดานคอมพิวเตอรนอยมาก 
เพราะครูผูสอนไมคิดที่จะเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆและดานการยอมรับของเทคโนโลยี เปนท่ียอมรับ
วาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไมไดสอนใหนักเรียนเขาใจมากกวาการสอนโดยครู แตบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนเพียงสิ่งท่ีเสริมใหผูเรียนไดเรียนไดดวยตนเองและทําใหผูเรียนไดกลาท่ี
จะเรียนรูไดดวยตนเองมากกวาถามครูผูสอน 
 

3.6 ขั้นตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
 ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูสรางจะตองศึกษาขั้นตอนการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนใหเปนอยางดี เพื่อปองกันการผิดพลาด (วุฒิชัย ประสานสอย, 2543: 29-31) 
ไดสรุปขั้นตอนในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวไดดังนี้ 
  3.6.1 การวิเคราะหเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 การวิเคราะหเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนขั้นตอนแรกในการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในขั้นตอนน้ี ผูสรางบทเรียนจะตองศึกษาเนื้อหาท่ีจะใชสอนผู            
เรียนโดยข้ันตอนตางๆ มีดังน้ี  ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหเน้ือหา เปนข้ันตอนท่ีผูสรางบทเรียน
จะตองศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาที่จะนําไปสอนนักเรียน  ขั้นตอนท่ี 2 การนําจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม เปนการกําหนดพฤติกรรมเชิงความรู เพื่อเปนการต้ังเปาหมายวาเม่ือผูเรียนจบบทเรียน
แลวจะไดรับสิ่งใดจากการเรียนรู และข้ันตอนท่ี 3 การกําหนดขอบขายของเน้ือหา คือ การกําหนด
รายละเอียดของเนื้อหาท่ีจะใชสอนโดยจําแนกออกเปนหัวขอและนําไปทําการแบงเปนหนวยยอย
ในบทเรียนนั้นๆ 

 3.6.2 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ในข้ันตอนการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ผูสรางบทเรียนนําเอาเนื้อหาที่ไดทําการวิเคราะหแลวนํามาวางแผน                
กอนการสรางบทเรียนจริง ซึ่งในข้ันตอนในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีดังน้ี            
คือ ขั้นตอนที่ 1 การเขียนผังงาน (flowchart) เปนข้ันตอนท่ีผูสรางบทเรียนจะเขียนผังงานเพื่อ            
แสดงการเร่ิมตนและจุดจบของเนื้อหา โดยท่ีผังงานจะแสดงการเช่ือมตอและความสัมพันธ                 
การเชื่อมโยงระหวางบทเรียน รวมไปถึงการแสดงความตอเน่ืองของวิธีการนําเสนอเน้ือหาและ
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กิจกรรม ทั้งน้ีเพื่อเปนการวางแผนแบบกวางๆ กอนที่จะนํารายละเอียดเขามาใสในข้ันตอนตอไป  
ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และขั้นตอนท่ี 2 การเขียนลําดับขั้นของบทเรียนใน
ลักษณะของสตอรีบอรด (storyboard) เปนการเขียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนลงบน
แผนกระดาษ ซึ่งรายละเอียดจะมีลักษณะใกลเคียงกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จะปรากฏ          
ในหนาจอของผูเรียนที่เรียกวากรอบ (frame)ในข้ันตอนน้ี ผูสรางบทเรียนจะตองระบุรายละเอียด
ของแตละกรอบใหไดมากท่ีสุด ไดแก รูปภาพ ขนาดของขอความ สีที่จะนําไปใช และชนิดของ  
เสียง เปนตน เพ่ือใหเกิดความสะดวกในขั้นตอนการลงมือสรางบทเรียนจริง 

 3.6.3 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในขั้นตอนน้ี ผูสรางบทเรียนจะตองรวบรวม
รายละเอียดตางๆ เชน ขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เปนตน มาลงมือสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยอยูบนพ้ืนฐานของสตอรีบอรดท่ีผูสรางบทเรียนเขียนมาแลวในขั้นตอน
กอนหนานี ้
 3.6.4 การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใชและปรับปรุงขอบกพรอง  การนํา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใช เปนขั้นตอนการทดสอบเพ่ือหาขอบกพรองของ
บทเรียนที่ไดถูกสรางขึ้นมากับกลุมผูเรียนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกับผูเรียนที่ผูสรางตองการจะนํา
บทเรียนดังกลาวไปใช หากผูสรางบทเรียนพบขอบกพรอง จะตองทําการแกไขขอบกพรองน้ันๆ
กอนนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชจริง 

 3.6.5 การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือหาประสิทธิภาพ ในข้ันตอนสุดทายน้ี 
ผูสรางบทเรียนจะตองทําการประเมินผลตัวบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียนท่ีเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันๆ โดยที่การประเมินผลจะตองครอบคลุมเน้ือหา 
กิจกรรมการเรียน และความพึงพอใจของผูเรียน 
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แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

 Winser และ Cheung (1996: 86-87) กลาวถึง หลักในการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาไว ดังน้ี คือ ตองมีการต้ังจุดประสงคการเรียนรูของแตละภาระงานให
ชัดเจนเพ่ือใหผูเรียนรูถึงสิ่งท่ีคาดหวัง  มีระบบการประเมินการใชภาษาเพ่ือใหนักเรียนทราบ
ความกาวหนาและจุดออนของตัวเอง ใหผลตอบกลับที่ชัดเจนเก่ียวกับการใชภาษาของนักเรียน และ
มีการนําแสดงตัวอยางทางภาษาและนําเสนอกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสม 

 นอกจากหลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาที่กลาวมาขางตน 
ผูพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาตองคํานึงถึงข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีควรดําเนินการอยางเปนระบบและเปนขั้นตอน  เพื่อใหบทเรียนมี
ประสิทธิภาพและชวยใหการเรียนการสอนในเร่ืองน้ันๆ บรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วาง
ไว ดังท่ี สุกรี รอดโพธิ์ทอง อรจรีย ณ ตะก่ัวทุง และวิชุดา รัตนเพียร (2540: 20-28) ไดใหขั้นตอน

      1.  วิเคราะหเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 1.1 วิเคราะหเนื้อหา   1.2 กําหนดจุดประสงคเชิง   1.3 กําหนด
ขอบขายเนื้อหา 

    2.  ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 2.1 เขียนแผนผงั 
(flowchart) 

 2.2 เขียนสตอรบีอรด 
(storyboard) 

    3.  สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

   4.  นําไปทดลองใชและปรับปรุงขอบกพรอง 

   5.  ประเมนิบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อหาประสิทธิภาพ 
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การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอนดังน้ี 

คือ 
 1. การออกแบบบทเรียน  

  1.1 การวิเคราะหหลักสูตรและเน้ือหาบทเรียนไดมาจากการศึกษา และวิเคราะห
รายวิชาและเน้ือหาของหลักสูตร รวมไปถึงแผนการเรียนการสอนและคําอธิบายรายวิชา หนังสือ 
ตําราและเอกสารประกอบในการสอนแตละวิชา หลังจากไดรายละเอียดของเน้ือหามาแลวโดย 

  1.2 กําหนดวัตถุประสงคของบทเรียนควรบงบอกถึงสิ่งท่ีคาดหวังวานักเรียนจะ
ไดรับ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นระหวางการเรียนหรือหลังการเรียนก็ได เชน ใชคําวาอธิบายได เปรียบเทียบ
ได สามารถทําได วิเคราะหได เปนตน ดังน้ัน วัตถุประสงคที่ดีจึงควรเขียนเปนวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม 

  1.3 การวิเคราะหเนื้อหาและกิจกรรม ไดแก กําหนดเนื้อหากิจกรรมการเรียนและ
มโนทัศนที่คาดหวังวาจะใหนักเรียนไดเรียนรู และเขียนเนื้อหาสั้น ๆ ทุกหัวขอยอยใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมพรอมดวยเขียนมโนทัศนทุกหัวขอยอย 
  1.4 การกําหนดขอบขายบทเรียน โดยการจัดลําดับเนื้อหาและกิจกรรมในการ 
นําเสนอใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยกิจกรรมดังกลาวจะรวมถึงกิจกรรมการเรียนและการฝก 

 2. การสรางบทเรียน 

  2.1 การปอนขอมูลดานเนื้อหาและกิจกรรมโดยคํานึงถึงขอมูลที่จะแสดงบนจอ สิ่ง
ที่คาดหวังและการตอบสนอง และขอมูลสําหรับการควบคุมการตอบสนอง 

  2.2 การพัฒนาบทเรียน โดยการใชโปรแกรมสําหรับการสรางบทเรียนโดยเฉพาะ
หรือใชภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหน่ึง  
  2.3 การทดสอบการทํางาน โดยการนําโปรแกรมที่สรางไปใหครูผูสอน  เน้ือหา 
ตรวจดูความถูกตองบนจอภาพ อาจมีการแกไขโปรแกรมบางสวน และนําไปทดสอบกับนักเรียน  
ในสภาพการใชจริงเพ่ือทดสอบการทํางานของโปรแกรมและหาขอบกพรองท่ีคาดไมถึง เพื่อนํา
ขอมูลเหลานั้นกลับมาปรับปรุงแกไขโปรแกรมเพ่ือนําไปใชตอไป 

 3.การประเมินบทเรียน การตรวจสอบและประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กอนที่จะนําเอาไปใชการประเมินเปนสิ่งท่ีจําเปน โดยการตรวจสอบนั้นจะตองทําตลอดเวลาใน          
แตละขั้นของการออกแบบบทเรียน ควรมีการทดสอบกอนนําไปใชงาน ซึ่งในการประเมินบท           
เรียนนี้ควรพิจารณาถึง ความถูกตองของเน้ือหา ขอกําหนดดานการสอน การใชหลักการเรียนการ
สอน หรือกลวิธีการสอน การออกแบบบทเรียน การออกแบบหนาจอ การใชบทเรียน การจัด
เอกสาร เคร่ืองมือชวยการเรียน 
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 นอกจากน้ี ฤทธิชัย ออนมิ่ง (2547: 17-19) ยังไดกลาวถึงข้ันตอนการออกแบบและการ
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไว ดังนี้ คือ 

 1 . การวิ เคราะห เนื้อหาจะทํ าใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สร าง ข้ึนมี
ประสิทธิภาพที่จะนําไปใชงานตามวัตถุประสงคไดตองใชความรอบคอบ ใชขอมูลจากแหลงตางๆ 
รวมทั้งอาศัยผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบความสมบูรณของเน้ือหาที่ ไดจากการวิเคราะห เร่ิมต้ังแต          
การพิจารณาหลักสูตร การกําหนดวัตถุประสงค และการกําหนดขอบขายของเน้ือหา 

 2. การออกแบบการดําเนินเร่ือง (flowchart) เพื่อกําหนดขั้นตอนการเขาสูสวนตางๆ 
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเชน สวนของชื่อเร่ือง สวนแนะนําการใชบทเรียน สวน
วัตถุประสงคในการเรียนสวนของเนื้อหา สวนของแบบทดสอบ ตลอดจนการกําหนดในสวน           
ของการออกจากบทเรียน การออกจากแบบในสวนของการดําเนินเน้ือหา น้ันมีสําคัญเปนอยาง          
มาก ผูออกแบบตองกําหนดการเดินเร่ืองในบทตางๆ และเนื้อหายอยๆ ในบทเรียนแตละบทใหมี
ความสะดวกในการเรียน ดังน้ันในขั้นตอนน้ีผูสรางจะตองนําหลักการออกแบบการสอนมาชวยใน
การออกแบบ 

 3. การเขียนบทดําเนินเร่ือง  (storyboard) เปนการเขียนเร่ืองราวของบทเรียนท่ี
ประกอบดวยเนื้อหา แบงออกเปนเฟรมตามวัตถุประสงคและรูปแบบการนําเสนอ โดยรางเปน  
เฟรมยอยๆ เรียงตามลําดับตั้งแตเฟรมที่ 1 จนถึงเฟรมสุดทายของบทเรียน บทดําเนินเร่ือง                
จะประกอบดวยภาพ ขอความ ลักษณะของภาพและเง่ือนไขตางๆ โดยมีลักษณะเชนเดียวกันกับ         
บทสคริปตของการถายทําสไลดหรือภาพยนตร การเขียนบทดําเนินเร่ืองจะยึดหลักของขอมูลที่ได
จากการวิเคราะหเนื้อหาท่ีผานมาเปนหลัก บทดําเนินเร่ืองจะใชเปนแนวทางในการสรางบทเรียนข้ัน
ตอไป การเขียนบทที่ดีผูเขียนตองมีความรูในเร่ืองของเทคโนโลยีทางการศึกษา เชน การถายทํา
โทรทัศน การตัดตอ การบันทึกเสียง การถายภาพน่ิง การใชคอมพิวเตอรสรางภาพเคลื่อนไหว 
ภาพกราฟก และการใชภาษาเทคนิคตางๆ ที่ผู เขียนบทใชสื่อสารกับผูปฏิบัติไดอยางเขาใจ 
นอกจากน้ีผูเขียนบทตองมีความคิดสรางสรรค ตองใชจินตนาการ และสามารถนําหลักการทางดาน
จิตวิทยาการศึกษามาประยุกตใชในการกําหนดภาพและเสียงไดอยางเหมาะสมกับเน้ือหาและ
ลักษณะของผูเรียน 

 4. การเลือกโปรแกรมหลักและโปรแกรมตกแตงในการสรางบทเรียนซึ่งมีหลาย
โปรแกรม เชน Macromedia Authorware, Macromedia Dreamweaver, Toolbook, Director, 

Macromedia Flash, 3D Studio Max, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator เปนตน การเลือกใช
โปรแกรมใดน้ันโดยมากจะขึ้นอยูกับความถนัดของผูสรางบทเรียนคอมพิวเตอรเปนสําคัญวิธีการ
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรนี้จะเปนการใชภาษาคอมพิวเตอรสรางบทเ รียนคอมพิวเตอร โดยท่ี
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ผูสรางจะอาศัยความชํานาญและมีประสบการณในดานการเขียนโปรแกรมตางๆ มาแลวเปนอยางดี 
แตการตกแตงใหสวยงามและการทําเทคนิคตางๆ มีความจําเปนตองใชหลายโปรแกรมรวมกัน 
นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงเคร่ืองมืออ่ืนๆ อีกมากมาย เชน กลองโทรทัศน เค ร่ืองตัดตอหรือ
โปรแกรมที่ใชในการตัดตอเพื่อสรางภาพเคลื่อนไหว หองบันทึกเสียงและอุปกรณสําหรับ
บันทึกเสียง กลองถายภาพนิ่งสําหรับสรางภาพนิ่ง เปนตน 

 5. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือใช
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรสรางตามข้ันตอนท่ีดําเนินการมาแลวทั้งหมดจากการดําเนินเร่ือง 
(flowchart) และบทดําเนินเร่ือง (storyboard) 

 6. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนการตรวจสอบวาบทเรียน           
ที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพตอการเรียนการสอนเพียงใด ซึ่งแนวคิดในการประเมินมีหลายวิธี แต            
วิธีการประเมินท่ีนาเช่ือถืออยางหน่ึงคือ วิธีการประเมินที่ใชกระบวนการวิจัยเชิงพัฒนาซึ่งมีวิธี           
การประเมินโดยใชผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา และผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีทางการศึกษา          
เปนผูประเมินคุณภาพบทเรียนที่สรางข้ึนในเบ้ืองตน หลังจากน้ันจึงนําบทเรียนท่ีปรับปรุงแกไข 
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใชกับผู เรียน โดยการใหผู เรียนศึกษาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางข้ึนระหวางเรียนแตละตอนใหผู เรียนทําแบบฝกหัดทายบทเรียน            
และหลังจากเรียนเสร็จทั้งหมดแลวใหทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการเรียนท่ี         
ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและการทําแบบทดสอบจะเปนขอมูลสําคัญในการพิจารณา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น 

 จากขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาที่กลาวมา   
เปนสวนท่ีสําคัญอยางย่ิงท่ีจะทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษามีคุณภาพ โดยผูออกแบบ
จําเปนตองวิเคราะหหลักสูตรและเน้ือหาบทเรียน จนถึงการประเมินผล โดยในข้ันวิเคราะห
หลักสูตรและเน้ือหาบทเรียน ผูสรางควรศึกษาจากเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร รวมถึงคําอธิบาย
รายวิชา หนังสือ ตําราและเอกสารประกอบในการสอนแตละวิชา พรอมการกําหนดวัตถุประสงค
ของบทเรียน การกําหนดขอบขายบทเรียน โดยการจัดลําดับเนื้อหาและกิจกรรม สวนในขั้นการ
สราง ผูสรางควรเลือกโปรแกรมที่จะนํามาใชในการสรางบทเรียนตามจุดประสงคที่วางไว และ        
ควรทดสอบการทํางานเพ่ือตรวจหาขอผิดพลาดของบทเรียน เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข ในข้ันตอน
สุดทายคือการประเมินผล ซึ่งอาจใชการประเมินผลโดยใชผูเชี่ยวชาญ หรือจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนได 
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3.7 โปรแกรมท่ีใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและโปรแกรมสนับสนุนการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
 ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ัน นอกจะตองมีความรูทางดานเน้ือหาและ
ทฤษฎีการสรางบทเรียนแลว ผูสรางบทเรียนจะตองมีความรูเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใชในการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวย โปรแกรมในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ โปรแกรมสรางบทเรียน เชน โปรแกรม Adobe Flash เปนตน และ
โปรแกรมสนับสนุนการสรางบทเรียนทางดานกราฟก เชน โปรแกรม Adobe Photoshop และ 
Adobe Illustrator เปนตน ซึ่งรายละเอียดของโปรแกรมท้ังหลายมีดังตอไปนี้  
  3.7.1 โปรแกรม Adobe Flash  เปนซอฟตแวรที่ชวยในการสรางสื่อมัลติมีเดีย 

กราฟกสําหรับงานเว็บ ผลงานที่พัฒนาดวย Flash มีทั้งสื่อภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว สื่อมัลติมีเดีย 
ตลอดจนสื่อท่ีมีระบบโตตอบกับผูใช (interactive multimedia) เชน การสนองการกดปุมสั่งงาน 
หรือการปอนขอมูลของผูเขาชมเว็บไซตไดอีกดวย จุดเดนของโปรแกรมนอกจากจะสรางภาพที่มี
ความคมชัดสวยงามแลว ยังใชสรางภาพกราฟกแบบเวคเตอรซึ่งเปนภาพลายเสน ซึ่งแตกตางจาก
การสรางภาพแบบบิตแมปตรงท่ีไฟลภาพที่ไดจะมีขนาดขนาดเล็กมาก และเม่ือขยายขนาดของภาพ
ใหใหญขึ้น ภาพก็จะยังคงความคมชัดเหมือนเดิมทุกประการ ดวยคุณสมบัติ เชนนี้จึงนิยมนําไฟลที่
ไดไปใชบนเว็บ เนื่องจากสามารถโหลดผานเว็บเบราเซอรไดรวดเร็ว  มีความคมชัดสูงแมวาจะถูก
ขยายขนาด ทั้งน้ีสามารถนําเสนอไดทั้งบนเว็บ หรือผานโปรแกรม Flash Player หรือสรางเปน exe 

file เพื่อเรียกใชงานไดทันที นอกจากนี้ยังสามารถแปลงไฟลไปอยูในฟอรแมตอ่ืนไดดวย เชน 

Animation Gif, AVI, QuickTime  

 นอกจากน้ี โปรแกรม Adobe Flash  เปนโปรแกรมกราฟกและมัลติมีเดีย ที่มีการพัฒนามา
เปนเวลานาน ตั้งแตยังเปน Macromedia Flash ในเวอรชั่น 3, 4, MX, MX 2004 และ Flash 8 ของ
บริษัท Macromedia แตปจจุบันถูกซื้อกิจการมารวมอยูในแพ็กเกจ Adobe Desigh Permium CS3 

ของบริษัท Adobe ซึ่งไดนํามาพัฒนาเพ่ิมเติมใหมีความสามารถสูงข้ึน และรองรับการใชงานไดทั้ง
ระบบปฏิบัติการ Window XP และ Window Vista 

   3.7.1.1 ความตองการของระบบสําหรับโปรแกรม Adobe Flash ผูใชงาน
เตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพสูงพอสมควร จึงจะสามารถใชงานไดโดยไมทําใหการทํางาน
ของโปรแกรมชาเกินควร ความตองการของระบบสําหรับโปรแกรม Adobe Flash มีดังน้ี (ฐิตารัตน 
รัชตะวรรณ, 2547: 5)  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 ความตองการของระบบสําหรับโปรแกรม Adobe Flash 
 

สวนประกอบ ความตองการของระบบขั้นตํ่า 
สวนประมวลผล ระดับ Intel Pentium 133 MHz หรือ เทาเทียมกัน 

หนวยความจํา  อยางตํ่า 32 เมกะไบท 
ความละเอียดหนาจอ 800 คูณ 600 พิกเซลขึ้นไป 

ระบบปฏิบัติการ Windows95 หรือสูงกวา 
พื้นที่ฮารดดิส มีพื้นท่ีวางของฮารดดิสก 40 เมกะไบท 

   

   3.7.1.2 คุณสมบัติของโปรแกรม Adobe Flash มีหลากหลายคุณสมบัติ
ดวยกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

   3.7.1.3 องคประกอบของหนาจอโปรแกรม Adobe Flash หนาจอของ 
โปรแกรม Adobe Flash จะประกอบไปดวยคําสั่งตางๆ มากมาย ดังน้ันผูที่เร่ิมใชงานโปรแกรมน้ี 
ควรศึกษาถึงองคประกอบตางๆ ใหละเอียด เพื่อใหเขาใจถึงหนาท่ีและการใชงาน องคประกอบของ
หนาจอโปรแกรม Adobe Flash สามารถแบงออกไดดังน้ี (ฐิตารัตน รัชตะวรรณ, 2547: 12; พูนศักดิ์ 
ธนพันธพาณิช, 2547: 41-42; Ang, 2003: 18-21)  

    1. แถบช่ือเร่ือง (Title bar) เปนสวนแสดงช่ือโปรแกรม และช่ือ
ไฟลที่กําลังทํางานอยู รวมถึงปุมควบคุมหนาตางโปรแกรม 

 

 

ภาพที่ 1 แถบชื่อเรื่อง (Title bar) โปรแกรม Adobe Flash  

 

    2. แถบเมนู (Menu bar) เปนสวนท่ีแสดงรายการคําสั่งตางๆ ของ
โปรแกรม 

 

 

 

ภาพที่ 2 แถบเมน ู(Menu bar) โปรแกรม Adobe Flash  
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    3. แถบเคร่ืองมือ (Toolbar) แสดงปุมเคร่ืองมือการทํางาน
มาตรฐานของโปรแกรม เชน ปุมเปดงานใหม, เปดไฟลเอกสาร, จัดเก็บไฟล เปนตน 

 

 

 

ภาพที่ 3 แถบเคร่ืองมือ (Toolbar) โปรแกรม Adobe Flash  

 

    4.  กลองเคร่ืองมือ (Toolbox) แสดงปุมเคร่ืองมือเปนสวน
รวบรวมเคร่ืองมือชนิดตาง ๆ ในการสราง ปรับแตง และแกไขชิ้นงาน ที่อยูใน Movie โดยแบงเปน 
4 กลุมยอยคือ กลุมเคร่ืองมือ กลุมมุมมอง กลุมกําหนดสี และกลุมออพชั่นของเคร่ืองมือ 

 

    

  

 

 

 

 

ภาพที่ 4 กลองเคร่ืองมือ (Toolbox) โปรแกรม Adobe Flash  

 

    5. หนาตางเสนเวลา (Timeline) หนาตางแสดงเสนควบคุมเวลา
สําหรับการนําเสนอผลงาน ประกอบดวยสวนทํางานเก่ียวกับ Layer และ Timeline 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 หนาตางเสนเวลา (Timeline) โปรแกรม Adobe Flash  
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    6. พาเนล Filters เปนพาเนลท่ีใชปรับแตงหรือเปนการใสเอ็ฟเฟค
ใหกับตัวอักษร มูฟวี่คลิป 

 

 

 

 

ภาพที่6  พาเนล Filters โปรแกรม Adobe Flash  

 

    7. พาเนล Color เปนพาเนลท่ีเลือกใชสีและผสมสีตามท่ีตองการ
ซึ่งจะนําไปใชปรับแตงสีใหกับทั้งภาพวาดและตัวอักษรไดอยางงายดาย  โดยมีใหเลือกใชสีถึง 2 

แบบดวยกันคือ Color Mixer (ใชผสมสีเองตามตองการ) และ Color Swatches (ใชเลือกสีจากจานสี
ตามท่ีโปรแกรมกําหนดมาให) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 พาเนล Color โปรแกรม Adobe Flash  
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 8. พื้นท่ีทํางาน (Work area) ประกอบดวยพื้นที่วางสําหรับวางวัตถุแบบช่ัวคราว 
และพ้ืนท่ีของเวที (Stage) เปนพ้ืนที่สวนท่ีใชในการวางวัตถุตางๆ หรืออาจจะเรียกวา "เวที" เมื่อมี
การนําเสนอผลงานจะแสดงเฉพาะวัตถุบน Stage เทาน้ัน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 พื้นที่ทํางาน (Work area) และพ้ืนท่ีของเวที (Stage) โปรแกรม Adobe Flash  

 

  3.7.2 โปรแกรม Adobe Photoshop โปรแกรม Adobe Photoshop เปนซอฟแวร
ตกแตงภาพกราฟกท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด เรียกไดวาไมมีใครท่ีใชคอมพิวเตอรจะไมรูจัก
โปรแกรมน้ี ซึ้งก็เนื่องจากคุณสมบัติตางๆที่มากมาย และรองรับการทํางานไดอยางสารพัด ทั้งการ
ออกแบบสรางเว็บไซดเตรียมภาพสําหรับโทรศัพทมือถือและอุปกรณพกพา เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
และสื่อสิ่งพิมพ ตลอดจนถึงคุณสมบัติใหมอยางการปรับแตงและตัดตอวีดิทัศนปรับแตงภาพ 3 มิติ 
รวมท้ังเคร่ืองมือทางดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมและการแพทย (วงศประชา จันทรสมวงศ, 2551: 3)  

  โปรแกรม Adobe Photoshop ของบริษัท Adobe เปนโปรแกรมสรางและ                 
ตกแตงภาพท่ีมีผูใชงานอยางแพรหลายตั้งแตปพุทธศักราช 2533 (วงศประชา จันทรสมวงศ และมา
นิตา เจริญปร,ุ 2545: 10) โดยปกติแลว โปรแกรม Adobe Photoshop จะถูกใชเพื่อในการสรางสรรค
และออกแบบสิ่งพิมพตางๆ โดยตัวโปรแกรมจะสามารถตกแตงรูปภาพในหลากหลายลักษณะ           
และมีวิธีการใชงานท่ีไมสลับซับซอนนัก (กรภัทร สุทธิดารา และ ดนุพล กิ่งสุคนธ , 2546: 4;               
ฐิตารัตน รัชตะวรรณ, 2547: 4)  

   3.7.2.1 ความตองการของระบบสําหรับโปรแกรม Adobe Photoshop            
ในการใชงานโปรแกรมกราฟกอยางเชน โปรแกรม Adobe Photoshop นั้น ผูใชงานเตรียมเคร่ือง
คอมพิวเตอรที่มีคุณภาพสูงพอสมควร จึงจะสามารถใชงานไดโดยไมทําใหการทํางานของ
โปรแกรมชาเกินควร ความตองการของระบบสําหรับโปรแกรม Adobe Photoshop มีดังน้ี                 
(ฐิตารัตน รัชตะวรรณ, 2547: 5)  
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ตารางท่ี 2 ความตองการของระบบสําหรับโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 
 

สวนประกอบ ความตองการของระบบขั้นตํ่า 
สวนประมวลผล ตองเปน Mac-Intel หรือ Power PC G4 หรือ G5 ก็ได 
หนวยความจํา  300 เมกะไบท  
ความละเอียดหนาจอ 1,024 คูณ 768 พิกเซลขึ้นไป 

ระบบปฏิบัติการ OS X v10.4.8 

พื้นที่ฮารดดิส มีพื้นท่ีวาง 1.5 กิ๊กกะไบทเปนอยางนอย  
 
   3.7.2.2 คุณสมบัติของโปรแกรม Adobe Photoshop มีหลากหลาย
คุณสมบัติดวยกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  
    1. แกไขภาพถายท่ีบกพรองหรือมีตําหนิ เชน ปรับสีที่เพี้ยน ปรับ
แสงเงาท่ีวางหรือมืดเกินไป ลบแสงแฟลชที่สะทอนในดวงตา  
    2. ตกแตงภาพ เชน ตัดสวนท่ีไมตองการออกไป ลบ
องคประกอบท่ีรกรุงรัง ปรับภาพใหเบลอหรือคมชัด ปรับผิวกายนางแบบใหขาวนวลหรือขจัดไฝฝา
ตางๆ ขจัดเม็ดสีที่เกิดในภาพที่แสกนในสิ่งพิมพ  
    3. ดัดแปลงภาพ เชน ทําภาพใหมใหกลายเปนภาพสีซีเปยแบบ
โบราณหรือแปลงภาพเกาๆ ที่เปนขาวดําใหกลายเปนภาพสี เปลี่ยนภาพคนใหอวนขึ้น-ผอมลงหรือ
เด็ก-แกกวาท่ีเปนจริง  

    4. ตัดตอภาพ เชน ยายตัวคนจากภาพถายชายทะเลไปยืนบนภูเขา
หิมะ  

    5. ใสเอ็ฟเฟคพิเศษใหภาพ เชน ทําใหเหมือนการมองผานกระจก
ชนิดและลายตางๆ หรือเหมือนเงาสะทอนในน้ํา เปลี่ยนภาพถายใหดูคลายภาพวาดดวยเคร่ืองมือ
หลากหลายชนิด ใสประกายแสงเงาหรือเงาใหวัตถุ  

    6. สรางภาพกราฟคซึ่งผสมผสานภาพถาย ขอความและภาพวัตถุ
หรือเอ็ฟเฟคพิเศษท่ีสรางข้ึนใน Photoshop CS3 เพื่อใชในงานผลิตส่ือโฆษณาทําปกหนังสือหรือ
นิตยสาร หรือใชตกแตงเว็บ  

    7. สรางองคประกอบที่ใชในเว็บ เชนการตัดแบงภาพขนาดใหญ 
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ออกเปนสวนๆ การแบงพื้นที่ภาพเพื่อสรางไฮเปอรลิงคเฉพาะสวน การสรางภาพเคลื่อนไหวและ
การสรางปุมท่ีเปลี่ยนสถานะตามเมาส 
   3.7.2.3 องคประกอบของหนาจอโปรแกรม Adobe Photoshop หนาจอ
ของ โปรแกรม Adobe Photoshop จะประกอบไปดวยคําสั่งตางๆ มากมาย ดังน้ันผูที่เร่ิมใชงาน
โปรแกรมนี้ ควรศึกษาถึงองคประกอบตางๆ ใหละเอียด เพื่อใหเขาใจถึงหนาท่ีและการใชงาน 
องคประกอบของหนาจอโปรแกรม Adobe Photoshop สามารถแบงออกไดดังน้ี (ดวงพร เกี๋ยงคํา: 

2550)  

    1.แถบเมนู (Menu bar) เปนแถบที่รวบรวมคําสั่งทุกคําสั่งในการ
ใชงานโปรแกรม โดยจะแบงออกเปนท้ังหมด 9 หมวดหมู ซึ่งมีหนาท่ีแตกตางกัน  
 

 

 
ภาพที่ 9 แถบเมนู (Menu bar) โปรแกรม Adobe Photoshop 

 

    2. กลองเคร่ืองมือ (Toolbox) เปนท่ีรวบรวมเคร่ืองมือตกแตงภาพ
ในพื้นท่ีทํางาน โดยจะประกอบไปดวยเคร่ืองมือที่หลากหลายชนิด เชน เคร่ืองมือเกี่ยวกับการเลือก
และแกไข และเครื่องมือเกี่ยวกับการวาดภาพ เปนตน  
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 กลองเคร่ืองมือ (Toolbox) โปรแกรม Adobe Photoshop 
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    3. แถบกําหนดรูปแบบของเคร่ืองมือ (Tool option bar) คือ แถบ
ซึ่งแสดงคุณสมบัติของเคร่ืองมือที่ถูกเลือกใชงาน โดยท่ีผูใชงานสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ
ตางๆ ของเคร่ืองมือไดจากแถบนี้  
 

ภาพที่ 11 แถบกําหนดรูปแบบของเคร่ืองมือ (Tool option bar) โปรแกรม Adobe Photoshop 

 

    4. พื้นท่ีทํางาน (Active image area) เปนพื้นท่ีแสดงภาพหรือ
ชิ้นงานท่ีกําลังถูกตกแตงหรือแกไขอยู ผูใชงานสามารถเปดพ้ืนท่ีทํางานซอนกันไดเพื่อตัดแปะ
ชิ้นงานขามพื้นที่ทํางาน  
 

 

 

 

ภาพที่ 12 พื้นที่ทํางาน (Active image area) โปรแกรม Adobe Photoshop 

 

    5. หนาตางอ่ืนๆ (Palettes) เปนสวนแสดงคุณสมบัติของ
เคร่ืองมืออีกสวนหน่ึงนอกเหนือจากแถบกําหนดรูปแบบของเคร่ืองมือ ผูใชงานสามารถเลือกที่จะ
ซอนหนาตางท่ีไมไดใชเพื่อเพิ่มพ้ืนที่การทํางานได หากตองการเปดหนาตางเหลาน้ันข้ึนมาอีกคร้ังก็
สามารถทําได โดย คลิกคําสั่งในแถบเมนู  
 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 หนาตางอ่ืนๆ (Palettes) โปรแกรม Adobe Photoshop 
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    6. แถบสถานะ (Status bar) เปนแถบที่แสดงสถานะของการ
ทํางาน เชน การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนรูปภาพ และการแสดงขนาดของรูปภาพ เปนตน  

 

 

ภาพที่ 14 แถบสถานะ (Status bar) โปรแกรม Adobe Photoshop 

  3.7.2.4 ชนิดของกราฟกในโปรแกรม Adobe Photoshop กราฟกในโปรแกรม 
Adobe Photoshop เปนกราฟกชนิดบิตแมป (bitmap) หรือกราฟกชนิดราสเตอร (raster) ซึ่งเกิด จาก
การนําเอาจุดสีเล็กๆ หลายๆ จุดมารวมกันเพ่ือใหเกิดภาพ ซึ่งจะมีความกวางยาว X pixel และ Y 

pixel และความลึกคือ Z pixel (Z pixel คือ คาความลึกของสี: Color Depth) ไฟล Raster มีรูปแบบ
และวัตถุประสงคในการใชงานแตกตางกันไป   
   1. กราฟกนามสกุล .bmp (Bitmap) เปนกราฟกที่ถูกสรางข้ึนมาเพ่ือใชเพื่อ
แสดงผลภาพกราฟฟคโปรแกรมวินโดวส เปนไฟลที่ไมคอยมีประโยชนในดานการใชงานมากนัก 
จะใชเพื่อเก็บกราฟฟคไฟลที่เปนตนแบบเสียสวนใหญ และใชในการแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร  
และมีคุณสมบัติสามารถบันทึกภาพชนิดขาวดําแบบ 16 สี และภาพสีขนาด 24 บิท (True color) ได 
   2. กราฟกนามสกุล TIFF (Tagged Image File Format) เปนกราฟฟคไฟล
ที่นิยมใชในงานดานสิ่งพิมพ เชน โปรแกรมจัดหนา (PageMaker) และ InDesign หรือในโปรแกรม
ตกแตงภาพอยาง Photoshop เปนตน ไฟลรูปแบบน้ีถูกพัฒนาข้ึนโดยการรวมมือของ Aldus 

Corporation กับ Microsoft สามารถใชไดบนเคร่ือง พีซีและแมค การจัดเก็บภาพสามารถเลือกการ
บีบอัดขอมูลได และนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติสามารถบันทึกภาพไดหลายชนิดท้ังภาพลายเสน 
(Line-Art), ภาพ halftone, ภาพ grayscale และภาพสีตั้งแต 1 บิทจนถึง ภาพสี 32 บิท เพื่อประหยัด
เน้ือที่ในการบันทึกได 
   3. กราฟกนามสกุล GIF (Graphic Interchange File) เปนกราฟกที่ถูกสราง
ขึ้นมาโดยบริษัท Compu surve ซึ่งเปนบริษัทท่ีใหบริการดานเครือขายของสหรัฐ เหมาะกับการเก็บ
ไฟลรูปภาพขนาดเล็ก และมีจํานวนของสีนอย มีขนาดไฟลเล็กเพราะสรางข้ึนมาเพ่ือใชในระบบ
เครือขาย มีคุณสมบัติเก็บขอมูลภาพในลักษณะ 8 bit (256 สี) สามารถเก็บภาพไวไดหลายภาพใน
ไฟลเดียว จึงสามารถทําภาพเคลื่อนไหวได, มีการบีบอัดขอมูลแบบ LZW (Lamp Ziv-Welch) สวน
ในการใชงานนั้น นิยมใชงานในอินเตอรเนต มีความสามารถพิเศษมาก เชน การทําภาพโปรงใส 
(Transparent), สามารถรอรับอินพุทจากผูใชเพื่อใหมีการเคลื่อนไหวภาพ, การใสคอมเมนทเพื่อการ
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อางอิง เก็บสีไดเพียง 256 สี (สีโปรงใส หรือ Transparent ก็นับเปน 1 สี) และไมเหมาะท่ีจะเซฟไฟล
รูปขนาดใหญๆ เพราะจะมีขนาดใหญมาก 

   4. กราฟกนามสกุล JPG (Joint Photographic Experts Group) ไฟลภาพ
ชนิดน้ีสามารถแสดงสีไดถึง 16.7 ลานสี (24 บิท) จึงเหมาะสําหรับถายภาพหรือภาพท่ีใชสีจํานวน
มากและมีคุณสมบัติการแสดงผลแบบเบลอๆกอน แลวคอยชัดข้ึน เชนเดียวกับภาพ GIF (ในภาพ 
JPG จะเรียกวา progressive) แตไมสามารถทําภาพโปรงใสหรือภาพเคลื่อนไหว นอกจากน้ีเรา
สามารถกําหนดระดับการบีบอัดขอมูลซึ่งจะทําใหไฟลมีขนาดเล็กลงมากๆได โดยวิธีการบีบอัด
ไฟลภาพจะเปนแบบสูญเสียคุณภาพ 

   5. กราฟกนามสกุล PSD คือ กราฟฟคไฟล ของโปรแกรมตบแตงรูปภาพ 
(Retuching) ยอดนิยม Adobe Photoshop ไฟล PSD นี้จะใชกับโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อการ
แกไขตบแตงรูปภาพ มีคุณสมบัติสามารถบันทึกขอมูลภาพ ไดทุกรูปแบบ สวนในการใชงานน้ัน มี
การแบงเลเยอร เพื่องายแกการแกไข ในภายหลัง และสามารถบันทึกกราฟฟคแบบ Vector ลงใน
ไฟลได และไฟลมีขนาดท่ีใหญ  
   6. กราฟกนามสกุล PNG (Portable Network Graphic) เปนรูปแบบไฟล
ภาพท่ีพัฒนาข้ึนมาทดแทนรูปแบบไฟลแบบ GIF ที่พัฒนาโดยบริษัท CompuServe เพื่อแกปญหา
ดานสิทธิบัตร ภาพชนิดน้ีมีคุณสมบัติเดนคือ สนับสนุนระบบสีหลายรูปแบบ โดย PNG-8 เปน
รูปแบบท่ีใชสีไดเพียง 256 สี และมีคุณสมบัติคลายกับไฟล GIF จึงเหมาะสําหรับภาพท่ีมีสีเรียบๆ 
เชน ภาพโลโก การตูน และภาพวาดลายเสน สามารถกําหนดฉากหลังใหโปรงใสไดเชนกัน และอีก
รูปแบบหนึ่งคือ PNG-24 เปนรูปแบบที่ใชสีไดถึง 16.7 ลานสีเชนเดียวกับ JPG จึงเหมาะสําหรับถาย 
นอกจากน้ียังมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถทําภาพโปรงใสแบบไลระดับได 256 ระดับ ภาพแบบ 
PNG ใชวิธีบีบอัดขอมูลแบบไมสูญเสียคุณภาพและแบบสูญเสียคุณภาพ ไดทั้ง 2 แบบ นอกจากน้ียัง
กําหนดใหภาพแสดงผลแบบเบลอกอนและคอยๆชัดแบบ Interlace ได  
  3.7.3 โปรแกรม Adobe Illustrator เปนโปรแกรมที่ทํางานดานกราฟกชนิดหน่ึง 
ซึ่งเนนการสรางช้ินงานจากการวาดเปนหลัก ซึ่งเปนที่นิยมสําหรับนักออกแบบทั้งหลาย เพื่อ
นําไปใชในงานดานตางๆไมวาจะเปนงานสิ่งพิมพ เสื้อผา เว็บเพจ ออกแบบฉลากและผลิตภัณฑ 
หรืองานโฆษณา รวมไปถึงการวาดภาพแบบ clipart ในโปรแกรมชุดไมโครซอฟทออฟฟศน่ันเอง 
จะเห็นวาความสามารถของ Illustrator นั้นมีไมนอย (บุญญาดา ชอนขุนทด, 2550:15)  

   3.7.3.1 ความตองการของระบบสําหรับโปรแกรม Adobe Illustrator 

ผูใชงานเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพสูงพอสมควร จึงจะสามารถใชงานไดโดยไมทําใหการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทํางานของโปรแกรมชาเกินควร ความตองการของระบบสําหรับโปรแกรม Adobe Illustrator มีดังน้ี
(บุญญาดา ชอนขุนทด, 2550:18)  

 

ตารางท่ี 3 ความตองการของระบบสําหรับโปรแกรม Adobe Illustrator 
 

สวนประกอบ ความตองการของระบบขั้นตํ่า 
สวนประมวลผล Intel Pentium lll หรือ Pentium 4 

หนวยความจํา  256 เมกะไบท ขึ้นไป  
ความละเอียดหนาจอ 1024 คูณ 768 ที่ 16 บิท  
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 SP3 /4 หรือ Windows XP SP1/2 

พื้นที่ฮารดดิส พื้นท่ีวาง 820  เมกะไบท เปนอยางนอย  
   

   3.7.3.2 องคประกอบของหนาจอโปรแกรม Adobe Illustrator หนาจอของ 
โปรแกรม Adobe Illustrator จะประกอบไปดวยคําสั่งตางๆ มากมาย ดังน้ันผูที่เร่ิมใชงานโปรแกรม
นี้ ควรศึกษาถึงองคประกอบตางๆ ใหละเอียด เพื่อใหเขาใจถึงหนาท่ีและการใชงาน องคประกอบ
ของหนาจอโปรแกรม Adobe Illustrator สามารถแบงออกไดดังน้ี (บุญญาดา ชอนขุนทด, 2550:18)  

     1.แถบเมนู (Menu bar) เปนท่ีอยูของชุดคําสั่งลักษณะตางๆ ทุก
รูปแบบ ตั้งแตการเปด-ปด สรางเอกสารใหม แกไข เปลี่ยนแปลง บันทึกไฟล ไปจนถึงคําสั่งสําหรับ
พิมพ และวาดภาพทั้งหมด  
 

