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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 

2) เพือ่เปรียบเทียบทกัษะการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียน 3) เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียน ที่มี

ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  

กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 2/1 วิทยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชย

การ  จ  านวน 49 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ใชว้ิธีทดลอง โดยให้นักเรียนท า

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง our family ที่ผูว้ิจยัไดส้ร้างขึ้น จ  านวน 2 แผน 

ใช้เวลาในการทดลอง 4 ชั่วโม  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (1) แผนการจดัการเรียนรู้  (2) 

แบบทดสอบวดัทกัษะการเขียน  (3) แบบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ จ านวน 2 ชุด  (4) แบบวดั

ความพงึพอใจต่อการใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 

ผลการวจิยัพบวา่  (1) แบบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ ของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นปีที่ 2  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ที่สร้างขึ้ นมีค่าประสิทธิภาพ(E1/E2) เท่ากับ 

80.20/86.30 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เปรียบเทียบทักษะการเขียน

ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 2  วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ  ก่อน

เรียนและหลังเรียน ผลปรากฏว่า หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติ 0.05  (3) ความพึงพอใจของนักเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  วิทยาลัย

เทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

นกัเรียนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัพงึพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.77) 
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ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา 
ปัจจุบนัภาษาองักฤษถือเป็นภาษาที่สองที่ส าคญัมากในประเทศไทย และยงัเป็นภาษาสากลที่ใช้

ในการติดต่อส่ือสารกันทั่วโลก ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้

ภาษาองักฤษ โดยมุ่นเน้นให้ผูเ้รียนสามารถน าประสบการณ์ในห้องเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้

ดงันั้นจะตอ้งไดรั้บการฝึกทกัษะทางภาษาทั้งหมด 4  ทกัษะ คือ ทกัษะการฟัง ทกัษะการพูด ทกัษะการ

อ่าน และทกัษะการเขียน ซ่ึงมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อที่จะช่วยให้ใช้

ภาษาในการส่ือสารตามความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2552) ใน

การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งฝึกฝนทกัษะต่างๆ ทั้งการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน เพือ่สามารถน าทกัษะเหล่านั้นไปใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจ าวนัอยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะทกัษะการเขียนนบัเป็นหวัใจส าคญัของการเรียนภาษาองักฤษ 

ทกัษะการเขียนเป็นการเพิ่มทกัษะในการเขียน ซ่ึงการเขียนตามค าบอกหรือการเขียนแต่ง

ประโยคเป็นวิธีหน่ึงที่ท  าให้นักเรียนไดฝึ้กฝนดา้นการเขียน นั้นจะท าให้นักเรียนเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

วารุณี สัมฤทธ์ิ (2550:18) ไดก้ล่าวไวว้่าจากการสอนภาษาไทยมาประมาณ 25 ปี ท  าให้รู้ปัญหาของ

นกัเรียน คือ นกัเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่ถูก ท าใหไ้ม่สนใจเรียน เบื่อหน่าย จึงคิดเทคนิคต่างๆ ที่ท  าให้

เด็กสนใจเป็นวธีิที่ไม่ตอ้งลงทุนอะไรและใหผ้ลคุม้ค่า และภาคภูมิใจและประทบัใจ คือ การเขียนตามค า

บอกวนัละ 10 ค า 

ปัญหาในการจดักิจกรรมดา้นทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ชั้นปีที่ 2  วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ ส่วนมากนกัศึกษาจะเก่งทกัษะการอ่านแต่จะไม่ค่อยเก่ง

ดา้นทกัษะการเขียน โดยเฉพาะการเขียนค าศพัทแ์ละการเขียนแต่งประโยคภาษาองักฤษซ่ึงนักศึกษาบาง

คนเขียนไดถู้กตอ้ง บางคนเขียนออกเป็นบางค าและแต่งไดเ้ป็นบางประโยค และบางคนเขียนไม่ถูกตอ้ง

เลย ถือวา่เป็นปัญหาที่ค่อนขา้งแกไ้ขไดย้าก ผูว้ิจยัจะตอ้งเน้นการฝึกทกัษะการเขียนให้กบันักเรียนมาก

ขึ้นกวา่เดิมเพือ่ที่จะใหน้กัศึกษาเขียนออกหมดทุกตวัและเขียนถูกตอ้งทุกคน 

จากความส าคญัของปัญหาดงักล่าว การเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษควรที่จะให้ความส าคญั

ในเร่ืองของทกัษะการเขียนซ่ึงผูส้อนพบว่านักเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  มีปัญหาดา้นการ

เขียนภาษาองักฤษ บางคนเขียนผดิเขียนถูกและบางคนเขียนไม่ไดเ้ลย ดว้ยเหตุผลดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัมี

ความสนใจที่จะพฒันาทกัษะการเขียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพในการเขียนดีขึ้นและสามารถน า

ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินชีวติไดดี้ขึ้น  
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วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  วิทยาลัย

เทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  

วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 

3. เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 2 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชล

พณิชยการ ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 

กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
                 ตวัแปรตน้                                                                 ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการเขียนคาศพัท ์

ประโยค ในหลกัสูตรตามค าบอกในวิชาภาษาองักฤษ ที่วดัไดจ้ากแบบทดสอบการเขียนตามคาบอกที่

ผูว้จิยัสร้างขึ้น  

2. แบบฝึกทกัษะ หมายถึง แบบฝึกทางการเรียนการสอนที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นเพื่อใช้ในวิชา

ภาษาองักฤษฟัง-พดู 2 กบันกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 2 ห้อง 1 ประกอบดว้ย 2 ชุดฝึก 

คือ (1) การเขียนประโยคง่าย (2) การเขียนประโยคที่ยาก ชุดฝึกการเขียนตามคาบอกทั้ง 2 ชุดฝึกน้ี

สมัพนัธก์บัหนงัสือที่ผูว้จิยัใชส้อนในหอ้งเรียน  

 

 

    

 3. แบบวดัผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง แบบทดสอบที่ใชว้ดัความรู้ความสามารถ ทกัษะเก่ียวกบัดา้น

กิจกรรมการเขียน

ภาษาองักฤษโดยใชแ้บบ

ฝึกการเขียน 

 

ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 
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วิชาการที่ไดเ้รียนรู้ในอดีตว่ารับรู้ไวไ้ดม้ากน้อยเพียงใด โดยทัว่ไปแลว้มกัใชว้ดัหลงัท ากิจกรรมเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ เพือ่ประเมิน การเรียนการสอนวา่ไดผ้ลเพยีงใด 

4. แบบวดัความพงึพอใจ หมายถึง  เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงความรู้สึก

พอใจจะเกิดขึ้นต่อเม่ือบุคคลนั้นไดรั้บในส่ิงที่ตนเองตอ้งการ ไดรั้บความส าเร็จตามความมุ่งหมาย หรือ

เป็นไปตามเป้าหมายที่ตนเองตอ้งการ ซ่ึงระดับความพึงพอใจจะแตกต่างกนัย่อมขึ้นอยูก่ ับปัจจยัหรือ

องคป์ระกอบที่ต่างกนัแลว้แต่บุคคล 

5. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษหมายถึง คุณภาพการเขียน

ภาษาองักฤษ เม่ือไดน้ าไปสอนแลว้ท าให้ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่ไดก้  าหนดไวต้ามเกณฑ ์

80/80 โดยมีความหมายดงัน้ี 

80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนที่ไดจ้ากการกระท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนในแบบฝึกทกัษะ

ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด 

80 ตวัหลัง หมายถึง คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 ของ

คะแนนทั้งหมด 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
1.  ความส าคญัของการเขียน  

การเขียน (writing) เป็นหน่ึงใน 4 ทกัษะในการเรียนภาษาองักฤษ Kando Writing (2553: 1-3) 
แสดงขั้นตอนสู่งานเขียนที่สมบูรณ์แบบไว ้3 ขั้นตอน คือ  

1. เรียนรู้ไวยากรณ์และการใชค้  าศพัทท์ี่ถูกตอ้ง ขั้นแรกสุดเราจะตอ้งตรวจหาขอ้บกพร่องใน
การใชไ้วยากรณ์ เคร่ืองหมายวรรคตอนและการใชค้  าในงานเขียน ส่ิงที่พบไดบ้่อยคือ เม่ือเขา้ใจเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงผดิแลว้ ก็จะเขียนค าผดิ ๆ ลกัษณะเดียวกนัหลายจุด ตวัอยา่งที่เห็นไดบ้่อย 

2. เรียนรู้การล าดบัความ การใชค้  าเช่ือม การขึ้นตน้การด าเนินเร่ือง และการสรุป งานเขียนของ
ท่านอ่านแลว้เขา้ใจง่ายหรือไม่ เน้ือหาต่อเน่ืองสอดคลอ้งกนัดีหรือไม่ การใชเ้หตุผล การแตกประเด็น
และการยกตวัอยา่งช่วยสนับสนุนให้ผูอ่้านรู้สึกคลอ้ยตามไดห้รือไม่ แต่ละยอ่หน้ามีใจความหลกัหน่ึง
ประเด็นหรือไม่ การขึ้นตน้มีความน่าสนใจหรือไม่ และสรุปไดอ้ยา่งกระชบัรัดกุมหรือไม่ 