 

 

 
ภาพที่ 15 แถบเมนู (Menu bar) โปรแกรม Adobe Illustrator  
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    2. กลองเคร่ืองมือ (Tool Box) เปนเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีใชในการ
ทํางานเก่ียวกับภาพทั้งหมด ซึ่งจะแบงออกเปนชวงๆ ตามกลุมการใชงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 กลองเคร่ืองมือ (Tool Box) โปรแกรม Adobe Illustrator  

 

   3. Palette หรือ Panel กรอบหนาตางยอย ทีมีคําสั่งและเครื่องมือในการ
จัดการ ตรวจสอบคาและปรับแตง องคประกอบตางๆของวัตถุ เคร่ืองมือเหลาน้ีจะถูกจัดแบงไวเปน
หมวดหมู 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 หนาตางพาเลท (Palette) โปรแกรม Adobe Illustrator  

    

   4.  แถบสถานะ (Status bar) มีหนาท่ีในการยอขยายและแสดงอัตราสวน
ในการแสดงภาพ 

 

 

ภาพที่ 18 แถบสถานะ (Status bar) โปรแกรม Adobe Illustrator 
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   5. พื้นท่ีการทํางาน (Artboard) มีลักษณะเปนกรอบสี่เหลี่ยมสีดําใชเปน
พื้นที่ในการสรางและปรับแตงภาพ จะมีขนาดตามท่ีกําหนดไวตอนท่ีเราสรางไฟล 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 พื้นที่การทํางาน (Artboard )  โปรแกรม Adobe Illustrator 

 

   6. คอนโทล พาเนล (Control Panel) เปนสวนที่ใชกําหนดคุณสมบัติของ
เคร่ืองมือท่ีเลือกทํางานอยู  ซึ่งรายละเอียดของคอนโทรลพาเนลจะเปลี่ยนไปตามการเลือกใช
เคร่ืองมือ เชน เลือกเคร่ืองมือเพื่อพิมพ ตัวอักษรก็จะแสดงคุณสมบัติของการจัดการตัวอักษร 

 

 
 

ภาพที่ 20 คอนโทรล พาเนล (Control Panel) โปรแกรม Adobe Illustrator 

 

   3.7.3.3 ชนิดของกราฟกในโปรแกรม Adobe Illustrator กราฟกในโปรแกรม 
Adobe Photoshop สามารถบันทึกอารทเวิรคเปนไฟลตางๆ ไดตามแตวัตถุประสงคของการนําไปใช
งานแตกตางกันไป ดังน้ี (บุญญาดา ชอนขุนทด 2550:38)  

   1. กราฟกนามสกุล .AI (Adobe Illustrator) เปนไฟลของโปรแกรม 
Illustrator เอง ซึ่งไฟลที่ไดจะมีความสมบูรณที่สุด ซึ่งสามารถนําไปใชงานรวมกับโปรแกรมอ่ืนๆ 
ของ Adobe เชน InDesign, Flash, และ Photoshop เปนตน  
   2. กราฟก .PDF (Adobe PDF) เปนไฟลมาตรฐานที่นิยมใชสําหรับการ
แจกจายหรือแลกเปลี่ยนไฟลทางอิเล็กทรอนิกส โดยสวนใหญจะเปนเอกสารที่นําไปใชบนเว็บและ
สิ่งพิมพ เชน ใบสมัครงาน งบประกาศ แบบฟอรม ซึ่งผูรับจะเปดดูไดดวยโปรแกรม Adobe 

Acrobat หรือ Adobe Reader  

   3. กราฟกนามสกุล .EPS (Illustrator EPS) เปนไฟลมาตรฐานอีกแบบ
หนึ่ง ที่สามารถนําๆฟใชรวมกับโปรแกรมกราฟกอ่ืนๆ ได เชน Photoshop PageMaker เปนตน  
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   4. กราฟกนามสกุล .AIT (Illustrator Template) เปนไฟลเทมเพลทหรือ
แมแบบ ซึ่งบันทึกเพื่อนําไปใชเปนเทมเพลทในการทํางานคร้ังตอไป เชน รูปแบบนามบัตร                  
ใบประกาศนียบัตร เปนตน  
   5. กราฟกนามสกุล .SVG เปนไฟลมาตรฐานของไฟลแบบเวคเตอรที่
สามารถใชกับเว็บเพจ ซึ่งทําใหภาพท่ีแสดงบนเว็บมีความชัดกวาไฟล JPEG หรือ GIF  

   6. กราฟกนามสกุล .SVGZ (SVG Compressed) มีลักษณะเชนเดียวกันกับ
ไฟล SVG แตจะถูกบีบอัดขอมูล ทําใหไดไฟลที่มีขนาดเล็กเพื่อใหแสดงบนเว็บเพจไดรวดเร็วมาก
ขึ้น   

 โดยสรุป โปรแกรมท่ีผูวิจัยนํามาใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหา
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ คร้ังน้ีไดแก โปรแกรม Adobe Flash โดยใชเปนโปรแกรมพ้ืนฐานใน
การสรางตัวบทเรียน แบบฝก และแบบทดสอบ เนื่องจากโปรแกรม Adobe Flash เปนโปรแกรมที่มี
คุณสมบัติสูงในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีความสามารถในการนําเสนอภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน และเสียง สวน โปรแกรม Adobe Photoshop และ โปรแกรม Adobe 

Illustrator ผูวิจัยใชเปนโปรแกรมกราฟก เพื่อตกแตง ปรับและแกไข รูปภาพท่ีจะนํามาประกอบใน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น  
  

3.8 โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาท่ีชวยฝกการเขียน 

 ปจจุบันบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีจําหนายเชิงพาณิชยมีจํานวนมาก แตโปรแกรมที่
ชวยฝกการเขียนนั้น มีจํานวนนอยกวาโปรแกรมของทักษะอ่ืนๆ ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา 
โปรแกรมที่ใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาท่ีสามารถฝกการเขียนได ดัง 
ตอไปนี้  
 โปรแกรม My Access สรางขึ้นเมื่อ ป ค.ศ. 2006 โดย Vantage Learning ซึ่งโปรแกรมน้ี ใช
ในโปรแกรมแกปญหาทางการเขียนและตองการสรางความเช่ือมั่นและประสบผลสําเร็จทางการ
เขียน โปรแกรม Criterion e-rater สรางข้ึนเมื่อ ป ค.ศ. 2005 โดย Educational Testing service 
โปรแกรมนี้ใชในการตรวจงานเขียนเรียงความ โปรแกรม Automated Writing Evaluation สรางข้ึน
เมื่อ ป ค.ศ. 2008 สรางข้ึนเพ่ือใชในการตรวจงานเขียน โปรแกรม White Smoker Writer สรางข้ึน
เมื่อ ป ค.ศ. 2012 โดย White smoke Company ซึ่งโปรแกรมน้ีเปนโปรแกรมประมวลคํา สรางข้ึน
เพื่อผูที่ตองการเขียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ทางดานการสะกดคํา โครงสรางทาง
ไวยากรณ ในระดับประโยคตอประโยค และ โปรแกรม Paragraph Punch สรางข้ึนเม่ือ ป ค.ศ. 2013 

โดย Merit Software ซึ่งโปรแกรมนีส้รางเพื่อชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะทางการเขียนอนุเฉท 
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3.9 บทบาทของครูกับโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
 การเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ครูผูสอนจะตองเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู
บทบาทที่เอื้อตอการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในชวงแรกของการเรียนครูผูสอนจะมี
บทบาทเปนผูนําโดยผูเรียนจะอาศัยการช้ีแนะและการใหความชวยเหลือจากครูผูสอน เมื่อผูเรียนมี
ทักษะพ้ืนฐานในการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแลวครูผูสอนจะตองทําหนาท่ี
เสมือนพี่เลี้ยงผูสนับสนุนและเปนที่ปรึกษา  
 Bamrung Torut (2000: 130-153) ไดเสนอกลวิธีสําหรับครูในการใชคอมพิวเตอรในการ
สอนภาษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังตอไปนี้ 

1. ผูสอนควรพิจารณาถึงประโยชนและศักยภาพที่สามารถนําไปใชในการเรียนไดจริง
กอนที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทั้งน้ีผูสอนไมควรเลือกที่จะพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เน่ืองจากเห็นวาเปนเทคโนโลยีใหมและกําลังเปนที่สนใจ 

2. ผูสอนควรผนวกคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรซึ่งจะเปนการนํา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาบูรณาการขามสายวิชาแทนการนําบทเรียนมานําเสนอเน้ือหาแบบ
แยกสวน 

3. ผูสอนควรใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควบคูกับสื่อสารการสอนชนิดอ่ืน เชน 
หนังสือ นิตยสาร วีดีทัศน และเทป 

4. ผูสอนควรเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับ อายุ ความตองการและความ
สนใจของผูเรียน 

5. ผูสอนควรจัดเตรียมกิจกรรมหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหแก
ผูเรียน เชน การสนทนากลุม กิจกรรมการเขียน การสืบคนขอมูล และการสัมภาษณ เปนตน ซึ่ง
กิจกรรมเหลานี้ถือไดวาเปนสิ่งสําคัญในการจัดการเรียนการสอน 

6. ผูสอนไมควรคาดหวังวาผูเรียนทุกคนจะไดรับประโยชนจากการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ผู เ รียนสวนหน่ึงอาจจะชอบการเรียนแบบปกติ ดังน้ันผูสอนควรจะ
เตรียมพรอมทางเลือกสําหรับผูเรียนกลุมดังกลาว 

7. ผูสอนควรตระหนักวา ผูเรียนบางสวนอาจจะมีปญหาดานทักษะการใชคอมพิวเตอร เชน 
การใชแปนพิมพ และการใชเกม ดังนั้น ผูสอนควรเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนเหลานี้ลวงหนา 

8. ผูสอนควรจัดกิจกรรมตางๆ โดยดึงเอาศักยภาพของคอมพิวเตอรมาใช เชน การใช
โปรแกรมประมวลคํา (word processors) การสงและตอบรับจดหมายอิเลคทรอนิกส (e-mails)             
การใชอินเทอรเน็ต และการใชประเมินผลผานระบบเว็บ (web-based assessment) เปนตน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



73 
 

Efstathiadis (1993, quoted in Ypsilandis 2000) ไดกลาวถึง บทบาทของครูผูสอนกับการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในช้ันเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาไววา ครูผูสอนจะตอง
เปลี่ยนบทบาทของตนเองจากผูใหความรูและผูควบคุมหนาช้ันเรียนเปนผูสนับสนุน ผูใหคําแนะนํา
การเรียนรูแกผูเรียนและเปนท่ีปรึกษาทางดานภาษาแกผูเรียนอยางเพียงพอ โดยครูผูสอนควร
ตระหนักถึงรูปแบบและลักษณะการใชงานของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่นํามาใชในช้ันเรียน เชน 
สําหรับการนําเสนอเน้ือหาบทเรียน การเรียนหรือการสอบ เปนตน  

กลาวโดยสรุปวา การจัดการเรียนการสอนดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นจะไมจํากัดอยู
เฉพาะในหองเรียนและครูผูสอนเทาน้ัน บทบาทของครูผูสอนในชั้นเรียนจึงมีความแตกตางไปจาก
การเรียนการสอนแบบดั้งเดิม คือ ครูผูสอนจะตองปรับกระบวนการสอนและเทคนิคการสอนให
สอดคลองกับเปาหมายของการจัดการศึกษา ครุเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกและช้ีแนะใหผูเรียน
ทําการศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเอง ใหผูเรียนฝกการคิด วิเคราะห ใฝหาความรู เพื่อนําไปใช
ในการพัฒนาตนเองไดเหมาะสมตอไป  
 

3.10 หลักการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
 การประเมิน เปนกระบวนการในการตัดสินคุณคาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งมี
ความจําเปนอยางย่ิงในการตรวจสอบคุณภาพสื่อ การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตอง
ดําเนินการในลักษณะของการทดสอบ การแกไขปรับปรุงหลายๆคร้ัง (วิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน 2541: 26-30) โดยมีขั้นตอนยอย 3 ขั้นตอน คือ 

  3.10.1 การสับเปลี่ยนกันประเมิน คือ การใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามาประเมินสื่อ
และผูออกแบบสื่อประเมินเนื้อหาขอมูลบนจอภาพและการใชงาน 

  3.10.2 การตรวจสอบจากตัวแทน คือ การใหตัวแทนผูเรียนทดลองใชและ
ใหขอมูลยอนกลับดานคุณภาพ 

  3.10.3 การทดสอบประสิทธิภาพ คือ การนําสื่อไปทดลองใชกับผูเรียนใน
สถานการณทั่วไป การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนงานที่ตองใชความละเอียด 
รอบคอบ และการวางแผนท่ีดี เพราะหากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไมไดรับการประเมิน 
นับเปนสิ่งที่เปนอันตรายอยางยิ่งทั้งตอผูเรียนและตอสื่อ ดังน้ันการประเมินแบงออกไดเปน 5 ระยะ 
และแตระยะมีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังน้ี 

3.10.3.1 การปรับปรุงคุณภาพเบื้องตน (quality review phrase) ตองพิจารณา
หัวขอหลัก 7 ประการ คือ 
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ประการที่ 1 ภาษาและไวยากรณตองมีมาตรฐานจริงจึงจําเปนตองตรวจสอบประเมินใหมี
คุณภาพทั้งในเร่ืองการอาน ความขัดแยงทางวัฒนธรรม ศัพทเฉพาะการสะกดคํา ไวยากรณ
เคร่ืองหมายวรรคตอน และการกําหนดพ้ืนที่วางบนหนาจอ เปนตน 

ประการท่ี 2 การนําเสนอบนจอภาพ เปนการดูความสวยงามในการนําเสนอคุณภาพของ
ขอมูลและหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวโยงสัมพันธกัน จึงตองตรวจสอบประเมินสิ่งท่ีแสดงบนจอภาพแบบ
ในการนําเสนอคุณภาพของขอความ ตัวปอนขอมูล การสรุปบนจอภาพ เปนตน 

ประการที่ 3 คําถามและเมนูเปนสวนสําคัญที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและตรวจสอบ
ตนเองได ขอคําถามตองมีคุณภาพและตําแหนงการปอนขอมูลจากผูเรียนตองอยูในท่ีที่เหมาะสมจึง
ตองพิจารณาประเมินในเร่ืองเมนู คําถาม วิธีการตอบคําถาม รูปแบบขอมูลยอนกลับ คุณภาพของ
ขอมูลยอนกลับ 

ประการที่ 4 วิธีสอนเปนสวนหน่ึงที่นําเสนอเน้ือหาและกลวิธีในการเสนอความรูใหผูเรียน
ซึ่งตองพิจารณาประเมินในเร่ืองความเหมาะสมท่ีจะใชสื่อคอมพิวเตอรเนื้อหาน้ันๆ ปริมาณขอมูลที่
จะใหผูเรียนไดเรียนรู การเลือกใชรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเหมาะกับเน้ือหาและ
กลุมเปาหมายหรือไม การควบคุมโดยผูเรียน การจูงใจ การปฏิสัมพันธ ภาพเคลื่อนไหวและกราฟก 

ประการที่ 5 ภารกิจที่ไมปรากฏอยูในบทเรียน เปนสวนที่ไมสามารถมองเห็นไดบนจอภาพ
ของบทเรียน เชน การไดมาและการนําเสนอขอมูล สิ่งท่ีเกิดข้ึนขณะศึกษาบทเรียน การทดสอบ
อยางพอเพียง เปนตน นอกจากน้ี จําเปนท่ีตองประเมินในเร่ืองการบันทึกขอมูลความปลอดภัยการ
ใชงาน ไดงายปริมาณขอมูลมากเกินไป และการเร่ิมตนใหม ในขณะท่ียุติบทเรียนกลางคัน 

ประการท่ี 6 เนื้อหาวิชาผูประเมินตองมีความรูในเน้ือหาวิชา ถาไมมีความรูตองมีผูชวยที่มี
ความรูในเน้ือหาวิชาและตองมีผูชวยตรวจสอบประเมินเนื้อหา เพื่อลดอคติและความลําเอียง โดย
พิจารณาประเมินในเร่ืองเปาหมายและวัตถุประสงค ขอมูลในบทเรียนการเนนเน้ือหาองคประกอบ
หรือโครงสรางของวิชา 

ประการท่ี 7 เอกสารประกอบ ตองประเมินโดยผูออกแบบและผูเชี่ยวชาญเน้ือหาวิชาโดย
พิจารณาในเร่ืองคูมือการใชโปรแกรม คูมือการใชบทเรียน คู มือเนื้อหาบทเรียนสื่อเสริม และ
ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของการปรับปรุงคุณภาพในระยะนี้สําคัญที่สุด เพราะเปนการแกไขปรับปรุง
รายละเอียดในบทเรียนใหเหมาะสมเปนเบ้ืองตนกอน เมื่อไดพัฒนาดีแลว จึงดําเนินการประเมินใน
ระยะตอไป 

   3.10.3.2 การทดสอบนํารอง (pilot testing) เปนการทดสอบบทเรียน โดย
ใชตัวแทนประชากรกลุมเปาหมายในสถานการณจริง เพื่อใหไดขอมูลการประเมินท่ีดี ตองพิจารณา
ใน 6 ประการที่สําคัญ คือ 
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 ประการที่ 1 การหาผูชวยเหลือ หมายถึง ผูเรียนท่ีจะมาชวยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน โดยเลือกหามาอยางนอย 3 คน คือ คนเกง คนปานกลาง และคนออน ซึ่งนอกจากผลการ
ใชแลว การสังเกตผูเรียนแตละคนจะไดประโยชนมากท่ีสุด 

 ประการที่ 2 การอธิบายกอนทดลองใชควรอธิบายใหผูเรียนทราบวาเปนการทดลองใหใช
บทเรียนเชนเดียวกับการเรียนจริง การจัดทําเอกสารประกอบเพ่ือบันทึกขอเสนอแนะจากผูเรียนเปน
สิ่งท่ีควรทํา และบอกผูเรียนใหทราบวาผูประเมินจะสังเกตผูเรียนตลอดเวลา สิ่งท่ีสําคัญ คือ การ
กระตุนใหผูเรียนวิพากษวิจารณวิจารณบทเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

 ประการที่ 3 การกําหนดความรูเติม ตองมีการตรวจสอบความรูของผูเรียน เพื่อใหการ
เชื่อมโยงความรูกับผูเรียนเปนไปไดดีที่สุด 

 ประการที่ 4 การสังเกต เปนการสังเกตผูเรียนโดยอยูภายนอก ไมเขาไปยุงเก่ียวดวยพรอม
กับบันทึกพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเรียน 

 ประการที่ 5 การสัมภาษณหลังจบบทเรียน เมื่อผูเรียนศึกษาบทเรียนจนจบแลว ควรทําการ
สัมภาษณและอภิปราย ขอวิจารณ ขอเสนอแนะ หรือสิ่งท่ีผูเรียนไมชอบ โดยผูประเมินตองบันทึก
ไว 
 ประการที่ 6 การประเมินการเรียนรูของผูเรียน เมื่อไดรวบรวมขอมูลจากผูเรียนแตละคน
แลว ควรตัดสินใจวาจะแกไขปรับปรุงบทเรียนหรือไม ถาไมแนใจควรหาผูเรียนเพิ่มอีก 2-3 คน เพ่ือ
ตรวจสอบผลอีกครั้งกอนการตัดสินใจปรับปรุงบทเรียน 

 3.10.3.3 การนําไปใชเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์และเจตคติ (assessment 

of achievement and attitude) เปนขั้นตอนสําคัญในการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดย
มีสิ่งท่ีควรคํานึงถึง คือ การใชบทเรียนในสถานการณจริงและมีผูเรียนจํานวนมากเพียงพอที่จะ
ไดรับขอมูลการประเมินที่แทจริง ซึ่งจะประสบผลสัมฤทธิ์จากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
และการประเมินเจตคติ โดยดูวาผูเรียนมีความรูสึกอยางไรกับการใชบทเรียน ทั้งความรูทางดานการ
บวกและดานลบ เพื่อประกอบการตัดสินใจปรับปรุงแกไขบทเรียนตอไป 

             3.10.3.4 อุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับการประเมิน (computer tool for 

evaluation) ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอาจมีชุดขอมูล ซึ่งจะชวยใหมีการประเมินผลไดเอง 
ซึ่งผูสรางบทเรียนไดออกแบบใหเก็บขอมูลจากผูเรียนไวอยางละเอียด ทําใหไดขอมูลอยางเพียงพอ 
โดยอาจลดความจําเปนในการประเมิน โดยการทดสอบนํารองลงไดบาง การออกแบบใหบทเรียน
รวบรวมขอมูลโดยอัตโนมัติ อาจทดสอบโปรแกรม โดยไมตองมีผูเรียนจริงก็ได แตจะไมไดผลดี
เทากับการมีผูเรียนจริงและไมสามารถทดแทนกันได อยางไรก็ตาม การใชอุปกรณคอมพิวเตอร
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สําหรับการประเมินนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของระบบท่ีไดออกแบบไว ระบบท่ีนํามาใชและเปน
ประโยชนก็คือการใช computer spreadsheet program และ statistical analysis program เปนตน 

            3.10.3.5 การประเมินผลระยะสุดทาย (revision and subsequent evaluation) 
เปนการตรวจสอบประเมินผลขั้นสุดทายกอนนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชจริง ถาการ
ประเมินในขั้นตนๆ ผานไปดวยดี ปญหาใหมๆก็ไมเกิดข้ึน ถามีเฉพาะเร่ืองเล็กนอย เชน การสะกด
คํา ก็ไมจําเปนตองมีการประเมินในข้ันน้ี  แตถาเกิดปญหาเร่ืองการมีขอบกพรอง (bugs) ในการ
ควบคุมบทเรียน (user control) หรือในชุดขอมูลก็ควรมีการประเมินผลขั้นสุดทายใหม ซึ่งอาจจะ
เร่ิมต้ังแตการทดสอบนํารอง และการนําไปใชจริง เพื่อปรับปรุงแกไขจุดตางๆ ใหไดบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่มีคุณภาพ 

 Winser และ Cheung (1996: 87-93) ไดเสนอเกณฑในการประเมินบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก  มีการรับรูจุดประสงคในการใชภาษาใน
วัฒนธรรม มีความชัดเจนของวัตถุประสงคในการเรียนรู มีรูปแบบของบริบททางภาษาท่ีผูเรียนใช 
มีความสามารถในการเช่ือมโยงเนื้อหากับลักษณะของภาษา  มีการจัดการกับเนื้อหาและตัวภาษา
อยางมีระบบ มีการรับรูโครงสรางของภาษาและลักษณะทางภาษาที่เกี่ยวของ มีรูปแบบลักษณะทาง
ภาษาโดยเฉพาะ มีการใชกิจกรรมปฏิสัมพันธโดยยึดหลักของการสื่อความหมาย  และ มีการใหผล
ยอนกลับ 

 จากการศึกษาเกณฑการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาของ Winser และ
Cheung (1996: 87-93) และสุภาณี วรรณาการ (2542: 12-14) ผูวิจัยสามารถสรุปแนวการประเมิน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา โดยแบงออกเปน 6 ดาน ไดแก 
 ดานท่ี 1 จุดประสงคและเน้ือหา (purpose and content) เปนสวนท่ีสําคัญของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ถาผูสรางโปรแกรมกําหนดข้ึนไมชัดเจน คลุมเครืออาจจะทําใหผูเรียนเกิด
ความสับสน ดังน้ัน การประเมินในดานจุดประสงคและเน้ือหาครูจะตองต้ังคําถามตอไปน้ี 

   1. มีวัตถุประสงคของกิจกรรมการเรียนรู 
   2. ระบุวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนรับทราบ 

   3. เน้ือหาสนับสนุนวัตถุประสงคการเรียนรูที่ไดระบุไว 
   4. นําเสนอกิจกรรมการเรียนรูในบริบทของสังคมที่เหมาะสม 
 

 ดานที่ 2โครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (structure) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่ประเมิน มีลักษณะดังตอไปน้ีหรือไม 
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   1. ชวยใหผูเรียนพัฒนาโครงสรางความคิดเห็นอยางมีความหมาย 

   2. ผสมผสานความรูใหมเขากับความรูเดิม 

   3. ชวยใหผูเรียนจํา ระลึกถึงการเรียนรูใหมและใหแนวทางการเรียนรูแกผูเรียน 

   4. งายตอการทําความเขาใจ 
 

  ดานท่ี 3 การควบคุมการเรียนของผูเรียน (learner control) บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนท่ีผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนดวยตัวเอง จะชวยใหเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้นหรืออาจจะเกิดการ
เรียนรูไดนอยลง ซึ่งอาจจะเกิดกับผูเรียนที่ไมมีความรูทางคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ ดังน้ัน 
ครูผูสอนที่จะประเมินลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในดานการควบคุมการเรียนของ
ผูเรียนตองคํานึงถึงประเด็นดังนี้ 

1. ความเหมาะสมจะใหผูเรียนเปนผูควบคุมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวย
ตัวเอง 

2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตัวเอง 

3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหผูเรียนเลือกระดับความยากงายของกิจกรรม 
 

 ดานท่ี 4  การนําทาง (navigator) การมีเคร่ืองมือนําทางในบทเรียนจะทําใหผูเรียน
ทราบวาตนกําลังอยูในข้ันตอนใดของบทเรียน ทําใหผูเรียนตัดสินใจไดวาจะกาวสูขั้นตอนตอไป
หรือยอนกลับไปขั้นตอนเดิม โดยคํานึงถึงสิ่งเหลาน้ี คือ ชนิดของเคร่ืองมือในการนําทางใน
บทเรียน และ วิธีที่ผูเรียนทราบตําแหนงที่ตนเองอยู  
 ดานท่ี 5 รูปแบบการนําเสนอ (presentation style) นักออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนตางมีความเห็นสอดคลองกันวาการนําเสนอเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งของการสอน                      
ในบทเรียนสื่อประสมจะมีการนําเสนอดวยขอความ  รูปภาพ  (กราฟกหรือภาพน่ิง ) เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน โดยเสียงจะชวยนําความสนใจไปสูสวนท่ีสําคัญที่สุดของจอภาพ             
และสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียน 

 ดานท่ี 6 การใหขอมูลยอนกลับ (feedback) ผูวิจัยออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนและนักการศึกษาเช่ือวาการใหขอมูลยอนกลับเปนองคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่งในการ
สอน สิ่งท่ีควรทําความเขาใจเกี่ยวกับการใหขอมูลยอนกลับมีอยู 3 ประการ คือ 

ประการท่ี 1 บทบาท (role) ขอมูลยอนกลับมีบทบาท 2 ประการ คือ เปนการ
เสรมิแรง (reinforcement) และเปนการใหขอมูลแกผูเรียนไดทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ซึ่งใน
การเรียนภาษาจะชวยใหผูเรียนแกไขขอผิดพลาดได 
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ประการที่ 2 เวลา (timing) มีวิธีการให 2 แบบ คือการใหแบบทันทีควรใชกับเร่ือง
ที่ผูเรียนรูสึกวามีความม่ันใจและทําไดถูกตอง กับการใหขอมูลยอนกลับในภายหลังเหมาะสําหรับ
งานที่ตองใชความคิดในระดับสูงและระดับความยากมากข้ึน 

ประการท่ี 3 ประเภท (type) การใหขอมูลยอนกลับในบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนสามารถใชไดทั้งขอความ ภาพและเสียงประกอบกัน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดเขาใจมากยิ่งขึ้น  
 กลาวโดยสรุปไดวา การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสิ่งท่ีจําเปนสําคัญมาก 
ซึ่งผูประเมินตองมีการศึกษาขอมูล มีการวางแผน และดําเนินตามข้ันตอนเปนอยางดี เพื่อให
บทเรียนนั้นๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดกอนนําไปใชและเผยแพรตอไป นอกจากน้ี
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนทั้งผูสอนและผูเรียนคือชวยประหยัดเวลาในการสอน 
ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดขึ้นจากภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ เสียงตางๆ และชวยเพิ่มความ
นาสนใจของบทเรียนตอผูเรียนอีกดวย ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กับการสอนเขียน เพราะการสอนเขียนเปนทักษะท่ียากและซับซอน 
 

4. การพัฒนาสื่อการสอนภาษาตางประเทศ 
 

4.1 กรอบการพัฒนาสื่อการสอนภาษาตางประเทศ 

 สื่อการเรียนการสอนเปนองคประกอบท่ีสําคัญหน่ึง ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  

Tomlinson (1998: 96 – 99) เสนอการสรางและพัฒนาแบบฝกโดยดําเนินการไดดังตอไปน้ี 
คือ อันดับแรก ระบุความตองการของผูเรียน (identification) กําหนดขอบเขตของความตองการ 
หรือปญหา (exploration) ในรูปของประเภท ของภาษา ความหมาย หนาท่ีที่ของภาษาทักษะที่ใช 
ฯลฯ นอกจากน้ียังตระหนักถึงแนวทางในการสรางสื่อ (contextualrealization) ในการวางแผนทํา
สื่อใหมๆที่ตรงกับรูปแบบแนวคิดมีเนื้อหาท่ีเหมาะสม ตระหนักถึงเนื้อหาที่จะใชในการเรียนการ
สอน (pedagogical realization) โดย เลือกแบบฝกหัดหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการ
เรียนการสอน รูปแบบของสื่อ (physical production) โดยพิจารณาดูรูปแบบใหมีความเหมาะสม 
เชน ประเภท ขนาด ความยาวของเทป ฯลฯ ในการใชสื่อ (use) ครูแนะนําวิธีการใชสื่อใหกับนัก 
เรียนตามแบบฝกหรือใบงาน เพื่อมอบหมายใหนักเรียนกลับไปทําท่ีบานและตรวจสอบในชั่วโมง
ถัดไป อันดับสุดทายคือการประเมินสื่อ (evaluation) โดยการใหคําแนะนําและแกปญหาความยาก
ของสื่อกับตัวนักเรียน  
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4.2 การพัฒนาหนวยการสรางสื่อการสอนภาษาตางประเทศ 

 ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ผูสอนควรคํานึงถึงองคประกอบของสื่อการเรียนการ
สอนซึ่ง Shaveson และ Stern (1981) ไดกลาวแนะนําถึงองคประกอบของสื่อการเรียนการสอน  
ดังน้ี1.เนื้อหา (content) หมายถึง เนื้อหาวิชาท่ีตองสอน 2.สื่อ (materials) หมายถึง สิ่งท่ีผูเรียนไดดู
ไดสังเกตหรือไดลงมือปฏิบัติ 3.กิจกรรม (activities) หมายถึง สิ่งที่ครูและนักเรียนกระทํารวมกันใน
ชั้นเรียน 4.วัตถุประสงค (goals) เปาหมายท่ีครูกําหนดไวสําหรับการทําภาระงานน้ันๆ 5.นักเรียน 
(students) หมายถึง การใหความสําคัญกับความสามารถ ความตองการและความสนใจของผูเรียน  
และ 6.กลุมทางสังคม (social community) หมายถึง เปนการทํางานรวมกันทั้งช้ันเรียนหรือเปนกลุม 

 สวน Hutchinson และ Waters (1999: 108-109) ไดกลาวถึงองคประกอบของสื่อการเรียน
การสอนดังน้ี 

 1. ขอมูลทางภาษา (input) อาจอยูในรูปของขอความ (text) บทสนทนา วีดีทัศน แผนภูมิ 
หรือขอมูลใดๆที่ใชในการสื่อสาร ขอมูลทางภาษาแตละชนิดจะข้ึนอยูกับความตองการที่ไดจากผล
การวิเคราะหความตองการของผูเรียน 

 2. การเนนเนื้อหา (content focus) เปนการสื่อที่บงบอกถึงความหมายและความรูสึกที่มีตอ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจอยูในรูปที่เปนลายลักษณอักษร (linguistic content) หมายถึงเน้ือหาท่ีเปนขอความ
และไมเปนลายลักษณอักษร (non-linguistic content) คือเน้ือหาท่ีเปนรูปภาพ 

 3. การเนนภาษา (language focus) มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนใชภาษา (use) ในการจัด
กิจกรรมการเนนภาษา ควรสงเสริมผูเรียนไดฝกการใชภาษาแบบสวยยอย แลวนํามาประกอบเขา
ดวยกัน 

 4. ภาระงาน (tasks) เปนจุดมุงหมายสุดทายในการสงเสริมใหผูเรียนรูจักการใชภาษา ภาระ
งานควรเนนการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (communicative task) ที่สัมพันธกับการเนนเน้ือหาและการ
เนนภาษาเพื่อใหผูเรียนสามารถผลิตภาษาเปาหมายได 
 จากขอความขางตน สรุปไดวาสื่อการเรียนการสอนเปนองคประกอบสําคัญในการจัดการ
เรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนท่ีดี ควรจะประกอบไปดวย ขอมูลทางภาษา เน้ือหาที่
ตองการเนน เนื้อหาภาษา และภาระงาน ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรูของผูเรียน 
 

4.3 แนวทางการวางแผนและขั้นตอนการพัฒนาสื่อการสอนภาษาตางประเทศ 
 หลังจากการศึกษาองคประกอบของส่ือการเรียนการสอนแลว การวางแผนในการสรางสื่อ
การสอนก็เปนสวนสําคัญหนึ่งที่ทําใหสื่อการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว
หรือไม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



80 
 

 เสง่ียม โตรัตน (2538: 54-55) ไดเสนอขั้นตอนในการวางแผนการสรางหนวยการสอน
ภาษาอังกฤษไว 8 ขั้นตอน ดังน้ี 

 ขั้นที่ 1 เลือกเร่ือง เชน finding accommodation 

 ขั้นที่ 2 รวบรวมขอมูล เชน reading passages, newspaper, advertisements 

 ขั้นที่ 3 ตัดสินใจวาผูเรียนตองทําอะไรที่สอดคลองกับตัวขอความ เชน read newspaper “To 

Let” advertisement 

 ขั้นที่ 4 สรางแนวการสอนหรือกิจกรรม เชน information gap, role play 

 ขั้นที่ 5 วิเคราะหขอความและกิจกรรมและตัดสินใจวาจะสอนองคประกอบภาษาอะไร เชน 
adjectives, cohesion 

 ขั้นที่ 6 สรางกิจกรรมที่เปนองคประกอบภาษาน้ัน เชน cloze passages, sentence 

sequencing exercise 

 ขั้นท่ี 7 สรางกิจกรรมท่ีเปนทักษะหรือกลยุทธในการเรียน เชน discuss your answer with 

the rest of the class 

 ขั้นท่ี 8 นําภาษาท่ีศึกษาในหองเรียนไปใชกับชีวิตจริง เชน think about the place you 

would like to rent. 

 กลาวโดยสรุป การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนควรพิจารณาสิ่งท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการ
พัฒนาในทักษะท่ีตองการ ในการเลือกเน้ือหามาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนน้ันควรเลือกให
เหมาะสมกับจุดประสงคของหลักสูตร ระดับความสามารถ และความตองการของผูเรียน 
 

4.4 ลักษณะของภาระงานท่ีใชในการพัฒนาสื่อการสอนภาษาตางประเทศ  

ลักษณะของภาระงานท่ีใชในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ไดมีนักการศึกษาไดศึกษา
ความหมายและใหคําแนะนําไวดังนี้ 
 เริงชัย จงพิพัฒนสุข (2542: 12-14) การทํางานศึกษาคนควาอยางเปนระบบตามพื้นฐานชีวิต
จริง (grounded in real-world contexts) ที่นํามาใชเปนกิจกรรมการเรียนการสอน เรียกวางานภารกิจ 
(performance task) ซึ่งหมายถึง “การทํางานหรือแสดงบทบาทอยางสรางสรรคตามหนาท่ีหรือคําสั่ง 
ขอตกลงหรือตามสภาพบังคับของเหตุการณแวดลอม” ดังกิจกรรมตอไปนี้ คือ การซักถาม (quiz) 
โดยใหชวยกันตอบ อาจซักถามเปนกลุมหรือในช้ันเรียนเก่ียวกับเร่ืองท่ีเรียนหรือกิจกรรมที่ปฏิบัต ิ 

การอภิปราย (discussion) หัวขอที่อภิปรายอาจเปนขอความหรือเปนคําถามก็ไดอาจอภิปรายปาก
เปลาในกลุม ในช้ันเรียนและอาจใหทุกคนเขียนสรุปผลการอภิปราย  การแสดงความคิดเห็น 
(comment) คือการตั้งขอสังเกต หรือใหขอสรุปตามความคิดเห็นหรือตามเหตุผลแตละบุคคล  อาจ
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แสดงความเห็นโดยพูดหรือเขียน และการคนหา (search) คือการศึกษาคนควาหาขอเท็จจริง ขอมูล
สารสนเทศ เปนตน อาจจะทําโดยการรวบรวม สังเกต ปฏิบัต ิทดลอง ตรวจสอบและฝกฝน 

 ในการปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาระงานในช้ันเรียนของนักเรียนน้ัน ครูมีหนาท่ีชี้แนะ
กิจกรรม หรือสถานการณ หรือหัวขอเร่ืองในการศึกษาคนควาใหเปนไปตามหลักสูตรหรือ
สอดคลองกับหลักสูตร โดยเสนอใหเลือกหรือใหนักเรียนกําหนดขึ้นเองโดยไดรับการขัดเกลาจาก
ผูสอนกอนเพื่อไมใหหางไกลหลักสูตรเกินไป 

 นอกจากน้ี Nunan (1995: 10) ไดใหความหมายเกี่ยวกับภาระงานวา ภาระงานเพ่ือการ
สื่อสารจึงเปนภาระงานในหองเรียนที่ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจภาษา ปฏิบัติการได ผลิตภาษา
หรือมีปฏิสัมพันธในการใชภาษาไดตามเปาหมายโดยเนนที่ความหมายมากกวารูปแบบภาษางาน
ทุกชิ้นตองมีความสมบูรณและสามารถสื่อสาร ไดตามท่ีตองการ ดังภาพท่ีแสดงองคประกอบของ
ภาระงานตอไปน้ี 

 

           วัตถปุระสงค (goal)       บทบาทของครู (teacher’s role) 

 

   ขอมูลทางภาษา (input)       บทบาทของผูเรียน (student’s role) 
 

       กิจกรรม (activities)       สถานการณ (setting)  

 

แผนภาพที่ 4: องคประกอบของภาระงาน 

ที่มา: David Nunan, Designing Tasks for the Communicative Classroom 

(Cambridge:Cambridge University Press, 1995), 10. 

 

4.5 การประเมินสื่อการสอนภาษาตางประเทศ 
 การวัดและการประเมินผลเปนสวนสําคัญอีกสวนหน่ึงในองคประกอบของการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือใชในการวัดผลการพัฒนาของผูเรียน มีนักการศึกษาหลายทานไดอธิบายถึงการวัด
และการประเมินผลทางภาษา ไวดังนี้ 
 เริงชัย จงพิพัฒนสุข (2542: 14-15) ไดอธิบายถึงการวัดและการประเมินผลทางภาษาโดย
แบงออกเปน 2 รูปแบบดังนี้ คือ 

 

 

 

ภาระงาน (Task)  
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 1. แบบประเมิน (assessment) แบบประเมินที่นิยมใชในปจจุบันมีลักษณะดังนี้ 
 1.1 การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) ผูสอนสังเกต การ
ทํางานของผูเรียนแตละงานหรือแตละโครงการ ตั้งแตตนจนเสร็จสิ้น และใหคะแนนการทํางานแต
ละขั้นตอนในขณะที่ปฏิบัติจริง 

 1.2 การประเมินจากแฟมสะสมผลงาน (portfolio assessment) คือ การให
คะแนนจากผลงานในแฟมและยังอาจใหคะแนนจากการสังเกต พิจารณาการทํางานเชนเดียวกับการ
ประเมินตามสภาพจริงได 
 1.3 การประเมินจากนิทรรศการ (exhibition assessment) คือ การท่ีนักเรียน
รวบรวมผลงานจากการทํางานท้ังหมดมาจัดแสดงใหปรากฏรวมกัน โดยการจัดเสริมแตงใชปาย
นิเทศบรรยายซึ่งผูสอนเปนผูกําหนดเกณฑการใหคะแนนตามท่ีเห็นสมควร 

 1.4 การประเมินจากการสังเกตพิจารณาจากครู (observation assessment) คือ
การสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม พัฒนาการและความประพฤติของ
ผูเรียนตลอดเวลาเรียนผูสอนกําหนดเกณฑการใหคะแนนตามท่ีเห็นสมควร 

 1.5 การประเมินตนเอง (self assessment) 
 1.6 การประเมินจากกลุมเพื่อน (peer assessment) 
   2. แบบทดสอบ (test) แบบทดสอบมักใชวัดการเรียนรูควบคูกับการวัดการประเมินโดย
แยกเปนประเภทใหญๆได 2 ประเภท คือ 

 2.1 ประเภทบังคับตอบ (forced-choice items) เปนประเภทคําถามท่ีมีคําตอบ
ใหเลือกซึ่งสามารถแบงออกเปน 4 ประเภทดวยกันคือ แบบเลือกตอบ (multiple choice item) 
ประกอบดวยคําถามกับตัวเลือก (3 4 5 หรือมากกวา) แบบถูกผิด (true-false item) มีขอความให
เลือกตอบ ถูก หรือ ผิด แบบเติมชองวาง (fill-in-the-blank item) ใหเติมคําหรือขอความสั้นๆ และ 

แบบจับคู (matching item) ประกอบดวยขอความ 2 คอลัมน ใหเลือกขอความทางขวาท่ีตรงกันหรือ
สัมพันธกับขอความทางซาย โดยใหขอความทางขวามีจํานวนมากกวาขอความทางซาย 

 2.2 ประเภทแบบตอบเสรี (free-response) เปนคําถามใหหาคําตอบดวยตนเอง 
บางคร้ัง เรียกวา แบบเรียงความ (essay) 

นอกจากน้ี Tomlinson (1998: 228-238) ไดแบงการประเมินแบบฝกไว 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
คือ ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายละเอียดของแบบฝก (description of the task) ทั้งทางดานเนื้อหา  เชน 
ขั้นตอนการทําภาระงาน ภาษาท่ีนักเรียนตองใชและทางดานจุดประสงคการเรียนรู ขั้นตอนท่ี  2 วาง
แผนการประเมินแบบฝก (planning the evaluation) ทําโดยวางกรอบการ ประเมินท้ังดานแนวการ
สอน จุดประสงค เปาหมาย ขอบขาย ผูประเมิน เวลา ประเภทของขอมูลที่ใชประเมิน  ขั้นตอนท่ี 3 
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ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล (collecting information)โดยใชเคร่ืองมือ ตัวอยางเชน แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ แบบสังเกต และแบบทดสอบ  ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูล (analysis of the 

information collected) เพื่อตรวจสอบวาแบบ ฝกที่สรางข้ึนเปนไปตามจุดประสงคที่วางไวหรือไม
และเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแบบฝก และ ขั้นตอนสุดทาย  คือ ขั้นเสนอแนะ 
(conclusions and recommendation) สรุปผลจากขอมูลท่ีได วิเคราะหวาแบบฝกที่สรางข้ึนวา 
นักเรียนเรียนรูไดดีมากนอยแคไหน และไดจัดทําขอเสนอแนะเพ่ือการสอนคร้ังตอไป 

 จากขอความขางตน สรุปไดวาในการประเมินผลการเรียนนั้น ผูสอนควรใชแบบประเมิน
และแบบทดสอบควบคูกันไป โดยกําหนดนํ้าหนักคะแนนตามความเห็นชอบของผูสอน และยังตอง
กําหนดรูปแบบการประเมินใหตรงตามจุดประสงคที่วางไวอีกดวย 

 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดแบงหัวของานวิจัย
ออกเปน 4 ดาน ไดแก งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียน งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเขียนอนุเฉท 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษากับการเขียนและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาสื่อดานการเขียน 
 

5.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเขียน 
 จากการศึกษาคนควางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การเขียนนอยกวาดานทักษะการอาน การฟง และการพูด เนื่องจากทักษะการเขียนเปนทักษะท่ียาก
และซับซอนทําใหมีผูวิจัย ทําวิจัยดานนี้นอยมาก ผูวิจัยจึงรวบรวมผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ
ที่เกี่ยวของกับการเขียน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 ฐิติรัตน สุวรรณสม (2544) ไดทําการวิจัย เร่ือง การศึกษาการใชกลวิธีการปรับโครงสราง
ภาษาในการเขียนภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษของนิสิต
วิชาเอกภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อ 1.ศึกษาการ
ใชกลวิธีการปรับโครงสรางภาษาในการเขียนความเรียง 3 รูปแบบไดแก การเขียนแบบเลาเร่ือง 
แบบบรรยาย และแบบใหเหตุผลของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
นเรศวร ซึ่งประกอบดวยกลวิธี 4 ประเภท คือ กลวิธีทางความคิด กลวิธีทางคําศัพท กลวิธีทางลีลา
ภาษาและกลวิธีทางโครงสราง 2.ศึกษาความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษของนิสิต
วิชาเอกภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีในการเขียนความเรียง 3 รูปแบบ 3.เปรียบเทียบการใชกลวิธี
การปรับโครงสรางภาษาในการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ  3 รูปแบบของนิสิตวิชาเอก
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ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี และ 4. เปรียบเทียบการใชกลวิธีการปรับโครงสรางภาษาในการเขียน
ความเรียงของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี กลุมท่ีมีความสามารถในการเขียนความ
เรียงภาษาอังกฤษสูงและตํ่าในการเขียนความเรียงแตละรูปแบบ ตัวอยางประชากร ไดมาจากการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง เปนนิสิตช้ันปที่ 4 วิชาเอกภาษาอังกฤษภาคปกติ ปการศึกษา 2544 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 73 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก 
หัวของานเขียน 3 รูปแบบ รายการกลวิธีการปรับโครงสรางภาษา และแบบสัมภาษณการใชกลวิธี
การปรับโครงสรางภาษาท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ผลวิจัยสรุปไดดังน้ี 1 นิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษระดับ
ปริญญาตรีใชกลวิธีการปรับโครงสรางภาษาเรียงตามลําดับความถี่จากมากไปหานอยดังน้ี คือ กลวิธี
ทางความคิด กลวิธีทางโครงสราง กลวิธีทางคําศัพท และกลวิธีทางลีลาภาษานิสิตใช กลวิธีการปรับ
โครงสรางภาษามากท่ีสุดในการเขียนแบบเลาเร่ืองรองลงมาคือแบบใหเหตุผล และแบบบรรยาย
ตามลําดับ 2. นิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีมีความสามารถในการเขียนความเรียง
โดยรวม 3 รูปแบบอยูในระดับปานกลาง และมีความสามารถในการเขียนความเรียงแบบบรรยายอยู
ในระดับผานเกณฑขั้นตํ่า 3.นิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีใชกลวิธีการปรับโครงสราง
ภาษาในการเขียนแบบเลาเร่ือง แบบบรรยาย และแบบใหเหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  4.นิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีกลุมท่ีมีความสามารถในการเขียน
ความเรียงภาษาอังกฤษสูงและต่ําใชกลวิธีทางความคิด กลวิธีทางลีลาภาษา กลวิธีทางคําศัพท และ
กลวิธีการปรับโครงสรางภาษาในการเขียนความเรียงแบบบรรยายแตกตางกันอยางนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 ถาวร ทิศทองคํา (2551) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาความสามารถทางการเขียนเรียงความ
ภาษาอังกฤษเพ่ือตอบคําถามความเรียงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่  4 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนการวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสามารถ
และปญหาทางการเขียนเรียงความ ภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถามความเรียงของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในดานการเสนอเน้ือหา
สาระ การใชภาษา รูปแบบการเขียน และสวนประกอบของการเขียน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสถาบันการศึกษาเอกชนจํานวน 226 คน 
ไดมาจากการสุมแบบแบงเปนพวกหรือเปนช้ันจากจํานวนประชากรท้ังหมด 544 คน เคร่ืองมือที่ใช
ในการรวบรวมขอมูลคือ 1.แบบตรวจสอบความเท่ียงตรงทางเน้ือหาของแบบทดสอบวัดความสาม
รถทางการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถามความเรียง 2.แบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถามความเรียง และ 3.เกณฑการประเมินผล
เรียงความเพ่ือตอบคําถามความเรียง ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 สาขาวิชา
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ภาษาอังกฤษ สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพ่ือตอบคําถาม
ความเรียงไดใน ระดับดี นอกจากน้ียังพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีปญหาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบ
คําถามความเรียงในดานการเสนอเน้ือหาสาระการใชภาษา รูปแบบการเขียนและสวนประกอบของ
การเขียนอยูในระดับต่ํา อยางไรก็ตาม พบวา มีขอบกพรอง ซึ่งเปนปญหาการเขียนเรียงความ
ภาษาอังกฤษเพ่ือตอบคําถามความเรียงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่  4 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เรียงตามลําดับความมากนอยคือ ดานรูปแบบการเขียน 
ดานการนําเสนอเนื้อหาสาระ ดานสวนประกอบของการเขียน และดานการใชภาษาปญหาดาน
รูปแบบการเขียน เรียงตามลําดับความมากนอย คือ การเขียนขาดการจัดยอหนาท่ีดี  เขียนโดยขาด
สวนนํา สวนเนื้อหา และสวนสรุป รวมท้ังไมมียอหนาท่ีแสดงถึงความคิดเห็นในเชิงโตแยง ปญหา
ดานการเสนอเน้ือหาสาระ เรียงตามลําดับความมากนอย คือ การนําเสนอเน้ือหาสาระ ยังขาดความ
คิดเห็นเชิงสรางสรรค ไมมีความคิดเห็นที่แปลกใหม ขาดเหตุผลสนับสนุนใจความหลัก ขาดความมี
เอกัตภาพ การเรียงเรียงเนื้อหาสาระและการเขียนยังไมมีความสอดคลองของเน้ือหา สาระของ
คําตอบกับคําถามความเรียงปญหาดานสวนประกอบของการเขียนเรียงความตามลําดับมากนอย คือ 
การเขียนขาด ความมีประสิทธิภาพ ความเปนไปในทางบวกของการเขียนโดยรวมความกระชับของ
คําตอบ ความสมบูรณของคําตอบ และการใชเคร่ืองหมายวรรคตอนตางๆ รวมถึงการใชตัวอักษร
พิมพใหญ ปญหาดานการใชภาษา คือ ความเปนแบบแผนของภาษาที่ใชการใชถอยคํา โครงสราง
ของประโยคตางๆ การสะกดคํา และการเรียงคําตามลําดับ 

 ไพโรจน เบ็ญนุย (2551) ไดศึกษาการวิจัย เร่ือง การแทรกแซงของภาษาท่ี 1 ในการเขียน
ของ นักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาชั้นปที่ 3 

วิชาโทภาษาอังกฤษ จํานวน 28 คน ที่ไดลงเรียนวิชาการเขียนพ้ืนฐาน ในเทอม 1 ปการศึกษา 2549 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการวิจัยพบวา มีระดับการแทรกแซงภาษาที่ 1 ในการเขียนภาษาอังกฤษ 3 

ระดับดวยกันคือ การแปลตรงตัวของภาษาไทยสูการเขียนภาษาอังกฤษ การยืมคําจากภาษาไทยมา
ใช เชน การเรียงลําดับคํา (word order) คํานาม (nouns) และขอตกลงระหวางประธานและกริยา 
(subject-verb agreement) ซึ่งท้ังหมดเปนการแทรกแซงโครงสรางทางไวยากรณของภาษาไทย 
นอกจากนี้ยังพบวา ระดับลีลาภาษาและความรูทางดานวัฒนธรรม ยังเปนสวนแทรกแซงในการ
เขียนอีกดวย 

อัจฉรา วงศโสธร และคณะ (2552) ไดศึกษา การวิจัยเพื่อหาวิธีการแกไขขอผิดในการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยท่ีเหมาะสมท่ีสุด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหวิธีการ
การตรวจแกงานเขียนภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมที่สุดและมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการปรับปรุงงาน
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เขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจแกงาน
เขียนภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา กลุมพลวิจัยไดมาโดยท่ีอาจารยผูสอนประจํากลุมอาสาสมัคร
เขารวมโครงการประกอบดวยนักศึกษาช้ันปที่ 1,2 และ 3 จากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน
จํานวน 8 กลุม รวม 177 คนแบงเปนกลุมเกง ปานกลาง และออน เคร่ืองมือวิจัยประกอบดวย
แบบสอบถามเกี่ยวกับกลวิธีนักศึกษาใชในการปรับปรุงงานเขียนภาษาอังกฤษภายหลังจากท่ีไดรับ
งานเขียนท่ีครูไดตรวจแกแลวและถามความคิดเห็นเก่ียวกับ วิธีแกงานแตละวิธีซึ่งมีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคาแบบลิเคอรทและแบบปลายเปด หัวขอที่ใหนักศึกษาเขียนกอนและหลัง
การตรวจงานแตละวิธีเพ่ือศึกษาพัฒนาการระยะสั้นและระยะยาว และเกณฑการใหคะแนนงาน
เขียนของ TOEFL (TWE) และ Cooper การวิเคราะหแบบสอบถามใชวิธารคํานวณหาคาความถี่และ
คารอยละ การวิเคราะหงานเขียนใชวิธีการคํานวณหาคามัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คาสัมประสิทธิ์การกระจาย และทดสอบคา t (t-test) สวนการวิเคราะหการสัมภาษณและสังเกต
พฤติกรรมใชการวิเคราะหหาแนวโนมและเขียนสรุป ผลการวิจัย สรุปไดดังตอไปนี้ 1. การวิเคราะห
แบบสอบถามพบวาในดานกลวิธีปรับปรุงงานเขียนเมื่อผานการตรวจแก โดยวิธีการตางๆผูเรียน
สวนใหญชอบวิธีการตรวจแกวิธีที่ 1 คือ ผูสอนขีดฆาและแกไขใหใหมและมีความคิดเห็นวามีการ
ตรวจแกงานเขียนท่ีดีที่สุดเปนวิธีที่ 4 คือ ผูสอนอธิบายท่ีผิดรายบุคคล 2.การวิเคราะหการสัมภาษณ
และการสังเกตพฤติกรรมในการเขียน พบวาวิธีการตรวจแกงานวิธีที่ 1 และวิธีที่ 4 ชวยใหผูเรียน
สามารถแกไขปรับปรุงงานเขียนไดดียิ่งขึ้น สวนวิธีการตรวจแกงานวิธีที่ 2 คือผูสอนขีดเสนใตที่ผิด
และนําสิ่งท่ีผูเรียนทําผิดรวมกันมาอธิบายในชั้นเรียนและวิธีการตรวจแกงานวิธีที่ 2 คือผูสอนใช
สัญลักษณกํากับท่ีผิดและใชคําอธิบายสัญลักษณและตัวอยางวิธีแกไขน้ัน พบวาผูเรียนสวนใหญยัง
มาสามารถเช่ือมโยงคําอธิบายของครู และไมเขาใจสัญลักษณที่ใชในการตรวจแกงานเขียนไดอยาง
ชัดเจนพียงพอ 3. การประเมินผลงานเขียนโดยใชเกณฑตรวจมาตรฐาน พบวาวิธีการตรวจแกงาน
วิธีที่ 1 และวิธีที่ 4 ชวยใหผูเรียนสามารถปรับปรุงงานเขียนท้ังระยะสั้นและระยะยาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สวนวิธีการตรวจแกวิธีที่ 4 ชวยใหผูเรียนทุกกลุมมีพัฒนาในการเขียนท้ังระยะ
สั้นและระยะยาวในทุกดาน 4.นักศึกษากลุมออนโดยเฉลี่ยมีพัฒนาสูงกวากลุมเกงและกลุมปาน
กลาง อีกทั้งมีการกระจายของคะแนนแตกตางกันมากท่ีสุด 
 Mourtaga (2010) ไดศึกษาการวิจัย เร่ือง เขียนภาษาอังกฤษแย : กรณีศึกษาของผูเรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ชาวปาเลสไตนใน มหาวิทยาลัยอิสลามกาซา กลุมตัวอยาง คือ 
ครูสอนภาษาอังกฤษ วุฒิปริญญาตรี ที่มีประสบการณในการสอน 7 - 15 ป ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย ทั้งหญิงและชาย จํานวน 30  คน ซึ่งสุมเลือกจากหลายโรงเรียนในเมืองกาซา 
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ทําการทดลองในชวงเปดภาคเรียนในป 2009/2010 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาสาเหตุที่ผูเรียน 
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ชาวปาเลสไตนออนทางการเขียน ขอสมมติฐานในการวิจัย คือ 
1.อาจารยที่สอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศชาวปาเลสไตนเขาใจผิดในข้ันตอนการเขียน             
2. นักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ชาวปาเลสไตนขาดความสามารถในการใช
ภาษาโดยเฉพาะขาดการฝกในทักษะการเขียน หลังจากที่เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามครู
และใชการแบบทดสอบไคสแควร  ผลการวิจัยพบวา  อาจารยที่สอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศกาซาเขาใจผิดถึงธรรมชาติของกระบวนการเขียน นักเรียนของพวกเขาไมฝกการ
เขียนภาษาอังกฤษมากพอในทายท่ีสุดบางขอเสนอแนะการสอนที่ระบุไวในการพัฒนางานเขียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศในกาซา เชน การใชเทคนิคการสอนนวัตกรรมในช้ันเรียนภายใน
วิธีการกระบวนการและการจัดการกับผูเรียนในแบบฉบับของมนุษย 

Hwang (1992: 3814A) ไดทําการศึกษาพัฒนาการทางความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเ รียนชาวเกาหลีระ ดับเกรด  9 ถึงระดับอุดมศึกษาปที่  3 ที่ ใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ โดยการวิเคราะหเรียงความของนักเรียนเกรด 9, 10, และ 11 และ เรียงความ            
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาช้ันปที่ 3 เพื่อศึกษาพัฒนาการของความสามารถทางการเขียน
โดยทั่วไปและรูปแบบของขอผิดพลาดทางโครงสราง (syntactic) และความหมาย (semantic)                
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนไดคะแนนรวมของเรียงความสูงข้ึนเม่ืออยูในระดับชั้นสูงข้ึน และ               
เมื่อไดรับการฝกฝนมากข้ึน และเม่ือความสามารถทางการเขียนของนักเรียนเพ่ิมข้ึน ความยาวของ                  
ที-ยูนิต (T-Unit) จะเพิ่มขึ้นดวย ในขณะที่อัตราของขอผิดพลาดทางไวยากรณและความหมายลดลง 
ขอผิดพลาดทางไวยากรณประเภทที่พบบอยที่สุดคือการใชนามวลี (noun phrase) เนื่องจากการละ
คํานําหนานาม (articles) รองลงมาคือ การใชกิริยาวลี (verb phrase) เน่ืองจากการใชกิริยาผิด 
ขอผิดพลาดทางไวยากรณประเภทท่ีพบบอยท่ีสุดในทุกระดับชั้นคือ ขอผิดพลาดท่ีเกิดจากการละ
เวน (omission) และการใชผิด (wrong usage) สวนขอผิดพลาดทางไวยากรณประเภทที่พบนอย
ที่สุด คือ ขอผิดพลาด ที่เกิดจากการเรียงความ (word order) และการเพ่ิมเขาไป (insertion) 
ตามลําดับ สวนขอผิดพลาดทางความหมายประเภทท่ีพบบอยท่ีสุดคือ ขอผิดพลาดทางคําศัพท 
( lexical)  เนื่องจากการเลือกใชคํ า ศัพทผิด  หรือการเลือกใชคํ า ศัพทรวมกัน  (collocation)                        
ผิด รองลงมาคือขอผิดพลาดในการนําเสนอความคิด (idea presentation) เน่ืองจากการนําเสนอ
ความคิดท่ีไมสมบูรณหรือไมชัดเจน ดังน้ันขอผิดพลาดทางความหมายท่ีเปนปญหาสําคัญที่สุด
สําหรับนักเรียนชาวเกาหลีคือการใชคําศัพทที่เหมาะสมท้ังในการเลือกใชคําศัพทคําเดียวโดดๆ       
และการเลือกใชคําศัพทรวมกัน 
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 Yang (1995: 1072) ไดทําการวิเคราะหขอบกพรองในการเขียนของนักศึกษาท่ี เรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง ในวิทยาลัยลอสแองเจลลีสฮารเบอร (Los Angeles Harbor College) 
โดยการเก็บขอมูลท่ีเปนงานเขียนของนักศึกษาจริงๆ จากน้ันนํามาวิเคราะหหาขอผิดพลาด ผลการ
วิเคราะหแสดงใหเห็นวา ขอบกพรองในการเขียนที่นักศึกษามีปญหามาดที่สุดคือขอบกพรองดาน
ไวยากรณ รองลงมาไดแก ขอบกพรองดานสะกดคํา เคร่ืองหมายวรรคตอน และคําศัพท ตามลําดับ 
และแยง (Yang) ยังสรุปวา ขอบกพรองเปนเสมือนขอมูลยอนกลับ (feedback) แกทั้งผูเรียนและ
ผูสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง การวิเคราะหขอบกพรองในการเขียนชวยใหผูสอนเขาใจปญหา
ของผูเรียนดียิ่งขึ้น ชวยใหผูสอนประเมินผลลัพธจากการสอนของตนตลอดจนออกแบบสื่อการ
เรียนการสอนและวิธีการสอนตางๆ ใหเหมาะสมกับชั้นเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง 

 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการเขียนภาษาอังกฤษ                 
ผูวิจัย พบวา งานวิจัยไดศึกษาความสามารถทางการเขียนแบบทั่วไป ความสามารถทางการเขียน
เรียงความ และขอผิดพลาดที่พบในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยงานวิจัยของ ฐิติรัตน สุวรรณสม 
(2544) ถาวร ทิศทองคํา (2551) และ Hwang (1992: 3814A) เปนการศึกษาความสามารถทาง                
การเขียนภาษาอังกฤษแบบท่ัวไปและการเขียนแบบเรียงความ ซึ่งผลการวิจัยพบวา ความสามารถ
ทางการเขียนภาษาอังกฤษ อยูในเกณฑที่สามารถพัฒนาได หากมีการฝกฝน สวนในการเขียน
เรียงความนั้น พบวาผูเรียน ยังขาดทักษะทางกระบวนการคิด  การจัดลําดับความคิด ขาดทักษะ              
การเขียน รูปแบบการเขียนในระดับประโยคและระดับยอหนาอีกดวย นอกจากน้ียังพบวา                      
มีขอผิดพลาดทางการใชโครงสรางไวยากรณอีกมาก ในขณะท่ีงานวิจัยของ ไพโรจน เบ็ญนุย 
(2551) อัจฉรา วงศโสธรและคณะ (2552) Mourtaga ( 2010 ) และ Yang (1995: 1072) เปน
การศึกษาของขอผิดพลาดและการแทรกแซงในทักษะการเขียน ผลการวิจัย พบวา มีขอผิดพลาดทาง
ไวยากรณในรูปแบบการเขียน รวมไปถึงการสะกดคําและการใชเคร่ืองหมายวรรคตอน การเขา
แทรกแซงของภาษาแม การขาดความรูและความเชี่ยวชาญของครูผูสอน ซึ่งปญหาและขอผิดพลาด
เหลาน้ีเปนตัวชวยทําใหผูวิจัย ไดรูปญหาของผูเรียนไดดียิ่งข้ึนวา ผูเรียนมีปญหาดานใดบางเพ่ือที่
ผูวิจัยจะสามารถนําปญหาตางๆมาแกไขและพัฒนาตอไป 
 

5.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเขียนอนุเฉท 
 จากการศึกษาคนควางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การเขียนอนุเฉทนอยมาก สวนใหญจะเปนการเขียนภาษาอังกฤษท่ัวๆไป ผูวิจัยจึงไดรวบรวม
ผลงานวิจัยในประเทศ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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 ศุภวรรณ ทะกันจร (2542) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความรูดานไวยากรณและการใชไวยากรณใน
การเขียนอนุเฉทของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการกําหนดงานเพ่ือยกระดับ
ความตระหนักในดานไวยากรณ การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความรูดานไวยากรณและ
ความสามารถในการใชโครงสรางไวยากรณที่ไดเรียนในการเขียนอนุเฉทของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ เรียนโดยการกําหนดงานเพื่อยกระดับความตระหนักในดานไวยากรณ          
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก     
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2540 จํานวน 24 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบกลุม เคร่ืองมือที่ใชในการ
ทดลอง ไดแก แผนการใชกิจกรรมการยกระดับความตระหนักในดานไวยากรณ  จํานวน 9 แผน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก แบบทดสอบเพื่อตัดสินความถูกตองในดาน
ไวยากรณ จํานวน 7 ชุด และงานเขียน อนุเฉทของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา ความรูดานไวยากรณ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการกําหนดงานเพ่ือยกระดับความตระหนักใน
ดานไวยากรณมีความรู ดานไวยากรณสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และนักเรียนท่ีเรียนโดย
การกําหนดงานเพ่ือยกระดับความตระหนักในดานไวยากรณสามารถใชโครงสรางท่ีเรียนจากงานท่ี
กําหนดใหในการเขียนอนุเฉทไดดวยความถูกตองในระดับพอใช – ดี 
 อนุชิต ธรามานิตย (2544) ไดทําการวิจัยเร่ือง การใชกิจกรรมกลุมเกมแขงขันเพื่อสงเสริม
ความรูดานไวยากรณและความสามารถดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียน                          
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความรูดานไวยากรณและความสามารถ
ดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังเรียน โดยกิจกรรมกลุมเกมแขงขัน
กลุมเปาหมายท่ีศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม อําเภอสาม
เงา จังหวัดตาก ที่กําลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 9 (อ015) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2544 

จํานวน 44 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก แผนการสอนท่ีใชกิจกรรมกลุมเกมแขงขัน 
จํานวน 4 แผน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดความรูดานไวยากรณ
และแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา 1.นักเรียน          
ที่เรียนโดยกิจกรรมกลุมเกมแขงขันมีคะแนนความรูดานไวยากรณหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง 2.นักเรียนท่ีเรียนโดยกิจกรรมกลุมเกมแขงขันมีคะแนนความสามารถดานการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

 วิชยา ปดชามุก (2546) ไดทําการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน              
อนุเฉทภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันราชภัฎท่ีไดรับวิธีการใหขอมูลปอนกลับแตกตางกัน            
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักศึกษา
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สถาบันราชภัฎท่ีไดรับวิธีการใหขอมูลปอนกลับแตกตางกัน 1.เปรียบเทียบความสามารถในการ
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันราชภัฎท่ีไดรับวิธีการใหขอมูลปอนกลับแตกตางกัน 
3 รูปแบบไดแก การใหขอมูลปอนกลับในการเขียนแบบเนนไวยากรณ แบบเนนเน้ือหาของเร่ือง 
และแบบผสมผสาน 2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักศึกษา
สถาบันราชภัฎท่ีไดรับวิธีการใหขอมูลปอนกลับแตกตางกัน ตัวอยางประชากรไดมาจากการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง เปนนักศึกษาสถาบันราชภัฎสวนดุสิต วิชาเอกภาษาอังกฤษช้ันป 2 ในภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2545 จํานวน 90 คน เคร่ืองมือที่ใชในวิจัย 1.หัวของานเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ                 
8 หัวขอ 2.คําแนะนําการใหขอมูลปอนกลับงานเขียน 3 รูปแบบ ผลการวิจัยพบวา 1.นักศึกษาท่ี
ไดรับขอมูลปอนกลับในการเขียนทั้ง 3 รูปแบบ ไดแก แบบเนนไวยากรณ แบบเนนเน้ือหาของเร่ือง 
และแบบผสมผสานตางคะแนนความสามารถในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูง
กวาคะแนนกอนการทดลอง โดยมีนักเรียนศึกษากลุมท่ีไดรับขอมูลปอนกลับในการเขียนแบบเนน
เนื้อหาของเร่ืองเทาน้ันท่ีมี คะแนนรวมความสามารถและคะแนนเฉพาะองคประกอบดานเนื้อหา
สูงข้ึนจากระดับดีเปนดีมาก 2.นักศึกษากลุมท่ีไดรับขอมูลปอนกลับแบบเนนเนื้อหาของเร่ืองมี
ความสามารถโดยรวมของการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษและคะแนนความสามารถในองคประกอบ
ดานไวยากรณสูงสุด โดยมีคะแนนสูงกวานักศึกษากลุมท่ีไดรับขอมูลปอนกลับแบบผสมผสาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับในองคประกอบดานเนื้อหา นักศึกษากลุมท่ีไดรับ
ขอมูลปอนกลับแบบเนนเน้ือหาของเร่ืองมีคะแนนสูงสุด โดยมีคะแนนสูงกวานักศึกษาอีก 2 กลุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.นักศึกษากลุมท่ีไดรับขอมูลปอนกลับแบบเนนไวยากรณ
กอนเปลี่ยนมาไดรับขอมูลปอนกลับแบบเนนเนื้อหาของเร่ืองมีคะแนนความสามารถในการเขียน
อนุเฉทภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงสุด ทั้งคะแนนความสามารถโดยรวม คะแนนเฉพาะ
องคประกอบดานไวยากรณ 

Liu (2011) ไดศึกษาการวิจัย เร่ืองขอผิดพลาดในระดับการเขียนอนุเฉทของนักศึกษาจีน
ระดับปริญญาตรี ที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาจีนจํานวน 30 
คน ในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาท่ีไมใชภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการทดลอง  8 สัปดาห การวิจัย
ไดตรวจสอบขอผิดพลาดของการเขียนอนุเฉท จากเรียงความภาษาอังกฤษ จํานวน 90 ฉบับ 
ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหขอผิดพลาดเหลาน้ีและขอมูลจากการสํารวจผลการคนพบดังตอไปน้ี 
คือ ในบรรดาสี่ประเภทของขอผิดพลาด 1.ระดับขอผิดพลาดในการพัฒนาอนุเฉทคิดเปนรอยละที่
สูงท่ีสุดตามดวยขอผิดพลาดในการเชื่อมโยงอนุเฉท 2.ขอผิดพลาดทั่วไปมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
ขอผิดพลาดในการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนอนุเฉท เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 3.ขอผิดพลาด
ทั้งหมดท่ีเกี่ยวของกับการเขียนของนักเรียน หลังจากน้ันเอามาเปรียบเทียบอีกคร้ังหน่ึงจะเห็นวา 
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ความแตกตางในการเขียนของนักเรียนพัฒนาขึ้น และ  4.มีเหตุผลหลายประการที่ถูกระบุสําหรับ
ขอผิดพลาด เชน การขาดทักษะการเขียนและอิทธิพลของภาษาจีนอีกอยางหน่ึงดวย ดังน้ันจึง
สามารถสรุปไดวาขอผิดพลาดในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียนและมีความสัมพันธ
อยางใกลชิดกับคุณภาพของงานเขียน  

Mansoor Fahim, Somaye Khojaste Rad (2011) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวาง
ความเช่ือมั่นในตนเองและการเขียนอนุเฉทสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
ชาวอิหราน กลุมตัวอยาง คือนักศึกษาชั้นปที่ 4 หญิงและชาย จํานวน 80 คน ที่กําลังศึกษาอยูใน 
มหาวิทยาลัย Tonekabon and Lahijan Azad ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธระหวางความเช่ือมั่น
ในตนเองและคะแนนการเขียน และมีความสัมพันธที่ดีระหวางความชํานาญทางภาษาอังกฤษและ
การเขียนอนุเฉท นอกจากน้ีมีความสัมพันธที่ดีระหวางคะแนนของความเชื่อมั่นและความชํานาญ
ทางภาษาอังกฤษ และสมมติฐานสุดทายพบวา ความชํานาญทางภาษาอังกฤษ ความเชื่อมั่นในตนเอง 
และ การเขียนอนุเฉท มีความสัมพันธที่ดีตอกัน  

Ali (2010) ไดศึกษาการวิจัยเร่ือง ขอผิดพลาดในการเขียนอนุเฉทของผูเรียนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาตางประเทศ กลุมตัวอยาง คือ  นักศึกษาปที่ 2 คณะศึกษาศาสตร วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยของกรุงแบกแดด ประเทศอิรัก จํานวน 20 คน ทําการทดลองเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 
ค.ศ. 2009 ผลการวิจัยพบวา  พบขอผิดพลาดในการเขียนอนุเฉทของผูเรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศชาวอิรัก  เนื่องจากสวนใหญผู เ รียนไมทราบวิธีในการเขียนอนุ เฉทที่มี
ประสิทธิภาพ ดังน้ันการทดสอบไดรับการเตรียมท่ีจะตรวจสอบ นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศชาวอิรัก ในการเขียนอนุเฉทท่ีมีความยากงาย อยู 3 ระดับ คือ (งาย ปานกลาง และ
สูง) จากการวิเคราะหและผลที่ไดแสดงใหเห็นวามีขอผิดพลาดที่แตกตางกันในการเขียนอนุเฉท ใน
สามสวนอัตราสูงสุดความถี่ของขอผิดพลาดคือ การใชคําบงบอกถึงกาลเวลา และความสัมพันธของ
เนื้อหาใน (2) และ (3) ตรงกันขาม ขอผิดพลาดในอัตราต่ําสุด คือ คํานามเอกพจน  สรรพนามและ
คําศัพท และการเปลี่ยนคํากริยาเมื่อใช tense ที่ตางกัน ในขอ (1), (2), และ (3) ตามลําดับ เหตุผล
ดังกลาวไดแสดงเปนตัวอยาง ขอเสนอแนะท่ีแตกตางกัน ซึ่งเปนประโยชน ทั้งครูและนักเรียน  

Mohammed (2006) การตรวจสอบหาขอเท็จจริง ของความสามารถทางการเขียนอนุเฉท
สํ าห รับผู เ รียนที่ เ รี ยนภาษา อังกฤษเปนภาษาต างประ เทศและนักศึกษาภาษา อังกฤษ                        
ระดับที่ 4 ในมหาวิทยาลัย Khartoum กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาชาวซูดาน วิชาเอกภาษาอังกฤษ                          
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย Khartoum ผลการวิจัยพบวา ระดับความรูของนักศึกษาสัมพันธกับ
ความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ เชน การเขียนประโยคใจความสําคัญ การเปน
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เอกภาพของอนุเฉท นอกจากน้ียังพบวา นักศึกษายังขาดความตระหนัก ความรูเกี่ยวกับโครงสราง
ของอนุเฉท   
 จากการศึกษางานวิจัยท้ังในและตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ                 
ผูวิจัย พบวา งานวิจัยไดศึกษาความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ และขอผิดพลาดที่พบ
ในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ โดยงานวิจัยของ ศุภวรรณ ทะกันจร (2542) และอนุชิต ธรามานิตย 
(2544) และ วิชยา ปดชามุก (2546) เปนการศึกษาความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 
ความรูความสามารถในดานไวยากรณในการสอนเขียนอนุเฉท ซึ่งผลการวิจัยพบวา โครงสรางทาง
ไวยากรณ เปนสวนสําคัญทางการเขียนมาก เพราะพบวาหลังจากมีการสอนโครงสรางทาง
ไวยากรณนั้น ผู เรียนสามารถเขียนอนุเฉทไดดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ียังมี งานวิจัย                
ของ Liu (2011) และ Ali (2010) เปนการศึกษาของขอผิดพลาดที่พบในการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา มีขอผิดพลาดทางไวยากรณเปนหลัก และนอกจากน้ียังพบวา ผูเรียน
ขาดความรูเกี่ยวกับอนุเฉท เชน องคประกอบของอนุเฉท รูปแบบของอนุเฉท ซึ่งสิ่งเหลาน้ี ทําให
เปนปญหาแกผูเรียน ทั้งกระบวนการลําดับความคิดตลอดจนรูปแบบทางการเขียนอนุเฉทอีกดวย 
ซึ่งปญหาและขอผิดพลาดเหลาน้ีเปนตัวชวยทําใหผูวิจัยไดรูปญหาของผูเรียนไดดียิ่งข้ึนวา ผูเรียนมี
ปญหาดานใดบาง เพื่อท่ีผูวิจัยจะสามารถนําปญหาตางๆมาแกไขและพัฒนาตอไป  เพราะการเขียน
อนุเฉทเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง เพราะงายตอการเขาใจ  
 

5.3 งานวิจัยเก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษากับการเรียน 
 จากการศึกษาคนควางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษากับการเขียนมีนอย สวนในประเทศ ยังไมพบรายงานการวิจัยที่
เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการเขียนอนุเฉท ดังน้ันผูวิจัยจึงไดรวบรวม
ผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการเขียน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 พรหทัย ตัณฑจิตานนท (2548) ไดทําการวิจัยเร่ือง ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ตอผลสัมฤทธิ์ดานความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและทัศนคติในการเรียนวิชา การเขียน 1 
การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใน
ดานความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษระดับประโยคและทัศนคติของนักศึกษาตอการเรียน
วิชาการเขียน 1 หลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมเปาหมายเปนนักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (ภาคปกติ) ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาค
พายัพที่เรียนวิชาการเขียน 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2547 จํานวน 27 คน เคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัยคือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ดานความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษระดับประโยค แบบวัด
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ทัศนคติตอการเรียนวิชาการเขียน 1 และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง การเขียนประโยคที่
ผูวิจัยสรางข้ึนเอง ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาการเขียน 1 มีผลทําให
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษระดับประโยคของนักศึกษาสูงกวากอนการเรียนอยางนอย
รอยละ 15 ของคะแนนเต็ม และทําใหทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอการเรียนวิชาการเขียน 1 หลังการ
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในเกณฑดีเปนที่นาพอใจ 

 สุทธิรัตน รุจิเกียรติกําจร (2548) ไดทําการวิจัยเร่ืองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สื่อประสมในการสอนเขียนภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนสื่อประสมในการพัฒนาความสามารถในการใชคําเช่ือมขอความในการเขียนภาษาอังกฤษ
และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสื่อประสมท่ีใชในการ
พัฒนาความสามารถในการใชคําเช่ือมขอความในการเขียนภาษาอังกฤษ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแกแบบทดสอบใจความสําคัญ แบบทดสอบการใชคําเช่ือมขอความและแบบวัดความสามารถ
ทางการเขียนเปนการแสดงความเห็นตอสถานการณที่กําหนด 3 คร้ัง ผลการวิจัยสรุปไดวา บทเรียน
สื่อประสมมีจุดมุงหมายชัดเจนและมีการจัดเน้ือหา ไดดีมากและเนื้อหามีคุณคาสําหรับการเรียนรู 
นอกจากน้ันนักศึกษาเห็นวาบทเรียนสื่อประสมชวยใหเขาใจการวางรูปแบบการเขียนและใช
คําเช่ือมในการเขียนภาษาอังกฤษไดดีมาก ประเด็นท่ีนักศึกษากลาวถึงมากท่ีสุดจากบันทึก
ขอคิดเห็น คือ ปญหาคําศัพทและการประเมินตนเองพรอมกับการวางแผน ผลการวัดความสามารถ
ทางการเขียนจากแบบทดสอบความเขาใจใจความสําคัญและแบบทดสอบการใชคําเช่ือมขอความ 
พบวา นักศึกษาประมาณคร่ึงหน่ึงท่ีทําแบบทดสอบไดเกิน 65 % และผลจากการวัดความสามารถ
ทางการเขียน 3 คร้ัง พบวามีการใชคําเชื่อมมากและหลากหลายข้ึน 

Chen (2005)ไดศึกษาการวิจัยเร่ือง การตรวจสอบบทบาทหนาท่ีของคอมพิวเตอรในการ
สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ทดลองในวิทยาลัยเอกชนในตอนใตของประเทศ
ไตหวัน กลุมตัวอยางแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุมควบคุมสถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ 
แบบ one-way ANOVAจุดประสงคของการวิจัยคือ เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ในการลดขอผิดพลาดทางการเขียนของนักศึกษาชาวไตหวันท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพในการลด
ขอผิดพลาดทางการเขียนในเร่ืองคํานามและคําบุพบท อยางมีนัยสาํคัญ นอกจากน้ียังพบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนดีเทาการสอนแบบปกติ  
 AbuSeileek (2006) ไดศึกษาการวิจัย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา สําหรับการสอน
เขียน สําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลัยคิงสวด การวิจัยนี้ทดลอง
ระหวาง เทอม 2 ปการศึกษา 2547 ในแผนกภาษาอังกฤษและวรรณคดี สถาบันภาษา 
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มหาวิทยาลัยคิงสวด กับนักศึกษา 2 กลุม คือ กลุมทดลองคือนักศึกษาที่เรียนการเขียนผานโปรแกรม
ประมวลผลคําในศูนยเรียนรูดวนตนเอง และกลุมควบคุมคือ ผูที่ เรียนโดยวิธีเรียนแบบปกติ 
ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองไดคะแนนในการสอบเขียนดีกวากลุมควบคุม กลุมทดลองมีทัศนคติที่
ดีตอการใชคอมพิวเตอรในการสอนเขียน นอกจากนี้ยังพบวา การใชโปรแกรมประมวลผลคํา เปน
วิธีที่สามารถนําไปใชประโยชนในการสอนทักษะการสอนเขียน 

Waishar (1997) ไดศึกษาการสงเสริมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในการเรียนภาษาอังกฤษ 
เปนภาษาท่ีสองใหผูอพยพชาวเวียดนาม โดยกลุมทดลอง คือ ผูเรียนเร่ิมตน และผูเรียนระดับสูงกวา 
ระยะเวลาในการทดลอง 46 สัปดาห วิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ และมีตัวแปรที่สําคัญ 3 ตัวแปร คือผู
สงเสริม ผูสอน ผูเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา ในระหวางการสอนมีปจจัยสําคัญ
ไดแก วิธีสอนท่ีดีมีความจําเปนตอการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอรมาก การฝกวิธีสอนภาษาท่ี
สอง ตองมีการฝกปฏิบัติการกับเคร่ืองคอมพิวเตอร และหองเรียนคอมพิวเตอรตองมีสิ่งแวดลอม
ทางการเรียนรูที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนและเนื้อหาบทเรียน การรับรูความสําคัญ
ของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา นักเรียนสวนใหญสนุก และรูสึกวาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ดวยคอมพิวเตอรมีประโยชนและนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษตํ่ามากจะไมสนใจเรียน
คอมพิวเตอรสอนภาษา 

จากการศึกษางานวิจัยท้ังในและตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาอังกฤษกับการเรียนภาษาอังกฤษ จากรายงานการวิจัยพบวา งานวิจัยไดศึกษาความสําคัญ 
บทบาท หนาท่ี และการใช บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งพบวาการ
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีสวนชวยทําใหผูเรียน เกิดความสนใจในการเรียน เพราะ
บทเรียนคอมพิวเตอรเองน้ัน สามารถใส รูปภาพ สี ขอความและภาพเคลื่อนไหวลงไปไดเพื่อเพิ่ม
ความนาสนใจตอบทเรียนทําใหผูเรียน เกิดการความสนใจ อยากเรียนรูและสนุกกับการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอร นอกจากน้ีในทักษะการเขียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีสวนสําคัญเปน
อยางมาก เพราะบทเรียนทําใหผูเรียนมีความกลาเพิ่มขึ้น เน่ืองจากผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง
ได ดังน้ันเมื่อผูเรียนมีความรูทางดานการเน้ือหาของการเขียนแลว ผูเรียนก็สามารถท่ีจะนําความรู
และทักษะการเขียนมาเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถทางการเขียนไดดี 
 

5.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสื่อดานการเขียนภาษาอังกฤษ 

 จากรายงานการวิจัยพบวาผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสื่อดานการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักการศึกษาท้ังในและตางประเทศ พบวาการพัฒนาสื่อดานการเขียนยังไม
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แพรหลายนัก ผูวิจัยจึงรวบรวมผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศดานการพัฒนาสื่อที่เกี่ยวของกบ
การเขียน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 ศศิธร จางภากร (2531) ไดทําการศึกษาผลของกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                  
วิชาภาษาอังกฤษสูง ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการเขียนภาษาอังกฤษหลังการฝก
กิจกรรมสูงกวากอนการฝกกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
นักเรียนสวนใหญ มีความรูสึกพอใจกับบรรยากาศในการเรียนและอยากเขารวมกิจกรรม นักเรียน
ใหความเห็นวาตนไดรับความรูสึกเพิ่มข้ึน และสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 
นอกจากน้ีกิจกรรมที่นักเรียนไดรับยังทําใหนักเรียนมีเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอีกดวย 

 กันตดนัย วรจิตติพล (2540) ไดทําการศึกษา เร่ืองการพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฎ
นครปฐม จังหวัดปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อ สรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อเปนสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการเขียนและเพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการเขียน กลุมตัวอยางของการทดลองคือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2542 โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฎนครปฐม อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม โดยการสุมหองเรียน 1 หองไดนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1. แบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพรอม 
คูมือครู 2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดสอบ                
3.แบบทดสอบความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะการเขียน  ผลการวิจัยพบวา
ประสิทธิภาพของแบบฝกอยูระดับดีมาก ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง 
การทําแบบฝกสูงกวากอนเรียนและนักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกอยูในระดับสูง 

 นงคราญ ทองประสิทธิ์ (2540) ไดดําเนินการทดลองเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการฝกทักษะการเขียนในรูปแบบตางๆ คือการเขียนแบบควบคุมแลวจึงใหอิสระในการ
เขียนมากขึ้น โดยเนนการเขียนจากประสบการณตรงของนักเรียนเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน เพื่ อ
แกปญหาการเขียนภาษาอังกฤษจํานวน 3 ชุดรวม 16 กิจกรรม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนเกล็ดแกว  สํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดชลบุ รี กลุมตัวอยาง  คือ นักเรียน                          
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเกล็ดแกว กลุมโรงเรียนพระนางจอมเทียน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษาที่ 2539 จํานวน 30 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองคือ 1.ชุดกิจกรรมฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
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สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 แบบปรนัย 3 ชุด 15 กิจกรรม 2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ผลการ 
วิจัยพบวาชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 92.67/86.67 