3. เรียนรู้การใชค้  า ส านวน วลี รูปแบบประโยคใหส้ละสลวยและเป็นธรรมชาติ การจะใชภ้าษา
ได้อย่างสวยงามนั้นตอ้งอาศยัประสบการณ์สูง ความเหมาะสมของภาษานั้นไม่มีหลกัเกณฑ์ถูกผิด
ตายตวัเหมือนกบัการใชไ้วยากรณ์ 
2.  ความหมายของการเขียน  
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การเขียนเป็นทกัษะที่ส าคญัยิง่ทกัษะหน่ึง เพราะการเขียนจะช่วยให้สามารถติดต่อการส่ือสาร
กบัผูอ่ื้นได ้ช่วยจดบนัทึกส่ิงต่าง ๆ ที่เรียนหรือทราบมา และยงัสามารถถ่ายทอดความรู้ของตนให้ผูอ่ื้น
ทราบดว้ย ผูท้ี่ใชภ้าษาเขียนตอ้งมีความสามารถในการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งตามระเบียบแบบแผนเพราะถา้
ผดิไป ความหมายก็จะผดิหรือไม่มีความหมายเลยก็ได ้ 

เสนีย ์วิลาวรรณ (2544: 156) ให้ความหมายของการเขียนไวว้่า หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ 
ความรู้สึกนึกคิด เร่ืองราว ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ไปสู่ผูอ่ื้นโดยใชต้วัอกัษรเป็นเคร่ืองมือในการ
ถ่ายทอด การเขียนเป็นวธีิการส่ือสารที่ส าคญัในการถ่ายทอดความรู้ความคิด และประสบการณ์ เพื่อส่ือ
ไปยงัผูรั้บไดอ้ยา่งกวา้งไกล นอกจากนั้นการเขียนยงัมีคุณค่าในการบนัทึกเป็นขอ้มูลหลกัฐานให้ศึกษา
ไดย้าวนาน  

ภาณุ หาญจริง, พฒันชยั ถนดัคา้, พนมวลัย ์สุริยมณฑล (2553) การเขียน หมายถึง การถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิดและความตอ้งการของบุคคลออกมาเป็นสัญลกัษณ์  คือ ตวัอกัษรเพื่อส่ือความหมายให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจ จากความขา้งตน้ ทาให้มองเห็นความหมายของการเขียนว่า มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการ
ส่ือสารในชีวิตประจาวนั เช่น นักเรียนใช้การเขียนเขียนบนัทึกความรู้สึก ท าแบบฝึกหัด และตอบ
ขอ้สอบ บุคคลทัว่ไปใชก้ารเขียน เขียนจดหมาย ท าสัญญา พินัยกรรมและคา้ประกนั เป็นตน้ พ่อคา้ ใช้
การเขียนเพือ่โฆษณาสินคา้ ท าบญัชี ท าใบสัง่ของ ท าใบเสร็จรับเงิน แพทยใ์ชบ้นัทึกประวตัิคนไข  ้เขียน
ใบสัง่ยาและอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

ปราณี ชนะ ชานนัท ์(2547: 73) กล่าวว่า การเขียนตามค าบอกมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะใน
การพฒันาการรับรู้เสียงของภาษาและตรงกนักบัความเห็นส่วนใหญ่เร่ืองการเขียนตามค าบอก การท า
เช่นน้ีอาจเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานได ้ครูอาจออกเสียงใหเ้ด็กเขียนในรูปภาพ ตารางบิงโก (bingo) และ
แผนเพิม่มหาสมบติั เด็กเลือกช่องที่จะเขียนเสียงลงไป และไดแ้ตม้ถา้เลือกช่องบางช่อง เด็ก ๆ อาจมีใบ
งานที่มีเสียงและค าอยูแ่ลว้ และท ากิจกรรม เช่น ฟังเสียงหรือค าบอก เลือกค าตอบที่ถูกบนใบงาน แลว้
โยงเขา้ดว้ยกนั เพือ่สร้างภาพหรือเดินทางไปตามเขาวงกต หรืออาจกระท ากิจกรรมในคลงัเกม เช่น บิง
โก (bingo) การสะกดค าด้วยตะเกียบ (Chopstick Spelling) การคน้หาขุมทรัพย ์ (Treasure Hunt 
Challenge) อน่ึง การเขียนตามค าบอก คือ การใชท้กัษะการฟัง การอ่าน การเขียน มาประกอบกนัจึงจะ
เกิดประสิทธิภาพการเขียนไดถู้กตอ้งและนาไปใชป้ระโยชน์ในการส่ือสารได ้ ดงันั้นการเขียนตามค า
บอก คือ การอ่านออกเสียงเป็นการส่ือความหมายจากเร่ืองที่อ่านไปสู่ผูฟั้ง ผูอ่้านจ าเป็นตอ้งออกเสียงให้
ถูกตอ้งชดัเจน คล่องแคล่ว และแบ่งวรรคตอนถูกตอ้ง จึงจะส่ือความหมายไดดี้ในการเขียนตามค าบอก
อยา่งสม ่าเสมอ จะท าใหอ่้านเขียนไดถู้กตอ้ง  
 

 

3. ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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               แบบทดสอบนั้นความจริงมีการแบ่งแตกต่างกนัมากมาย ขึ้นอยูว่า่จะใชเ้กณฑอ์ะไรในการแบ่ง

ประเภท ส่วนแบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการแบ่งตามจุดมุ่งหมายในการใชป้ระโยชน์

เป็นเกณฑ ์โดยมีผูก้ล่าวถึงความหมายของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว ้ดงัน้ี 

               ภทัรา นิคมานนท ์ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า แบบทดสอบวดัสัมฤทธ์ิ หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้

วดัความรู้ความสามารถ ทกัษะเก่ียวกับดา้นวิชาการที่ได้เรียนรู้ในอดีตว่ารับรู้ไวไ้ด้มากน้อยเพียงใด 

โดยทัว่ไปแล้วมักใช้วดัหลงัท ากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อประเมิน การเรียนการสอนว่าได้ผล

เพยีงใด 

               บุญเรียง จจรศิลป์ ไดก้ล่าววา่แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบทดสอบที่ใชว้ดั

ความสามารถของผูเ้รียนวา่มีความสามารถและทกัษะ ในเน้ือหาวิชาที่เรียนไปแลว้มากน้อยเพียงใด จะ

เป็นไดว้่า ภทัรา นิคนานนท ์ไดใ้ห้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่คลา้ยกัน

มากกบับุญเรียง ขจรศิลป์ ดงันั้นผูว้ิจยัสามารถสรุปความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนไดว้า่เป็นแบบทดสอบที่ใชว้ดัความรู้ ความสามารถและทกัษะของผูเ้รียนในเน้ือหาวิชาที่ไดเ้รียนรู้

ไปแลว้ในอดีต วา่สามารถรับรู้ไดม้ากนอ้ยเพยีงใด 

4. การวัดความพึงพอใจ 

ภณิดา   ชยัปัญญา ( 2541 : 11 ) ไดก้ล่าวไวว้า่ การวดัความพึงพอใจนั้น สามารถท าไดห้ลายวิธี

ดงัต่อไปน้ี 

                1. การใช้แบบสอบถาม โดยผูอ้อกแบบสอบถาม ตอ้งการทราบความคิดเห็นซ่ึงสามารถ

กระท าไดใ้นลกัษณะก าหนดค าตอบใหเ้ลือก หรือตอบค าถามอิสระ ค  าถามดงักล่าว อาจถามความพอใจ

ในดา้นต่าง ๆ เพือ่ใหผู้ต้อบทุกคนมาเป็นแบบแผนเดียวกนั มกัใชใ้นกรณีที่ตอ้งการขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง

มาก ๆ วธีิน้ีนบัเป็นวธีิที่นิยมใชก้นัมากที่สุดในการวดัทศันคติ รูปแบบของแบบสอบถามจะใชม้าตรวดั

ทศันคติ ซ่ึงที่นิยมใช้ในปัจจุบนัวิธีหน่ึง คือ มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท ประกอบดว้ยขอ้ความที่แสดงถึง

ทศันคติของบุคคลที่มีต่อส่ิงเร้าอยา่งใดอยา่งหน่ึงที่มีค  าตอบที่แสดงถึงระดบัความรู้สึก 5 ค  าตอบ เช่น 

มากที่สุด  มาก  ปานกลาง นอ้ย  นอ้ยที่สุด 

5. แบบฝึกทักษะ 

                แบบฝึกทักษะ   หมายถึง   งานหรือกิจกรรมที่ค รูสร้างขึ้ น   โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่

หลากหลาย  มีจุดมุ่งหมายเพือ่ฝึกใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิง่ขึ้น  และช่วยฝึกทกัษะ
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ต่าง ๆ ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง  อาจจะให้นักเรียนท าแบบฝึกขณะเรียนหรือหลังจากจบ

บทเรียนไปแลว้ก็ได ้                

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
สุนิตย ์ ยอดขนัธ ์(2552)  การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ

ของนักศึกษาโดยใชชุ้ดฝึกการเขียนตามค าบอกและเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดฝึกการเขียน
ตามคาบอกของนกัศึกษา กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาที่เรียนรายวิชา ENG 122 (English II) ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2552 จานวน 40 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ (1) แผนการจดัการเรียนรู้ (2) 
แบบทดสอบวดัทกัษะการเขียน (3) ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกจานวน 6 ชุด และ (4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดฝึกการเขียนตามค าบอกของนักศึกษา สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test for dependent samples และ t-test one 
sample)  