 ปาริชาติ รอดโสภา (2541) ไดทําการทดลองเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
เพื่อฝกทักษะการเขียนเบื้องตนสําหรับวิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีวัตถุประสงค
เพื่อ 1.สรางชุดการสอนเพื่อฝกทักษะการเขียนเบื้องตน สําหรับวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 2.เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพ่ือฝกทักษะการเขียนเบื้องตน สําหรับ
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2541 โรงเรียนบานหนองชากแงว อําเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบเจาะจงเคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง          
คือ 1. แบบฝกหัดประจําชุดการสอนแตละชุด จํานวน 13 ชุด 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนแบบเขียนตอบ จํานวน 40 
ขอ ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ 89.49/86.67 ซึ่งสูงกวาที่กําหนด คือ 80/80  

 อัจฉรา พึ่งเจริญ (2542) ไดทําการวิจัย เร่ืองการสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอน
ทักษะเขียนภาษาอังกฤษจํานวน 6 ชุด ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกา จังหวัด
จันทบุรี มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อสรางชุดการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพไมนอยกวาเกณฑ 80/80 กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกา (มิตรภาพท่ี 121) กลุมโรงเรียนเมืองใหม สํานักงานการ
ประถมศึกษา อําเภอนายายอาม จังหวัดนนทบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2542 จํานวน 30 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ 1.ชุดการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่  5 จํานวน  9 ชุด  2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 89.44/83.33 
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ 80/80 

 Correia (1997) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับ การประเมินผลการใชนวัตกรรมทางการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการ เ ขียนและ เ พ่ือส ง เส ริมการประ เมินผลงานเขี ยนใหมีประสิทธิภาพ                            
3 แนวทาง โดยทดลองกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนเกรด 11 จํานวน 33 คน ผลการศึกษาจากการ
ทดสอบ ทดลองสอน การใชแบบสอบถามและบันทึกการสังเกต พบวานวัตกรรมทั้ง 3 แนวทาง 
สามารถชวยพัฒนาการเขียนของผูเรียนใหดีขึ้น 

 Edwards (1997) ไดทําการศึกษาถึงการสอนเขียนแนวใหมในช้ันเรียนระดับเกรด 1 และ
เกรด 2 จํานวน 175 คน โดยใชสื่อการสอนเขียนท่ีสรางขึ้นเพื่อใหนักเรียนฝกการเขียนท้ังท่ีบานและ
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ในชั้นเรียน ผูวิจัยไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในงานเขียนของกลุมตัวอยาง และความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางตอกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสรุปไดวา ประการแรก สื่อการสอนเขียนที่
หลากหลายชวยใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน และครูควรใชสื่อการสอนที่นาสนใจและ
สรางสรรคในสื่อสอนเขียน ประการที่สอง ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกเขียนมากท่ีสุด และได
เขียนบอยคร้ังในแตละวัน ประการท่ีสาม ครูมีอิทธิพลในการกระตุนใหนักเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญของการเขียน และใชแนวการสอนที่ชวยใหนักเรียนสรางงานเขียนเพื่อสื่อสารความคิด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประการที่สี่ ควรปรับปรุงกระบวนการเขียนจากแนวการสอนเขียนแบบ
กระบวนการ ใหเปนกระบวนการเขียนที่เหมาะสําหรับเด็ก ซึ่งควรประกอบดวยวิธีการหลากหลาย 
ในการนําเขาสูการเขียน การเขียนฉบับราง การทบทวน  และแกไขงานเขียนตลอดจนการจัดพิมพ 
เผยแพรผลงาน ประการที่หา  ควรนําการเขียนไปบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ  เชน  คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ประการสุดทาย การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอ่ืนๆสามารถชวย
สงเสริมการเขียนของนักเรียน 

จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศท่ีเกี่ยวของดานการเขียนภาษาอังกฤษ                 
ผูวิจัย พบวา งานวิจัยไดศึกษาการพัฒนาสื่อ พัฒนาแบบฝก รวมท้ังการหาประสิทธิภาพของสื่อ
ตางๆ โดยงานวิจัยของ ศศิธร จางภากร (2531) กันตดนัย วรจิตติพล (2540) นงคราญ ทองประสิทธิ์ 
(2540) ปาริชาติ รอดโสภา (2541) อัจฉรา พึ่งเจริญ (2542) และ Edwards (1997) ซึ่งผลการวิจัย
พบวาผูเรียนรูสึกพอใจตอสื่อและกิจกรรมเสริมตางๆ ทําใหผูเรียนมีความรูสึกที่ดีในการเรียน
ภาษาอังกฤษสื่อยังเปนตัวชวยในกระบวนการคิดของผูเรียน ตอการทําไปสูการเขียนอีกดวย   

จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการเขียนภาษาอังกฤษแบบ
ทั่วไป การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษากับการเขียนภาษาอังกฤษ 
และ การพัฒนาสื่อทางดานการเขียนภาษาอังกฤษน้ันขางตน ผูวิจัยพบวา ทักษะทางการเขียนนั้น 
เปนทักษะท่ียากและซับซอน เพราะผูเรียนจะเขียนไดดีนั้นผูเรียนตองมีความรูทางดานไวยากรณ 
ความรูเกี่ยวกับองคประกอบและรูปแบบทางการเขียน นอกจากน้ีพบวานักเรียนไทยน้ันออนทาง
ทักษะทางการเขียนและเน่ืองจากภาษาอังกฤษไมใชภาษาหลักแลว นักเรียนไทยเองยังรูสึกไมกลา 
รูสึกเครียด วิตกกังวล และรูสึกเบ่ือหนายตอความยากของทักษะการเขียน และในปจจุบันยังไมพบ
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการเขียนอนุเฉทอยางแพรหลายนัก สวนใหญจะพบการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการอานกับคําศัพท และกับโครงสรางไวยากรณดังท่ีกลาวมา
ขางตนน้ี ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียน
อนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
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กําหนดไว คือ 75/75 โดยแบงบทเรียน ออกเปน 5 บทดวยกัน ประกอบดวย เร่ืองโครงสรางประโยค
ชนิดตางๆ องคประกอบของอนุเฉท รูปแบบของอนุเฉท ความรูทางโครงสรางไวยากรณและ
ขอผิดพลาดที่พบบอยทางการเขียน ซึ่งเร่ืองเหลาน้ีมาจากการสังเคราะห คําอธิบายรายวิชา ศึกษา
ขอผิดพลาดงานเขียนของนิสิต และตําราท่ีเกี่ยวกับอนุเฉท นอกจากนี้ผูวิจัยมีความตองการศึกษา
ความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ เนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 
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           บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ  สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  เปนการวิจัยเชิงทดลอง                     
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการ
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนิสิต
ชั้นปที่ 1 กอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตช้ันปที่ 1 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ ที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตาม
รายละเอียดตอไปน้ี  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร  คือ  นิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 
จํานวน 158 คน  

 กลุมตัวอยาง คือ นิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 
ไดนิสิตมาจํานวน 30 คนโดยความสมัครใจ 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา  
1. ตัวแปรตน คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  

สํ า ห รั บ นิสิ ต ช้ั นป ที่  1  วิ ช า เ อ กภ าษ า อั ง ก ฤษ  คณะ ศิ ลปศ าสต ร แ ล ะ วิ ท ย า ศ าสต ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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2. ตัวแปรตาม คือ 

            2.1 ความสามารถในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม กอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ  

      2.2 ความคิดเห็นของนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม ที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  
 

ระยะเวลาในการทดลอง  
 ระยะเวลาในการทดลองใชการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียน

อนุเฉทภาษาอังกฤษดวยตนเอง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 ใชเวลาในการทดลอง                         
5  สัปดาหๆละ 4 วันๆละ 3 คาบเรียน โดยบทเรียนทั้งหมด 5 บท ดําเนินการทดลองบทเรียนละ               
3 คาบเรียน ซึ่งดําเนินการทดลองระหวางวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 

2555 

 

รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนงานวิจัยเชิงทดลอง (Pre-experimental Research) แบบ one -group 

pretest - posttest (บํารุง โตรัตน 2534: 29-31) ทําการทดลองกับกลุมตัวอยางกลุมเดียว โดยมี
รูปแบบดังนี้  

 

 

 กําหนดให  
 T1 หมายถึง  การทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  

X          หมายถึง     การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
ผูวิจัยสรางขึ้น  

   T2 หมายถึง  การทดสอบหลังเรียน (Post-test)  

 

 

 
 

   T1      X    T2 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือวิจัยดังตอไปน้ี  

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิต
ชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยา
เขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

             2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ กอนและหลังเรียน 
สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1  
             3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตช้ันปที่ 1 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ี
ผูวิจัยสรางขึ้น  
 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ  
        1. การสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉท

ภาษาอังกฤษ  นิสิตชั้นป ท่ี  1  วิชา เอกภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

การสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ เนนปญหาการเขียนอนุ เฉท
ภาษาอังกฤษ โดยผูวิจัยไดแบงระยะของการดําเนินการไวดังตอไปน้ี 

ระยะท่ี 1 ศึกษาทักษะการเขียนและสาระ  
 1. ศึกษาดานเนื้อหาหลักสูตร จากคําอธิบายรายวิชา 702231 การเขียนภาษาอังกฤษ

ขั้นตน (Basic English Writing) ชนิดของประโยค การลําดับความในยอหนา และการเขียนความเรียง
ยาวหนึ่งยอหนา 

 2.  ศึกษาตํารา และเอกสารดานการเขียนอนุเฉทจาก หนังสือ 6 เลม ไดแก  
  1.Gateways to Academic Writing: Effective Sentences, Paragraphs, and 

Essay. (Alan Meyers: 2005) 2.Effective Academia Writing 1: The Paragraph (Alice Savage and Masoud 

Shafiei: 2007) 3.Writing Academic English (Alice Oshima & Ann Hohue: 2006) 4.Great paragraph 

(Keith S.  Folse, April Muchmore Vokoun & Elena Vestri Solomon: 2004) 5.Writing to Communicate 

2: Paragraph and Essays (Cynthia A. Boardman and Jia Frydenberg: 2008) และ 6. Paragraph Writing 

(พัชรี จันทรเจริญสุข: 2552) และสามารถสรุปไดดัง ตารางท่ี 4  
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ตารางที่ 4 วิเคราะหหนังสือ ตํารา ที่เกี่ยวกับอนุเฉท  

Paragraph Writing 
(2552) 

Gateways to Academic Writing 
(2005) 

Writing Academic 
English 
(2006) 

Effective Academic 
Writing 
(2007) 

Writing to 
Communicate 2 

(2008) 

Great Paragraphs 
(2004) 

1. Introduction to 

paragraph writing  

2. Definition Paragraph  

3. Classification 

Paragraph  

4.Comparison/ Contrast 

Paragraph  

5.Describing a process  

6.Writing cause and 

effect paragraph  

7.Narrative Paragraph  

8.Description 

Paragraph  

1. Developing your writing skills / writing process  

2. Planning and Drafting a paragraph  

3. Revising and Editing a paragraph  

4. Different modes of writing  

-Writing narration  

-Describing a scene  
-Describing a process  

-Writing about causes and effects  

-Classifying information  

-Making comparisons and contrasts. 

5. Gateways to Grammar and structure  

-Sentence elements /-Sentence patterns  

6. Editing with care  

-Subject-Verb agreement  

-Word order  

-Sentence problems & -Punctuation  

1. Paragraph  

-Paragraph structure  

-Unity & Coherence  

 -Supporting details  

2.Sentence structure  

-Types of sentences  

3. Using parallel 

structure and 

fixing sentence 

problems  

4. Noun Clause  

5. Adverb Clause  

6. Adjective Clause  

 

 

1.The sentence and 

the paragraph  

-Paragraph 

organization 

-Unity and Coherence  

-Sentence structure  

-Punctuations  

-Sentence problems  

2. Descriptive 

paragraph  

3. Example paragraph  

4. Process paragraph  

5. Opinion paragraph  

6. Narrative 

paragraph   

 

1.The organization 

of paragraph  

2. Characteristic of 

good writing  

3. Writing process  

4. Process 

paragraph  

5. Classification 

paragraph  

6. Persuasion 

paragraph  

7. Comparison/ 

Contrast paragraph  

 

 

1.Topic sentence  

2.Supporting and 

concluding sentences 

3. Paragraph review  

4.Definition paragraph  

5.Process paragraph  

6.Descriptive paragraph  

7.Opinion paragraph  

8.Narrative paragraph  

9.Grammar Fundamental 

-Subject-Verb agreement  

-Sentence problems  

-Clauses  

-Punctuations  
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ผูวิจัยไดเทียบเคียงคําอธิบายรายวิชาและตําราเรียนที่ระบุไวและสามารถสรุปหัวขอหลักได
ทั้งสิ้น 5 หัวขอ ไดแก  

1. โครงสรางประโยค (Sentence Structures) ครอบคลุมเน้ือหาตอไปน้ี ไดแก ประโยค
ความเดียว (simple sentence) ประโยคความรวม (compound sentence) และ ประโยคความซอน 
(complex sentence)  

2. องคประกอบของอนุเฉท (Paragraph Organization) ครอบคลุมเน้ือหาตอไปน้ี ไดแก 
ประโยคใจความสําคัญ (Topic Sentence) ประโยคใจความสนับสนุน (Supporting Sentence) และ 
ประโยคใจความสรุป (Concluding Sentence)  

3. รูปแบบของอนุเฉท 1 (Paragraph Pattern 1) ครอบคลุมเน้ือหาตอไปน้ี ไดแก Process 

paragraph Descriptive paragraph Comparison/Contrast paragraph  

4. รูปแบบของอนุเฉท 2 (Paragraph Pattern 2) ครอบคลุมเน้ือหาตอไปน้ี ไดแก 
Exemplification paragraph Narrative paragraph Cause / Effect paragraph 

5. ขอผิดพลาดทางการเขียน (Writing Errors) ครอบคลุมเน้ือหาตอไปน้ี ไดแก Sentence 

problems, Punctuation marks, Confused words, Correction symbols  
 

3. นําหัวขอทั้ง 5 หัวขอ เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อขอคําแนะนําและ
ปรับปรุงแกไข 

4. นําตารางกําหนดเนื้อหาท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขเสนอตอผูเชี่ยวชาญทางการสอน
ภาษาอังกฤษ 3 ทานตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน 
2543: 115-116) จากน้ันหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

โดยใชสูตร  
 

IOC =  ∑R 
   N 

  เมื่อ  IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคลอง  
∑R      หมายถึง   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ     

ทั้งหมด  
  N        หมายถึง             จํานวนผูเชี่ยวชาญ  

   ส
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มีเกณฑในการพิจารณา คือ  
ถาแนใจวาไมสอดคลอง   ใหคะแนน   -1 

ถาไมแนใจวาสอดคลอง   ใหคะแนน     0 

ถาแนใจวาสอดคลอง   ใหคะแนน   +1 
 

ระยะท่ี 2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
1.นําการวิเคราะหเนื้อหาจากหนังสือ ตํารา และหลักสูตร โดยดําเนินการเรียบเรียงสาระ

เน้ือหาการพัฒนาการเขียนตามลําดับดังตอไปน้ี 

a. Identifying types of sentences (simple sentence, compound sentence, 

complex sentence) 

b. Identifying the best topic sentence 

c. Analyzing paragraph structures (topic sentence, supporting sentence, 

concluding sentence) 

d. Sequencing sentences into a paragraph 

e. Choosing transition signals 

f. Analyzing paragraph patterns (descriptive paragraph, narrative paragraph, 

cause/effect paragraph, comparison/contrast paragraph, process paragraph, 

exemplification paragraph ) 

g. Identifying writing errors (sentence problems, punctuation marks, confusing 

words) 

h. Identifying the correction symbols  

i. Editing the errors  

j. Writing a short paragraph 

1.1  ศึกษาเน้ือหาทางภาษาที่สอดคลองกับจุดประสงค โดยยึดหลักการมาจาก-ขอ  1 

1.2 หลังจากน้ันนําเน้ือหาท่ีไดจากการวิเคราะหและสังเคราะหมาแลวน้ัน ไปสูขั้น
จัดกิจกรรม  
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2. ศึกษาหลักการและข้ันตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของจาก Ma และ Kelly (2006: 20-24) สุกรี รอดโพธิ์ทอง และคณะ (2540: 20-28) 

และฤทธิชัย ออนม่ิง (2547: 17-19, 26-37) นอกจากน้ีผูวิจัยยังศึกษาหลักการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการสอนเน้ือหา (tutorial) ของวิภา อุตมฉันท (2544: 89-95) โดยสรุป
ไดเปน 6 ขั้นตอน ไดแก  

ขั้นที่ 1 วิเคราะหเน้ือหา กําหนดจุดประสงคและกิจกรรมของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน โดยตองคํานึงถึงทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาหรือกระบวนการเรียนภาษามาสนับสนุน 
และกําหนดวิธีการท่ีจะนําทฤษฎีหรือกระบวนการเรียนการสอนภาษาน้ันไปประยุกตเปนกิจกรรม
ในบทเรียนคอมพิวเตอร  

ขั้นท่ี 2 ออกแบบผังการดําเนินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (flowchart) เพื่อ
กําหนดขั้นตอนการเขาสูสวนตางๆ ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เชน สวนของช่ือเร่ือง สวน
แนะนําการใชบทเรียน สวนวัตถุประสงคในการเรียนสวนของเนื้อหา สวนของแบบทดสอบ 
ตลอดจนการกําหนดในสวนของการออกจากบทเรียน  

ขั้นท่ี 3 การเขียนดําเนินบทเร่ือง (storyboard) เปนการเขียนเร่ืองราวขอบทเรียนท่ี
ประกอบดวยเนื้อหา แบงออกเปนเฟรมตามวัตถุประสงคและรูปแบบการนําเสนอ โดยรางเปนเฟรม
ยอยๆ เรียงตามลําดับตั้งแตเฟรมที่ 1 จนถึงเฟรมสุดทายของบทเรียน  

ขั้นท่ี 4 ดําเนินการสรางบทเรียนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 

ขั้นท่ี 5 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก นําบทเรียนที่ไดมาทําการ
หาประสิทธิภาพของบทเรียนในข้ันรายบุคคลและกลุมเล็กมาปรับปรุงแลวนําไปทดลองภาคสนาม
เพื่อหาประสิทธิภาพตอไป  

ขั้นที่  6 การประเมินบทเรียน เปนการประเมินตัวบทเรียนและประเมิน
ความสามารถของผูเรียนเมื่อเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชสถิติเปนเกณฑในการ
ประเมินผลดานประสิทธิภาพของบทเรียน  
 3. ศึกษาการสอนเขียนอนุเฉทและเน้ือหาท่ีเกี่ยวของกับอนุเฉท จากหนังสือและตํารา ตลอด
งานวิจัยตางๆทั้งในและตางประเทศ ดังในระยะที่ 1  
 4. กําหนดแนวการสอนตามกรอบเน้ือหาที่ไดวิเคราะหไว ดังในระยะที่ 2   

5. กําหนดผังงานของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จะบรรจุเนื้อหาตามจุดประสงค โดย  
มีรูปแบบ ดังนี้  

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



106 
 

5.1 การเลือกบทเรียนในโปรแกรม  
       สวนรายการหลัก (main menu) แสดงใหเห็นองคประกอบดานเนื้อหาของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามีเนื้อหาอะไรบางเพ่ือใหนักศึกษาสามารถเลือกเขาสูเนื้อหาตามท่ี
ตองการ  

  5.2 รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร (lesson) ในแตละบทเรียนมีรูปแบบดังนี้  
         5.2.1 การทดสอบกอนเรียน (pre-test) เพื่อวัดระดับความสามารถดานการ

เขยีนอนุเฉทภาษาอังกฤษของผูเรียนกอนท่ีจะเรียนในแตละบทเรียน  
        5.2.2 เนื้อหา (content) นําเสนอเน้ือหาตามหัวเร่ืองในแตละบท โดยจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนออกเปน 3 ขั้นตอน คือ กิจกรรมกอนการเขียน กิจกรรมการเขียน และ
กิจกรรมหลังการเขียน 

  5.2.2.1 กิจกรรมกอนการเขียน (pre-writing activities) เพื่อเปนหลักการ 
แนวทางและตัวอยางสิ่งท่ีจะเขียนในแตละบท รวมทั้งการทบทวนสาระจากบทที่ผานมา เพื่อสราง
ความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะเขียน เชน กระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูเดิมแลวนํามาสัมพันธเร่ืองท่ี
จะเขียน เปนตน  

  5.2.2.2 กิจกรรมการเขียน (while-writing activities) เปนการทําความ
เขาใจชนิดประโยค โครงสรางและรูปแบบของการเขียน 

  5.2.2.3 กิจกรรมหลังการเขียน (post-writing activities) เปนการตรวจสอบ
ความเขาใจของผูเรียนโดยใหผูเรียนเขียนในระดับประโยคและอนุเฉทในรูปแบบตางๆ  

  5.2.2.4 การสอนเขียนอนุเฉทท่ีปรากฏในเน้ือหาของเร่ืองท่ีผูเรียนเขียนใน
แตละบทซึ่งประกอบดวยคําอธิบายและตัวอยาง 

  5.2.2.5 การฝกหัด (practice) หลังจากท่ีนิสิตไดเรียนเนื้อหาและตัวอยาง
เกี่ยวกับการเขียนอนุเฉทชนิดตางๆ แลวนิสิตจะไดทําแบบฝกหัด เพื่อเพิ่มความเขาใจในแตละชนิด
ตางๆเพิ่มข้ึน ซึ่งขณะท่ีทําแบบฝกหัดผูเรียนสามารถทราบผลการเรียนและขอมูลยอนกลับทันที  

6. หลังจากน้ันนําขอมูลที่ไดมา มากําหนดจุดประสงคการเรียนรู พรอมกําหนดรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนในแตละบท โดยนําเสนอตามตารางกําหนดเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน (Lesson Content Specification) (ตารางที่ 5) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Table of Lesson Content Specification)  

Unit Lesson  Lesson Objective Language Content Activities Evaluation 

1. Sentence 

Structure  

1. Simple  

Sentence 

1.To identify types of 

verbs 

 (action and linking verbs)  

2. To identify the parts of 

sentences.  

3. To recognize the 

sentence patterns.  

Basic Sentence Patterns  

 1. S + Vi 

 2. S + Vt  + O 

 3. S + LV + SC 

 4. S + Vt  +  IO +  DO 

 5. S + Vt + DO + OC 

 6. There + V. + S. 

1. Identifying types of verbs 

by telling the types of each 

verb from the given words.  

2. Identifying parts of 

sentences from the sentence 

patterns by choosing the best 

answer. 

3. Identifying the simple 

sentence by ticking the answer 

from the given reading text. 

(Lesson 1-3)  

In Paper 

1. Identifying parts of 

sentences.  

2. Identifying the types of 

clauses.  

3. Identifying the types of 

dependent clauses.  

4. Identifying the types of 

sentences.  

5. Combining the sentences 

based on the given clues. 

6. Writing the sentences 

based on the given cues 
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Table of Lesson Content Specification)  

Unit Lesson  Lesson Objective Language Content Activities Evaluation 

 2. Compound 

Sentence 

1. To identify independent 

clause and dependent 

clause. 

2. To identify the 

connectors           

(coordinators and 

conjunctive adverbs). 

3. To recognize each type 

of compound sentence 

patterns.  

4. To combine the 

compound sentences based 

on each type of compound 

sentences patterns. 

Three ways to make 

compound sentences:  

    - With a coordinator  

(coordinating 

conjunction)  

    - With a conjunctive 

adverb  

    - With a semicolon  

1. Identifying the independent 

and dependent clauses by 

telling the independent clause 

and dependent clause from the 

given statements.  

2. Identifying the connectors 

by grouping coordinator 

conjunctions and conjunctive 

adverbs. 

3. Matching the independent 

clause and appropriate the 

dependent clause.  

4. Identifying the compound 

sentence and not compound 

sentences by ticking from the 

given folk tale. 

 

 

(ตอ)
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Table of Lesson Content Specification)  

Unit Lesson  Lesson Objective Language Content Activities Evaluation 

 5. Combining the given 

sentences to the compound 

sentences by using the given 

coordinating conjunctions.  

3.Complex 

Sentence 

1. To identify dependent 

clauses.   

(Adverb Clause, Adjective 

Clause, and Noun Clause) 

2. To recognize each type 

of complex sentence 

patterns.  

3. To make the complex 

sentences based on each 

type of complex sentences 

pattern.  

   Kinds of Dependent 

Clauses: 

     -Adverb Clause 

     -Adjective Clause 

     -Noun Clause 

1. Identifying types of 

dependent clauses by telling 

each type of dependent clauses 

with the given information. .  

2. Recognizing the complex 

sentences from the reading 

text by finding the complex 

sentences from the given 

reading text. 

 3. Combining sentences into 

the complex sentences based 

on the given clues.  

 

(ตอ)
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Table of Lesson Content Specification)  

Unit Lesson  Lesson Objective Language Content Activities Evaluation 

2. Paragraph 

Organization  

1. Topic 

Sentence  

1. To identify the parts of 

the topic sentence (topic 

and controlling idea). 

2. To analyze the best topic 

sentence from too general 

and too specific topic 

sentences. 

 

1. Parts of topic sentence 

     -Topic  

     -Controlling idea 

2. Topic sentence  

    -Too general topic 

sentence 

    -Too specific topic 

sentence 

    -Best topic sentence  

 1. Identifying the parts of 

topic sentence based on the 

given sentences by telling the 

part of topic and the part of 

controlling idea from the given 

statements.  

 2. Identifying the best topic 

sentence based on the given 

set of   3 sentences by 

choosing the best topic 

sentence from the given too 

general topic sentences and 

too specific topic sentences.  

(Lesson 1-3) 

 In Paper 

1. Identifying the parts of 

topic sentences.  

2. Identifying the best topic 

sentences.  

3. Identifying the parts of 

paragraph organization 

patterns.  

4. Writing the supporting 

sentences based on the 

given topic sentences. 

2. Supporting 

Sentence 

1. To identify types of 

supporting sentences.  

2. To identify the 

supporting sentences in 

Types of supporting 

sentences:  

-Example           -Process 

 -Cause               -Result        

1. Identifying each kind of the 

supporting sentences by 

choosing the best answer. 

 2. Matching supporting 

(ตอ)
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Table of Lesson Content Specification)  

Unit Lesson  Lesson Objective Language Content Activities Evaluation 

paragraphs of various 

patterns.   

-Comparison      -Contrast     

-Narration          -

Description 

sentence with the given topic 

sentence. 

3. Concluding 

Sentence  

1. To identify the 

concluding sentence in a 

paragraph form.   

2. To identify types of 

paragraph organization 

patterns (topic sentence, 

supporting sentence, and 

concluding sentence).  

 

 

Kinds of concluding 

sentence 

 -To signal the end  

 -To restate the main idea 

 -To make a prediction  

 

1. Matching concluding 

sentence and given topic 

sentence. 

2. Recognizing the paragraph 

organization patterns.                  

(topic sentence, supporting 

sentence, and concluding 

sentence) by telling each part 

of paragraph organization 

patterns from the given 

paragraphs.  

 

 

 

(ตอ)
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Table of Lesson Content Specification)  

Unit Lesson  Lesson Objective Language Content Activities Evaluation 

 3. Process 

Paragraph, 

Descriptive 

Paragraph,  

Comparison/ 

Contrast 

Paragraph 

 Patterns 

 

 

 

 

 

 

 

1. Transition 

Signals I  

1. To identify each type of 

transition signal 

(Process Paragraph, 

Descriptive Paragraph,  

Comparison/ Contrast 

Paragraph) 

2. To classify each 

transition signals. 

3. To combine sentences 

by using transition signals. 

Transition Signals in 

(Process Paragraph, 

Descriptive Paragraph,  

Comparison/ Contrast 

Paragraph) 

1. Classifying the transition 

signals in the correct group. 

2. Combining sentences by 

using transition signals. 

3. Recognizing the transitional 

signals by completing the 

correct transition signals in the 

given paragraphs.  

(Lesson 1-3)  

In Paper 

1. Recognizing transition 

signals.  

2. Identifying types of 

paragraph patterns. 

3. Completing the 

paragraph outline based on 

the paragraph organization 

patterns. 

4. Writing a paragraph 

pattern.  

2. Types of 

paragraph 

patterns I  

1. To identify each types of 

paragraph patterns. 

(Process Paragraph, 

Descriptive Paragraph,  

Comparison/ Contrast 

Paragraph) 

Paragraph Pattern 

-(Process Paragraph, 

Descriptive Paragraph,  

Comparison/ Contrast 

Paragraph) 

 

1. Recognizing transition 

signals by completing the 

correct transition signals in the 

given paragraphs. 

2. Identifying each type of 

paragraph patterns by 

choosing the correct type of 

(ตอ)
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Table of Lesson Content Specification)  

Unit Lesson  Lesson Objective Language Content Activities Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paragraphs from the given 

paragraphs. 

3. Paragraph 

Organizations I 

1. To identify the 

paragraph structure from 

each paragraph pattern.  

(Process Paragraph, 

Descriptive Paragraph,  

Comparison/ Contrast 

Paragraph) 

2. To sequence unscramble 

sentences in the correct 

order of the paragraph. 

3. To complete an outline 

paragraph based on the 

paragraph organization 

patterns. 

Diagram of paragraphs.  

-For describing a process  

-For describing a scene 

-For comparison-contrast  

1. Sequencing the unscramble 

sentences in the correct order 

of the paragraph organization 

patterns. . 

 2. Completing the paragraph 

outline diagram from the given 

paragraphs based on the 

paragraph organization 

patterns. 

(ตอ)
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Table of Lesson Content Specification)  

Unit Lesson  Lesson Objective Language Content Activities Evaluation 

 

4. Narrative 

Paragraph, 

Exemplification 

Paragraph,   

Cause/Effect 

Paragraph 

 Patterns 

1. Transition 

Signals II  

1. To identify each type of 

transition signal 

(Narrative Paragraph, 

Exemplification Paragraph,   

Cause/Effect Paragraph ) 

2. To classify each 

transition signals. 

3. To combine sentences 

by using transition signals. 

Transition Signals in 

Narrative Paragraph, 

Exemplification Paragraph,   

Cause/Effect Paragraph ) 

 

1. Classifying the transition 

signals in the correct group. 

2. Combining sentences by 

using transition signals. 

 3. Recognizing the 

transitional signals by 

completing the given 

paragraphs.  

(Lesson 1-3) 

 In Paper 

1. Recognizing transition 

signals.  

2. Identifying types of 

paragraph patterns. 

3. Completing the 

paragraph outline based on 

the paragraph organization 

patterns. 

4. Writing a paragraph 

pattern.  

2. Types of 

paragraph 

patterns II 

1. To identify each types of 

paragraph patterns.  

(Narrative Paragraph, 

Exemplification Paragraph,   

Cause/Effect Paragraph ) 

Paragraph Pattern 

-Narrative Paragraph             

-Exemplification Paragraph 

-Cause/Effect Paragraph  

 

1. Recognizing transition 

signals by completing the 

correct transition signals in the 

given paragraphs. 

2. Identifying each type of 

paragraph patterns by 

choosing the correct type of 

(ตอ)
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Table of Lesson Content Specification)  

Unit Lesson  Lesson Objective Language Content Activities Evaluation 

paragraphs from the given 

paragraphs. 

 3. Paragraph 

Organizations II 

1. To identify the 

paragraph structure from 

each paragraph pattern.  

(Narrative Paragraph, 

Exemplification Paragraph,   

Cause/Effect Paragraph ) 

2. To sequence unscramble 

sentences in the correct 

order of the paragraph. 

3. To complete an outline 

paragraph based on the 

paragraph organization 

patterns 

 

 

Diagram of paragraphs.  

-For writing narration 

-For writing 

exemplification  

-For writing causes 

-For writing effects 

  

1. Sequencing the unscramble 

sentences in the correct order 

of the paragraph organization 

patterns. . 

 2. Completing the paragraph 

outline diagram from the given 

paragraphs based on the 

paragraph organization 

patterns. 

 

 

(ตอ)
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Table of Lesson Content Specification)  

Unit Lesson  Lesson Objective Language Content Activities Evaluation 

5. Writing 

Errors 
1. Sentence 

Problems  

1. To identify the types of 

sentence problems.  

2. To correct the sentence 

problems. 

Types of  Common 

Sentence Problems: 

- Run- On Sentence 

- Fragment Sentence 

- Comma-Spliced Sentence  

1. Identifying the fragment 

sentences by choosing the 

fragment sentences from the 

given sentences. 
2. Identifying the run-on 

sentences by choosing the run-

on sentences from the given 

sentences. 
3. Identifying the comma-

spliced sentences by choosing 

the comma-splice sentences 

from the given sentences.  

4. Identifying the common 

sentence problems from the 

given sentences.  

 

 

(Lesson 1-3) 

In Paper 

1. Recognizing the types of 

sentence problems.             

2. Recognizing the 

punctuation marks. 

3. Selecting the correct 

words. 

4. Editing the errors. 

(ตอ)
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ตารางที่ 5 ตารางกําหนดเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Table of Lesson Content Specification)  

Unit Lesson  Lesson Objective Language Content Activities Evaluation 

2. Punctuation 

Marks  

1. To identify the 

punctuation marks. 

2. To correct the 

punctuation marks.  

Punctuation Marks 

Rules:  

   -Comma ( , )  

   -Semi colon ( ; )  

   -Period ( . )   -Colon ( : ) 

   -Hyphen (-)   -Dash (--) 

   -Parentheses (  ) 

   -Quotation Mark (“_”) 
   -Question Mark (?)  

   -Exclamation Mark (!)  

   -Apostrophes ( ’ ) 

1. Naming the punctuation 

marks.  

2. Recognizing the end 

punctuation marks by adding 

them in the given sentences.  

3. Recognizing the other 

punctuation marks by 

choosing the best answer.   

 3. Confusing 

words  

1. To identify the 

confusing words in the 

given clues.  

2. To correct the confusing 

words. 

3. To identify types of the 

errors and edit the errors. 

-Lists of  common 

confusing words  

-Lists of correction 

symbols 

 

1. Selecting the appropriate 

words. 

2. Identifying the types of 

errors and correcting the 

errors. 

 

(ตอ)
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7. นําตารางกําหนดเน้ือหาท่ีกําหนดขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารย
ชาวตางประเทศ เพื่อขอคําแนะนําและปรับปรุงแกไข  

8. นําตารางกําหนดเนื้อหาที่ไดรับการปรับปรุงแกไขเสนอตอผูเชี่ยวชาญทางการสอน
ภาษาอังกฤษ 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใชสูตร (พวงรัตน                
ทวีรัตน, 2543: 115-116) จากน้ันหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: 

IOC) โดยใชสูตร  
IOC =  ∑R 

   N 

  เมื่อ  IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคลอง  
∑R      หมายถึง  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ     

ทั้งหมด  
  N        หมายถึง            จํานวนผูเชี่ยวชาญ  

 

มีเกณฑในการพิจารณา คือ  
ถาแนใจวาไมสอดคลอง   ใหคะแนน   -1 

ถาไมแนใจวาสอดคลอง   ใหคะแนน     0 

ถาแนใจวาสอดคลอง   ใหคะแนน   +1 
 

  9. นําตารางกําหนดเน้ือหาท่ีไดมากําหนดผังการดําเนินบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน (flowchart) ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผังการดําเนินบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน (flowchart) เร่ิมดวยการลงชื่อบัญชีผูใช โดยนิสิตตองทําการกรอกขอมูลสวนตัวไดแก ชื่อ 
นามสกุล ชั้น และเลขที่กอนจึงจะสามารถเขาใชบทเรียนได เมื่อกรอกขอมูลเสร็จแลวบทเรียนจะทํา
การบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร หลังจากน้ันจะเขาสูเมนูหลักซึ่งหนาจอจะประกอบดวยชื่อ
โปรแกรม แบบทดสอบ บทนํา รายการบทเรียน (บทท่ี 1-5) การออกจากบทเรียน และชื่อผูใชงาน 
การเขาใชบทเรียนผูเรียนสามารถเขาศึกษาเน้ือหาในบทเรียนโดยเร่ิมท้ังแตบทที่ 1-5 ในแตละ
บทเรียนนิสิตจะพบหนาจอแสดงจุดประสงคการเรียนรูประจําบทเรียน หลังจากน้ันจึงเขาสูเมนู
ประจําบทซึ่งไดแก บทเรียนที่เกี่ยวของกับอนุเฉท กิจกรรมตางๆ และ แบบฝกหัด นิสิตจะเร่ิมศึกษา
ในหัวขอโครงสรางของประโยคเปนอันดับแรก ซึ่งเปนการนําเสนอความหมาย ลักษณะและ
ตัวอยางประโยคชนิดตางๆ หลังจากศึกษาเน้ือหาจนครบแลวนิสิตจึงสามารถเขาสูแบบฝกหัดซึ่งมี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



119 

 

การนําเสนอคะแนนและขอมูลยอนกลับเมื่อนิสิตทําแบบฝกหัดแตละตอนเสร็จสิ้น โดยนิสิต
สามารถยอนกลับไปศึกษาเนื้อหาและตัวอยางเพิ่มเติมแลวจึงกลับมาทําแบบฝกหัดไดตามตองการ
ของแตละบุคคล นอกจากนี้นิสิตยังสามารถทบทวนไดตามความตองการ เมื่อนิสิตศึกษาเน้ือหา 
ตัวอยางและฝกฝนจนเขาใจดีแลว นิสิตตองทําการทดสอบประจําบท กลับสูเมนูหลักและสามารถ
ออกจากโปรแกรมได  หลังจากน้ันนิสิตจะตองทําการทดสอบประจําบทแตละบทลงใน
กระดาษคําตอบและนิสิตจะไมสามารถยอนกลับไปดูเนื้อหาและตัวอยางไดจนกวาจะทํา
แบบทดสอบเสร็จสิ้น หลังจากท่ีนิสิตเขาศึกษาจนจบท้ัง 5 บทแลวนิสิตจะตองทําแบบทดสอบหลัง
เรียนซึ่งเปนแบบทดสอบความสามารถทางดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  

  10. เลือกโปรแกรมในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยไดเลือกใช
โปรแกรม Adobe Flash ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เน่ืองดวยโปรแกรม Adobe 

Flash เปนโปรแกรมท่ีสะดวก สามารถนําเสนอบทเรียนพรอม รูปภาพ ลวดลาย วีดีโอ หรือเสียงได 
ดวยการนําไอคอน (icon) มาวางไวบนเสนลําดับเหตุการณ (flow line) นอกจากน้ียังไดใชโปรแกรม 
Adobe Illustrator และโปรแกรม Adobe Photoshopในการสนับสนุนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนในดานภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว 

  11. ดําเนินการสราง storyboard ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามตาราง
กําหนดเน้ือหาท่ีกําหนดไว และรูปแบบผังการดําเนินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
  12. นํา storyboard ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และอาจารยชาวตางประเทศ เพื่อขอคําแนะนําและปรับปรุงแกไข ในสวนของความ
ถูกตองของเนื้อหาและภาษา 
  13. ดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามโครงรางและ  storyboard ที่
วางไว 
 14. จัดทําคูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อธิบายถึงหลักการและ
คําแนะนําในการใชบทเรียน และอธิบายถึงปุมสัญลักษณตางๆ (ภาคผนวก ฒ หนา 291) 

  15. นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางข้ึนท้ัง 5 บท และคูมือการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อขอคําแนะนําและปรับปรุงแกไข 

  16. นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางข้ึนท้ัง 5 บทท่ีไดรับการปรับปรุงแกไข
เสนอตอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชสูตรของ สุวิมล  ติรกานันท (2549: 148) และ
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เพื่อขอแนวทางในการปรับปรุงใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ได
กําหนดไว  
  17. ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเสร็จสมบูรณแลว เพื่อหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520: 135-139) โดยมี
ขั้นตอนดังตอไปน้ี  

      17.1 ขั้นการทดลองรายบุคคล (One-to-One Tryout) จํานวน 3 คน 

   การทดลองในข้ันทดลองรายบุคคล (One-to-One Tryout) เปนการทดลอง
กับนิสิตชั้นปที่1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 3 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอรายละเอียด
ตามลําดับดังนี้  
   17.1.1 กอนการทดลอง  
   ผูวิจัยใหนิสิตทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 37 ขอใหเวลาทํา
แบบทดสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที จากน้ันผูวิจัยชี้แจงถึงวัตถุประสงค วิธีการเรียนและขอตกลงตางๆ 
ในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษและแจกคูมือการ
ใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

   17.1.2 ระหวางการทดลอง  
   ผูวิจัยใหนิสิตศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการ
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ ทั้ง 5 บท ใชเวลา 1 สัปดาห โดยใหนิสิตศึกษาจากบทเรียนในเวลาคาบ
วางของนิสิตในวันจันทรถึงวันศุกร ในระหวางการทดลองผูวิจัยสังเกตปฏิกิริยาของนิสิตและ
สอบถามปญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะที่เรียน ทั้งดานเนื้อหาของบทเรียน การออกแบบบทเรียน และ
ประโยชนของบทเรียน เพื่อนํามาปรับปรุงขอบกพรองและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ เมื่อนิสิตไดศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนน
ปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษและทําแบบทดสอบประจําบทในแตละบทจบแลว ผูวิจัยให
นิสิตทั้ง 3 คน ทําแบบสอบถามความคิดเห็นหลังจากท่ีนิสิตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนน
ปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้นรายบท 

    17.1.3 การประเมินผล  
   เมื่อนิสิตศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียน
อนุเฉทภาษาอังกฤษ ทั้ง 5 บท จบแลว ผูวิจัยใหนิสิตทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบ
ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน จากน้ันนําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบประจําบท
ในทุกบทเรียนและคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉท
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ภาษาอังกฤษมาคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามเกณฑ 75/75 ซึ่ง
ปรากฏวา คาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 
ในข้ันการทดลองรายบุคคล ดังตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 คะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบท บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหา
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ จํานวน 5 บท และแบบทดสอบหลังเรียนในข้ันการ
ทดลองรายบุคคลโดยทําการทดลองกับนิสิต จํานวน 3 คน  

 
นิสิตคนที่  
 

 

คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจําบท 
รวม รอยละ 

คะแนน
สอบหลัง
เรียน 

รอยละ 
1 2 3 4 5 

20 20 20 20 20 100 100 70 100 

1 9.5 10.5 12.0 12.0 13.0 57 57.00 39 55.71 

2 15.5 13.5 14.0 14.0 15.0 72 72.00 47 67.14 

3 17.5 15.5 16.0 16.0 18.0 83 83.00 60 85.71 

รวม 42.5 39.5 42.0 42.0 46.0 212  146  

รอยละ 70.83 65.83 70.00 70.00 76.67  70.67  69.52 

  

จากตารางที่ 6  ในข้ันทดลองรายบุคคลใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการ
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม กับนิสิตจํานวน 3 

คน พบวานิสิตทําคะแนนจากแบบทดสอบประจําบททั้ง 5 บท ไดคะแนนรวม 212 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 300 คะแนน คิดเปนรอยละ 70.67 และนิสิตทําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนได
คะแนนรวม 146 คะแนน จากคะแนนเต็ม 210 คะแนน คิดเปนรอยละ 69.52 ดังน้ัน ประสิทธิภาพ
บทเ รียนคอมพิว เตอรช วยสอนในขั้นทดลองรายบุคคลตามสูตรการหาประสิทธิภาพ                          
E1/E2  = 70.67/69.52 