ผลการวจิยัพบวา่ (1) ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษหลงัเรียน โดยใชชุ้ดฝึกการเขียนตามค าบอก

สูงขึ้นกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (2) ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษของนักศึกษา

หลงัการใชชุ้ดฝึกการเขียนตามค าบอกสูงกว่าเกณฑ ์ (ร้อยละ 60) อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 

เม่ือพจิารณารายชุดพบวา่ นกัศึกษามีทกัษะการเขียนภาษาองักฤษผา่นเกณฑแ์ละสูงกว่าเกณฑ ์ยกเวน้ชุด

ที่ 2 ทกัษะการเขียนค ายากและชุดที่ 5 ทกัษะการเขียนประโยคที่นักศึกษามีทกัษะต ่ากว่าเกณฑ ์(ร้อยละ 

60) อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 (3) ความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดฝึกการเขียนตามค าบอกของ

นกัศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 

อจัฉราวรรณ สิริรัตน์ 2549 : 7) และ บร๊อค (Brock 1990 : 23) กล่าววา่การจดัเน้ือหาที่นกัเรียน
สนใจและเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมของตนเอง เป็นวธีิหน่ึงที่สามารถแกปั้ญหาการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษในชั้นเรียนได ้ดงันั้นการสร้างส่ือการสอนโดยใชเ้อกสารจริงหรือขอ้มูลทอ้งถ่ินที่อยูใ่กล้
ตวันกัเรียนมากที่สุด จึงน่าจะน ามาพฒันาการเขียนของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  

ผลการประเมินดา้นความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการ
เขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินชะอา พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้
แบบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ในดา้นบรรยากาศการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะวา่ แบบฝึกที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น
เพือ่ใชพ้ฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร บรรยากาศในการเรียนจึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่ง
หน่ึงที่ทาใหผู้เ้รียนอยากเรียนรู้ 

สุพรรษา  ทิพย-์เที่ยงแท ้ (2557) ในการทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสาร โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินชะอา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนให้ความร่วมมือใน
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การปฏิบติักิจกรรม ตั้งใจเรียนรู้ ทาแบบฝึกตามใบงาน ฝึกสนทนาเป็นคู่ ทาให้นักเรียนเกิดความ
สนุกสนาน เกิดทกัษะ และเกิดความมัน่ใจในตนเอง ลกัษณะของแบบฝึก ควรมีบทสนทนาสั้น ๆ 1 –2 
ประโยค พร้อมฝึกโครสร้างใหม่ที่เก่ียวกบัชีวิตประจาวนัที่นักเรียนรู้จกั นอกจากน้ีในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนควรจดัให้ผูเ้รียนเรียนอยา่งมีความสุข สร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุก ยดึนักเรียน
เป็นศูนยก์ลาง มีการฝึกปฏิบติัเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนช่วยเหลือ ซ่ึงกนัและกัน การหา
ประสิทธิภาพแบบฝึก พบว่า ไดค้่าประสิทธิภาพ 85.15/81.20 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้ 80/80 
เพราะวา่แบบฝึกเสริมทกัษะที่พฒันาขึ้น มีส่วนช่วยในการพฒันาทกัษะความสามารถทางการเขียน และ
การส่ือสารของนกัเรียนไดดี้ยิง่ขึ้น 

ระเบียบวธีิวจิยั 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่นักศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  วิทยาลัย

เทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ ภาคเรียนที่ 1/2559 จ านวน 177 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่นักศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  วิทยาลัย

เทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการภาคเรียนที่ 1/2559 จ านวน 49 คนซ่ึงผูว้ิจยัท  าการเลือกแบบเจาะจง โดย

เป็นนกัเรียนชายจ านวน 3 คน นกัเรียนหญิงจ านวน 46 คน และเป็นนกัเรียนกลุ่มเก่งจ านวน 20 คน กลุ่ม

ปานกลางจ านวน 14 คน และกลุ่มอ่อนจ านวน 15 คน ซ่ึงวดัจากผลการเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา

ประเภทของเคร่ืองมือ ได้แก่ 

  2.1 แผนการจดัการเรียนรู้  

  2.2 แบบทดสอบวดัทกัษะการเขียน 

  2.3 แบบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ จ านวน 2 ชุด  

  2.4 แบบวดัความพงึพอใจ   

การรวบรวมข้อมูล 

1. แบบแผนการทดลอง 

  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research)  โดยมีแบบแผนการ

ทดลองแบบ one group pretest-posttest design ดงัภาพ 

 

 
กลุม่ทดลอง             O1                                                 X                                             O2 

                           สอบก่อนเรียน     สอนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาองักฤษ     สอบหลงัเรียน 
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  สญัลกัษณ์ที่ใชใ้นแบบแผนการทดลอง  

O1       หมายถึง  คะแนนสอบก่อนการเรียนดว้ยแบบทดสอบการเขียนภาษาองักฤษ 

               X         หมายถึง   การสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 

  O2       หมายถึง  คะแนนสอบหลงัการเรียนดว้ยแบบทดสอบการเขียนภาษาองักฤษ 

 2. การด าเนินการทดลอง 

             1. ผูว้จิยัท  าการทดสอบความสามารถดา้นการเขียนภาษาองักฤษของนักศึกษาก่อนท า
การทดลองโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียน  
  2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาองักฤษเป็นส่ือประกอบการสอน และแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 2 แผน แผนการจดัการเรียนรู้ 
เร่ือง Our Family  ใชร้ะยะเวลาในการท าการสอน 4 ชัว่โมง โดยผูว้จิยัเป็นผูท้  าการสอนเอง 
  3. หลงัจากนั้นน าแบบทดสอบหลงัเรียนท าการทดสอบความสามารถดา้นการเขียน
ภาษาองักฤษของผูเ้รียนหลงัท าการทดลองโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษชุดเดิม 
  4. หลงัจากท าการทดสอบหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนแลว้อาจารยน์ าแบบ
วดัความพงึพอใจในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนมาให้นักเรียน
ท าการประเมินในความพอใจของตวันกัเรียนเอง 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ( 

Dependent sample t-test ) 

  1. ค่าเฉล่ีย 

2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้นิทานภาษาองักฤษใช้สูตร t-test 

(Dependent Samples)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. 1.ผลการพฒันาการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก  าหนด 80/80 จ  านวน 1 ชุด 

คะแนนรวมเตม็ 30 คะแนน ตามเกณฑ ์80/80 จากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 49 คน ปรากฏผลดงัน้ี 

 1.1 ผลรวมคะแนนที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนในแบบฝึกทกัษะการเขียนทั้งหมด

ของกลุ่มตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมดดงัตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการพฒันาการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  

วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ  ก่อนเรียน (E1) 

จ านวนนักเรียน (N) คะแนนรวม (∑x) ค่าเฉลี่ยเลขคณติ ( X ) ค่าเฉลี่ยคดิเป็นร้อยละ(E1) 

49 1179 24.06 80.20 
 

จากตารางที่ 1 ผลการพฒันาการเขียนภาษาองักฤษ ของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นปีที่ 2  วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ  ก่อนเรียน (E1) มีคะแนนเฉล่ีย 24.06 จากคะแนนเต็ม 

30  คะแนน คิดเป็นร้อยละได ้80.20 แสดงวา่ประสิทธิภาพดา้นกระบวนการ (E1) เท่ากบั 80.20 

1.2 ผลรวมคะแนนที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนในแบบฝึกทกัษะการเขียนทั้งหมด

ของกลุ่มตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมดดงัตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการพฒันาการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  

วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ  หลงัเรียน (E2) 

จ านวนนักเรียน (N) คะแนนรวม (∑x) ค่าเฉลี่ยเลขคณติ ( X ) ค่าเฉลี่ยคดิเป็นร้อยละ (E2) 
49 1269 25.89 86.30 

 
จากตารางที่ 2 ผลการพฒันาการเขียนภาษาองักฤษ ของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นปีที่ 2  วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ  หลงัเรียน (E2)  มีคะแนนเฉล่ีย 25.89 จากคะแนนเต็ม 

30 คะแนน คิดเป็นร้อยละได ้86.30  แสดงวา่ประสิทธิภาพดา้นกระบวนการ (E2) เท่ากบั 86.30 

จากตารางที่ 1 และ 2 พิจารณาโดยสรุปไดว้่า คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน/

คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน มีค่าเป็นร้อยละ 80.20/86.30 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่า

เกณฑม์าตรฐาน 80/80 

            2. ผลการเปรียบเทียบทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นปีที่ 2  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test 

dependent  ผลปรากฏดงัน้ี 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ ของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นปีที่ 2  วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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การประเมิน N X  SD D ค่า t Sig. 
ก่อนเรียน 49 24.06 0.20 

2.09 9.68* .000 
หลงัเรียน 49 25.89 0.23 

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 2  วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช ้

t-test dependent พบวา่ผลการฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 24.06 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.20 และผลการฝึกทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษ หลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย 25.89 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.23 ค่า t ที่ค  านวณไดเ้ท่ากบั 9.68 เม่ือตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนทั้งสองกลุ่มพบว่า

แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ีย

ก่อนเรียน 

 3. ผลศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย
เทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ จาก
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 49 ผลปรากฏดงัน้ี 
ตารางที่ 4  ผลศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย

เทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 

ข้อที่ รายการประเมิน X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1 
แบบฝึกการเขียนภาษาองักฤษ เขียนแลว้
สามารถเขียนค าศพัทภ์าษาองักฤษได ้

4.71 0.45 
พงึพอใจมากที่สุด 

2 
แบบฝึกการเขียนภาษาองักฤษฝึกกิจกรรมได้
สะดวก และง่าย 

4.69 0.46 
พงึพอใจมากที่สุด 

3 
แบบฝึกการเขียนภาษาองักฤษ เสริมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจไดดี้ 

4.77 0.51 
พงึพอใจมากที่สุด 

4 
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

4.57 0.54 
พงึพอใจมากที่สุด 

5 
ชุดกิจกรรมการเขียนใชใ้นการทบทวนความรู้
และฝึกทกัษะไดดี้ 

4.63 0.56 
พงึพอใจมากที่สุด 

6 
แบบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ ช่วยฝึก
การเขียนค าศพัทไ์ดดี้ 

4.61 0.49 
พงึพอใจมากที่สุด 

7 
แบบฝึกทกัษะการเขียนท าใหน้กัเรียนทราบ
ความกา้วหนา้และขอ้บกพร่องของตนเอง 

4.65 0.52 
พงึพอใจมากที่สุด 
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8 
นกัเรียนสนุกสนานกบัการเรียนดว้ยแบบฝึก
ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 

4.59 0.57 
พงึพอใจมากที่สุด 

9 
นกัเรียนชอบการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการ
เขียน 

4.59 0.49 
พงึพอใจมากที่สุด 

10 นกัเรียนชอบเรียนวชิาภาษาองักฤษ 4.55 0.54 พงึพอใจมากที่สุด 

11 
 แบบฝึกทกัษะการอ่านเสริมสร้างความรู้ความ
เขา้ใจไดดี้ 

4.77 0.46 
พงึพอใจมากที่สุด 

12 
แบบฝึกทกัษะการเขียนใชใ้นการทบทวน
ความรู้และฝึกทกัษะไดดี้ 

4.55 0.54 
พงึพอใจมากที่สุด 

13 
แบบฝึกทกัษะการเขียนท าใหน้กัเรียนทราบ
ความกา้วหนา้และขอ้บกพร่องของตนเอง 

4.65 0.56 
พงึพอใจมากที่สุด 

14 
นกัเรียนสนุกสนานกบัการเรียนดว้ยแบบฝึก
ทกัษะการเขียน 

4.69 0.46 
พงึพอใจมากที่สุด 

15 
นกัเรียนชอบการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการ
เขียน 

4.53 0.54 
พงึพอใจมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 4.77 0.57 พงึพอใจมากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4 . ผลศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ที่มี ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน

ภาษาองักฤษ ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ ผลปรากฏว่าระดับ

ความพงึพอใจของนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.53 – 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคะแนนเฉล่ีย

อยูร่ะหว่าง 0.45 – 0.57 คะแนนเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.77 แสดงว่านักเรียนที่เรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการ

เขียนภาษาองักฤษ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัพงึพอใจมากที่สุด 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการทดลอง สรุปไดด้งัน้ี 

 1. แบบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ ของนักเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  วิทยาลยั

เทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ที่สร้างขึ้ นมีค่าประสิทธิภาพ(E1/E2) เท่ากับ 80.20/86.30 ซ่ึงมี

ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 
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          2. เปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  

วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ  ก่อนเรียนและหลงัเรียน ผลปรากฏว่า หลงัเรียนมีคะแนนสูงกว่า

คะแนนก่อนเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

          3. ความพงึพอใจของนกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 2  วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชย

การ ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ นักเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบัพงึพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.77) 

อภิปรายผล 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาทกัษะการเขียนค าศพัทภ์าษาองักฤษ ของนกัเรียน

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 2  วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงสรุป

ผลการวจิยัดงัน้ี 

          1. แบบฝึกทกัษะการเขียนค าศพัทภ์าษาอังกฤษ ของนักเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  
วิทยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ ที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 80.20/86.30  ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน 80/80  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากแบบฝึกทกัษะที่มีความเหมาะสมกบั
ตวัของนักเรียนและไดส้ร้างแบบฝึกทกัษะตามขั้นตอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพรรษา  ทิพย-์
เที่ยงแท ้ (2557) ในการทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  โดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ินชะอา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรม 
ตั้งใจเรียนรู้ ทาแบบฝึกตามใบงาน ฝึกสนทนาเป็นคู่ ทาให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน เกิดทกัษะ และ
เกิดความมัน่ใจในตนเอง ลกัษณะของแบบฝึก ควรมีบทสนทนาสั้น ๆ 1 –2 ประโยค พร้อมฝึกโครสร้าง
ใหม่ที่เก่ียวกบัชีวิตประจาวนัที่นักเรียนรู้จกั นอกจากน้ีในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนควรจดัให้
ผูเ้รียนเรียนอยา่งมีความสุข สร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุก ยดึนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง มีการฝึกปฏิบตัิ
เป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนช่วยเหลือ ซ่ึงกนัและกนั การหาประสิทธิภาพแบบฝึก พบว่า ไดค้่า
ประสิทธิภาพ 85.15/81.20 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้80/80 เพราะว่าแบบฝึกเสริมทกัษะที่พฒันาขึ้น 
มีส่วนช่วยในการพฒันาทกัษะความสามารถทางการเขียน และการส่ือสารของนกัเรียนไดดี้ยิง่ขึ้น   
           2. เปรียบเทียบทกัษะการเขียนค าศพัทภ์าษาองักฤษ ของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  

วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ  ก่อนเรียนและหลงัเรียน ผลปรากฏว่า หลงัเรียนมีคะแนนสูงกว่า

คะแนนก่อนเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เน่ืองจากในกระบวนการฝึกทกัษะการเขียน 

ซ่ึงไดแ้บ่งขั้นตอนการฝึกออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ เขียนใหดู้ เขียนพร้อมกนั และเขียนดว้ยตนเอง เพือ่เป็น

การพฒันาทกัษะในการเขียนค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนอยา่งเป็นระดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั 

สุนิตย ์ยอดขนัธ์ (2555) ที่สรุปว่า ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษหลงัเรียน โดยใชชุ้ดฝึกการเขียนตามค า
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บอกสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของ

นกัศึกษาหลงัการใชชุ้ดฝึกการเขียนตามค าบอกสูงกว่าเกณฑ ์อยา่งมีนัยส าคญัทาง สถิติที่ระดบั.05 เม่ือ

พจิารณารายชุดพบวา่ นกัศึกษามีทกัษะการเขียนภาษาองักฤษผา่นเกณฑแ์ละสูง กวา่เกณฑ ์ยกเวน้ชุดที่ 2 

ทกัษะการเขียนค ายากและชุดที่ 5 ทกัษะการเขียนประโยคที่นักศึกษามี ทกัษะต ่ากว่าเกณฑ์ อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 

           3. ความพงึพอใจของนกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 2  วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชล
พณิชยการ ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียน นกัเรียนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั
พงึพอใจมาก (คะแนนเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.77) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากรูปแบบฝึกมีความหลากหลาย 
เรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก มีรูปแบบที่น่าสนใน จูงใจ กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน และออกแบบให้
มีความเหมาะสมกบัตวันกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  อจัฉราวรรณ สิริรัตน์ 2549 : 7) และ 
บร๊อค (Brock 1990 : 23) กล่าววา่การจดัเน้ือหาที่นกัเรียนสนใจและเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมของตนเอง 
เป็นวธีิหน่ึงที่สามารถแกปั้ญหาการเรียนการสอนภาษาองักฤษในชั้นเรียนได ้ดงันั้นการสร้างส่ือการ
สอนโดยใชเ้อกสารจริงหรือขอ้มูลทอ้งถ่ินที่อยูใ่กลต้วันกัเรียนมากที่สุด จึงน่าจะน ามาพฒันาการเขียน
ของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี ผลการประเมินดา้นความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้
แบบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินชะอา พบวา่ นกัเรียนมีความ
คิดเห็นต่อการใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารอยูใ่นระดบัมากเม่ือพจิารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ในดา้นบรรยากาศการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะว่า แบบ
ฝึกที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นเพือ่ใชพ้ฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร บรรยากาศในการเรียนจึง
เป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงที่ทาใหผู้เ้รียนอยากเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้ 

  1.1 ควรศึกษาการใชส่ื้อประสมเพือ่พฒันาการเขียนรวมทั้งการใชแ้บบฝึกทกัษะกบัส่ือ

ประสมเพือ่พฒันาการเขียนภาษาองักฤษ 

  1.2 ผู ้สนใจจะน าแบบฝึกทักษะไปใช้ควรทดสอบก่อนน าไปใช้ เพื่อพฒันาให้

เหมาะสมกบัผูเ้รียนและเป็นประโยชน์ในการจดักิจกรรมการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยคร้ังต่อไป 

           2.1 ควรมีการปรับพื้นฐานผูเ้รียนในเร่ืองของการเขียนภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะทดสอบ

และชุดกิจกรรมฝึกทกัษะในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
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           2.2 ควรน างานวจิยัไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการที่จะพฒันาทกัษะในการเขียน

ภาษาองักฤษตามความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน ซ่ึงผูเ้รียนแต่ละคนจะมีความสามารถทางดา้นทกัษะ

การเขียนที่แตกต่างกนั 
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