   17.1.4 ขอบกพรองที่พบและการปรับปรุงแกไข  

 ในดานการออกแบบผูวิจัยไดออกแบบการโตตอบกับบทเรียนพบวาสี
ตัวอักษรในบางกรอบมีความกลมกลืนกับสีพื้นหลังมากเกินไปทําใหนักเรียนอานไดไมชัดเจนและ
ตัวอักษรในบางกรอบวางอยูในตําแหนงท่ีผิดจากตําแหนงเดิม ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงสีและตําแหนง
ของตัวอักษรที่ผิดพลาดเหลาน้ี สวนภาพพ้ืนหลังในบางภาพมีความเขมมากเกินไปจึงทําใหนักเรียน
มีปญหาในการอานขอความบนภาพนั้นๆ ผูวิจัยจึงไดปรับภาพเหลาน้ันใหจางลงเพ่ือใหขอความ
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เดนชัดมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ียังพบเนื้อหาแนนหนาจนเกินไป ผูวิจัยจึงไดปรับขนาดตัวอักษรเพ่ือให
ผูเรียนเห็นขอความไดชัดเจนข้ึน   
    17.2 ขั้นทดลองกลุมยอย (Small Group Tryout)  

การทดลองในข้ันทดลองกลุมยอย (Small Group Tryout) เปนการทดลองกับนิสิต
ชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 10 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอรายละเอียด
ตามลําดับดังนี้  
   17.2.1 กอนการทดลอง  
   ผูวิจัยใหนิสิตทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 37 ขอใหเวลาทํา
แบบทดสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที จากน้ันผูวิจัยชี้แจงถึงวัตถุประสงค วิธีการเรียนและขอตกลงตางๆ 
ในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษและแจกคูมือการ
ใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

   17.2.2 ระหวางการทดลอง  
   ผูวิจัยใหนิสิตศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการ
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ ทั้ง 5 บท ใชเวลา 1 สัปดาห โดยใหนิสิตศึกษาจากบทเรียนในเวลาคาบ
วางของนิสิตในวันจันทรถึงวันศุกร ในระหวางการทดลองผูวิจัยสังเกตปฏิกิริยาของนิสิตและ
สอบถามปญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะที่เรียน ทั้งดานเนื้อหาของบทเรียน การออกแบบบทเรียน และ
ประโยชนของบทเรียน เพื่อนํามาปรับปรุงขอบกพรองและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ เมื่อนิสิตไดศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนน
ปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษและทําแบบทดสอบประจําบทในแตละบทจบแลว ผูวิจัยให
นิสิตท้ัง 10 คน ทําแบบสอบถามความคิดเห็นหลังจากที่นิสิตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้นรายบท 

   17.2.3 การประเมินผล  
   เมื่อนิสิตศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียน
อนุเฉทภาษาอังกฤษ ทั้ง 5 บทจบแลว ผูวิจัยใหนิสิตทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบ
ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน จากน้ันนําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบประจําบท
ในทุกบทเรียนและคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษมาคํานวณหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามเกณฑ 75/75 ซึ่งปรากฏ
วา คาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ         
ในขั้นการทดลองกลุมยอย ดังตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี  7 คะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบท บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหา
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ จํานวน 5 บท และแบบทดสอบหลังเรียนในข้ันการ
ทดลองกลุมยอย โดยทําการทดลองกับนิสิต จํานวน 10 คน  

นิสิต    
คนที่  
 

คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจําบท 
รวม รอยละ 

คะแนนสอบ
หลังเรียน 

รอยละ 
1 2 3 4 5 

20 20 20 20 20 100 100 70 100 

1 9.5 10.5 11 11 13 55 55.00 39 55.71 

2 10.5 9.5 12 12 14 58 58.00 40 57.14 

3 12.5 10.5 11 12 14 60 60.00 39 55.71 

4 17.5 15.5 15 16 17 81 81.00 53 75.71 

5 18 15 12 13 18 76 76.00 52 74.29 

6 14.5 13.5 15 14 16 73 73.00 50 71.43 

7 15.5 12.5 15 15 16 74 74.00 49 70.00 

8 18.5 14.5 17 17 18 85 85.00 61 87.14 

9 17.5 15.5 16 17 18 84 84.00 60 85.71 

10 18.5 16.5 17 18 19 89 89.00 63 90.00 

รวม 152.5 133.5 141.0 145.0 163.0 735  506  

รอยละ 76.25 66.75 70.50 72.50 81.50  73.5  72.29 

  

 จากตารางที่ 7 ในข้ันทดลองกลุมยอย ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการ
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม กับนิสิต จํานวน   
10 คน พบวานิสิตทําคะแนนจากแบบทดสอบประจําบทท้ัง 5 บท ไดคะแนนรวม 735 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 1000 คะแนน คิดเปนรอยละ 73.5 และนิสิตทําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนได
คะแนนรวม 506 คะแนน จากคะแนนเต็ม 700 คะแนน คิดเปนรอยละ 72.29  ดังน้ัน ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในขั้นทดลองกลุมยอย ตามสูตรการหาประสิทธิภาพ E1/E2 = 

73.50/72.29 

17.2.4 ขอบกพรองที่พบและการปรับปรุงแกไข  

 ในดานการออกแบบผูวิจัยไดออกแบบการโตตอบกับบทเรียน พบวา คําสั่งในการ
ใชบทเรียนไมชัดเจน และในข้ันตอนฝกกิจกรรม คําสั่งมีความยากตอความเขาใจของนิสิต ผูวิจัยจึง
แกไขตรงจุดน้ีโดยใชคําศัพทในการสั่งท่ีงายข้ึน  
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2. การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลัง
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตชั้น
ปท่ี 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษกอนและหลังการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม เปนแบบทดสอบชุดเดียวกันแบบทดสอบมี จํานวน 37 ขอ แบงเปน 4 สวน สวนท่ี 
1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 20 ขอ วัดความรูทางดานประโยคชนิดตางๆ องคประกอบของอนุเฉท และ
รูปแบบของอนุเฉทชนิดตางๆ สวนที่ 2 แบบแก ขอผิดพลาดจากการเขียน 15  ขอ วัดความรูเกี่ยวกับ
สัญลักษณในการแกไขคําใหถูกตอง (correction symbols) และความรูทางดานไวยากรณ สวนที่ 3 

แบบเติมประโยคลงในแผนภูมิจํานวน 1 ขอวัดองคประกอบของอนุเฉท และสวนท่ี 4 แบบอัตนัย 1 

ขอวัด ความสามารถทางการเขียนตามหัวขอที่กําหนดใหได โดยใชเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งผูวิจัย
ดําเนินการสรางตามข้ันตอน 4 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี  

 2.1 ขั้นศึกษาขอมูลการทดสอบการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  
  2.1.1 ศึกษาแนวทางและข้ันตอนในการพัฒนาแบบทดสอบการเขียนจากหนังสือ 

Writing English Language Tests ของ Heaton (1990) การทดสอบและการประเมินผล การเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ ของอัจฉรา วงศโสธร (2544)  

2.2 ขั้นกําหนดจุดประสงคการสอบ 

2.2.1 กําหนดจุดประสงคของขอสอบ โดยพิจารณาจากกําหนดขอบขายเน้ือหาท่ี
สอน เปนการศึกษาจุดประสงคการเรียนรูแลวนํามาสรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (Table of  

test specification) โดยทดสอบความสามารถทางดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ โดยมี
จุดประสงค ซึ่งรายละเอียดดังตารางตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8   จุดประสงคการสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 

 

Parts Objectives 

 

 

 

           1 

To identify sentences patterns.  

To identify the independent and the dependent clauses. 

To identify the types of the dependent clauses. 

To identify transition signals. 

To identify the best topic and best topic sentences. 

To identify the supporting sentences. 

To identify types of paragraph patterns. 

2 To identify the correction symbols. 

To correct the errors. 

3 To identify the paragraph organization (topic sentence, supporting sentence, 

concluding sentence) 

4 To complete the diagram (outline) 

5  To write a short paragraph based on the given topic. 

 

2.2.2 พิจารณาเน้ือหา สาระที่เรียนในบทเรียน จํานวน 5 บท โดยสุมเน้ือหาท่ีนํามา
สอบ ดังน้ี คือ เร่ืองโครงสรางของประโยค  (sentence structures) องคประกอบของอนุเฉท 
(paragraph organization) รูปแบบของอนุเฉท (paragraph pattern) และ ขอผิดพลาดทางการเขียน 

(writing errors)  

2.2.3 กําหนดรูปแบบของขอสอบ ใชเวลาในการทําขอสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดย
ขอสอบแบงออกเปน 5 ตอน ดังน้ี คือ  

 ตอนท่ี 1 จํานวน 15 ขอ วัดความรูทางดานประโยคชนิดตางๆ
องคประกอบของอนุเฉท และรูปแบบของอนุเฉทชนิดตางๆ ขอสอบเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

ตอนท่ี 2 จํานวน 15 ขอ วัดความรูเกี่ยวกับสัญลักษณในการแกไขคําให
ถูกตอง (Correction symbols) และความรูทางดานไวยากรณ ขอสอบเปนแบบแกขอผิดพลาดจาก
การเขียน 

ตอนท่ี 3 จํานวน 5 ขอ วัดความรูดานองคประกอบของอนุเฉทขอสอบเปน
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
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ตอนท่ี 4 จํานวน 1 ขอ วัดองคประกอบของอนุเฉท ขอสอบเปนแบบเติม
ประโยคลงในแผนภูมิ 

ตอนท่ี 5 จํานวน 1 ขอ วัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉทตามหัวขอที่
กําหนดใหได ขอสอบเปนแบบอัตนัย 

นอกจากน้ี ผูวิจัยไดกําหนด เกณฑการตรวจขอสอบ ในสวนอัตนัย ดัง
ตารางตอไปน้ี  

 

ตารางท่ี  9 เกณฑการใหคะแนนการเขียนอนุเฉท ในขอสอบ สวน อัตนัย ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 
เกณฑ โครงสราง/ รูปแบบ 1 2 3 4 

ใจความ
สําคัญ 

-องคประกอบ
ครบถวน  
- มีประโยครองและ
รายละเอียด ขอเท็จจริง
เพื่อสนับสนุน ใจความ
สําคัญ ครบและ
สมบูรณ 

เขียนประโยค
ใจความสําคัญขาด
ประเด็น ไมชัดเจน 
และไมสอดคลอง
(เชื่อมโยง)กับ
บทสรุป 

เขียนประโยค
ใจความสําคัญขาด
ประเด็น ไมชัดเจน 
และสอดคลองกับ
บทสรุปบาง
เล็กนอย 

เขียนประโยค
ใจความสําคัญ
ชัดเจน ตรง
ประเด็น และ
สอดคลองกับ
บทสรุป 

 

 

- 

ประโยค
ใจความรอง 

มีความเขาใจในการ
เขียนประโยค
ใจความรองให 
เชื่อมโยงกับใจความ
สําคัญในแตละยอ
หนา 

ในแตละยอหนามี
ประโยคใจความ
รองเพียง 1 
ประโยคท่ี 
เชื่อมโยงกับ
ใจความสําคัญ 

ในแตละยอหนามี
ประโยคใจความ
รองเพียง 2 
ประโยคท่ี 
เชื่อมโยงกับ
ใจความสําคัญ 

ในแตละยอหนามี
ประโยคใจความ
รอง อยางนอย 3 
ประโยคหรือ
มากกวา ที่ 
เชื่อมโยงกับ
ใจความสําคัญ 

 

 

 

- 

เคร่ืองมือ/ 

การใชภาษา 
-ใชเคร่ืองหมายวรรค
ตอนถูกตอง
เหมาะสม 

 -ภาษาท่ีใชถอยคํา
ถูกตองเหมาะสม 
เขียนตัวสะกด 
ถูกตอง 
-ใชไวยากรณและ
คําเชื่อมไดถูกตอง
สมบูรณ 

-ใชเคร่ืองหมาย
วรรคตอนภาษาที่
ใชถอยคํา เขียน
ตัวสะกด 
ไวยากรณและ
คําเชื่อม 

ผิดจํานวนมาก ทํา
ใหสับสนไมได
ใจความ 

 

ใชเคร่ืองหมาย
วรรคตอนภาษาที่
ใชถอยคํา เขียน
ตัวสะกด 
ไวยากรณและ
คําเชื่อม 

ผิดจํานวนมาก 
และไมสอดคลอง
กับความหมาย 

 

ใชเคร่ืองหมาย
วรรคตอนภาษาที่
ใชถอยคํา เขียน
ตัวสะกด 
ไวยากรณและ
คําเชื่อม 

ผิดบาง และไม
สอดคลองกับ
ความหมาย 

 

ใชเคร่ืองหมาย
วรรคตอนภาษาที่
ใชถอยคํา เขียน
ตัวสะกด 
ไวยากรณและ
คําเชื่อมผิด
เล็กนอย และส่ือ
ความความหมาย
ได/สอดคลองกับ
เนื้อหา 
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2.2.4 กําหนดน้ําหนักเน้ือหาของแบบทดสอบและสรางตารางกําหนดเน้ือหาของ
ขอสอบ (Table of test specification) เพื่อพัฒนาขอสอบจํานวน 74 ขอ โดยสุมเน้ือหาใหครอบคลุม
ตามเน้ือหาท่ีไดจากการวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู  
 2.2.5 นําตารางกําหนดเน้ือหาของขอสอบ (Table of test specification) เพื่อพัฒนา
ขอสอบจํานวน 74 ขอ ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและนําขอเสนอแนะตางๆมาปรับปรุงแกไข
ตารางกําหนดเน้ือหาของขอสอบใหเหมาะสม 

2.3 ขั้นการพัฒนาแบบทดสอบ  
2.3.1 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  ตาม

ตารางกําหนดเน้ือหาของขอสอบ (Table of test specification) เพื่อพัฒนาขอสอบจํานวน 74 ขอ  
 2.3.2 นําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษจํานวน 74 

ขอ เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และอาจารยชาวตางประเทศ เพื่อขอคําแนะนําและ
ปรับปรุงแกไข 

2.4 ขั้นหาคุณภาพแบบทดสอบ  
 2.4.1 นําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษที่ไดรับ

การปรับปรุงแกไขแลว เสนอตอผูเชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพ
และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และหาคาดัชนีความสอดคลอง(Index of Item 

Objective Congruence: IOC) (ภาคผนวก จ หนา 221) โดยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 115-

116) จากน้ันหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) จากน้ันเลือก
แบบทดสอบที่มีดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 0.5 ขึ้นไป และนําขอสอบที่มี
คาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา 0.5 มาปรับปรุงแกไข จากน้ันใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบใหมอีกครั้ง  

2.4.2 นําแบบทดสอบจํานวน  74 ขอไปทดสอบกับนักศึกษาช้ันปที่  1                     

คณะศึกษาศาสตร วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน ใชเวลาทดสอบ 2 ชั่วโมง เพื่อหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก 

และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ เนื่องจากแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ เปนทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ดังนั้นการวิเคราะหหาคาทางสถิติ จึงใชแตกตางออกจาก
กันดังนี ้
  1. แบบขอสอบแบบปรนัย นําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษแบบปรนัย มาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และ
คาอํานาจจําแนก (r) โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอสอบ PYTIA สรางขึ้นโดย มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   1.1 จากน้ันคัดเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากงาย (P) ระหวาง 0.20-0.80 

และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป (Gronlund, 1969: 71)  

  1.2 วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท่ีคัดเลือกไว โดยใชสูตร 
KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 

2. แบบขอสอบอัตนัย 

2.1 นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนนงานเขียนโดยใชกรรมการใน
การตรวจ 2 ทาน ซึ่งท้ังสองตองทําความเขาใจในเร่ืองเกณฑการตรวจใหเขาใจตรงกันกอนที่จะ
ตรวจ และตรวจสอบความเช่ือมั่นของการตรวจใหคะแนนระหวางกรรมการทั้ง 2 คน โดยการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษแบบอัตนัย  

มาวิเคราะห 
 2.4.3 นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห หาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอสอบ PYTIA สรางขึ้นโดย มหาวิทยาลัยพายัพ 

 2.4.4 ทําการคัดเลือกขอสอบท่ีมี คาความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 คาอํานาจ
จําแนกของแบบทดสอบ ที่ 0.20 ขึ้นไป และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับท่ี 0.70 ขึ้นไป 

โดยไดขอสอบท่ีผานเกณฑคาความยากงาย คาอํานาจจําแนกท้ังหมดจํานวน 54 ขอ ขอสอบมีคา
ความยากงาย (p) ระหวาง 0.21-0.80 คาอํานาจจําแนก (r) 0.21 ขึ้นไป (ภาคผนวก ช หนา 264) 

2.4.5 ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของขอสอบท้ัง 54 ขอ ที่ผานเกณฑ คาความ
ยากงายและคาอํานาจจําแนกไดขอสอบที่มีความเหมาะสมท้ังคาความตรงเชิงเน้ือหาและมีคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ที่ เหมาะสม โดยขอสอบปรนัยไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.904  ใชสูตร            
KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) สําหรับขอสอบอัตนัยใชสูตรสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) จากโปรแกรม
วิเคราะหขอสอบ PYTIA สรางข้ึนโดย มหาวิทยาลัยพายัพ ในการคํานวณ โดยไดขอสอบจํานวน  
37 ขอ ดังตารางกําหนดเน้ือหาของขอสอบ (Table of test specification)  

 

 

 

 

   ส
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ตารางที่ 10 ตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (Table of test specification) 

 

Objectives 

 

Mode Text type Skill level Test item type 
No. 

of item 

Weight 

(%) 
Scoring 

Time 

(Minute) 

PART 1: (1-15) RECOGNIZING       

 

 

 

 

 

 

       90 

1. To identify sentences patterns.  R Sentence Level  Knowledge MC 4 5.72 0 - 1 

2. To identify the independent and the 

dependent clauses. 

R Sentence Level Knowledge MC 1 1.43 0 - 1 

3. To identify the types of the dependent 

clauses. 

R Sentence Level Knowledge MC 2 2.86 0 - 1 

4. To identify transition signals. R/W Sentence Level Knowledge MC 2 2.86 0 - 1 

5. To identify the best topic and best topic 

sentences. 

R Sentence Level Knowledge MC 2 2.86 0 - 1 

6. To identify the supporting sentences. R Sentence Level Knowledge MC 2 2.86 0 - 1 

7. To identify types of paragraph patterns. R Paragraph Level Knowledge MC 2 2.86 0 – 1 
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ตารางที่ 10 ตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (Table of test specification) (ตอ)  

 

Objectives 

 

Mode Text type Skill level Test item type 
No. 

of item 

Weight 

(%) 
Scoring 

Time 

(Minute) 

PART 2: (16-30) RECOGNIZING THE CORRECTION SYMBOLS  

1. To identify the correction symbols. R Paragraph Level Knowledge Highlighting  

15 

21.45 0 - 1 

2.  To correct the errors. R/W Paragraph Level Knowledge Editing 21.45 0 – 1 

PART 3: (31-35) IDENTIFYING THE PARAGRAPH ORGANIZAITON 

1.To identify the paragraph organization 

(topic sentence, supporting sentence, 

concluding sentence)  

R Sentence Level Knowledge 

Criticize 

MC 5 7.15 0 - 1 

PART 4: (36) COMPLETING A DIAGRAM 

1. To complete the diagram (outline) R/W Paragraph Level Knowledge 

Transfer 

Completion 1 14.3 0 – 10 

PART 5: (37) WRITING 

1. To write a short paragraph based on the 

given topic. 

W Paragraph Level Knowledge 

Criticize 

Writing 1 14.3 0 – 10 
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 2.4.5 เตรียมนําแบบทดสอบจํานวน 37 ขอ ไปทดลองในการหาประสิทธิภาพ
บทเรียนในขั้นทดลองภาคสนาม  
  

3. การพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนน
ปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียน
อนุเฉทภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดทําการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยแบงเปน 2 ขั้นตอน 
ดังตอไปน้ี  
 3.1 ขั้นศึกษาขอมูลการพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นและแนวประเมิน
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน  
  3.1.1 ศึกษาแนวทางการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของลิเคอรท 
(Likert) จาก ภัทรา นิคมานนท (2535) ซึ่งกําหนดคาระดับของขอความในแบบสอบถาม 5 ระดับ 
ดังนี้  
   เห็นดวยมากท่ีสุด มีคาระดับเทากับ  5  
   เห็นดวยมาก  มีคาระดับเทากับ  4 
   เห็นดวยปานกลาง มีคาระดับเทากับ  3 
   เห็นดวยนอย  มีคาระดับเทากับ  2 
   เห็นดวยนอยที่สุด มีคาระดับเทากับ  1 
 

  3.1.2 ศึกษาแนวทางการประเมินสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาของ Winser  และ 
Cheung (1996: 87-93) และการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของ วุฒิชัย ประสารสอย 
(2543: 46-47) สามารถสรุปกรอบเน้ือหาในการสรางแบบสอบถามได 3 ดาน คือ ดานการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 7 ขอ ดานเนื้อหาและการนําเสนอของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน จํานวน 9 ขอ และดานประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 6 ขอ 
 

 3.2 ขั้นพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็น  
  3.2.1 วิเคราะหเนื้อหาในการประเมินและสรางกรอบเนื้อหาในการสราง
แบบสอบถามความคิดเห็นตามตารางกรอบเน้ือหาในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ (ตารางที่ 11)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 11 กรอบเน้ือหาในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 

รายการประเมิน กรอบเน้ือหาของการประเมิน 

1.ดานการออกแบบ
บทเรียน 

  -  แบบและขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 

  -  ตัวอักษร ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวมีความชัดเจน 

  -  ภาพนิ่งกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน 

  -  การใหขอมูลยอนกลับหรือการโตตอบกับบทเรียนมคีวาม เหมาะสม 

  - การควบคุมหนาจอหรือการบอกตําแหนงผานปุมกําหนดเสนทาง(Navigator) มีความ
เหมาะสม 

  - มีความสะดวกในการเขาถึงสวนตางๆของบทเรียน 

  - มีความสะดวกในการเขาสูและออกจากบทเรียน 
2. ดานเน้ือหาและ
การนําเสนอของ
บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน 

- มีจุดประสงคการเรียนรูที่ชัดเจน  
- เนื้อหาในบทเรียนมคีวามนาสนใจ 

- ระดับความยากงายของเน้ือหามีความเหมาะสม 

- การนําเสนอเน้ือหาเปนไปอยางลําดับทีเ่หมาะสม 

- มีการอธิบายและยกตัวอยางประกอบที่ชัดเจน 

  -  แบบฝกหัดในบทเรียนมีความนาสนใจ 

  -  คําส่ังตางๆของแบบฝกหัดมีความชัดเจน เขาใจงาย 

  -  จํานวนแบบฝกหัดมีความเหมาะสม 

  -  ระดับความยากงายของแบบฝกหัดมีความเหมาะสม 
3.ดานประโยชนของ
บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน 

- บทเรียนตอบสนองตอระดับความสามารถในการเรียนของผูเรียน  
- บทเรียนมีความสนุกสนานและทาทายความสามารถของผูเรียน 

- ผูเรียนรูสึกพอใจกับการเรียนรูดวยตนเอง 

- บทเรียนชวยพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ 

- บทเรียนชวยพัฒนาความรูเก่ียวกับการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษชนิดตางๆ 

- บทเรียนชวยทําใหผูเรียนเขียนอนุเฉทไดงาย 
 

3.2.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามกรอบเนื้อหาและนําแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่สรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญดานการสรางแบบสอบถามความ
คิดเห็น จํานวน 3 ทาน ตรวจรูปแบบภาษา ความเหมาะสม ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content 

validity)  
  3.2.3 นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 

Item Objective Congruence: IOC) โดยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 115-116) 
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  3.2.4 นําผลที่ไดจากการพิจารณาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ในหัวขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา 0.50 ทําการแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญทางดาน
การสรางแบบสอบถาม แลวจึงนํากลับไปใหคณะท่ีปรึกษาวิทยานิพนธดังกลาวตรวจสอบความ
ถูกตอง  
  3.2.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานการตรวจแกไขแลวไปทดลองใชกับ
นิสิตในขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-One Tryout) และข้ันทดลองกลุมยอย (Small Group Tryout) 
โดยใหนิสิตทําแบบสอบถามความคิดเห็นหลังจากท่ีนิสิตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนน
ปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษในแตละบท แลวจึงนํามาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น โดยใช
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) ของ Cronbach (Cronbach, 1974: 161) ไดคาความเช่ือมั่น
เทากับ 0.97 และนําขอความหรือคําถามที่ไมชัดเจนมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็น 
เพื่อนําไปใชจริงในการทดลองภาคสนาม  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการศึกษาและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้  
 ดําเนินการติดตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอหนังสือขออนุญาตทดลอง
เคร่ืองมือวิจัยและหนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจเคร่ืองมือวิจัย ทําหนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
ถึงหัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (ภาคผนวก ด หนา 304) เพื่อขออนุญาตทดลองใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม ที่ผูวิจัยสรางข้ึน ในข้ันทดลองรายบุคคล ขั้นทดลองกลุมยอยและข้ันทดลอง
ภาคสนาม ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองดังขั้นตอนตอไปน้ี  
  ขั้นทดสอบกอนเรียน  
  1. ปฐมนิเทศนิสิตท่ีเปนกลุมตัวอยางโดยผูวิจัยชี้แจงถึงวัตถุประสงค วิธีการเรียน
และขอตกลงตางๆ  ในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

  2. ใหนิสิตกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษกอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 

   ส
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สํ า ห รั บ นิสิ ต ช้ั นป ที่  1 วิ ช า เ อ กภ าษ า อั ง ก ฤษ  คณะศิ ล ปศ า ส ต ร แ ล ะ วิ ท ย า ศ าส ต ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 37 ขอ ซึ่งขอสอบเปน
แบบปรนัยและอัตนัย ขอ โดยแบงเปน 5 สวน คือ สวนท่ี 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ    
วัดความรูทางดานประโยคชนิดตางๆ องคประกอบของอนุเฉท และรูปแบบของอนุเฉทชนิดตางๆ 
สวนที่ 2 แบบแกขอผิดพลาดจากการเขียน จํานวน 15  ขอ วัดความรูเก่ียวกับสัญลักษณในการแกไข
คําใหถูกตอง (correction symbols)และความรูทางดานไวยากรณ สวนท่ี 3 จํานวน 5 ขอวัดความรู
ดานองคประกอบของอนุเฉท ขอสอบเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก สวนท่ี 4 แบบเติมประโยคลงใน
แผนภูมิจํานวน 1 ขอวัดองคประกอบของอนุเฉทและสวนท่ี 5 จํานวน 1 ขอวัดความสามารถ
ทางการเขียนอนุเฉทตามหัวขอที่กําหนดใหได ขอสอบเปนแบบอัตนัย ใชเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที 
จากนั้นตรวจและบันทึกคะแนน ในสวนอัตนัยใชกรรมการในการตรวจ 2 คน ใชเกณฑในการตรวจ
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อตรวจสอบความเช่ือถือไดของการตรวจ ตามท่ีผูวิจัยไดใชการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคลองของการตรวจ 
 ขั้นการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  1. แจกจายแผนดีวีดีรอม (DVD-ROM) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และคูมือ
การใชงานที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นแกนิสิต 

 2. ใหนิสิตกลุมตัวอยางศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนน
ปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดวยตนเองโดย
มีครูเปนผูใหคําแนะนําแลผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ซึ่งในทายบทเรียนแตละบท นิสิต
จะตองทําแบบทดสอบรายบทเรียนในแตละบท บทละ 20 คะแนน ลงในกระดาษคําตอบ                  
การทดลองคร้ังน้ีใชเวลาในการทดลอง 5 สัปดาหๆละ 4วันๆละ 3 คาบ โดยมีบทเรียนท่ีผูวิจัยสราง
ขึ้นทั้งหมด 5 บท  

  3. ดําเนินการตรวจงานเขียนประจําบทเรียนและนําผลคะแนนของแบบทดสอบ
ประจําบทเรียนทั้ง 5 บท (E1) เนื่องจากแบบทดสอบเปนทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ดังน้ันในการ
ตรวจแบบทดสอบสวนอัตนัย ผูวิจัยไดใชกรรมการในการตรวจ 2 ทาน เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ
ของการตรวจของกรรมการ 2 ทาน ผูวิจัยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษแบบอัตนัย มาวิเคราะหทางสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ตามเกณฑที่ตั้งไว 
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 4. ดําเนินการใหนิสิตทําแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นหลังจากศึกษาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจบในแตละ
บทเรียน โดยผูวิจัยแนะนําและอธิบายรายละเอียดในการทําแบบสอบความคิดเห็น ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 5. เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน และนําขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหทางสถิติ  

 ขั้นทดสอบหลังเรียน 

 ใหนิสิตกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิต
ชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยา
เขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน             
โดยใชเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที จากน้ันตรวจและบันทึกคะแนน เชนเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน 
เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตอไป  

 

การวิเคราะหขอมูล 

 เพื่อใหผลการวิจัยสอดคลองกับวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี ้

1. การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเกี่ยวของกับการปญหาการเขียน 
อนุเฉทภาษาอังกฤษ  สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามเกณฑ 75/75 โดยใชสูตร     
E1/E2 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ, 2520: 135-136) 

สูตรที่ 1   

      ∑ Xi 

    E1     =     X 100  

       N 

                  A  

 เมื่อ   E1  หมายถึง    ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

                          Xi         หมายถึง คะแนนรวมของแบบทดสอบประจําบททุกบทของ
ผูเรียนคนที่ i  
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   A หมายถึง    คะแนนเต็มของแบบทดสอบทุกบทรวมกัน  
   N  หมายถึง    จํานวนผูเรียน 

สูตรที่ 2 

      ∑ Xi 

    E2     =     X 100  

       N 

                   B  

 

 เมื่อ   E2  หมายถึง    ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

   Xi หมายถึง    คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียนของผูเรียนคนที่ i  
   B หมายถึง   คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

   N  หมายถึง   จํานวนผูเรียน 

 

2. การเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียน     
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชสถิติ t-test แบบจับคู (Paired -Sample T-

Tests) 

3. การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางข้ึน      
ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนแบบประเมินคา สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากน้ัน
นําไปแปลความหมายโดยกําหนดเกณฑตามแนวความคิดของลิเคอรท ดังนี้  

1.0  ≤    < 1.50 หมายถึง นิสิตมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
โดยเฉล่ียอยูในระดับต่ําที่สุด 

1.50  ≤    < 2.50 หมายถึง นิสิตมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
โดยเฉล่ียอยูในระดับต่ํา 

2.50  ≤    < 3.50 หมายถึง นิสิตมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
โดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 

3.50  ≤    < 4.50 หมายถึง นิสิตมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
โดยเฉล่ียอยูในระดับดี 

4.50  ≤   < 5.0   หมายถึง นิสิตมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
โดยเฉล่ียอยูในระดับดีมาก 
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บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม” ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัย 
โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520: 135-139) โดยทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 
30 คน 

 ตอนท่ี 2 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางดานการเขียน               
อนุเฉทภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนน               
ปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร                  
และวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม   

 ตอนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมี
ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1                    
วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

     เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 คือ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม ใหไดตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520: 135-139) ผูวิจัย
ดําเนินการดังน้ี 

      1. ใหนิสิตจํานวน 30 คน ศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหา
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม หลังจากที่นิสิต
เรียนจบในแตละบทแลวใหนิสิตทําแบบทดสอบประจําบทเรียนครบทั้ง 5 บท ซึ่งในแตละบทมี
คะแนนเต็ม 20 คะแนนหลังจากน้ันนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ (%) ของคะแนนและจัดอันดับคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบประจํา
บทของบทเรียนคอมพิวเตอรแตละบทผลการวิเคราะห แสดงใน ตารางท่ี 12 
 

ตารางท่ี 12 คะแนนเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และอันดับคะแนนเฉลี่ยของคะแนน                       
แบบทดสอบแตละบทของบทเรียนคอมพิวเตอร 

บทท่ี เนื้อหาในบทเรียน คะแนน
เต็ม 

คาเฉล่ีย 
( ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

รอยละ ลําดับท่ี 

1 Sentence Structures 20 15.38 2.27 76.91 2 

2 Paragraph Organization 20 14.22 2.55 71.08 5 

3 
Process, Descriptive, 

Comparison/Contrast Patterns 
20 15.07 1.78 75.33 4 

4 
Exemplification, Narrative, 

Cause/Effect  Patterns” 
20 15.17 2.04 75.83 3 

5 Writing Errors 20 17.07 1.82 85.33 1 
  

 จากตารางท่ี 12 พบวา นิสิตสามารถทําคะแนนแบบทดสอบประจําบทของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนทุกบทไดคะแนนเฉลี่ยสูงกวารอยละ 70 กลาวคือ แบบบททดสอบประจําบท
ที่นิสิตทําคะแนนเฉลี่ยรอยละไดสูงท่ีสุดคือ บทท่ี 5 การเขาใจชนิดของขอผิดพลาดในการเขียน คิด
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เปนรอยละ 85.33 และสวนบทเรียนที่นิสิตทําคะแนนเฉลี่ยไดนอยท่ีสุด คือ บทที่ 2 การเขาใจ
องคประกอบของอนุเฉท คิดเปนรอยละ 71.08  
 2. ดําเนินการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหา
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยการหาคารอย
ละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท้ัง 5 บท บท
ละ 20 คะแนน ซึ่งแบบทดสอบประจําบทมีคะแนนรวม 100 คะแนน และคารอยละของคะแนนจาก
การทําแบบทดสอบหลังเรียนของนิสิต ทั้ง 30 คน มีคะแนนเต็ม 70 คะแนน ซึ่งผลการวิเคราะหดัง
แสดงในตารางท่ี 13 
 

ตารางท่ี 13 คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน จํานวน 5 บท และคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลัง
เรียนของนิสิต จํานวน 30 คน  

 
นิสิต 
คนท่ี 

   

 
    คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจําบท รวมคะแนน
แบบทดสอบ 

คะแนน
สอบหลัง
เรียน 

ค า เฉลี่ ย ร อ ย
ล ะ ค ะ แ น น
สอบหลังเรียน 

1 2 3 4 5 

20 20 20 20 20 100 70 100 

1 18.0 14.0 16.0 15.0 19.0 82.0 58.0 82.86 

2 17.5 15.0 18.0 15.0 20.0 85.5 60.0 85.71 

3 16.0 18.0 18.0 17.0 18.0 87.0 63.0 90.00 

4 16.5 18.0 13.0 16.0 19.0 82.5 60.0 85.71 

5 16.0 18.0 14.0 17.0 18.0 83.0 52.0 74.29 

6 16.0 14.0 14.0 16.0 18.0 78.0 53.0 75.71 

7 15.5 11.5 15.0 16.0 16.0 74.0 50.0 71.43 

8 13.5 14.0 15.0 19.0 17.0 78.5 54.0 77.14 

9 18.0 16.0 16.0 16.0 17.0 83.0 59.0 84.29 

10 19.0 18.5 17.0 16.0 19.0 89.5 65.0 92.86 

11 16.5 14.0 16.0 16.0 19.0 81.5 60.0 85.71 

12 18.0 12.0 14.0 16.0 16.0 76.0 52.0 74.29 
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ตารางท่ี 13 คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน จํานวน 5 บท และคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลัง
เรียนของนิสิต จํานวน 30 คน (ตอ) 

นิสิต 
คนท่ี 

 

   
คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจําบท รวมคะแนน
แบบทดสอบ 

คะแนน
สอบหลัง
เรียน 

คาเฉลี่ยรอยละ
คะ แนนสอบ
หลังเรียน 

1 2 3  5 

20 20 20 20 20 100 70 100 

13 14.0 12.0 14.0 16.0 16.0 72.0 50.0 71.43 

14 14.0 13.0 12.0 9.0 18.0 66.0 50.0 71.43 

15 16.0 15.5 13.0 13.0 15.0 72.5 45.0 64.29 

16 12.0 13.0 13.0 15.0 14.0 67.0 47.0 67.14 

17 16.0 11.0 14.0 13.0 15.0 69.0 49.0 70.00 

18 13.5 13.0 13.0 14.0 15.0 68.5 39.0 55.71 

19 12.0 12.0 16.0 14.0 16.0 70.0 37.0 52.86 

20 14.0 15.0 15.0 12.0 15.0 71.0 50.0 71.43 

21 12.0 11.5 14.0 13.0 17.0 67.5 38.0 54.29 

22 12.0 11.0 15.0 14.0 17.0 69.0 47.0 67.14 

23 14.5 11.5 14.0 15.0 19.0 74.0 52.0 74.29 

24 13.5 14.0 16.0 18.0 13.0 74.5 53.0 75.71 

25 17.0 13.0 16.0 16.0 17.0 79.0 58.0 82.86 

26 11.0 11.0 17.0 14.0 18.0 71.0 53.0 75.71 

27 15.5 13.0 12.0 13.0 15.0 68.5 42.0 60.00 

28 17.0 18.0 18.0 17.0 17.0 87.0 61.0 87.14 

29 18.0 17.0 16.0 16.0 19.0 86.0 60.0 85.71 

30 19.0 19.0 18.0 18.0 20 94.0 65.0 92.86 

รวม 461.5 426.5 452.0 455.0 512.0 2307.0 1582.0  

รอยละ 76.91 71.08 75.33 75.83 85.33 76.90  75.33 
  

 จากตารางท่ี 13 พบวา ผลรวมคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน 5 บท ของนิสิตจํานวน 30 คน ไดคะแนนรวมเทากับ 2307 คะแนน
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จากคะแนนเต็ม 3000 คะแนน คิดเปนรอยละ 76.90  และผลรวมของคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนของนิสิตเทากับ 1582 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2100 คะแนน คิดเปนรอยละ 
75.33 ดังน้ันประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ เนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม มีคาเทากับ76.90/75.33 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพเทากับเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนน
ปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีประสิทธิภาพ
ที่ยอมรับได โดยอยูในระดับ เปนไปตามเกณฑ  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 
 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

 เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 คือ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางดานการเขียน             
อนุเฉทภาษาอังกฤษของนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม กอนและหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ ผูวิจัยดําเนินการดังนี้   

1.  ผูวิจัยใหนิสิตกลุมตัวอยางท้ัง 30 คน ทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการเขียน
อนุเฉทภาษาอังกฤษจํานวน 37 ขอ คะแนนเต็ม 70 คะแนน กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งแบบทดสอบเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน จากน้ันจึงหาผลตางของ
คะแนน ( ) จากการทดสอบกอนและหลังเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลวนําคะแนนท่ี
ไดจากการทดสอบท้ังสองคร้ังมาเปรียบเทียบความสามารถทางดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
ของนิสิต ซึ่งผลจากการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 14 และ 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 14 คะแนนความสามารถทางดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนิสิตกอนและหลังการ
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และผลตาง ( ) ของคะแนนในการทดสอบ 

 
นิสิตคนที่ 

 

คะแนน (70) ผลตาง 
( ) 

นิสิตคนที่ 
 

คะแนน (70) ผลตาง 
( ) กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน 

1 8 58 50 16 9 47 38 

2 9 60 51 17 10 49 39 

3 19 63 44 18 13 39 26 

4 8 60 52 19 7 37 30 

5 8 52 44 20 18 50 32 

6 9 53 44 21 12 38 26 

7 4 50 46 22 21 47 26 

8 16 54 38 23 11 52 41 

9 17 59 42 24 15 53 38 

10 13 65 52 25 19 58 39 

11 19 60 41 26 9 53 44 

12 13 52 33 27 13 42 29 

13 14 50 36 28 12 61 49 

14 19 50 31 29 4 60 56 

15 17 45 28 30 14 65 51 

 

 จากตารางท่ี 14 พบวา ความสามารถทางดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนิสิต กอน
เรียนอยูระดับต่ํามาก และทุกคนไดคะแนนต่ํากวา 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน แตเมื่อ
ไดรับการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษสําหรับ
นิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม คะแนนของนิสิตทุกคนสูงกวา 35 คะแนน โดยคะแนน
สูงสุดเทากับ 56 คะแนนและตํ่าสุดมีคาเทากับ 26 คะแนน 
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ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบความสามารถทางดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนิสิต กอนและหลัง
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  

 

การทดสอบ คะแนนเต็ม ( ) (S.D.) ( ) S.D. ( ) t df Sig 

กอนเรียน 

หลังเรียน 

70 

70 

12.67 

52.73 

4.66 

7.71 
40.07 8.71 25.185* 29 0.000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     
   

 จากตารางท่ี 15  พบวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ (  = 52.73, 

S.D. = 7.71) สูงกวาคะแนนกอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (  = 12.67, S.D. = 4.66) 
ผลตางเฉลี่ย ( ) ระหวางกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทากับ 39.87  
คาสถิติ t เทากับ 25.185 (ภาคผนวก ฑ หนา 289) สรุปวาความสามารถทางดานการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษของนิสิตสูงข้ึนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียน            
อนุเฉทภาษาอังกฤษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.000 < 0.05) ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 
  

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน  
 เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 คือ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยใหนิสิตจํานวน 30 คน ทําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนหลังจากเรียนจบในแตละบท จํานวนท้ังสิ้น 5 บท หลังจากน้ันนํามาหาคา
คะแนนเฉล่ีย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16 แสดงคาระดับคะแนนเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ความคิดเห็นของ   
นิสิตจํานวน 30 คน จากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 

ขอ รายการ 

 
X  แบบสอบถามความคิดเห็น  

(บทที่) 
คาเฉลี่ย
รวม 

ลําดับที่ 

S.D. 1 

 

2 3 4 5 

 

1.1 

 

ดานการออกแบบบทเรียน 

แบบและขนาดตัวอักษรมีความ
เหมาะสม 

 

X  

 

4.43 

 

4.23 

 

4.27 

 

4.40 

 

4.50 

 

4.37 

 

3 

S.D. 0.63 0.90 0.78 0.67 0.73 0.82 

1.2 ตัวอักษร ภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว
มีความชัดเจน 

X  4.47 4.27 4.13 4.40 4.17 4.29 7 

S.D. 0.68 0.83 0.78 0.62 0.79 0.82 

1.3 ภาพนิ่งกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน X  4.40 4.47 4.23 4.27 4.37 4.35 4 

S.D. 0.67 0.73 0.86 0.87 0.76 0.85 

1.4 

 

การใหขอมูลยอนกลับหรือการโตตอบ
กับบทเรียนมคีวามเหมาะสม 

X  4.40 4.37 4.33 4.47 4.47 4.41 1 

S.D. 0.62 0.81 0.84 0.68 0.68 0.81 

1.5 การควบคุมหนาจอหรือการบอก
ตําแหนงผานปุมกําหนดเสนทาง 
(Navigator) มีความเหมาะสม 

X  4.37 4.50 4.40 4.37 4.27 4.38 2 

S.D. 0.72 0.73 0.67 0.72 0.91 0.83 

1.6 มีความสะดวกในการเขาถึงสวนตางๆ
ของบทเรียน 

X  4.27 4.17 4.40 4.27 4.43 4.31 6 

S.D. 0.74 0.79 0.62 0.74 0.63 0.78 

1.7 มีความสะดวกในการเขาสูและออก
จากบทเรียน 

X  4.27 4.37 4.47 4.37 4.23 4.34 5 

S.D. 0.87 0.76 0.73 0.72 0.86 0.86 

รวมเฉลี่ยดานการออกแบบบทเรียน 

 
X  4.37 4.34 4.32 4.36 4.35 4.35  

S.D. 0.55 0.67 0.62 0.59 0.64 0.64 
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ตารางท่ี 16  แสดงคาระดับคะแนนเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ความคิดเห็นของ
นิสิตจํานวน 30 คน จากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ (ตอ) 

 
ขอ รายการ 

 
X  แบบสอบถามความคิดเห็น 

(บทที่) 
คาเฉลี่ย
รวม 

ลําดับที่ 

S.D. 1 

 

2 3 4 5 

 

2.1 

ดานเนื้อหาและการนําเสนอ 
มีจุดประสงคการเรียนรูที่ชัดเจน 

 

X  

 

4.47 

 

4.27 
 

4.37 
 

4.27 
 

4.33 
 

4.34 

 

3 

S.D. 0.68 0.91 0.81 0.74 0.84 0.87 

2.2 เนื้อหาในบทเรียนมคีวามนาสนใจ X  4.27 4.17 4.27 4.23 4.37 4.26 8 

 S.D. 0.78 0.79 0.87 0.90 0.72 0.88 

2.3 ระดับความยากงายของเน้ือหามีความ
เหมาะสม 

X  4.13 4.37 4.17 4.27 4.27 4.24 9 

S.D. 0.78 0.76 0.79 0.83 0.74 0.85 

2.4 การนําเสนอเนื้อหาเปนไปอยางลําดับ
ที่เหมาะสม 

X  4.23 4.40 4.37 4.47 4.27 4.35 1 

S.D. 0.86 0.67 0.76 0.73 0.87 0.85 

2.5 มีการอธิบายและยกตัวอยางประกอบที่
ชัดเจน 

X  4.33 4.37 4.37 4.37 4.27 4.34 4 

S.D. 0.84 0.81 0.72 0.81 0.91 0.88 

2.6 แบบฝกหัดในบทเรียนมีความนาสนใจ X  4.50 4.37 4.30 4.37 4.23 4.35 2 

S.D. 0.73 0.72 0.84 0.72 0.90 0.85 

2.7 คําส่ังตางๆของแบบฝกหัดมีความ
ชัดเจน เขาใจงาย 

X  4.17 4.27 4.47 4.27 4.27 4.29 7 

S.D. 0.79 0.74 0.68 0.74 0.83 0.83 

2.8 จํานวนแบบฝกหัดมีความเหมาะสม X  4.37 4.27 4.23 4.23 4.47 4.31 6 

S.D. 0.76 0.87 0.90 0.86 0.73 0.89 

2.9 ระดับความยากงายของแบบฝกหดัมี
ความเหมาะสม 

X  4.27 4.47 4.27 4.33 4.37 4.34 5 

S.D. 0.91 0.68 0.83 0.84 0.81 0.88 

รวมเฉลี่ยดานเน้ือหาและการนําเสนอ 
 

X  4.30 4.33 4.31 4.31 4.31 4.31  

 S.D. 0.67 0.62 0.64 0.68 0.68 0.68 
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จากตารางท่ี 16 พบวาความคิดเห็นในภาพรวมทุกๆดานคือ ดานการออกแบบบทเรียน ดาน
เนื้อหาและการนําเสนอ และดานประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนิสิตท่ีมีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1            
เอกวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมท้ัง 5 บท อยู
ในระดับดีมาก (  = 4.33, S.D. = 0.62) ซึ่งบทท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก บทที่ 5 การเขาใจชนิด 

ตารางท่ี 16  แสดงคาระดับคะแนนเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ความคิดเห็นของ
นิสิตจํานวน 30 คน จากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ (ตอ) 

 
ขอ รายการ 

 
X  แบบสอบถามความคิดเห็น 

(บทที่) 
คาเฉลี่ย
รวม 

ลําดับที่ 

S.D. 1 

 

2 3 4 5 

 

3.1 

ดานประโยชนของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนตอบสนองตอระดับ
ความสามารถในการเรียนของผูเรยีน 

 

 

X  

 

 

4.40 

 

 

4.40 

 

 

4.27 

 

 

4.40 

 

 

4.40 

 

 

4.37 

 

 

2 

S.D. 0.77 0.77 0.91 0.77 0.77 0.86 

3.2 

 

บทเรียนมีความสนุกสนานและทาทาย
ความสามารถของผูเรียน 

X  4.30 4.30 4.43 4.30 4.30 4.33 5 

S.D. 0.84 0.84 0.63 0.84 0.84 0.86  

3.3 นักเรียนรูสึกพอใจกบัการเรียนรูดวย
ตนเอง 

X  4.23 4.27 4.37 4.50 4.43 4.36 3 

S.D. 0.90 0.78 0.72 0.73 0.63 0.83 

3.4 บทเรียนชวยพัฒนาความสามารถ
ทางการเขียนภาษาอังกฤษ 

X  4.27 4.13 4.27 4.17 4.47 4.26 6 

S.D. 0.83 0.78 0.74 0.79 0.68 0.84 

3.5 บทเรียนชวยพัฒนาความรูเกี่ยวกับการ
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษชนิดตางๆ 

X  4.47 4.23 4.27 4.37 4.40 4.35 4 

S.D. 0.73 0.86 0.87 0.76 0.67 0.85 

3.6 บทเรียนชวยทําใหผูเรียนเขียนอนเุฉท
ไดงาย  

X  4.37 4.33 4.47 4.27 4.40 4.37 1 

S.D. 0.81 0.84 0.68 0.91 0.62 0.85 

 รวมเฉลี่ยดานประโยชนของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 

X  4.30 4.28 4.33 4.34 4.40 4.40  

S.D. 0.74 0.69 0.62 0.69 0.62 0.62 

 คาระดับเฉล่ียรวม X  4.33 4.31 4.32 4.34 4.35 4.33  

S.D. 0.63 0.64 0.62 0.63 0.62 0.62 
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ขอผดิพลาดในการเขียน ( = 4.35,  S.D. = 0.62) เปนการนําเสนอรูปแบบของขอผิดพลาด (types of 

error) อันดับท่ีสองคือบทที่ 4 (  = 4.34,  S.D. = 0.63) เปนการนําเสนอรูปแบบของอนุเฉท 
(paragraph pattern) ใน 3 รูปแบบ คือการเขียนแบบยกตัวอยาง (exemplification) แบบบรรยาย 
(narrative) และแบบเหตุ-ผล (cause-effect) และบทท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก บทท่ี 2 องคประกอบ
ของอนุเฉท  (  = 4.31, S.D. = 0.64) นอกจากน้ี จากการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 3 ดานไดแก ดานการออกแบบบทเรียน ดานเนื้อหาและการนําเสนอและ
ดานประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
 1. ดานการออกแบบบทเรียน โดยรวมแลวนิสิตมีความคิดเห็นตอดานการออกแบบ
บทเรียนอยูในระดับดีมาก (  = 4.35, S.D. = 0.64) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก 
ขอ 1.4 การใหขอมูลยอนกลับหรือการโตตอบกับบทเรียนมีความเหมาะสม (  = 4.41, S.D. = 0.81) 
และอันดับรองลงมาคือขอ1.5 การควบคุมหนาจอหรือการบอกตําแหนงผานปุมกําหนดเสนทาง 
(navigator) มีความเหมาะสม (  = 4.38, S.D. = 0.83) ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดสองอันดับไดแก               
ขอ 1.6 มีความสะดวกในการเขาถึงสวนตางๆของบทเรียน (  = 4.31, S.D. = 0.78) และ                       
ขอ 1.2  ตัวอักษร ภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหวมีความชัดเจน (  = 4.29, S.D. = 0.82)  
 2. ดานเนื้อหาและการนําเสนอ โดยรวมแลวนิสิตมีความคิดเห็นตอดานเนื้อหาและการ
นําเสนออยูในระดับดีมาก (  = 4.31, S.D. = 0.68) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก           
ขอ 2.4 การนําเสนอเนื้อหาเปนไปอยางลําดับที่เหมาะสม (  = 4.35, S.D = 0.85) และอันดับ
รองลงมาคือ ขอ 2.6 แบบฝกหัดในบทเรียนมีความนาสนใจ (  = 4.35, S.D = 0.85) ขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําที่สุดสองอันดับไดแก ขอ 2.2 เนื้อหาในบทเรียนมีความนาสนใจ (  = 4.26, S.D. = 0.88) และขอ 
2.3 ระดับความยากงายของเนื้อหามีความเหมาะสม (  = 4.24, S.D. = 0.85) มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
 3. ดานประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยรวมแลวนิสิตมีความคิดเห็น
ตอดานประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก ( = 4.40, S.D. = 0.62)             
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก ขอ 3.6 บทเรียนชวยทําใหผูเรียนเขียนอนุเฉทไดงาย                 
( = 4.37, S.D. = 0.85) อันดับรองลงมา ไดแก 3.1 บทเรียนตอบสนองตอระดับความสามารถใน
การเรียนของผูเรียน ( = 4.37, S.D. = 0.86) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดสองอันดับไดแก ขอ 3.2  
บทเรียนมีความสนุกสนานและทาทายความสามารถของผูเรียน  (  = 4.33, S.D. = 0.86) และ                 
ขอ  3.4 บทเรียนชวยพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ  (  = 4.26, S.D. = 0.84) มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด 
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 จากการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหา
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมท้ัง 5 บท พบวาคาเฉลี่ยที่สูงท่ีสุดไดแก ดานประโยชนของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (  = 4.40, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ ดานการออกแบบบทเรียน               
(  = 4.35, S.D. = 0.64) และดานเนื้อหาและการนําเสนอ (  = 4.31, S.D. = 0.68) สรุปไดวาความ
คิดเห็นโดยรวมตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ  
4.33 ซึ่งหมายความวานิสิตมีความคิดเห็นที่ดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการ
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิงทดลอง                   
มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

เปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม  กอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ เนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และศึกษาความคิดเห็นของนิสิต
ชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตอความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหา
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1  

ปการศกึษา 2555 จํานวน 158 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ นิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในภาคเรียนที่ 1             

ปการศึกษา 2555 ไดนิสิตจํานวน 30 คน มาโดยความสมัครใจ 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
                1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิต
ชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 5 บทท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ  76.90/75.33            
ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75 แตไมเกินรอยละ 2.5 ถือวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพดี 

2. แบบทดสอบความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  ซึ่งสรางสอดคลองกับ
จุดประสงคและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 5 บท ลักษณะของขอสอบ จํานวน 37 ขอ โดยใช
เวลาทําขอสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยแบบทดสอบแบบปรนัยมีคาความเชื่อมัน่เทากับ 0.904  

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปะศาสตร 
และวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมตอความ
เหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษสําหรับนิสิต
ชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เปนแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใชมาตราสวนแบบประมาณ
คา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) โดยแบงระดับของเกณฑในการประเมินโดย
แบงเปน 5 ระดับ จํานวน 22 ขอ แบงออกเปน3 ดาน คือ ดานการออกแบบบทเรียน ดานเนื้อหาและ
การนําเสนอ และดานประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยแบบสอบถามความคิดเห็น
มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.97 

 

ระยะเวลาและวิธีดําเนินการทดลอง   
การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองกับนิสิตดวยตนเองในภาคเรียนท่ี 1            

ปการศึกษา 2555 ใชเวลา 5 สัปดาหๆละ 4 วันๆละ 3 คาบเรียน ผูวิจัยเร่ิมดําเนินการทดลองดวยการ
ทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษจํานวน 37 ขอ ซึ่งแบบทดสอบเปนท้ัง
แบบปรนัยและอัตนัย โดยแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจดานชนิดของประโยค องคประกอบ
ของอนุเฉท รูปแบบของอนุเฉท และไวยากรณตางๆที่เกี่ยวกับการเขียน ใชเวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง 
30 นาทีกอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบทดสอบเปนแบบทดสอบที่ผูวิจัย
สรางข้ึนและหาคุณภาพแลว จากน้ันใหนิสิตศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
โดยผูวิจัยเปนเพียงผูใหคําแนะนํา หลังจากนิสิตทําการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในแตละ
บทแลว นิสิตตองทําแบบทดสอบประจําบทหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในแต
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ละบทซึ่งแบบทดสอบเปนแบบทดสอบท้ังแบบปรนัยและอัตนัย ในแตละบทมีคะแนนเต็มบทละ 
20 คะแนน จนครบทั้ง 5 บทเรียนและวัดความคิดเห็นโดยใหนิสิตทําแบบสอบถามความคิดเห็น
หลังเรียนจบแตละบท โดยใชเวลาทําแบบสอบถามบทละ 10 นาที เมื่อนิสิตทําการศึกษาบทเรียน
คอมพิวเตอรครบท้ัง 5 บทแลว จึงทดสอบความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนิสิต
โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน 37 ขอ จากน้ันผูวิจัยไดทําการตรวจ 
โดยในสวนขอสอบแบบอัตนัยตรวจตามเกณฑที่ผูวิจัยสรางข้ึนและไดทําการตรวจโดยกรรมการ 2 

คน หลังจากนั้นนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบประจําบทท้ัง 5 บท และคะแนนท่ีไดจาก
การทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียนมาหาคาเฉลี่ยรอยละเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนตลอดจนขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะหโดยวิธีการทาง
สถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน กลาวคือ หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใช
เกณฑ 75/75 จากสูตร E1/E2 (ชัยยงค พรหมวงศและคณะ 2520: 135-139) เปรียบเทียบความสามารถ
ทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนิสิตช้ันปที่ 1 กอนและหลังการทดลอง โดยใชสถิติ t-test 

แบบจับคูและวิเคราะหความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการหา
คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปแปลความหมายคาระดับโดยใชเกณฑ
ของลิเคอรท 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิต                         

ชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยา
เขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 76.90/75.33 

2. ความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนิสิตหลังศึกษาจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม ที่ผูวิจัยสรางข้ึน สูงกวาความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนิสิต
กอนศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

3. นิสิตมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดานการออกแบบบทเรียน               
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ดานเน้ือหาและการนําเสนอ และดานประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยมีคาเฉลี่ย  
( ) เทากับ 4.33 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) เทากับ 0.62  แสดงวานิสิตมีความคิดเห็นท่ีดีมาก
ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 

วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยดานท่ีมีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานประโยชน
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (  = 4.40, S.D = 0.62 ) รองลงมาคือ ดานการออกแบบบทเรียน 
(  = 4.35 , S.D = 0.64 ) และดานที่มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานเน้ือหาและการนําเสนอ (  =  4.31, 

S.D = 0.68)  
เมื่อพิจารณาระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่

เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ ที่ผูวิจัยสรางข้ึนทั้ง 3 ดาน คือ ดานการออกแบบบทเรียน 
ดานเนื้อหาและการนําเสนอ และดานประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวาความ
คิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 
ดังนี ้

1. ดานการออกแบบบทเรียน โดยระดับความคิดเห็นในดานการออกแบบบทเรียน                 
พบวาขอท่ีมีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การใหขอมูลยอนกลับหรือการโตตอบกับบทเรียนมีความ
เหมาะสม (  = 4.41, S.D = 0.81) และขอท่ีมีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ตัวอักษร ภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวมีความชัดเจน (  = 4.29, S.D = 0.82)   

2. ดานเนื้อหาและการนําเสนอ โดยระดับความคิดเห็นในดานเนื้อหาและการ
นําเสนอ พบวา ขอท่ีมีระดับคาเฉลี่ยสูงสุดคือ แบบฝกหัดในบทเรียนมีความนาสนใจ (  = 4.35,             

S.D = 0.85) และ ขอท่ีมีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ระดับความยากงายของเน้ือหามีความเหมาะสม                  
(  = 4.24, S.D = 0.85)  

3. ดานประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยระดับความคิดเห็นใน
ดานประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา ขอที่มีระดับคา เฉลี่ยสูงสุด คือ บทเรียน
ชวยทําใหผูเรียนเขียนอนุเฉทไดงาย (  = 4.37, S.D = 0.85) และขอที่มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 
บทเรียนชวยพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ (  = 4.26, S.D = 0.84)  

เมื่อพิจารณาระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นเปนรายบท พบวา บทท่ีมีระดับของคาเฉลี่ย                            
ความคิดเห็นสูงสุดไดแก บทที่ 5 การเขาใจชนิดของขอผิดพลาดในการเขียน  (  = 4.35,                      

S.D = 0.62) และบทที่มีระดับคาเฉลี่ยตํ่าสุดไดแก บทท่ี 2 องคประกอบของอนุเฉท (  = 4.31,    S.D 

= 0.64)  
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การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย เร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียน                             
อนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยขอที่ 1 พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ
เทากับ 76.90/75.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 ทั้งน้ีเนื่องมาจาก ผูวิจัยสราง
โปรแกรมตามหลักการตั้งแต การออกแบบ การพัฒนา การนําไปใช และการประเมินดังตอไปน้ี 

1.1 ผูวิจัยไดศึกษาทักษะภาษาตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยการวิเคราะห
หลักสูตร คําอธิบายรายวิชาและตําราท่ีเกี่ยวของกับการเขียนอนุเฉท ไดแก  1.(Alan Meyers: 2005)  

2.(Alice Savage and Masoud Shafiei: 2007) 3.(Alice  Oshima  &  Ann  Hohue: 2006)  4.(Keith S. 

Folse April  Muchmore  Vokoun & Elena  Vestri  Solomon: 2004) 5.(Cynthia A. Boardman and 

Jia Frydenberg: 2008) และ 6.(พัชรี จันทรเจริญสุข: 2552) โดยคัดเฉพาะหัวขอที่เปนปญหาสวน
ใหญ ในการเขียนของนิสิต นอกจากน้ียังไดเพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับประเภทของการเขียนอนุเฉท ตามท่ี  
Johnson & Shell (1985) และ วัฒนา บาลโพธิ์ (2547: 211-235) กลาวไวอีกดวย โดยคัดเลือกเอา
เพียงชนิดที่นาสนใจและเปนปญหาในการเขียนอนุเฉทของนิสิต  

1.2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ ที่ผูวิจัยสรางข้ึน ไดออกแบบตามหลักการสรางคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาท่ีถูกตอง
ตามท่ี Ma และ Kelly (2006: 20-24), Winser และ Cheung (1996: 86-87) และฤทธิชัย ออนมิ่ง               
(2547: 17-19) ไดกลาวถึงการออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาใหมีคุณภาพ
ตองคํานึงถึงการนําทฤษฎีหรือหลักการเรียนสอนภาษามาสนับสนุน  มีการพัฒนาโปรแกรมท่ีมีการ
จัดลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก ซึ่งวัดระดับการเขียนจากระดับประโยคไประดับการเขียนแบบ            
อนุเฉท  
 1.3 ในข้ันการนําไปใช บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียน            
อนุเฉทภาษาอังกฤษ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดรับการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนกอนทดลองจริง
อยางเปนข้ันตอนเพื่อใหบทเรียนมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑที่กําหนดโดยใชแนวคิดของ (ชัยยงค 
พรหมวงศ และคณะ, 2520: 134-142) การหาประสิทธิภาพบทเรียนกอนทดลองจริงแบงเปน 2 

ขั้นตอน ไดแก ขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-one tryout) และข้ันทดลองกลุมเล็ก (Small group 
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tryout) โดยในแตละข้ันของการหาประสิทธิภาพบทเรียนกอนทดลองจริง ผูวิจัยไดนําขอบกพรอง
ตางๆของบทเรียนมาปรับปรุงแกไข  
 2. จากผลการวิจัยขอที่ 2 พบวาความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของ
นิสิตสูงข้ึนหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ี เนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเน่ืองมาจากสาเหตุ
ดังตอไปน้ี 

2.1 การใชโปรแกรมน้ีเปนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการสอนภาษา 
โดยเร่ิมจากการแกปญหาทางการเขียนระดับประโยค ซึ่งสอดคลองกับ พรหทัย  ตัณฑจิตานนท 
(2548) ที่กลาวถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลทําใหความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ
ระดับประโยคสูงข้ึนและโปรแกรมนี้ยังวิเคราะหกลยุทธในการเขียนอนุเฉท เชน การวิเคราะห 
ประโยคใจความหลัก (topic sentence) วิเคราะหประโยคใจความสนับสนุน (supporting sentence) 
และประโยคใจความสรุป (concluding sentence) เพื่อสรางความคุนเคย ใหนิสิตไดคิดวิเคราะห
หลักการและรูปแบบกอนการเขียน  

2.2 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน ใหนิสิตฝกการเขียนไดอิสระ คือ นิสิต
สามารถเรียนรูไดตามเวลาที่ตองการซึ่งสามารถวัดความรูความสามารถเบื้องตนของการเขียน 
นอกจากน้ีบทเรียนมีความทาทาย ทําใหผูเรียนไมรูสึกเบื่อเพราะมีการนําเอาเทคโนโลยีมาใชเพราะ
การใชคอมพิวเตอรชวยสอนจะทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน กระตุนความสนใจใน
การเรียน ดังที่บํารุง โตรัตน (Torut 2000: 148-150) ที่กลาววาคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาสนับสนุน
ใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจอยางสูงในการเรียนพรอมนําเสนอพรอมภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และ  
วีดิทัศน ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจของผูเรียนไดไมเบื่อหนาย ซึ่งสอดคลองกับ Hannafin และ
Peck (1998) กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนอุปกรณในการนําเสนอบทเรียนท่ีแปลก
ใหม ทําใหผูเรียนไมรูสึกเบื่อหนาย ซึ่งทําใหชวยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดวย 

2.3 รูปแบบการฝกโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนแนวการสอนที่ไมใชการสอน 
กลาวคือ ในโปรแกรมจะเร่ิมการนําเขาสูโปรแกรมพรอมคําอธิบาย หลักการ เหมือนผูเรียนได
เรียนรูจากครูผูสอน จากน้ันจะมีแบบฝกจากโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบควบคุมกอนใหเขียนโดย
อิสระทั้งน้ีแมจะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแทนครูผูสอน ความรูสึกของผูเรียนเหมือนมีผูให
คําแนะนําในการเขียน แตมีขอดีคือ นิสิตจะไมมีความรูสึกกลัว หรือ วิตกกังวลเหมือนครูอธิบายตัว
ตอตัว Hannafin และ Peck (1998) ไดกลาวถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีแรงจูงใจใหผูเรียน
สนใจเรียนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณในการ
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นําเสนอบทเรียนเปนสิ่งแปลกใหม มีการปฏิสัมพันธกับบทเรียนตลอดเวลา ผูเรียนไมเบื่อหนายทํา
ใหชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดวย  

นอกจากน้ีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการเขียนอนุเฉทจึงมีระบบที่ชัดเจน คือ 
หลักการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในแตละบทจะมีการวัดผลทายบทในทุกบท 

 3. จากผลการวิจัยขอท่ี 3 นิสิตมีความคิดเห็นที่ดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ี
เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม                    
คาระดับคะแนนเฉล่ียจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสติโดยรวมเทากับ 4.33 การที่เนื้อหาของ
บทเรียนเกี่ยวกับการเขียนอนุเฉทไดรับความพึงพอใจ  เพราะการฝกเขียนอนุเฉทไมมีประเด็นท่ี
นาสนใจโดยตามธรรมชาติเพราะจุดเดนอยูที่การจัดลําดับของความคิดในอนุเฉท  การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรอาจจะไมเหมือนในการฝกเขียนที่เปนแบบอิสระสรางจินตนาการในเวลาท่ีจํากัด                
ซึ่งการเขียนท่ีดีจะตองมีเวลาคิดท่ีเหมาะสม โดยผูเขียนตองไมรูสึกเครียด วิตกกังวล หรือกลัวที่จะ
เขียน โดยในการเขียนใชรูปแบบที่เหมาะสมและเม่ือพิจารณาระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งแบงตามดาน
ตางๆ พบวาระดับคะแนนเฉลี่ยที่สูงท่ีสุดในทั้ง 3 ดานไดแก การใหขอมูลยอนกลับหรือการโตตอบ
กับบทเรียนมีความเหมาะสมการนําเสนอเน้ือหาเปนไปอยางลําดับท่ีเหมาะสม   และบทเรียนมีสวน
ชวยทําใหผูเรียนเขียนอนุเฉทไดงาย โดยแบงเปนรายละเอียดรายดานดังนี ้

3.1 ดานการออกแบบบทเรียน โดยรวมแลวนิสิตมีความคิดเห็นตอดานการ
ออกแบบบทเรียนอยูในระดับดีมาก (  = 4.35 , S.D = 0.64 ) ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 1.4 การให
ขอมูลยอนกลับหรือการโตตอบกับบทเรียนมีความเหมาะสม (  = 4.41, S.D. = 0.81) ทั้งน้ีอาจ
เนื่องมาจากผูวิจัยสรางบทเรียนตามหลักการออกแบบท่ีถูกตองของการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (ฤทธิชัย ออนมิ่ง, 2547: 26-37) ซึ่งผูวิจัยไดใหขอมูล โดยการใหคําเฉลยและ
คําอธิบายอยางละเอียดในการทําแบบฝกหัดทายบทของแตละบทและมีกระบวนการที่ดี  

3.2 ดานเนื้อหาและการนําเสนอ โดยรวมแลวนิสิตมีความคิดเห็นตอดานเน้ือหา
และการนําเสนออยูในระดับดีมาก (  = 4.31 , S.D = 0.68 ) ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 2.6 
แบบฝกหัดในบทเรียนมีความนาสนใจ (  = 4.35, S.D. = 0.85) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูวิจัยสราง
บทเรียนตามหลักการนําเสนอและเนื้อหา (presentation information) ของ ฤทธิชัย ออนม่ิง (2547: 

26-37) โดยผูวิจัยไดใหเนื้อหาและหลักในการเขียนตามลําดับตามกระบวนการสอนเขียนและการ
สอนแบบคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการสอนแบบใหมและเปนการสอนที่นาสนใจสําหรับนิสิต
จึงอาจทําใหนิสิตเกิดความสนใจในการเรียนรูของนิสิตไดอีกดวยและนอกจากนี้ผูวิจัยยังไดศึกษา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



156 

 

ขั้นตอนในการวางแผนการสรางสื่อการสอนภาษาอังกฤษของ (เสงี่ยม โตรัตน, 2538: 54-55) เปน
อยางดี  

3.3 ดานประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยรวมแลวนิสิตมีความ
คิดเห็นตอดานความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดีมาก ( = 4.40,            

S.D. = 0.62) ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 3.6 บทเรียนชวยทําใหผูเรียนเขียนอนุเฉทไดงาย  
(  = 4.37, S.D. = 0.85) ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากผูวิจัยไดกําหนดเนื้อหาและกิจกรรมท่ีชวยใหผูเรียน
สามารถเขียนอนุเฉทไดงายข้ึนสอดคลองกับ สุทธิรัตน รุจิเกียรติกําจร (2548) บทเรียนสื่อประสม
ชวยใหเขาใจการวางรูปแบบการเขียนและใชคําเชื่อมในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษไดดีมาก 
  

ขอเสนอแนะในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
ที่ผูวิจัยสรางข้ึน ชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษไดดีขึ้น  
อยางไรก็ตามผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษและตอการวิจัยที่เกี่ยวของในอนาคต ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

 1.  ขอเสนอแนะดานเทคนิคและโปรแกรมในการออกแบบบทเรียน 

  1.1 เพ่ือแกปญหาในเร่ืองการนําบทเรียนไปใชประกอบกับรายวิชา ควรสราง
บทเรียนคอมพิวเตอร ใหมีการบูรณาการกับเน้ือหาและหลักสูตรของรายวิชาท่ีจะนําบทเรียนไปใช 
ทั้งน้ีเพื่อใหบทเรียนคอมพิวเตอรสามารถใชควบคูกับการเรียนการสอนเปนอยางดี นอกจากนี้
เน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถปรับเน้ือหาและแบบฝกของบทเรียนใหนักเรียนไป
ศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียนได ทั้งนี้เพ่ือใหนิสิตที่ตองการศึกษาเพ่ิมเติมไดศึกษา ควรนําบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไปไวในหองสมุดหรือที่ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (self access learning 

center) เพื่อใหนิสิตสามารถเขาศึกษาบทเรียนไดตามเวลาท่ีตองการ นอกจากน้ีควรมีการใหคะแนน
แกนิสิตเพ่ือเปนแรงจูงใจในการศึกษาบทเรียน โดยการใหทําแฟมเก็บสะสมงาน (portfolio) หรือ 
ทําโครงงาน (project) หลังการเรียนจบในแตละบท   
  1.2 จากกรณีที่นิสิตที่มีความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษในระดับต่ํา 
อาจเนื่องมาจากการใหตัวปอนขอมูล (input)ในการสอน ทั้งน้ีเพื่อใหการสอนเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมากข้ึน ควรใหผูเรียน เรียนรูจาก ทักษะการอาน (reading) การฟง 
(listening) หรือ การดู (viewing) กอนที่จะเร่ิมเรียนรูทักษะการเขียน อาจเปนการใหผูเรียนเรียนรู
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จากบทอานตางๆ การฟงเร่ืองหรือบทสนทนา หรือ การดูวีดีโอ เปนตน เพื่อเปนสวนชวยใหผูเรียน
เกิดทักษะทางการคิด จึงสามารถเขียนโครงราง (outline) ไดดี  

1.3 ระยะเวลาในการวิจัยคอนขางนอย ดังน้ัน เพื่อลดระยะเวลาการฝกทักษะการ
เขียน ควรจัดทําสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทางดานไวยากรณที่เกี่ยวของกับการเขียนที่มี
ความงาย เพื่อใหผูเรียนสามารถใชสําหรับเรียนรูดวยตนเองจากศูนยเรียนรูดวยตนเอง (self access 

learning center) และหลังจากเรียนจบในแตละบทแลว ใหผูเรียนทําแฟมสะสมงาน (portfolio) หรือ
โครงงาน (project) จากสิ่งที่เรียนรูเพื่อสงอาจารยผูสอน 

1.4 ควรสอนทักษะการเขียนโดยรวมกับทักษะดานอ่ืนๆ เชน ทักษะการฟง ทักษะ
การอาน ดวยเพื่อเพิ่มทักษะและกระบวนการทางความคิดของผูเรียน  

1.5 พยายามหาเร่ืองท่ีนํามาใชเปนตัวอยางของอนุเฉทที่มีความสนุกสนาน ทาทาย 
เหมาะสมและมีประโยชนตอผูเรียน และเพ่ือใหบทเรียนมีความนาสนใจ ควรมีการบูรณาการการ
เขยีนอนุเฉทกับการอาน โดยการนําบทมาทําการวิเคราะหนํามาสูการเขียนอนุเฉท 

1.6 ควรทําใหบทเรียนมีความสนุกสนาน โดยเพ่ิมบริบท เชน ใชภาพประกอบ 
แผนภูมิ และกราฟกท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันประกอบ 

  1.7 ควรนําสื่อวีดิทัศนมาประกอบกับบทเรียนคอมพิวเตอร โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
สวนของการอธิบายเนื้อหา เพราะเนื้อหาบางสวนอาจยากเกินกวาท่ีจะใชรูปภาพหรือสัญลักษณใน
การอธิบายใหชัดเจนได นอกจากน้ียังเปนการดึงดูดความสนใจในการเรียนของนักเรียนได 

1.8 ควรมีการบรรจุบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนลงในคอมพิวเตอรของ
สถานศึกษานั้นๆ เพื่อผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรู ไดทุกเวลา 
  1.9 ควรศึกษาและติดตามขาวสารของโปรแกรมใหมๆที่ใชในการสรา งและ
สนับสนุนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูเสมอ เพื่อหาใหบทเรียนคอมพิวเตอรที่สราง
ขึ้นมีความทันสมัยและเหมาะสมกับระบบปฏิบัติใหมๆในอนาคต 

    1.10 ในการผลิตสื่อคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนจะมีใชกับการสอนเขียนก็
ตอเมื่อจัดการเรียนการสอนในคอมพิวเตอรใหมีบทบาท กลาวคือ จะมีขอมูลตัวปอน ขั้นตอนการ
สอน การฝกท่ีเปนระบบเพื่อใหผูเรียนเปรียบประหนึ่งวาไดเรียนรูจากครูไมใชการเรียนรูจาก
คอมพิวเตอร 

      1.11 ควรมีการใชคอมพิวเตอรในการสอนเขียนอนุเฉทในรูปแบบตางๆ เชน เขียน           
อนุเฉทในรูปแบบของ webquest เปนตน 
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 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

   1. เนื่องจากนิสิตขาดภูมิหลังทางดานไวยากรณ ดังน้ันจึงควรศึกษาวิจัยการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เกี่ยวกับไวยากรณทางดานการเขียน โดยใหนิสิตสามารถเรียนรูดวย
ตนเองในศูนยเรียนรูดวยตนเอง (self access learning center)  
  2. เพื่อใหบทเรียนการฝกการเขียนอนุเฉทมีความหมายและสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนในคณะ สาขาวิชาอ่ืนๆ ควรจัดทําสาระการเขียน โดยบูรณาการกับสาระวิชาอ่ืนๆ 
ตามภูมิหลังของผูเรียนในแตละวิชาเอก 
  3. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษท่ี
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและกลุมตัวอยางท่ีเรียนจากครูในหองเรียนปกติและแบง
การเปรียบเทียบนิสิตตามกลุมความสามารถ สูง กลาง ต่ํา เพื่อศึกษาวาแนวทางการสอนแบบใด
เหมาะกับระดับความสามารถของนิสิตที่มีภูมิหลังภาษาอังกฤษตางกันอยางไร  
 4. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของ
กลุมตัวอยางท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในหองเรียนและเรียนรูดวยตนเองในศูนย
เรียนรูดวยตนเอง (self access learning center)  
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กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย    ลงในชองความคิดเห็นของขอคําถามและหากทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหเขียนเสนอลงในขอเสนอแนะที่
กําหนดให โดยมีคาระดับความคิดเห็น ดังตอไปนี้  

 

  -1  แทน เมื่อแนใจวาจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมไมมีความเหมาะสม สําหรับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการ
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

   0  แทน เมื่อไมแนใจวาจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมมีความเหมาะสม สําหรับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการ
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

1 แทน เมื่อแนใจวาจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมมีความเหมาะสม สําหรับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียน                
อนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 



174 

 
 

Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ 

-1 0 1 

1. Sentence 

structure 

1. Simple  

Sentence 

Basic Sentence 

Patterns  

 1. S + Vi 

 2. S + Vt  + O 

 3. S + LV + SC 

 4. S + Vt  +  IO +  DO 

 5. S + Vt + DO + OC 

 6. There + V. + S. 

1.To identify types of 

verbs 

 (action and linking 

verbs)  

2. To identify the parts 

of sentences.  

3. To recognize the 

sentence patterns.  

1. Identifying types of verbs by 

telling the types of each verb from 

the given words.  

2. Identifying parts of sentences 

from the sentence patterns by 

choosing the best answer. 

4. Identifying the simple sentence 

by ticking the answer from the 

given reading text. 

    

2. Compound 

Sentence 

Three ways to make 

compound 

sentences:  

    - With a coordinator  

(coordinating 

conjunction)  

1. To identify 

independent clause 

and dependent clause. 

2. To identify the 

connectors           

(coordinators and 

1. Identifying the independent and 

dependent clauses by telling the 

independent clause and dependent 

clause from the given statements.  

2. Identifying the connectors by 

grouping coordinator conjunctions 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ 

-1 0 1 

    - With a conjunctive 

adverb  

    - With a semicolon  

conjunctive adverbs). 

3. To recognize each 

type of compound 

sentence patterns.  

4. To combine the 

compound sentences 

based on each type of 

compound sentences 

patterns. 

and conjunctive adverbs. 

3. Matching the independent 

clause and appropriate the 

dependent clause.  

4. Identifying the compound 

sentence and not compound 

sentences by ticking from the 

given folk tale. 

 5. Combining the given sentences 

to the compound sentences by 

using the given coordinating 

conjunctions.  
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Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ 

-1 0 1 

 3.Complex 

Sentence 

   Kinds of 

Dependent Clauses: 

     -Adverb Clause 

     -Adjective Clause 

     -Noun Clause 

1. To identify 

dependent clauses.   

(Adverb Clause, 

Adjective Clause, and 

Noun Clause) 

2. To recognize each 

type of complex 

sentence patterns.  

3. To make the 

complex sentences 

based on each type of 

complex sentences 

pattern.  

1. Identifying types of dependent 

clauses by telling each type of 

dependent clauses with the given 

information. .  

2. Recognizing the complex 

sentences from the reading text by 

finding the complex sentences 

from the given reading text. 

 3. Combining sentences into the 

complex sentences based on the 

given clues.  
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Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ 

-1 0 1 

2. Paragraph 

Organization  

1. Topic 

Sentence  

1. Parts of topic 

sentence 

     -Topic  

     -Controlling idea 

2. Topic sentence  

    -Too general topic 

sentence 

    -Too specific topic 

sentence 

    -Best topic sentence  

1. To identify the parts 

of the topic sentence 

(topic and controlling 

idea). 

2. To analyze the best 

topic sentence from 

too general and too 

specific topic 

sentences. 

 

 1. Identifying the parts of topic 

sentence based on the given 

sentences by telling the part of 

topic and the part of controlling 

idea from the given statements. 

 2. Identifying the best topic 

sentence based on the given set of   

3 sentences by choosing the best 

topic sentence from the given too 

general topic sentences and too 

specific topic sentences.  

 

 

 

    



178 

 
 

Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ 

-1 0 1 

 2. Supporting 

Sentence 

Types of supporting 

sentences:  

-Example          -Process 

 -Description    -Result      

-Comparison    -Contrast   

-Narration         -Cause  

1. To identify types of 

supporting sentences.  

2. To identify the 

supporting sentences 

in paragraphs of 

various patterns.   

1. Identifying each kind of the 

supporting sentences by choosing 

the best answer. .   

2. Matching supporting sentence 

with the given topic sentence. 

    

3. Concluding 

Sentence  

Kinds of concluding 

sentence 

 -To signal the end  

 -To restate the main 

idea 

 -To make a prediction  

 

1. To identify the 

concluding sentence in 

a paragraph form.   

2. To identify types of 

paragraph 

organization patterns 

(topic sentence, 

supporting sentence, and 

concluding sentence).  

1. Matching concluding sentence 

and given topic sentence. 

2. Recognizing the paragraph 

organization patterns.                       

(topic sentence, supporting sentence, 

and concluding sentence) by telling 

each part of paragraph organization 

patterns from the given paragraphs.  
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Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ 

-1 0 1 

3. Process 

Paragraph, 

Descriptive 

Paragraph,  

Comparison/ 

Contrast 

Paragraph 

Patterns 

 

1. Transition 

Signals I  

Transition Signals 

in 

(Process Paragraph, 

Descriptive Paragraph,  

Comparison/ Contrast 

Paragraph) 

1. To identify each 

type of transition 

signal 

(Process Paragraph, 

Descriptive Paragraph,  

Comparison/ Contrast 

Paragraph) 

2. To classify each 

transition signals. 

3. To combine 

sentences by using 

transition signals. 

 

 

 

1. Classifying the transition 

signals in the correct group. 

2. Combining sentences by using 

transition signals. 

3. Recognizing the transitional 

signals by completing the correct 

transition signals in the given 

paragraphs.  
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Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ 

-1 0 1 

2. Types of 

paragraph 

patterns I  

Paragraph Pattern 

-(Process Paragraph, 

Descriptive Paragraph,  

Comparison/ Contrast 

Paragraph) 

 

1. To identify each 

types of paragraph 

patterns. (Process 

Paragraph, Descriptive 

Paragraph,  

Comparison/ Contrast 

Paragraph) 

1. Recognizing transition signals 

by completing the correct 

transition signals in the given 

paragraphs. 

2. Identifying each type of 

paragraph patterns by choosing 

the correct type of paragraphs 

from the given paragraphs. 

    

3. Paragraph 

Organizations 

I  

Diagram of 

paragraphs.  

-For describing a 

process  

-For describing a 

scene 

-For comparison-

1. To identify the 

paragraph structure 

from each paragraph 

pattern.  

(Process Paragraph, 

Descriptive Paragraph,  

Comparison/ Contrast 

1. Sequencing the unscramble 

sentences in the correct order of 

the paragraph organization 

patterns. 

 2. Completing the paragraph 

outline diagram from the given 

paragraphs based on the paragraph 

    



181 

 
 

Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ 

-1 0 1 

contrast  Paragraph) 

2. To sequence 

unscramble sentences 

in the correct order of 

the paragraph. 

3. To complete an 

outline paragraph 

based on the 

paragraph 

organization patterns. 

organization patterns. 

 

4. Narrative 

Paragraph, 

Exemplification 

Paragraph,   

Cause/Effect 

1. Transition 

Signals II  

Transition Signals 

in 

Narrative Paragraph, 

Exemplification 

Paragraph,   

1. To identify each 

type of transition 

signal 

(Narrative Paragraph, 

Exemplification 

1. Classifying the transition 

signals in the correct group. 

2. Combining sentences by using 

transition signals. 

 3. Recognizing the transitional 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ 

-1 0 1 

Paragraph 

Pattern 

Cause/Effect Paragraph  

 

Paragraph,   

Cause/Effect Paragraph  

2. To classify each 

transition signals. 

3. To combine 

sentences by using 

transition signals. 

signals by completing the given 

paragraphs.  

 2. Types of 

paragraph 

patterns II 

Paragraph Pattern 

-Narrative Paragraph         

-Exemplification 

Paragraph 

-Cause/Effect Paragraph  

 

1. To identify each 

types of paragraph 

patterns.  

(Narrative Paragraph, 

Exemplification 

Paragraph,   

Cause/Effect Paragraph ) 

1. Recognizing transition signals 

by completing the correct 

transition signals in the given 

paragraphs. 

2. Identifying each type of 

paragraph patterns by choosing 

the correct type of paragraphs 

from the given paragraphs. 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ 

-1 0 1 

3. Paragraph 

Organizations 

II 

Diagram of 

paragraphs.  

-For writing narration 

-For writing 

exemplification  

-For writing causes 

-For writing effects 

  

1. To identify the 

paragraph structure 

from each paragraph 

pattern.  

(Narrative Paragraph, 

Exemplification 

Paragraph,   

Cause/Effect Paragraph ) 

2. To sequence 

unscramble sentences 

in the correct order of 

the paragraph. 

3. To complete an 

outline paragraph 

based on the 

1. Sequencing the unscramble 

sentences in the correct order of 

the paragraph organization 

patterns. . 

 2. Completing the paragraph 

outline diagram from the given 

paragraphs based on the paragraph 

organization patterns. 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ 

-1 0 1 

paragraph 

organization patterns 

 5. Writing 

Errors. 

1. Sentence 

Problems  

Types of  Common 

Sentence Problems: 

- Run- On Sentence 

- Fragment Sentence 

- Comma-Spliced 

Sentence  

1. To identify the 

types of sentence 

problems.  

2. To correct the 

sentence problems. 

1. Identifying the fragment 

sentences by choosing the 

fragment sentences from the given 

sentences. 
2. Identifying the run-on 

sentences by choosing the run-on 

sentences from the given 

sentences. 

3. Identifying the comma-spliced 

sentences by choosing the 

comma-splice sentences from the 

given sentences.  
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Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ 

-1 0 1 

4. Identifying the common 

sentence problems from the given 

sentences.  
 2. Punctuation 

Marks  

Punctuation Marks 

Rules:  

   -Comma ( , )  

   -Semi colon ( ; )  

   -Colon ( : ) 

   -Period ( . )  

   -Dash (--) 

   -Hyphen (-) 

   -Parentheses (  ) 

   -Quotation Mark (“_”) 

   -Question Mark (?)  

   -Exclamation Mark (!)  

   -Apostrophes ( ’ ) 

1. To identify the 

punctuation marks. 

2. To correct the 

punctuation marks.  

1. Naming the punctuation marks.  

2. Recognizing the end 

punctuation marks by adding them 

in the given sentences.  

3. Recognizing the other 

punctuation marks by choosing 

the best answer. 

    



186 

 
 

Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ 

-1 0 1 
 3. Confusing 

words  

-Lists of  common 

confusing words  

-List of correction 

symbols.  

1. To identify the 

confusing words in the 

given clues.  

2. To correct the 

confusing words. 

3. To identify types of 

the errors and edit the 

errors. 

1. Selecting the appropriate 

words. 

2. Identifying the types of errors 

and correcting the errors. 
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ภาคผนวก ข 

 

 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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ตารางที่  17 คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของ   
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย    ลงในชองความคิดเห็นของขอคําถามและหากทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหเขียนเสนอลงในขอเสนอแนะที่กําหนดให 
โดยมีคาระดับความคิดเห็น ดังตอไปนี้  

 

  -1  แทน เมื่อแนใจวาจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมไมมีความเหมาะสม สําหรับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการ
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

   0  แทน เมื่อไมแนใจวาจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมมีความเหมาะสม สําหรับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการ
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

   1  แทน เมื่อแนใจวาจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมมีความเหมาะสม สําหรับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียน
อนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคน

ที ่ คา IOC 

1 2 3 
1. Sentence 

structure 

1. Simple  

Sentence 

Basic Sentence 

Patterns  

 1. S + Vi 

 2. S + Vt  + O 

 3. S + LV + SC 

 4. S + Vt  +  IO +  DO 

 5. S + Vt + DO + OC 

 6. There + V. + S. 

1.To identify types of 

verbs 

 (action and linking 

verbs)  

2. To identify the parts 

of sentences.  

3. To recognize the 

sentence patterns.  

1. Identifying types of verbs by 

telling the types of each verb from 

the given words.  

2. Identifying parts of sentences 

from the sentence patterns by 

choosing the best answer. 

3. Identifying the simple sentence 

by ticking the answer from the 

given reading text. 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

2. Compound 

Sentence 

Three ways to make 

compound 

sentences:  

    - With a coordinator  

1. To identify 

independent clause 

and dependent clause. 

2. To identify the 

1. Identifying the independent and 

dependent clauses by telling the 

independent clause and dependent 

clause from the given statements. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคน

ที ่ คา IOC 

1 2 3 
(coordinating 

conjunction)  

    - With a conjunctive 

adverb  

    - With a semicolon  

connectors           

(coordinators and 

conjunctive adverbs). 

3. To recognize each 

type of compound 

sentence patterns.  

4. To combine the 

compound sentences 

based on each type of 

compound sentences 

patterns. 

  

2. Identifying the connectors by 

grouping coordinator conjunctions 

and conjunctive adverbs. 

3. Matching the independent 

clause and appropriate the 

dependent clause.  

4. Identifying the compound 

sentence and not compound 

sentences by ticking from the 

given folk tale. 

 5. Combining the given sentences 

to the compound sentences by 

using the given coordinating 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

3 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคน

ที ่ คา IOC 

1 2 3 
conjunctions.   

 3.Complex 

Sentence 

   Kinds of 

Dependent Clauses: 

     -Adverb Clause 

     -Adjective Clause 

     -Noun Clause 

1. To identify 

dependent clauses.   

(Adverb Clause, 

Adjective Clause, and 

Noun Clause) 

2. To recognize each 

type of complex 

sentence patterns.  

3. To make the 

complex sentences 

based on each type of 

complex sentences 

pattern.  

1. Identifying types of dependent 

clauses by telling each type of 

dependent clauses with the given 

information. .  

2. Recognizing the complex 

sentences from the reading text by 

finding the complex sentences 

from the given reading text. 

 3. Combining sentences into the 

complex sentences based on the 

given clues.  

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคน

ที ่ คา IOC 

1 2 3 
2. Paragraph 

Organization  

1. Topic 

Sentence  

1. Parts of topic 

sentence 

     -Topic  

     -Controlling idea 

2. Topic sentence  

    -Too general topic 

sentence 

    -Too specific topic 

sentence 

    -Best topic sentence  

1. To identify the parts 

of the topic sentence 

(topic and controlling 

idea). 

2. To analyze the best 

topic sentence from 

too general and too 

specific topic 

sentences. 

 

 1. Identifying the parts of topic 

sentence based on the given 

sentences by telling the part of 

topic and the part of controlling 

idea from the given statements. 

 2. Identifying the best topic 

sentence based on the given set of   

3 sentences by choosing the best 

topic sentence from the given too 

general topic sentences and too 

specific topic sentences.  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคน

ที ่ คา IOC 

1 2 3 
 2. Supporting 

Sentence 

Types of supporting 

sentences:  

-Example          -Process 

 -Description    -Result      

-Comparison    -Contrast   

-Narration         -Cause  

1. To identify types of 

supporting sentences.  

2. To identify the 

supporting sentences 

in paragraphs of 

various patterns.   

1. Identifying each kind of the 

supporting sentences by choosing 

the best answer. .   

2. Matching supporting sentence 

with the given topic sentence. 

0 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

0.67 

 

 

 

0.67 

3. Concluding 

Sentence  

Kinds of concluding 

sentence 

 -To signal the end  

 -To restate the main 

idea 

 -To make a prediction  

 

1. To identify the 

concluding sentence in 

a paragraph form.   

2. To identify types of 

paragraph 

organization patterns 

(topic sentence, 

supporting sentence, and 

concluding sentence).  

1. Matching concluding sentence 

and given topic sentence. 

2. Recognizing the paragraph 

organization patterns.                       

(topic sentence, supporting sentence, 

and concluding sentence) by telling 

each part of paragraph organization 

patterns from the given paragraphs.  

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคน

ที ่ คา IOC 

1 2 3 
3. Process 

Paragraph, 

Descriptive 

Paragraph,  

Comparison/ 

Contrast 

Paragraph 

Patterns 

 

1. Transition 

Signals I  

Transition Signals 

in 

(Process Paragraph, 

Descriptive Paragraph,  

Comparison/ Contrast 

Paragraph) 

1. To identify each 

type of transition 

signal 

(Process Paragraph, 

Descriptive Paragraph,  

Comparison/ Contrast 

Paragraph) 

2. To classify each 

transition signals. 

3. To combine 

sentences by using 

transition signals. 

 

 

 

1. Classifying the transition 

signals in the correct group. 

2. Combining sentences by using 

transition signals. 

3. Recognizing the transitional 

signals by completing the correct 

transition signals in the given 

paragraphs.  

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 



195 

 
 

Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคน

ที ่ คา IOC 

1 2 3 
2. Types of 

paragraph 

patterns I  

Paragraph Pattern 

-(Process Paragraph, 

Descriptive Paragraph,  

Comparison/ Contrast 

Paragraph) 

 

1. To identify each 

types of paragraph 

patterns. (Process 

Paragraph, Descriptive 

Paragraph,  

Comparison/ Contrast 

Paragraph) 

1. Recognizing transition signals 

by completing the correct 

transition signals in the given 

paragraphs. 

2. Identifying each type of 

paragraph patterns by choosing 

the correct type of paragraphs 

from the given paragraphs. 

0 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

0.67 

 

 

 

0.67 

3. Paragraph 

Organizations 

I  

Diagram of 

paragraphs.  

-For describing a 

process  

-For describing a 

scene 

1. To identify the 

paragraph structure 

from each paragraph 

pattern.  

(Process Paragraph, 

Descriptive Paragraph,  

Comparison/ Contrast 

1. Sequencing the unscramble 

sentences in the correct order of 

the paragraph organization 

patterns. 

 2. Completing the paragraph 

outline diagram from the given 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคน

ที ่ คา IOC 

1 2 3 
-For comparison-

contrast  

Paragraph) 

2. To sequence 

unscramble sentences 

in the correct order of 

the paragraph. 

3. To complete an 

outline paragraph 

based on the 

paragraph 

organization patterns. 

paragraphs based on the paragraph 

organization patterns. 

 

4. Narrative 

Paragraph, 

Exemplification 

Paragraph,   

Cause/Effect 

1. Transition 

Signals II  

Transition Signals 

in 

Narrative Paragraph, 

Exemplification 

Paragraph,   

1. To identify each 

type of transition 

signal 

(Narrative Paragraph, 

Exemplification 

1. Classifying the transition 

signals in the correct group. 

2. Combining sentences by using 

transition signals. 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคน

ที ่ คา IOC 

1 2 3 
Paragraph 

Pattern 

Cause/Effect Paragraph  

 

Paragraph,   

Cause/Effect Paragraph  

2. To classify each 

transition signals. 

3. To combine 

sentences by using 

transition signals. 

 3. Recognizing the transitional 

signals by completing the given 

paragraphs.  

1 

 

1 

 

1 1 

 2. Types of 

paragraph 

patterns II 

Paragraph Pattern 

-Narrative Paragraph         

-Exemplification 

Paragraph 

-Cause/Effect Paragraph  

 

1. To identify each 

types of paragraph 

patterns.  

(Narrative Paragraph, 

Exemplification 

Paragraph,   

Cause/Effect Paragraph ) 

1. Recognizing transition signals 

by completing the correct 

transition signals in the given 

paragraphs. 

2. Identifying each type of 

paragraph patterns by choosing 

the correct type of paragraphs 

from the given paragraphs. 

0 

 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

0.67 

 

 

 

 

0.67 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคน

ที ่ คา IOC 

1 2 3 
3. Paragraph 

Organizations 

II 

Diagram of 

paragraphs.  

-For writing narration 

-For writing 

exemplification  

-For writing causes 

-For writing effects 

  

1. To identify the 

paragraph structure 

from each paragraph 

pattern.  

(Narrative Paragraph, 

Exemplification 

Paragraph,   

Cause/Effect Paragraph ) 

2. To sequence 

unscramble sentences 

in the correct order of 

the paragraph. 

3. To complete an 

outline paragraph 

based on the 

1. Sequencing the unscramble 

sentences in the correct order of 

the paragraph organization 

patterns. . 

 2. Completing the paragraph 

outline diagram from the given 

paragraphs based on the paragraph 

organization patterns. 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคน

ที ่ คา IOC 

1 2 3 
paragraph 

organization patterns 

 5. Writing 

Errors. 

1. Sentence 

Problems  

Types of  Common 

Sentence Problems: 

- Run- On Sentence 

- Fragment Sentence 

- Comma-Spliced 

Sentence  

1. To identify the 

types of sentence 

problems.  

2. To correct the 

sentence problems. 

1. Identifying the fragment 

sentences by choosing the 

fragment sentences from the given 

sentences. 
2. Identifying the run-on 

sentences by choosing the run-on 

sentences from the given 

sentences. 

3. Identifying the comma-spliced 

sentences by choosing the 

comma-splice sentences from the 

given sentences.  

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคน

ที ่ คา IOC 

1 2 3 
4. Identifying the common 

sentence problems from the given 

sentences.  

1 1 1 

 

 

1 

 2. Punctuation 

Marks  

Punctuation Marks 

Rules:  

   -Comma ( , )  

   -Semi colon ( ; )  

   -Colon ( : ) 

   -Period ( . )  

   -Dash (--) 

   -Hyphen (-) 

   -Parentheses (  ) 

   -Quotation Mark (“_”) 

   -Question Mark (?)  

   -Exclamation Mark (!)  

   -Apostrophes ( ’ ) 

1. To identify the 

punctuation marks. 

2. To correct the 

punctuation marks.  

1. Naming the punctuation marks.  

2. Recognizing the end 

punctuation marks by adding them 

in the given sentences.  

3. Recognizing the other 

punctuation marks by choosing 

the best answer. 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective Activities 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคน

ที ่ คา IOC 

1 2 3 
 3. Confusing 

words  

-Lists of  common 

confusing words  

-List of correction 

symbols.  

1. To identify the 

confusing words in the 

given clues.  

2. To correct the 

confusing words. 

3. To identify types of 

the errors and edit the 

errors. 

1. Selecting the appropriate 

words. 

2. Identifying the types of errors 

and correcting the errors. 

0 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

0.67 

 

 

1 
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ภาคผนวก ค 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการเรียนรูและบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงค การเรียนรูและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเนนปญหาการ
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองความคิดเห็นของขอคําถามและหากทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหเขียนเสนอลงในขอเสนอแนะที่กําหนดให  
โดยมีคาระดับความคิดเห็น ดังตอไปนี้  

 

-1  แทนเมื่อแนใจวาจุดประสงคการเรียนรูและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ ไมมีความเหมาะสม 

0  แทนเมื่อไมแนใจวาจุดประสงคการเรียนรูและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษมีความเหมาะสม 

1 แทนเมื่อแนใจวาจุดประสงคการเรียนรูและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหา การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสม 
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Unit 

 

Lesson 

 

Language Content 

 

Lesson Objectives 

ความคิดเห็น  
ขอเสนอแนะ -1 0 1 

1. Sentence 

Structures 

1. Simple  

Sentence 

Basic Sentence Patterns  

 1. S + Vi 

 2. S + Vt  + O 

 3. S + LV + SC 

 4. S + Vt  +  IO +  DO 

 5. S + Vt + DO + OC 

 6. There + V. + S. 

1.To identify types of verbs 

 (action and linking verbs)  

2. To identify the parts of sentences.  

3. To recognize the sentence patterns.  

    

2. Compound 

Sentence 

Three ways to make 

compound sentences:  

    - With a coordinator  

(coordinating conjunction)  

    - With a conjunctive adverb  

    - With a semicolon  

1. To identify independent clause and 

dependent clause. 

2. To identify the connectors (coordinators and 

conjunctive adverbs). 

3. To recognize each type of compound 

sentence patterns.  

4. To combine the compound sentences based 

on each type of compound sentences patterns. 
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Unit 

 

Lesson 

 

Language Content 

 

Lesson Objectives 

ความคิดเห็น  
ขอเสนอแนะ -1 0 1 

 3.Complex 

Sentence 

   Kinds of Dependent 

Clauses: 

     -Adverb Clause 

     -Adjective Clause 

     -Noun Clause 

1. To identify dependent clauses.   

(Adverb Clause, Adjective Clause, and Noun 

Clause) 

2. To recognize each type of complex 

sentence patterns.  

3. To make the complex sentences based on 

each type of complex sentences pattern.  

    

2. Paragraph 

Organization 

1. Topic Sentence  1. Parts of topic sentence 

     -Topic  

     -Controlling idea 

2. Topic sentence  

    -Too general topic sentence 

    -Too specific topic sentence 

    -Best topic sentence  

 

 

 

1. To identify the parts of the topic sentence 

(topic and controlling idea). 

2. To analyze the best topic sentence from too 

general and too specific topic sentences. 
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Unit 

 

Lesson 

 

Language Content 

 

Lesson Objectives 

ความคิดเห็น  
ขอเสนอแนะ -1 0 1 

2. Supporting 

Sentence 

Types of supporting 

sentences:  

-Example           -Process 

 -Cause               -Result                

-Comparison      -Contrast                     

-Narration          -Description 

1. To identify types of supporting sentences.  

2. To identify the supporting sentences in 

paragraphs of various patterns.  

    

3. Concluding 

Sentence  

Kinds of concluding sentence 

 -To signal the end  

 -To restate the main idea 

 -To make a prediction  

 

1. To identify the concluding sentence in a 

paragraph form.   

2. To identify types of paragraph organization 

patterns (topic sentence, supporting sentence, and 

concluding sentence).  

    

3. Process 

Paragraph, 

Descriptive 

Paragraph,  

Comparison/ 

1. Transition 

Signals I  

Transition Signals in 

(Process Paragraph, Descriptive 

Paragraph,  

Comparison/ Contrast Paragraph) 

1. To identify each type of transition signal 

(Process Paragraph, Descriptive Paragraph,  

Comparison/ Contrast Paragraph) 

2. To classify each transition signals. 

3. To combine sentences by using transition 

signals. 
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Unit 

 

Lesson 

 

Language Content 

 

Lesson Objectives 

ความคิดเห็น  
ขอเสนอแนะ -1 0 1 

Contrast 

Paragraph 

Pattern 

 

2. Types of 

paragraph pattern  I  

Paragraph Pattern 

-(Process Paragraph, Descriptive 

Paragraph,  

Comparison/ Contrast Paragraph) 

1. To identify each types of paragraph 

patterns. (Process Paragraph, Descriptive 

Paragraph,  

Comparison/ Contrast Paragraph) 

    

3. Paragraph 

Organizations I  

Diagram of paragraphs.  

-For describing a process  

-For describing a scene 

-For comparison-contrast  

1. To identify the paragraph structure from 

each paragraph pattern.  

(Process Paragraph, Descriptive Paragraph,  

Comparison/ Contrast Paragraph) 

2. To sequence unscramble sentences in the 

correct order of the paragraph. 

3. To complete an outline paragraph based on 

the paragraph organization patterns. 

    

4. Narrative 

Paragraph, 

Exemplification 

Paragraph,   

1. Transition 

Signals II  

Transition Signals in 

Narrative Paragraph, 

Exemplification Paragraph,   

Cause/Effect Paragraph ) 

 

1. To identify each type of transition signal 

(Narrative Paragraph, Exemplification Paragraph,   

Cause/Effect Paragraph ) 

2. To classify each transition signals. 

3. To combine sentences by using transition 
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Unit 

 

Lesson 

 

Language Content 

 

Lesson Objectives 

ความคิดเห็น  
ขอเสนอแนะ -1 0 1 

Cause/Effect 

Paragraph  

Pattern 

signals. 

2. Types of 

paragraph patterns  

II 

Paragraph Pattern 

-Narrative Paragraph                    

-Exemplification Paragraph 

-Cause/Effect Paragraph  

1. To identify each types of paragraph 

patterns.  

(Narrative Paragraph, Exemplification Paragraph,   

Cause/Effect Paragraph ) 

    

3. Paragraph 

Organizations II 

Diagram of paragraphs.  

-For writing narration 

-For writing exemplification  

-For writing causes 

-For writing effects 

  

1. To identify the paragraph structure from 

each paragraph pattern.  

(Narrative Paragraph, Exemplification Paragraph,   

Cause/Effect Paragraph ) 

2. To sequence unscramble sentences in the 

correct order of the paragraph. 

3. To complete an outline paragraph based on 

the paragraph organization patterns 
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Unit 

 

Lesson 

 

Language Content 

 

Lesson Objectives 

ความคิดเห็น  
ขอเสนอแนะ -1 0 1 

5. Getting to 

Know Types of 

Error 

1. Sentence 

Problems  

Types of  Common Sentence 

Problems: 

- Run- On Sentence 

- Fragment Sentence 

- Comma-Spliced Sentence 

1. To identify the types of sentence problems.  

2. To correct the sentence problems.  

    

2. Punctuation 

Marks  

Punctuation Marks Rules:  

   -Comma ( , )  

   -Semi colon ( ; )  

   -Colon ( : ) 

   -Period ( . )  

   -Dash (--) 

   -Hyphen (-) 

   -Parentheses (  ) 

   -Quotation Mark (“_”) 

   -Question Mark (?)  

   -Exclamation Mark (!)  

   -Apostrophes ( ’ ) 

 

1. To identify the punctuation marks. 

2. To correct the punctuation marks.  
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Unit 

 

Lesson 

 

Language Content 

 

Lesson Objectives 

ความคิดเห็น  
ขอเสนอแนะ -1 0 1 

3. Confusing words 

and correction 

symbols 

-Lists of  common confusing 

words  

-Lists of correction symbols. 

1. To identify the confusing words in the 

given clues.  

2. To correct the confusing words.  

3. To identify the errors and edit the errors. 
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                ภาคผนวก  ง 

 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการเรียนรูและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียน
อนุเฉทภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 



212 

 
 

ตารางที่ 18 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการเรียนรูและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียน
อนุเฉทภาษาอังกฤษ  

Unit Lesson Language Content Lesson objective 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 

รวม 
คา 

IOC 1 2 3 

1. Sentence 

Structures 

1. Simple  

Sentence 

Basic Sentence 

Patterns  

 1. S + Vi 

 2. S + Vt  + O 

 3. S + LV + SC 

 4. S + Vt  +  IO +  DO 

 5. S + Vt + DO + OC 

 6. There + V. + S. 

 

 

 

 

 

1. Identifying types of verbs by telling the types of 

each verb from the given words.  

1 0 1 2 0.67 

2. Identifying parts of sentences from the sentence 

patterns by choosing the best answer. 

1 1 1 3 1 

3. Identifying the simple sentence by ticking the 

answer from the given reading text. 

1 1 1 3 1 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 

รวม 
คา 

IOC 1 2 3 
 2. Compound 

Sentence 

Three ways to make 

compound sentences:  

    - With a coordinator  

(coordinating 

conjunction)  

    - With a conjunctive 

adverb  

    - With a semicolon  

1. Identifying the independent and dependent clauses 

by telling the independent clause and dependent 

clause from the given statements.  

1 1 1 3 1 

 2. Identifying the connectors by grouping coordinator 

conjunctions and conjunctive adverbs. 

1 1 1 3 1 

3. Matching the independent clause and appropriate 

the dependent clause.  

1 1 1 3 1 

4. Identifying the compound sentence and not 

compound sentences by ticking from the given folk 

tale. 

1 1 1 3 1 

 3.Complex 

Sentence 

   Kinds of Dependent 

Clauses: 

     -Adverb Clause 

     -Adjective Clause 

     -Noun Clause 

 

1. Identifying types of dependent clauses by telling 

each type of dependent clauses with the given 

information.  

1 1 1 3 1 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 

รวม 
คา 

IOC 1 2 3 
   2. Recognizing the complex sentences from the 

reading text by finding the complex sentences from 

the given reading text. 

1 1 1 3 1 

3. Combining sentences into the complex sentences 

based on the given clues. 

1 1 1 3 1 

2. Paragraph 

Organization 

1. Topic 

Sentence  

1. Parts of topic 

sentence 

     -Topic  

     -Controlling idea 

2. Topic sentence  

    -Too general topic 

sentence 

    -Too specific topic 

sentence 

    -Best topic sentence  

 

1. Identifying the parts of topic sentence based on the 

given sentences by telling the part of topic and the 

part of controlling idea from the given statements.  

1 1 1 3 1 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 

รวม 
คา 

IOC 1 2 3 
   2. Identifying the best topic sentence based on the 

given set of 3 sentences by choosing the best topic 

sentence from the given too general topic sentences 

and too specific topic sentence. 

1 1 1 3 1 

 2. Supporting 

Sentence 

Types of supporting 

sentences:  

-Example        -Process 

 -Cause            -Result             

-Comparison   -Contrast          

-Narration       -Description 

1. Identifying each kind of the supporting sentences 

by choosing the best answer.  

0 1 1 2 0.67 

2. Identifying the supporting sentences in paragraph 

of various patterns. 

0 1 1 2 0.67 

3. Concluding 

Sentence  

Kinds of concluding 

sentence 

 -To signal the end  

 -To restate the main idea 

 -To make a prediction  

1. Matching concluding sentence and given topic 

sentence. 

1 1 1 3 1 

2. Recognizing the paragraph organization patterns. 

(topic sentence, supporting sentence, and concluding 

sentence) by  telling each part of paragraph organization 

patterns from the given paragraphs. 

1 1 1 3 1 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 

รวม 
คา 

IOC 1 2 3 

3. Process 

Paragraph, 

Descriptive 

Paragraph,  

Comparison/ 

Contrast 

Paragraph 

Patterns 

 

1. Transition 

Signals I  

Transition Signals in 

(Process Paragraph, 

Descriptive Paragraph,  

Comparison/ Contrast 

Paragraph) 

1. Classifying the transition signals in the correct 

group. 

1 1 1 3 1 

2. Combining sentences by using transition signals. 1 1 1 3 1 

3. Recognizing the transitional signals by completing 

the correct transition signals in the given paragraphs. 

1 1 1 3 1 

3. Paragraph 

Organizations I  

Diagram of 

paragraphs.  

-For describing a 

process  

-For describing a scene 

-For comparison-

contrast  

 

 

 

1. To identify the paragraph structure from each paragraph 

pattern. (Process Paragraph, Descriptive Paragraph,  

Comparison/ Contrast Paragraph 

0 1 1 1 0.67 

2. Sequencing the unscramble sentences in the correct order 

of the paragraph organization patterns. 

     

3. Completing the paragraph outline diagram from the given 

paragraphs based on the paragraph organization patterns. 

 

0 1 1 1 0.67 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 

รวม 
คา 

IOC 1 2 3 

4. Narrative 

Paragraph, 

Exemplification 

Paragraph,   

Cause/Effect 

Paragraph  

Patterns 

1. Transition 

Signals II  

Transition Signals in 

(Narrative Paragraph, 

Exemplification Paragraph,   

Cause/Effect Paragraph ) 

1. Classifying the transition signals in the correct 

group. 

1 1 1 3 1 

2. Combining sentences by using transition signals. 1 1 1 3 1 

3. Recognizing the transitional signals by completing 

the given paragraphs. 

1 1 1 3 1 

2. Types of 

paragraph 

patterns  II 

Paragraph Pattern 

-Narrative Paragraph               

-Exemplification Paragraph 

-Cause/Effect Paragraph  

1. Identifying each type of paragraph patterns by 

choosing the correct type of paragraphs from the 

given paragraphs. 

1 1 1 3 1 

 3. Paragraph 

Organizations II 

Diagram of 

paragraphs.  

-For writing narration 

-For writing 

exemplification  

-For writing causes 

-For writing effects  

1. To identify the paragraph structure from each 

paragraph pattern.  

(Narrative Paragraph, Exemplification Paragraph,   

Cause/Effect Paragraph 

1 1 1 3 1 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 

รวม 
คา 

IOC 1 2 3 
   2. Sequencing the unscramble sentences in the 

correct order of the paragraph organization patterns.   

1 1 1 3 1 

    3. Completing the paragraph outline diagram from 

the given paragraphs based on the paragraph 

organization patterns. 

1 1 1 3 1 

5. Writing 

Errors 

1. Sentence 

Problems  

Types of  Common 

Sentence Problems: 

- Run- On Sentence 

- Fragment Sentence 

- Comma-Spliced Sentence  

 

 

 

 

 

 

1. Identifying the types of common sentence 

problems.  

1 1 1 3 1 

2. To correct the sentence problems. 1 1 1 3 1 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 

รวม 
คา 

IOC 1 2 3 
 2. Punctuation 

Marks and 

Correction 

symbols 

 

Punctuation Marks 

Rules:  

   -Comma ( , )   -Colon ( : ) 

   -Semi colon ( ; )  

   -Period ( . )  

   -Dash (--)   -Hyphen (-) 

   -Parentheses (  ) 

   -Quotation Mark (“_”) 

   -Question Mark (?)  

   -Exclamation Mark (!)  

   -Apostrophes ( ’ ) 

Correction symbols 

 

 

 

 

1. To identify punctuation marks and correction 

symbols.  
1 1 1 3 1 

2 To correct the errors. 1 1 1 3 1 
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Unit Lesson Language Content Lesson objective 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 

รวม 
คา 

IOC 1 2 3 
 3. Confusing 

words and 

correction 

symbols 

-Lists of  common 

confusing words  

-List of correction 

symbols. 

1. Identifying the confusing words in the given clues.  0  1 1 2 0.67 

2. Correcting the confusing words. 0  1 1 2 0.67 

3. Identifying and editing the errors. 0  1 1 2 0.67 
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ภาคผนวก จ 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน 
                                                                อนุเฉทภาษาอังกฤษ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ                         
สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 

 คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย    ลงในชองความคิดเห็นของขอคําถามและหากทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหเขียนเสนอลงใน
ขอเสนอแนะที่กําหนดให โดยมีคาระดับความคิดเห็น ดังตอไปนี้  

 

   -1  แทนเมื่อแนใจวาขอคําถามและตัวเลือกในแบบทดสอบไมมีความเหมาะสมในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

  0 แทนเมื่อไมแนใจวาขอคําถามและตัวเลือกในแบบทดสอบมีความเหมาะสมในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการ เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

  1  แทนเมื่อแนใจวาขอคําถามและตัวเลือกในแบบทดสอบมีความเหมาะสมในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการ             
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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Objectives Test items and passages 

ความ
คิดเห็น 

 

ขอเสนอแนะ  
-1 0 1  

Part 1: Choose the best answer (1-30) 30 points 

1.To identify types of 

verbs 

 (action and linking 

verbs)  

 

 

 

 

 

1. A sentence with a linking verb is …………  

a. Young Washington grew up on a farm near Fredericksburg, Virginia. 

b. Augustus Washington died when George was very young. 

c. George went to the home of his half-brother, Lawrence. 

d. Augustus’s face looked scared for the rest of his life. 

 

2.   A sentence without an action verb is …………  

a. George Washington’s parents were Augustus and Mary Ball Washington. 

b. George caught smallpox in Barbados. 

c. George accompanied Lawrence to Barbados in the West Indies on a business 

trip. 

d. George would always quarrel with his mother. 
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Objectives Test items and passages 

ความ
คิดเห็น 

 

ขอเสนอแนะ  
-1 0 1  

2. To identify the parts of 

sentences.  

 

 

 

 

3. A sentence with the pattern S + V + IO + DO is …………….  

a. Susan needs some milk from the store. 

b. Peter explains the problems to his wife.  

c. Lisa feeds her dog its meal.  

d. Max tells his son to be careful. 

 

 

4. A sentence with the pattern S + V + O  is …………….  

a. The Read and Write campaign at the Mall gives 10-50% discounts to book 

buyers. 

b. The Japanese Film Festivals is screening love films with English subtitles. 

c. The craftsmen have skilled hands in making elaborates things.  

d. The director selected her the main actress. 
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Objectives Test items and passages 

ความ
คิดเห็น 

 

ขอเสนอแนะ  
-1 0 1  

3. To recognize the 

sentence patterns. 

 

 

 

5. The pattern of the following sentence is ……………………….  

 

 

a.   S + V   + DO                           b. S + Vt + IO + DO  

c.   S + Vt + DO + OC                    d. S + LV + SC  

 

6. The pattern of the following sentence is ……………………….  

 

 

a.   S + V   + DO                           b. S + Vt + IO + DO  

c.   S + Vt + DO + OC                    d. S + LV + SC  

 

 

 

 

    

Someone will invite all the students to the meeting. 

A little-make up will make you pretty. 
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Objectives Test items and passages 

ความ
คิดเห็น 

 

ขอเสนอแนะ  
-1 0 1  

4. To identify 

independent clause and 

dependent clause. 

7. The sentence with an underlined independent clause is ……………………  

a. Because the cost of education is rising, many students must work part time. 

b. When students from other countries come to the United States, they often suffer 

from culture shock.  

c. Students should declare a major by their junior year, unless they have not made 

up their minds.  

d. Please tell me where the student union is. 

8. The correct answer of the following statement is ……………… 

 

 

 

a. The underlined statement is an independent clause  

b. The underlined statement is a dependent clause  

c. Both underlined and not underlined are independent clauses. 

d. Both underlined and not underlined are dependent clauses. 

    

     He is very good as long as Miss Bongiorno is around, but he goes to the freezer 
for ice-cream 
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Objectives Test items and passages 

ความ
คิดเห็น 

 

ขอเสนอแนะ  
-1 0 1  

5. To recognize each 

type of compound 

sentence patterns.  

9. A sentence without a compound sentence is ………………. 

      a. Women live longer than men, for they take better care of their health.  

b. Women follow more healthful diets; furthermore, they go to doctors more often. 

      c. Most women take good care of their diets; others take good care of their exercise. 

d. Both men and women should take care of their diets, health, and exercise. 

 

10. A sentence with a compound sentence is ………………. 

a. In the top drawer you will find two pairs of old gloves, three torn sweaters, and  

a yellowed picture album. 

b. My uncle, a famous poet, gave me a handwritten manuscript and asked me to take 

care of it for him. 

c. After freezing all night, Nancy decided she should have worn a sweater.  

d. My older brother studies engineering; my younger brother studies medicine. 
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Objectives Test items and passages 

ความ
คิดเห็น 

 

ขอเสนอแนะ  
-1 0 1  

6. To identify dependent 

clauses.   

(Adverb Clause, 

Adjective Clause, and 

Noun Clause) 

 

 

 

 

11. The underlined statement with an “Adjective Clause” is ……………..  

 

a. I don’t know where the student cafeteria is.  

b. The professor explained that the brain is the master control for both mind and body.  

c. We don’t know who plays lead guitar in the band Behind Bars. 

d. An electron tube in the oven produces microwaves, which cook by agitating the water 

molecules in food.  

 

12. The underlined statement with an “Noun Clause” is ……………..  

 

a. Researchers know that men’s and women’s brains are different.  

b. Football, which is the most popular American sport, began at Harvard University.  

c. The professor who teaches my biology won a Nobel Prize two years ago.  

d. The person whom I mailed the letter to never received it.  
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Objectives Test items and passages 

ความ
คิดเห็น 

 

ขอเสนอแนะ  
-1 0 1  

7. To recognize each 

type of complex sentence 

patterns 

13. A complex sentence with an Adverbial Clause is …………….   

a. Alaska has very long and cold winters; not many people want to live there.  

b. Even though students declare a major now, they can change it later.  

c. My friends and I play tennis and go swimming every weekend.  

d. I wanted to travel after I graduated from college; however, I had to go to work 

immediately.  

 

14. A complex sentence with an Adverbial Clause is …………….   

a. Last year we vacationed on the Red Sea, which features excellent scuba diving. 

b. Although women in the United States could own property, they could not vote until 

1920.  

c. Engineers, who have an aptitude for drafting and mechanics, must also be artistic and 

imaginative.  

d. Most people in the United States know the story of Thanksgiving, which they 

celebrate on the fourth Thursday of November.  
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Objectives Test items and passages 

ความ
คิดเห็น 

 

ขอเสนอแนะ  
-1 0 1  

8. To identify the 

connectors           

(coordinators and 

conjunctive adverbs). 

15. A coordinator conjunction with the same meaning as the underlined conjunctive 

adverb is …………………….. 

  

 

 

a.  and                   b. but                    c. or                    d. so  

 

 

16. A coordinator conjunction with the same meaning as the underlined conjunctive 

adverb is …………………………. 

  

 

 

a. and                   b. but                    c. or                   d. so          

 

    

Many community colleges do not have dormitories; nevertheless, they provide 
housing referral services. 

The college campus is located in the center of the city; consequently, it is easy to 
do my shopping.  
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Objectives Test items and passages 

ความ
คิดเห็น 

 

ขอเสนอแนะ  
-1 0 1  

9. To identify the parts of 

the topic sentence (topic 

and controlling idea). 

17. The underlined statement with the best topic is …………….. 

a. The native foods of America’s immigrant population are reflected in American cooking.  

b. The native foods of America’s immigrant population are reflected in American cooking.  

c. The native foods of America’s immigrant population are reflected in American cooking.  

d. The native foods of America’s immigrant population are reflected in American cooking.  

 

18. The appropriate controlling idea of the following sentence is ………………. 

a. American fast food is a big problem.  

b. American fast food is full of fat.  

c. American fast food causes health problem.  

d. American fast food is bad.  
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Objectives Test items and passages 

ความ
คิดเห็น 

 

ขอเสนอแนะ  
-1 0 1  

10. To analyze and 

identify the best topic 

sentence, i.e. the 

sentence that is not too 

specific, nor too general. 

 

19. The best topic sentence is ……………..  

 

 

a. I love my house because it is filled with happy memories. 

b. Big houses are best. 

c. There are a lot of houses like mine in my neighborhood. 

d. My family lives in a good house.  

 

 20. The best topic sentence is ………………….. 

 

 

a. My dormitory has never felt like home to me. 

b. I live in a dormitory. 

c. Dormitories are where students live.  

d. The cafeteria food in my dormitory is good.  

    

Topic: “My House” 

Topic: “My Dormitory” 
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Objectives Test items and passages 

ความ
คิดเห็น 

 

ขอเสนอแนะ  
-1 0 1  

11. To identify types of 

supporting sentences.  

21. The purpose of the given topic sentence is …………… 

 

 

a. To explain cause/effects                     c. To tell steps in a process 

b. To narrate a story                                d. To describe things 

 

 

 22. The purpose of the given topic sentence is …………… 

 

 

a. To explain cause/effects                     c. To tell steps in a process 

b. To narrate a story                                d. To describe things 

 

 

 

    

Almost anyone can get a good grade if they follow these instructions. 

I will always remember a fishing trip that I took with my father when I was 10 years old. 
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Objectives Test items and passages 

ความ
คิดเห็น 

 

ขอเสนอแนะ  
-1 0 1  

12. To identify 

supporting sentence  

23. The irrelevant statement of the topic sentence is …………….  

 

 

a. It may cause cancer.  

b. There are many kinds of cigarettes.  

c. The smoke often bothers other people.  

d. Cigarettes left burning can cause fires.  

 

24. The irrelevant statement of the topic sentence is ……………. 

 

 

a. They are cheaper to buy.  

b. They use less gas than bigger cars.  

c. They are easier to park.  

d. Some small cars do not have enough legroom. 

    

Topic Sentence:  Smoking cigarettes is a bad habit. 

Topic Sentence:  People prefer small cars for a number of reasons. 
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Objectives Test items and passages 

ความ
คิดเห็น 

 

ขอเสนอแนะ  
-1 0 1  

13. To identify each type 

of transition signal 

 

 

 

 

25. A transition signal that best shows the relationship between the following sentences  

is ………… 

 

 

a. however                                        c. for example 

b. therefore                                       d. moreover 

 

 

26. A transition signal that best shows the relationship between the following sentences  

is ………… 

 

 

 

a. however                                        c. for example 

b. therefore                                       d. moreover  

    

   The Baltic Sea in Northern Europe;             , is only one-fourth as saline as the Red 
Sea in the Middle East.  

  The same article said that the causes of inflation were easy to find;            ,   the 
cure for inflation was not so easy to prescribe.  
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Objectives Test items and passages 

ความ
คิดเห็น 

 

ขอเสนอแนะ  
-1 0 1  

14. To identify each type 

of paragraph patterns.  

 

27. The type of the following paragraph pattern is ……………… 

 

 

 

 

a. Comparison/ Contrast paragraph     c. Descriptive paragraph  

b. Exemplification paragraph             d. Narrative paragraph  

28. The type of the following paragraph pattern is ……………… 

 

 

 

 

 

a. Comparison/ Contrast paragraph     c. Descriptive paragraph  

b. Exemplification paragraph             d. Narrative paragraph  

    

 Microwave ovens have made our busy lives easier. First, microwave 
ovens are fast. They cook food much faster than regular ovens. Second, they are 
convenient. Microwaves are really easy to use. Finally, they are safe. You don’t 
have to worry about fires. With these advantages, the microwave has become a 
standard piece of equipment in many places.  

 October 17, 1989, was a day that I will never forget. It was the day   
I experienced my first earthquake. I had just gotten home from school and was 
lying on the living room sofa watching the news on TV. My little brother was in 
his room playing, and my older sister was in the kitchen preparing our dinner. 
Our parents were still at work. My first earthquake was an experience that I will 
never forget.  
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Objectives Test items and passages 

ความ
คิดเห็น 

 

ขอเสนอแนะ  
-1 0 1  

 29. The type of the following paragraph pattern is ……………… 

 

 

 

 

a. Comparison/ Contrast paragraph     c. Descriptive paragraph  

b. Exemplification paragraph             d. Narrative paragraph  

30. The type of the following paragraph pattern is ……………… 

 

 

 

 

 

a. Comparison/ Contrast paragraph   c. Descriptive paragraph  

b. Exemplification paragraph           d. Narrative paragraph  

    

The clove is a spice which comes from an Indonesian evergreen tree. Cloves are 
the dried, unopened buds of the tree. They are shaped like little nails. They are reddish 
when picked and turn dark brown when dried in preparation for use. Their fragrance is 
pleasant and strong and their taste is sharp and warm. This spice is used mainly in 
cooking and baking to heighten the flavor of foods such as fruits cakes and pies.  

  Japanese cooking is quite different from most other kinds of cuisine. 
Some of the important Japanese foods are unusual in other parts of the world. For 
example, products from the sea are mainstays in the diet; fish is a more common 
Japanese food than beef. The Japanese also savor the delicate flavors of many 
kinds of sea plants such as seaweed that they call nori. They consume shellfish of 
many kinds, including prawns and abalone. They also enjoy the tastes of other 
small marine animals like sea cucumbers.  
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Objectives Test items and passages 

ความ
คิดเห็น 

 

ขอเสนอแนะ  
-1 0 1  

Part 2: Fill in the blanks with the correct answer. (31-60) 30 points 

1. To identify the types 

of errors and correct 

them. 

  

 

 

 

 

Identify the sentence-skills mistakes at the underlined spots in the paragraph that 

follows. From the following box, choose the symbol that describes each mistake, then 

write and edit  the errors in the given space correctly. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

    

C = Capitalization      P = Punctuation  VT = verb tense mistake   

pl/sg = plural/ singular mistake     conj. =conjunction mistake  sp = Spelling 

WF = word from    ww= wrong word           wo = word order mistake 

S/V = subject-verb agreement   RO = Run-on sentence         FS = Fragment 
sentence       

CS = Comma-splice sentence         #  =count/non-count mistake         

/ = separate the words               = should be one word 
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Objectives Test items and passages 

ความ
คิดเห็น 

 

ขอเสนอแนะ  
-1 0 1  

 ___  ____ 

  31. ___  ____ 

  32. ___  ____ 

  33. ___  ____ 

  34. ___  ____ 

                                                                                                                35. ___  ____ 

  36. ___  _____ 

                                                         37. ___ _____ 

     

  

There are three main kind of animals that people keep 

in cages but glass tanks so that they can watch them: birds,  

reptiles, and rodents. Because are colorful and graceful to 

look at. Birds are very popula. In my country, some people 

have only one bird big in a cage but others have several 

small ones fluttering and chirping around in a single cage. I 

would never consider having a reptile, such as a snack in my 

house; however, a friend of my has a boa constrictor in a 

cage, and swears that it is a lovely pet.  

32 

33 

34 

35 

31 

36 

37 
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Objectives Test items and passages 

ความ
คิดเห็น 

 

ขอเสนอแนะ  
-1 0 1  

   38. ___ _____ 

37. ___ _____  39. ___ _____ 

  40. ___ _____ 

  41. ___ _____ 

  42. ___ _____ 

 

  43. ___ _____ 

  44. ___ _____ 

 45. ___ _____ 

 

 

 

 

 

Since it doesn’t bark doesn’t eat much and never needs to 

be taken out for a walk. Finally rodents is another kind of 

animal that can be kept in a cage.  Rodents are small 

animals like guinea, pigs, gerbils, and hamsters. They are 

especially popular with children.  If they are treated 

properly they can live quite a long time. In short, those 

animals had a fascination for   much people who mostly like  

to watch their pets.  

38 

39 40 

41 

42 

43 44 45 
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Objectives Test items and passages 

ความ
คิดเห็น 

 

ขอเสนอแนะ  
-1 0 1  

Identify the sentence-skills mistakes at the underlined spots in the paragraph that 

follows. From the following box, choose the symbol that describes each mistake , then 

write and edit  the errors in the given space correctly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C = Capitalization      P = Punctuation  VT = verb tense mistake   

pl/sg = plural/ singular mistake     conj. =conjunction mistake  sp = Spelling 

WF = word from    ww= wrong word           wo = word order mistake 

S/V = subject-verb agreement   RO = Run-on sentence         FS = Fragment 
sentence       

CS = Comma-splice sentence      #  =count/non-count mistake         

/ = separate the words          = should be one word 
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ความ
คิดเห็น 

 

ขอเสนอแนะ  
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  46. ___ ______ 

  47. ___ ______ 

          48. ___ ______ 

 49. ___ ______ 

 50. ___ ______ 

  

  

 51. ___ ______ 

 52. ___ ______ 

 53. ___ ______ 

________ 

 

 

 The 1906s were a time of many social revolutions in the 

United States. The first one was the civil rights movement. This was 

begun in earnest in the early sixties by the back people in the 

country  who were tired of being treated as second-class citizens. 

They demanded to be treated equally to the white majority in the 

country.  Martin luther king and Malcolm X were two vocal leaders 

of this movement. Another social revolution was happening for the 

women in the country.  was called women’s liberation. 

 Woman, too, were demanding equality with men in the place work 

and at home. They wanted to be paid the same salaries and have  

the same job opportunities as men  and they wanted to share the 

46 

47 

48 

53 

49 

50 

51 52 
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ความ
คิดเห็น 

 

ขอเสนอแนะ  
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 54. ___ ______ 

 55. ___ ______ 

 56. ___ ______ 

 57. ___ ______ 

 

 58. ___ ______ 

 59. ___ ______ 

 60. ___ ______ 

  

 

 

 

 

 

 household tasks and the raising of children with the men in there 

lives. The final social revolution in the sixties was the sexual 

revolution. Birth control methods were becoming more available 

and more accept,   people realized that they could have sex  

with out the fear of pregnancy. Young people were also fighting 

against their parents  generation and its idea that people had to be 

married before having sex. In conclusion, much social movements 

that effect U.S. society in important ways begin in the 1960s.  

56 

57 

58 

60 59 

54 

55 
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Part 3: Identify the paragraph organization patterns (61-70) 10 points 

1. To identify types of 

paragraph organization 

patterns (topic sentence, 

supporting sentence, and 

concluding sentence). 

The best topic sentence from the following paragraph is ……………….. 

 

 

 

 

 

a. There are many things to consider when choosing a university. 

b. A good education is important.  

c. The tuition is more important.  

d. It is expensive to attend a university in the United States.  

 

 

    

(61)_______________________________________ 

First of all, you must consider the quality of the university’s academic program. 
The university’s size and location should also be given careful thought. Finally, you 
must always be sure to consider the tuition before you decide which university to 
attend. 
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ขอเสนอแนะ  
-1 0 1  

(62-64) The irrelevant sentence of each paragraph is …………….  

 

62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. 

 

 

 

                 The Japanese automobile industry uses robots in many phases of its 

production process.  (a.) In fact, one large Japanese auto factory uses robots in 

all of its production stages.  (b.) Some Japanese universities are developing 

medical robots to detect certain kinds of cancer.  (c.) Another automobile 

factory in Japan uses robots to paint cars as they come off the assembly line.    

(d.) Furthermore, most Japanese factories use robots to weld the parts of the 

finished car together. 

  The packaging of many products is very wasteful.  (a.) Often the 

packaging is twice as big as product.  (b.) Packaging is used to protect things 

that are breakable.  (c.)  Many food items, for example, have several layers of 

extra packaging.  (d.)  Most of these extra layers are absolutely useless.  
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64.  

 

 

 

 

65. The best concluding sentence is ……………………. 

 

 

 

 

a. I don’t have enough money for college.  

b. College never interested me much. 

c. There are the three main reasons why I want to go to college. 

d. These are three main reasons why I want to go to college.  

 

 Our old neighborhood is different from the way it used to be. When I last 
visited there, about half the homes had been torn down to make way for a 
superhighway. The remaining buildings were plastered with billboards and 
surrounded by traffic sighs and litter. ____________________________ 

 Running has many positive effects on the body. (a) First of all, it 

increases the efficiency of the heart and lungs. (b) Running also helps the body 

develop greater physical endurance. (c) However, many people prefer 

swimming. (d) Finally, it helps the body become more mechanically efficient.  
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(66-70): Read the following paragraph and choose the best answer to complete the 

paragraph.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(66). ___________________________. When my parents were children, they lived 

through the Great Depression in the 1930s. There was no work and no money, but 

both my parents always loved music, and that helped them though hard times. My 

mother became pianist, and my father became a violinist. When they grew up and 

got married, they had to face World War II. (67). ___________________________  

After the war, there were no houses for the ex-soldiers and sometimes no jobs, but 

my parents were full of hope.(68). ________________________________.  Her 

parents were always fighting and never paid attention to her. She promised herself 

that when she had children of her own, she would be a warm and loving mother. 

She and my father built a home full of love for each other and for their children. 

They insisted that my sister and I go to the best universities, and they worked very 

hard to pay for our education. (69).____________________.  My father earned his 

living and the respect of his colleagues without ever hurting another human being.  

(70) ___________________________________________.  
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66. The best topic sentence is ………………………………..  

a. My parents are my heroes.  

b. My parents had a hard life.  

c. I am going to tell you about the people I admire most.  

d. My parents lived through good times and bad but remained moral people, loving 

parents, and dedicated musicians.  

 

 67. An appropriate supporting sentence is …………………………….  

a. Both of my parents have spent their lives playing music and teaching it to others. 

b. My mother grew up in an unhappy home 

c. My father went into the army  

d. Both of my parents enjoy their free time playing and listening to the music.  
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68. An appropriate supporting sentence is ………………………………...  

a. Both of my parents have spent their lives playing music and teaching it to others. 

b. My mother grew up in an unhappy home 

c. My father went into the army  

d. Both of my parents enjoy their free time playing and listening to the music.  

 

69. An appropriate supporting sentence is …………………………...  

a. Both of my parents have spent their lives playing music and teaching it to others. 

b. My mother grew up in an unhappy home 

c. My father went into the army  

d. Both of my parents enjoy their free time playing and listening to the music.  
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70. The best concluding sentence is ………………………………..  

a. That’s why I admire my parents.  

b. My parents were brave and did many things to help others.  

c. My parents are heroes who are devoted to their family and others around them.  

d. My parents are getting older now, and they sometimes have a hard time doing 

everything they want to do.  
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Part 4: Complete the diagram  (71-72) 20 points 

1. To complete an 

outline paragraph 

(diagram) based on the 

paragraph organization 

patterns. 

Read the following paragraph and transfer the information from the paragraph into the 

following diagram.  

71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 People in the United States celebrate New Year’s Eve in many ways. 

The most common way may be going to a big party with lots of friends, music, 

and dancing. At the stroke of midnight, people at these parties grab their 

sweethearts and spend the first seconds of the New Year kissing them. 

Another way to spend New Year’s Eve is with the significant other in your life. 

The New Year is greeted with a champagne toast to the relationship. 

Sometimes, families with children like to spend the evening together, letting 

the “kids” stay up until midnight. Finally, some people like to spend the 

evening by themselves. They use this time to evaluate the past year and to 

make resolutions and plans for the coming year. It is a time of reflection that 

can only happen when one is alone. In short, New Year’s Eve is a special time 

that can be spent with friends, with family, or even alone.  
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72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 American football and rugby have more differences than 

similarities. For instance, football requires eleven players, whereas rugby 

requires thirteen to fifteen. Also, a football field is longer than a rugby field 

but is less wide. Football has four quarters of fifteen minutes each, but 

rugby has two forty-minute halves. A touchdown in football is worth six 

points; however, a goal in rugby is worth four points. There are also a few 

basic similarities. Both games are played with a leather, oval-shaped ball, 

and both are based on soccer. In short, while football and rugby have some 

similarities, their differences help make them two unique games.   
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Part 5: Writing a paragraph based on the given situation. (73-74) (20 points) 

1. To write a short 

paragraph based on the 

given topic. 

73. Write a short narrative paragraph of about 150 – 200 words. (10 points)  

 

 

 

 

74. Write a short comparison-contrast paragraph in the form of paragraph organization 

pattern.  (10 points)  

 

 

 

 

 

    

 

TOPIC: Someone I really admire. 

TOPIC: Living with and without parents. 
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ภาคผนวก ฉ 

 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 
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ตารางท่ี 19 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ 
ความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 

 
ขอ คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนท่ี รวม คา IOC 

1 2 3 

1 1 1 1 3 1 

2 1 1 1 3 1 

3 1 1 1 3 1 

4 1 1 1 3 1 

5 1 1 1 3 1 

6 1 1 1 3 1 

7 0 1 1 2 0.67 

8 0 1 1 2 0.67 

9 1 1 1 3 1 

10 1 1 1 3 1 

11 0 1 1 2 0.67 

12 0 1 1 2 0.67 

13 0 1 1 2 0.67 

14 0 1 1 2 0.67 

15 1 1 1 3 1 

16 1 1 1 3 1 

17 1 1 1 3 1 

18 1 1 1 3 1 

19 1 1 0 2 0.67 

20 1 1 1 3 1 

21 1 1 1 3 1 

22 1 1 1 3 1 

23 1 1 0 2 0.67 

24 1   0 1 2 0.67 

 



258 
 

ตารางท่ี 19 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ 
ความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ (ตอ) 

 
ขอ คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนท่ี รวม คา IOC 

1 2 3 

25 1  1 1 3 1 

26 1 1 1 3 1 

27 1 1 1 3 1 

28 1  1 1 3 1 

29 1 1 1 3 1 

30 1  1  1 3 1 

31 1 1 1  3 1 

32 1 1 1 3 1 

33 1 1  1 3 1 

34 1 1 1 3 1 

35 1  1  1 3 1 

36 1 1 1 3 1 

37 1  1  1  3 1 

38 1 1 1 3 1 

39 1 1 1 3 1 

40 1 1 1  3 1 

41 1 1 1 3 1 

42 1 1 1 3 1 

43 1 1 1  3 1 

44 1 1 1 3 1 

45 1 1 0 2 0.67 

46 1 1 1 3 1 

47 1 1 1  3 1 

48 1 1 1 3 1 
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ตารางท่ี 19 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ 
ความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ (ตอ) 

 
ขอ คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนท่ี รวม คา IOC 

1 2 3 

49 1 1 1 3 1 

50 1 1 1  3 1 

51 1 1 1 3 1 

52 1 1 1 3 1 

53 1  1  1 3 1 

54 1 1 1  3 1 

55 1 1 1 3 1 

56  1 1  1 3 1 

57 1 1 1 3 1 

58 1  1  1 3 1 

59 1 1 1 3 1 

60 1  1  1  3 1 

61 1 1 1 3 1 

62 1 1 1 3 1 

63 1 1 0 2 0.67 

64 1 1 1 3 1 

65 1 1 0 2 0.67 

66 1 1 1  3 1 

67 1 1 1 3 1 

68 1 1  1 3 1 

69 1 1 1 3 1 

70 1  1  1 3 1 

71 0 1 1 2 0.67 

72 0 1 1 2 0.67 
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ตารางท่ี 19 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ 
ความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ (ตอ) 

 
ขอ คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนท่ี รวม คา IOC 

1 2 3 

73  1 1 1 3 1 

74 1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก ช  

คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถทางดานการเขียน             
อนุเฉทภาษาอังกฤษ 
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ตารางท่ี 20  คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถ
ทางดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  
 

ขอท่ี 

คาความ
ยากงาย 

(p) 

คาอํานาจ
จําแนก 

(r) 

การ
นําไปใช ขอท่ี 

คาความ
ยากงาย 

(p) 

คาอํานาจ
จําแนก 

(r) 

การ
นําไปใช 

1* 0.44 0.63 ใชได 38 0.19 0.38 ใชไมได 
2 0.94 0.13 ใชไมได 39 0.16 0.31 ใชไมได 

3* 0.44 0.50 ใชได 40 0.53 0.44 ใชได 
4 0.06 0.13 ใชไมได 41 0.38 0.50 ใชได 
5 0.13 0.25 ใชไมได 42 0.34 0.44 ใชได 

6* 0.69 0.44 ใชได 43 0.47 0.44 ใชได 
7* 0.56 0.42 ใชได 44 0.50 0.38 ใชไมได 
8 0.31 -0.13 ใชไมได 45 0.00 0.00 ใชไมได 

9* 0.50 0.50 ใชได 46* 0.44 0.50 ใชได 
10 0.31 0.38 ใชไมได 47* 0.34 0.44 ใชได 
11 0.44 0.63 ใชได 48* 0.40 0.48 ใชได 

12* 0.50 0.50 ใชได 49* 0.41 0.81 ใชได 
13 0.19 0.38 ใชไมได 50* 0.32 0.59 ใชได 

14* 0.63 0.44 ใชได 51* 0.28 0.44 ใชได 
15* 0.75 0.49 ใชได 52* 0.38 0.75 ใชได 
16 1.00 0.00 ใชไมได 53* 0.35 0.73 ใชได 

17* 0.69 0.44 ใชได 54* 0.34 0.69 ใชได 
18 0.88 0.38 ใชไมได 55* 0.34 0.69 ใชได 
19 0.81 0.13 ใชไมได 56* 0.34 0.69 ใชได 

20* 0.50 0.57 ใชได 57* 0.32 0.56 ใชได 
21* 0.50 0.48 ใชได 58* 0.28 0.56 ใชได 
22 0.19 0.38 ใชไมได 59* 0.34 0.69 ใชได 

23* 0.56 0.63 ใชได 60* 0.69 0.69 ใชได 
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ตารางท่ี 20  คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถ
ทางดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  
 

ขอท่ี 

คาความ
ยากงาย 

(p) 

คาอํานาจ
จําแนก 

(r) 

การ
นําไปใช ขอท่ี 

คาความ
ยากงาย 

(p) 

คาอํานาจ
จําแนก 

(r) 

การ
นําไปใช 

24 0.25 -0.25 ใชไมได 61 0.88 0.25 ใชไมได 
25* 0.56 0.63 ใชได 62 0.50 0.50 ใชได 
26 0.88 0.00 ใชไมได 63 0.13 -0.25  ใชไมได 
27 0.19 0.13 ใชไมได 64 0.63 0.75 ใชได 
28 0.88 0.25 ใชไมได 65 0.50 0.25 ใชไมได 

29* 0.69 0.63 ใชได 66* 0.38 0.75 ใชได 
30* 0.75 0.50 ใชได 67* 0.63 0.75 ใชได 
31 0.41 0.56 ใชได 68* 0.69 0.63 ใชได 
32 0.44 0.24 ใชไมได 69* 0.56 0.63 ใชได 
33 0.50 0.50 ใชได 70* 0.38 0.50 ใชได 
34 0.53 0.69 ใชได 71* 0.60 0.47 ใชได 
35 0.53 0.81 ใชได 72 0.51 0.84 ใชได 
36 0.41 0.69 ใชได 

 37 0.34 0.69 ใชได 
 

 

 

 

 

 

(ตอ) 
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ภาคผนวก ซ 

สิ่งพิมพออก (Printout) คาความสอดคลองของขอสอบอัตนัย (Correlations) จากกรรมการตรวจ
สองคนของกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการ
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 
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สิ่งพิมพออก (Printout) คาความสอดคลองของขอสอบอัตนัย (Correlations) จากกรรมการตรวจสองคนของ
กลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

  
Rater1 Rater2 

Rater1 Pearson Correlation 1 .974** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 66 66 

Rater2 Pearson Correlation .974** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 66 66 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

  ขอที1่ ขอที ่1 

ขอที7่3 Pearson Correlation 1 .960** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 30 30 

ขอที7่3 Pearson Correlation .960** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 30 30 

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

  ขอที ่2 ขอที ่2 

ขอที ่74 Pearson Correlation 1 .962** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 30 30 

ขอที ่74 Pearson Correlation .962** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 30 30 

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

แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 
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   Name: …………………………………………….          No. …………….. 

แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนเุฉทภาษาอังกฤษ 

Part 1: Choose the best answer (1-15) 15 points 

1. A sentence with a linking verb is …………  

a. Young Washington grew up on a farm near Fredericksburg, Virginia. 

b. Augustus Washington died when George was very young. 

c. George went to the home of his half-brother, Lawrence. 

d. Augustus’s face looked scared for the rest of his life. 

 

2. A sentence with the pattern S + V + IO + DO is …………….  

a. Susan needs some milk from the store. 

b. Peter explains the problems to his wife.  

c. Lisa feeds her dog its meal.  

d. Max tells his son to be careful. 

 

3. The pattern of the following sentence is ……………………….  

 

a.   S + V   + DO                           b. S + Vt + IO + DO  

c.   S + Vt + DO + OC                    d. S + LV + SC  

      4.  The sentence with an underlined independent clause is ……………………  

a. Because the cost of education is rising, many students must work part time. 

b. When students from other countries come to the United States, they often suffer from 

culture shock.  

c. Students should declare a major by their junior year, unless they have not made up 

their minds.  

d. Please tell me where the student union is. 

 

A little-make up will make you pretty. 
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5. A sentence without a compound sentence is ………………. 

a. Women live longer than men, for they take better care of their health.  

b. Women follow more healthful diets; furthermore, they go to doctors more often. 

           c. Most women take good care of their diets; others take good care of their exercise. 

      d. Both men and women should take care of their diets, health, and exercise. 
 

6. The underlined statement with an “Noun Clause” is ……………..  

a. Researchers know that men’s and women’s brains are different.  

b. Football, which is the most popular American sport, began at Harvard University.  

c. The professor who teaches my biology won a Nobel Prize two years ago.  

d. The person whom I mailed the letter to never received it. 
 

7. A complex sentence with an Adverbial Clause is …………….   

a. Last year we vacationed on the Red Sea, which features excellent scuba diving. 

b. Although women in the United States could own property, they could not vote until 

1920.  

c. Engineers, who have an aptitude for drafting and mechanics, must also be artistic and 

imaginative.  

d. Most people in the United States know the story of Thanksgiving, which they celebrate 

on the fourth Thursday of November 
 

 8. A coordinator conjunction with the same meaning as the underlined conjunctive adverb  

is ………………… 

  

 

a. and                   b. but                    c. or                    d. so  

  

Many community colleges do not have dormitories; nevertheless, they provide 
housing referral services. 
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9. The underlined statement with the best topic is …………….. 

a. The native foods of America’s immigrant population are reflected in American 

cooking.  

a. The native foods of America’s immigrant population are reflected in American 

cooking.  

b. The native foods of America’s immigrant population are reflected in American 

cooking.  

c. The native foods of America’s immigrant population are reflected in American 

cooking.  

10. The best topic sentence is ………………….. 

 

a. My dormitory has never felt like home to me. 

b. I live in a dormitory. 

c. Dormitories are where students live.  

d. The cafeteria food in my dormitory is good. 
  

11. The purpose of the given topic sentence is …………… 

 

a. To explain cause/effects                     c. To tell steps in a process 

b. To narrate a story                              d. To describe things 

 

12. The irrelevant statement of the topic sentence is …………….  

 

a. It may cause cancer.  

b. There are many kinds of cigarettes.  

c. The smoke often bothers other people.  

d. Cigarettes left burning can cause fires.  

Topic: “My Dormitory” 

Almost anyone can get a good grade if they follow these instructions. 

Topic Sentence:  Smoking cigarettes is a bad habit. 
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13. A transition signal that best shows the relationship between the following sentences                    

is ………… 

 

a. however        b. for example   c. therefore                 d. moreover 

14. The type of the following paragraph pattern is ……………… 

 

 

 

a. Comparison/ Contrast paragraph         c. Descriptive paragraph  

b. Exemplification paragraph               d. Narrative paragraph  

15. The type of the following paragraph pattern is ……………… 

 

 

 

 

a. Comparison/ Contrast paragraph    c. Descriptive paragraph  

b. Exemplification paragraph              d. Narrative paragraph 

 
 
 
 
 
 
 

   The Baltic Sea in Northern Europe;             , is only one-fourth as saline as the Red 
Sea in the Middle East.  

The clove is a spice which comes from an Indonesian evergreen tree. Cloves are 
the dried, unopened buds of the tree. They are shaped like little nails. They are reddish 
when picked and turn dark brown when dried in preparation for use. Their fragrance is 
pleasant and strong and their taste is sharp and warm. This spice is used mainly in cooking 
and baking to heighten the flavor of foods such as fruits cakes and pies.  

  Japanese cooking is quite different from most other kinds of cuisine. Some of 
the important Japanese foods are unusual in other parts of the world. For example, 
products from the sea are mainstays in the diet; fish is a more common Japanese food 
than beef. The Japanese also savor the delicate flavors of many kinds of sea plants such 
as seaweed that they call nori. They consume shellfish of many kinds, including prawns 
and abalone. They also enjoy the tastes of other small marine animals like sea 
cucumbers.  
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Part 2: Fill in the blanks with the correct answer. (16-30) 15 points 

Identify the sentence-skills mistakes at the underlined spots in the paragraph that follows. 

From the following box, choose the symbol that describes each mistake , then write and edit  

the errors in the given space correctly. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C = Capitalization      P = Punctuation  VT = verb tense mistake   

pl/sg = plural/ singular mistake     conj. =conjunction mistake  sp = Spelling 

WF = word from    ww= wrong word           wo = word order mistake 

S/V = subject-verb agreement   RO = Run-on sentence         FS = Fragment sentence       

CS = Comma-splice sentence      #  =count/non-count mistake         

/ = separate the words               = should be one word 
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 16. ___ _______ 

 17. ___ _______ 

 18. ___ _______ 

 19. ___ _______ 

 

 20. ___ _______ 

 21. ___ _______ 

 22. ___ _______ 

 

 23. ___ _______ 

 24. ___ _______ 

 

 

 25. ___ _______ 

 26. ___ _______ 

 27. ___ _______ 

 28. ___ _______ 

 29. ___ _______ 

 30. ___ _______ 

 

 

 

 

Part 3: Identify the paragraph organization patterns (31-35) 5 points  

 The 1906s were a time of many social revolutions in the 

United States. The first one was the civil rights movement. This was 

begun in earnest in the early sixties by the back people in the country  

who were tired of being treated as second-class citizens. They 

demanded to be treated equally to the white majority in the country.  

Martin luther king and Malcolm X were two vocal leaders of this 

movement. Another social revolution was happening for the women 

in the country.  was called women’s liberation. Woman, too, were 

demanding equality with men in the place work and at home. They 

wanted to be paid the same salaries and have the same job 

opportunities as men  and they wanted to share the household tasks 

and the raising of children with the men in there lives. The final social 

revolution in the sixties was the sexual revolution. Birth control 

methods were becoming more available and more accept,   people 

realized that they could have sex  with out the fear of pregnancy. 

Young people were also fighting against their parents  generation and 

its idea that people had to be married before having sex. In 

conclusion, much social movements that effect U.S. society in 

important ways begin in the 1960s.  

16 

17 

18 

19 

20 21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 29 

30 
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(31-35): Read the following paragraph and choose the best answer to complete the paragraph.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. The best topic sentence is ………………………………..  

a. My parents are my heroes.  

b. My parents had a hard life.  

c. I am going to tell you about the people I admire most.  

d. My parents lived through good times and bad but remained moral people, loving 

 parents, and dedicated musicians.  

 32. An appropriate supporting sentence is …………………………….  

a. Both of my parents have spent their lives playing music and teaching it to others. 

b. My mother grew up in an unhappy home 

c. My father went into the army  

d. Both of my parents enjoy their free time playing and listening to the music.  

(31). _________________________________________________. When my parents 

were children, they lived through the Great Depression in the 1930s. There was no 

work and no money, but both my parents always loved music, and that helped them 

though hard times. My mother became pianist, and my father became a violinist. 

When they grew up and got married, they had to face World War II.   
(32). ___________________________________  After the war, there were no 

houses for the ex-soldiers and sometimes no jobs, but my parents were full of hope.    
 (33). ________________________________.  Her parents were always fighting    

and never paid attention to her. She promised herself that when she had children   

of her own, she would be a warm and loving mother. She and my father built   

a home full of love for each other and for their children. They insisted that my sister 

and I go to the best universities, and they worked very hard to pay for our 

education. (34)._________________________________________.  My father 

earned his living and the respect of his colleagues without ever hurting another 

human being.  (35) __________________________________________________.  
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33. An appropriate supporting sentence is ………………………………...  

a. Both of my parents have spent their lives playing music and teaching it to others. 

b. My mother grew up in an unhappy home 

c. My father went into the army  

d. Both of my parents enjoy their free time playing and listening to the music.  

 

34. An appropriate supporting sentence is …………………………...  

a. Both of my parents have spent their lives playing music and teaching it to others. 

b. My mother grew up in an unhappy home 

c. My father went into the army  

d. Both of my parents enjoy their free time playing and listening to the music.  

 

35. The best concluding sentence is ………………………………..  

a. That’s why I admire my parents.  

b. My parents were brave and did many things to help others.  

c. My parents are heroes who are devoted to their family and others around them.  

d. My parents are getting older now, and they sometimes have a hard time doing everything 

they want to do.  
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Part 4: Complete the diagram (10 points) 
 

Read the following paragraph and transfer the information from the paragraph into the following 

diagram.  

 

36. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 People in the United States celebrate New Year’s Eve in many ways. The 

most common way may be going to a big party with lots of friends, music, and 

dancing. At the stroke of midnight, people at these parties grab their sweethearts 

and spend the first seconds of the New Year kissing them. Another way to spend 

New Year’s Eve is with the significant other in your life. The New Year is greeted 

with a champagne toast to the relationship. Sometimes, families with children like 

to spend the evening together, letting the “kids” stay up until midnight. Finally, 

some people like to spend the evening by themselves. They use this time to 

evaluate the past year and to make resolutions and plans for the coming year. It is a 

time of reflection that can only happen when one is alone. In short, New Year’s Eve 

is a special time that can be spent with friends, with family, or even alone.  
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Part 5: Writing a paragraph based on the given situation. (10 points) 

37. Write a short narrative paragraph of about 150 – 200 words. (10 points)  

 

 

 ............................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

GOOD LUCK 

 

TOPIC: Someone I really admire. 
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ภาคผนวก ญ 

แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอนทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตชั้นปท่ี 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
คําช้ีแจง: กรณุาทําเคร่ืองหมาย ลงในชองความคิดเห็นของรายการประเมินและหากทานมี
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใหเขียนลงในเสนอขอเสนอแนะท่ีกําหนดให โดยมีคาระดับความคิดเห็น
ดังตอไปนี้  

- 1 แทนเมื่อแนใจวาขอความและรูปแบบของภาษาไมมีความเหมาะสม 

  0 แทนเมื่อไมแนใจวาขอความและรูปแบบของภาษามีความเหมาะสม 

    1 แทนเมื่อแนใจวาขอความและรูปแบบของภาษามีความเหมาะสม 

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น ขอเสนอ 

แนะ 
-1 0 1  

1. ดานการออกแบบบทเรียน     

  1.1 แบบและขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม     

  1.2 ตัวอักษร ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวมีความชัดเจน     

  1.3 ภาพนิ่งกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน     

  1.4 การใหขอมูลยอนกลับหรือการโตตอบกับบทเรียนมีความ
เหมาะสม 

    

  1.5 การควบคุมหนาจอหรือการบอกตําแหนงผานปุมกําหนด
เสนทาง (Navigator) มีความเหมาะสม 

    

  1.6 มีความสะดวกในการเขาถึงสวนตางๆของบทเรียน     

  1.7 มีความสะดวกในการเขาสูและออกจากบทเรียน     

2. ดานเน้ือหาและการนําเสนอ     

  2.1 มีจุดประสงคการเรียนรูที่ชัดเจน     

  2.2 เน้ือหาในบทเรียนมีความนาสนใจ     

  2.3 ระดับความยากงายของเน้ือหามีความเหมาะสม     

  2.4 การนําเสนอเน้ือหาเปนไปอยางลําดับที่เหมาะสม     
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รายการประเมิน ความคิดเห็น ขอเสนอ 

แนะ 
-1 0 1  

  2.5 มีการอธิบายและยกตัวอยางประกอบท่ีชัดเจน     

  2.6 แบบฝกหัดในบทเรียนมีความนาสนใจ     

  2.7 คําสั่งตางๆของแบบฝกหัดมีความชัดเจน เขาใจงาย     

  2.8 จํานวนแบบฝกหัดมีความเหมาะสม     

  2.9 ระดับความยากงายของแบบฝกหัดมีความเหมาะสม     

3. ดานประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน     

  3.1 บทเรียนตอบสนองตอระดับความสามารถในการเรียนของ
ผูเรียน 

    

  3.2 บทเรียนมีความสนุกสนานและทาทายความสามารถของ
ผูเรียน 

    

  3.3 นักเรียนรูสึกพอใจกับการเรียนรูดวยตนเอง     

  3.4 บทเรียนชวยพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ     

  3.5 บทเรียนชวยพัฒนาความรูเกี่ยวกับการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษชนิดตางๆ 

    

  3.6 บทเรียนชวยใหผูเรียนเขียนอนุเฉทไดงาย      
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ภาคผนวก ฎ 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความตรงของเน้ือหา ความเหมาะสมของคําถามและรูปแบบของ
ภาษาในแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหา

การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 
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ตารางท่ี  21  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความตรงของเน้ือหา ความเหมาะสมของคําถาม
และรูปแบบของภาษาในแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 

 

รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา 
IOC 

1 2 3   

1. ดานการออกแบบบทเรียน      

  1.1 แบบและขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 0 1 1 2 0.67 

  1.2 ตัวอักษร ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวมีความชัดเจน 1 1 1 3 1 

  1.3 ภาพนิ่งกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน 1 1 1 3 1 

  1.4 การใหขอมูลยอนกลับหรือการโตตอบกับบทเรียนมี
ความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

  1.5 การควบคุมหนาจอหรือการบอกตําแหนงผานปุม
กําหนดเสนทาง (Navigator) มีความเหมาะสม 

1 0 1 2 0.67 

  1.6 มีความสะดวกในการเขาถึงสวนตางๆของบทเรียน 1 1 1 3 1 

  1.7 มีความสะดวกในการเขาสูและออกจากบทเรียน 1 1 1 3 1 

2. ดานเน้ือหาและการนําเสนอ      

  2.1 มีจุดประสงคการเรียนรูที่ชัดเจน 1 1 1 3 1 

  2.2 เน้ือหาในบทเรียนมีความนาสนใจ 1 1 1 3 1 

  2.3 ระดับความยากงายของเน้ือหามีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

  2.4 การนําเสนอเน้ือหาเปนไปอยางลําดับที่เหมาะสม 1 1 1 3 1 

  2.5 มีการอธิบายและยกตัวอยางประกอบท่ีชัดเจน 1 1 1 3 1 

  2.6 แบบฝกหัดในบทเรียนมีความนาสนใจ 1 1 1 3 1 

  2.7 คําสั่งตางๆของแบบฝกหัดมีความชัดเจน เขาใจงาย 1 1 1 3 1 

  2.8 จํานวนแบบฝกหัดมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

  2.9 ระดับความยากงายของแบบฝกหัดมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
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รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

รวม 

คา 
IOC 

1 2 3 

3. ดานประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน      

  3.1 บทเรียนตอบสนองตอระดับความสามารถในการ
เรียนของผูเรียน 

1 1 1 3 1 

  3.2 บทเรียนมีความสนุกสนานและทาทายความสามารถ
ของผูเรียน 

1 0 1 2 0.67 

  3.3 นักเรียนรูสึกพอใจกับการเรียนรูดวยตนเอง 1 1 1 3 1 

  3.4 บทเรียนชวยพัฒนาความสามารถทางการเขียน
ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 3 1 

  3.5 บทเรียนชวยพัฒนาความรูเกี่ยวกับการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษชนิดตางๆ 

1 1 1 3 1 

  3.6 บทเรียนชวยใหผูเรียนเขียนอนุเฉทไดงาย 1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก ฏ 

สิ่งพิมพออก (Printout) คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 
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สิ่งพิมพออก (Printout) คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนจังหวัดนครปฐม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แบบ
แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.973 .973 22 

 

 
Mean Std. Deviation N 

Q1.1 3.7385 1.26586 65 
Q1.2 3.7077 1.30771 65 
Q1.3 3.5846 1.27343 65 
Q1.4 3.6615 1.33787 65 
Q1.5 3.5692 1.28658 65 
Q1.6 3.5846 1.33337 65 
Q1.7 3.7077 1.31960 65 
Q2.1 3.6462 1.38554 65 
Q2.2 3.5846 1.40192 65 
Q2.3 3.4615 1.34718 65 
Q2.4 3.5538 1.41455 65 
Q2.5 3.6154 1.30734 65 
Q2.6 3.5538 1.28733 65 
Q2.7 3.5538 1.33499 65 
Q2.8 3.6154 1.29533 65 
Q2.9 3.8000 1.31339 65 
Q3.1 3.5538 1.44731 65 
Q3.2 3.5077 1.37071 65 
Q3.3 3.6154 1.31924 65 
Q3.4 3.6923 1.34540 65 
Q3.5 3.6462 1.36280 65 
Q3.6 3.5077 1.34772 65 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 65 100 

Excludeda 0 0 

Total 65 100 
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 ภาคผนวก ฐ 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียน            
อนุเฉทภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตชั้นปท่ี 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
 

คําชี้แจง: แบบสอบถามฉบับนี้ ตองการทราบความรูสึกและความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยมีเกณฑในการประเมินดังน้ี  

 

คาระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด 

คาระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยมาก 

คาระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

คาระดับ 2 หมายถึง เห็นดวยนอย 

คาระดับ 1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 

 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองความคิดเห็นของรายการประเมิน และเขียนขอเสนอแนะลงใน
ชองขอเสนอแนะที่กําหนดให 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของ

นักเรียน 

5 4 3 2 1 

1. ดานการออกแบบบทเรียน      

  1.1 แบบและขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม      

  1.2 ตัวอักษร ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวมีความชัดเจน      

  1.3 ภาพนิ่งกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน      

  1.4 การใหขอมูลยอนกลับหรือการโตตอบกับบทเรียนมี
ความเหมาะสม 

     

  1.5 การควบคุมหนาจอหรือการบอกตําแหนงผานปุม
กําหนดเสนทาง (Navigator) มีความเหมาะสม 

     

  1.6 มีความสะดวกในการเขาถึงสวนตางๆของบทเรียน      

  1.7 มีความสะดวกในการเขาสูและออกจากบทเรียน 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของ

นักเรียน 

5 4 3 2 1 

2. ดานเน้ือหาและการนําเสนอ      

  2.1 มีจุดประสงคการเรียนรูที่ชัดเจน      

  2.2 เน้ือหาในบทเรียนมีความนาสนใจ      

  2.3 ระดับความยากงายของเน้ือหามีความเหมาะสม      

  2.4 การนําเสนอเน้ือหาเปนไปอยางลําดับที่เหมาะสม      

  2.5 มีการอธิบายและยกตัวอยางประกอบท่ีชัดเจน      

  2.6 แบบฝกหัดในบทเรียนมีความนาสนใจ      

  2.7 คําสั่งตางๆของแบบฝกหัดมีความชัดเจน เขาใจงาย      

  2.8 จํานวนแบบฝกหัดมีความเหมาะสม      

  2.9 ระดับความยากงายของแบบฝกหัดมีความเหมาะสม      

3. ดานประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน      

  3.1 บทเรียนตอบสนองตอระดับความสามารถในการเรียน
ของผูเรียน 

     

  3.2 บทเรียนมีความสนุกสนานและทาทายความสามารถ
ของผูเรียน 

     

  3.3 นักเรียนรูสึกพอใจกับการเรียนรูดวยตนเอง           

  3.4 บทเรียนชวยพัฒนาความสามารถทางการเขียน
ภาษาอังกฤษ 

     

  3.5 บทเรียนชวยพัฒนาความรูเกี่ยวกับการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษชนิดตางๆ 

     

  3.6 บทเรียนชวยใหผูเรียนเขียนอนุเฉทไดงาย       
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ขอเสนอแนะในแตละดาน 

1. ดานการออกแบบบทเรียน 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. ดานเน้ือหาและการนําเสนอ 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. ดานประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ฑ 

สิ่งพิมพออก (Printout) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนน
ผลตางเฉลี่ย ( ) และคาทดสอบ t ของกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  
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สิ่งพิมพออก (Printout) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนน
ผลตางเฉลี่ย ( ) และคาทดสอบ t ความสามารถทางดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของกลุม
ตัวอยางกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ  

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pretest & Posttest 30 .071 .000 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig.  

(2-tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pretest-

Posttest 

-40.06667 8.71358 1.59087 -43.32037 -36.81296 25.185* 29 .000 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pretest 12.6667 30 4.65598 .85006 

Posttest 52.7333 30 7.70550 1.40683 
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ภาคผนวก ฒ  
คูมือการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  
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คูมือการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  
 

คุณลักษณะของเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
1. เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชหนวยประมวลผล ตั้งแต Pentium IV 2.0 GHz 

2. RAM ตั้งแต 512 MB ขึ้นไป  
3. จอภาพ VGA Highest 16 bit ขึ้นไป  
4. Sound card พรอมลําโพง  
5. Mouse และ Keyboard  

6. DVD-ROM Drive ความเร็ว 2x ขึ้นไป  
7. ระบบปฏิบัติการบน Windows XP ขึ้นไป  

 

ขั้นตอนการใชบทเรียน  
1. ใสแผนดีวีดีในไดรฟ ดีวีดีรอม บทเรียนจะเปดอัตโนมัติ (Auto Run)  

2. ถาโปรแกรมไมสามารถเปดอัตโนมัติได ใหคลิกเมาสดานขวาท่ี My computer แลวใชเมาส
ดับเบิลคลิกที่ไอคอน mainframe.exe จึงจะสามารถเปดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนได  

 

คําแนะนําในการใชบทเรียน  
1. สํารวจความพรอมของอุปกรณกอนเริ่มบทเรียน ไดแก หูฟง คียบอรด เมาส  
2. ในการคลิกแตละคร้ัง รอใหโปรแกรมทํางานเสร็จกอนจึงคลิกปุมอ่ืนตอไป  
3. ในหนาแรกของบทเรียน นิสิตตองกรอกขอมูล (ชื่อ นามสกุล) ใหถูกตองครบถวนทุกคร้ัง  
4. ในแตละบทจะมีเมนูประจําบทแตละบท (Unit) จะแยกเปน 3 สวน (Lesson)แตละสวน จะ

แยกยอยเปน 3 สวนยอย คือ warm up คือการนําเขาสูบทเรียน เตรียมความพรอมของ
ผูเรียน  , presentation ขั้นสอนเนื้อหา , activity ขั้นฝกทําแบบฝกหัดตางๆ ทํากิจกรรม
ตางๆ หลังจากข้ันสอน 
 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนและวิธีแกไข  
1. ไมสามารถเปดแผนโปรแกรมบทเรียนได  

-เลือกใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและระบบตามเกณฑที่ระบุไว  
-นําแผนโปรแกรมออก Restart เคร่ืองคอมพิวเตอรแลวใสแผนโปรแกรมเขาไปอีกคร้ัง  
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2.      เคร่ืองหยุดน่ิงไมสามารถใชโปรแกรมได  
- รอสักครูถาแนใจวาเคร่ืองหยุดทํางาน ใหพยายามเปดโปรแกรมกอน ถาปดโปรแกรม
ไมได ให Restart เคร่ืองใหมหรือกดปุม Ctrl, Alt, Delete พรอมกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ความหมายของปุมตางๆ คือ  
   

               - กดเพื่อทําการเร่ิมบทเรียน  
 

                             - กดเพื่อตองการกลับไปเร่ิมหนาท่ีผานมา  

    

    - กดเพื่อตองการไปหนาถัดไป  
     

      - กดเพื่อตองการดูคะแนนในแตละกิจกรรมของแบบฝก  
 

          - กดเพื่อตองการทําแบบฝกอีกครั้ง  
 

   -  กดเพื่อตองการกลับสูหนาเมนูหลัก  
 

 

      - กดเพื่อตองการดูเฉลยของแบบฝก  
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หนาจอปอนขอมูลผูใช  
ใหพิมพชื่อ-สกุล แลวใชเมาสคลิกที่ปุม Enter  

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาขอ เมนูหลัก หนาน้ีนิสิตสามารถเขาสูบทเรียนได  
 

 

 

 

 

 

 

 

หนาเมนูประจําบท ในหนาน้ี นิสิตสามารถเชาศึกษาในสวนตางๆของ Unit นั้นๆได  
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สวนหนานําเสนอเน้ือหา นิสิตสามารถศึกษารายละเอียดเน้ือหาในบทเรียน  
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สวนหนาแบบฝก นิสิตสามารถฝกทํากิจกรรมหลังจากการเรียนบทเรียนในหนาสวน
นําเสนอเน้ือหา  
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สวนหนาเฉลยแบบฝก นิสิตสามารถตรวจดูเฉลย หากนิสิตตองการความชัดเจอของ
คําอธิบายในคําตอบของแบบฝก  
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ภาคผนวก ณ 
ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  
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ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ                   
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 
สําหรับนิสิต  ชั้นปท่ี 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 

 

ภาพท่ี 21 หนาจอปอนขอมูลผูใช  
 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 22 หนาจอเมนูหลักของบทเรียน   
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ภาพท่ี 23 ตัวอยางหนาจอแสดงจุดประสงคการเรียนรูประจําบทยอย   
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 24 ตัวอยางหนาจอเมนูประจําบท  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 25 ตัวอยางหนาจอการนําเสนอเนื้อหา 
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ภาพท่ี 26 ตัวอยางหนาจอการนําเสนอเนื้อหา 
 

   

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 27 ตัวอยางหนาจอการนําเสนอเน้ือหา 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี28  ตัวอยางหนาจอการนําเสนอเนื้อหา  
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 ภาพท่ี 29 ตัวอยางหนาจอเมนูแบบฝก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 30 ตัวอยางหนาจอเมนูแบบฝก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 31 ตัวอยางหนาจอเมนูแบบฝก 
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ภาพท่ี 32 ตัวอยางหนาจอเมนูแบบฝก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 33 ตัวอยางหนาจอเมนูแบบฝก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 34 ตัวอยางหนาจอเฉลยแบบฝก  
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ภาคผนวก ด 
 

หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัยและขออนุญาตทดลองเคร่ืองมือวิจัย  
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

1. อาจารย ดร. ศศิกานต  คงศักดิ์   คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย 
      ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
      จันทร จังหวัดนครปฐม   

2. อาจารย ทองจุล   ขันขาว   ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง 
      อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

3. อาจารย ธัญลักษณ   ลิ้มเพียรจัด  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย 
      สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
      จังหวัดสงขลา   
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