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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค ์ (1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ

ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยการใช้วิธีการสอนเขียนแบบเนน้ผลงานกบั
การใช้วิธีการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการ และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ
วิธีการสอนเขียนหลงัจากท่ีได้รับการสอนเขียน โดยมีกลุ่มตัวอยา่งท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นกัเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี 5/9-5/10 จ านวนหอ้งละ 40 คน รวม 80 คน โดยผู้วิจัยท  าการเลือกกลุ่มตัวอยา่งโดยใช้วิธีการ
สุ่มอยา่งง่าย ท  าให้ได้กลุ่มทดลอง คือ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5/9 ท่ีต้องได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอน
เขียนแบบเนน้กระบวนการ สว่นกลุ่มควบคุม คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/10 ต้องได้รับการสอนโดยใช้
วิธีการสอนเขียนแบบเนน้ผลงาน ผลการวิจัยสรุปได้วา่ (1)ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของ
นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการสูงกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดย
ใช้วิธีการสอนเขียนแบบเนน้ผลงานอยา่งมีนยัส าคัญท่ีระดับ .05 และ (2) นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้
วิธีการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดับสูงกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้
วิธีการสอนเขียนแบบเนน้ผลงาน ความพึงพอใจของนกัเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก และมีค่าเฉล่ียรวม
เทา่กบั 3.80  
ABSTRACT  
 The purposes of this research were to (1) compare English writing skill for 
Matthayomsuksa 5 students by using product writing approach and process writing approach 
amd (2) Compare satisfaction of writing approach for Matthayomsuksa 5 students. The 
researcher divided the experimental group consisted of 40 Matthayomsuksa 5/9 students 
taught by process writing approach and the control group consisted of 40 Matthayomsuksa 
5/10 students taught by product writing approach. Findings were (1) writing skill of students 
who were taught by using process writing approach was at a higher level than using product 
writing approach at the statistically significant level of .05. (2) the students instructed by 



process writing approach exhibited overall satisfaction at a high level than other group with a 
total mean of 3.80.   

ค าส าคัญ 
(1) ความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษ (2) วิธีการสอนเขียนแบบเนน้ผลงาน (3) วิธีการสอน

เขียนแบบเนน้กระบวนการ (4) ความพึงพอใจ 

ความน า  
หน่ึงในเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องกบัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีผู้สอนจ านวนมากตอ้งการใหผู้เ้รียน

น าผลไปใช้ต่อยอดในชีวิตจริง คือ การใช้ภาษาอังกฤษในการท  างาน ภาษาอังกฤษมีความส าคัญอยา่งย่ิงใน
การด าเนินงานร่วมกบัผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือท  าให้ภาระงานต่างๆลุล่วงไปดว้ยความราบร่ืน 
องค์กรสามารถพัฒนาได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพและต่อเน่ือง ความรู้ความสามารถในการส่ือสารท่ีใช้
ภาษาอังกฤษได้กลายมาเป็นคุณสมบติัขั้นพ้ืนฐานท่ีคนท  างานต้องมี  

ผู้เรียนจ าเป็นต้องได้รับการเรียนรู้และการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบท่ีหลากหลายจาก
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ผู้สอนมีส่วนส าคัญอยา่งมากในการก  าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงกับ
ความต้องการและความสามารถของผู้เรียน ต้องมีการก  าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยเนน้ให้ผู้เรียนเป็น
ศูนยก์ลางในการด าเนินกิจกรรม ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการเรียนมากข้ึนสามารถน าความรู้มาปรับใช้จน
เกิดเป็นทกัษะท่ีเป็นประโยชนใ์นการด ารงชีวิตซ่ึงไมจ่  ากดัอยูแ่ค่ในห้อง และพัฒนาความสัมพนัธ์ระหวา่งครู
กบัผู้เรียนคนอ่ืน ผู้สอนต้องด าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกบัทกัษะท่ีมีความง่ายกอ่นแล้วค่อยพฒันาไปในระดบั
ยากข้ึน ทกัษะทางภาษาโดยภาพรวมจะประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะทางด้านการฟัง ทักษะ
ทางด้านการพูด ทกัษะทางด้านการอ่าน และทกัษะทางด้านการเขียน ซ่ึงทกัษะทางด้านการเขียนนั้นจัดเป็น
ทกัษะสุดทา้ยท่ีผู้ใช้ภาษาอังกฤษได้ท  าการน  าเสนอโดยผ่านกระบวนการทางความคิดท่ีมีขั้ นตอนและ
ซับซ้อน นอกจากนั้นกย็งัจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ท  าให้ทกัษะทางด้านการเขียนได้กลายมา
เป็นทกัษะท่ียากย่ิงต่อการพัฒนา และเกิดเป็นปัญหาในการเรียนรู้ การเพ่ิมทกัษะทางการเขียนจะตอ้งใชเ้วลา
ในการฝึกฝนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระยะเวลานาน เพ่ือท  าให้ผู้เรียนมีทกัษะทางการเขียนท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

ผู้เรียนจ านวนมากต่างกป็ระสบปัญหาในการเขียน และทกัษะทางด้านการเขียนนั้นกไ็มมี่แนวโนม้ท่ี
จะพัฒนาอยา่งเหมาะสมกบัระดับการศึกษาของผู้เรียน ดังจะให้เห็นได้จากการท  าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้แบบอัตนยัของผู้เรียน ผู้เรียนไมส่ามารถถ่ายทอดข้อความได้ตรงตามความต้องการ หรือ
สามารถถ่ายทอดข้อความได้แต่กไ็มเ่พียงพอท่ีจะท  าให้ข้อความนั้นสมบูรณ์ เกิดข้อผิดพลาดท่ีส่งผลกระทบ
ท  าให้ความหมายของข้อความโดยรวม 

จากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัย ท  าให้ผู้วิจัยค้นพบว่า ปัญหาทางการเขียนภาษาอังกฤษเป็ น
ปัญหาท่ีควรได้รับการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน ถือว่าเป็นความทา้ทายหน่ึงของผู้สอนในปัจจุบนั เพราะผู้เรียนยงั



ขาดทกัษะการเขียนมากท่ีสุดจากบรรดาทกัษะทางด้านภาษาทั้ง 4 ทกัษะ ผู้สอนต้องวิเคราะห์องคป์ระกอบท่ี
เกี่ยวข้องกบัการเรียนรู้ของผู้เรียน และเลือกใช้วิธีการสอนท่ีเหมาะสม ซ่ึงผู้วิจัยเล็งเห็นแล้วว่า การพัฒนา
ทกัษะการเขียนของผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพควรเนน้ให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนภายใต้วิธีการสอนเขียนท่ีมี
ขั้นตอน คือ วิธีการสอนเขียนมี 2 วิธี คือ การสอนเขียนแบบเนน้ผลงาน (Product Approach) และการสอน
เขียนแบบเนน้กระบวนการ (Process Approach) ซ่ึงวิธีการสอนน้ีมีขั้นตอนและผลลัพธ์ท่ีต่างกนั   

ความแตกต่างของการสอนเขียนแบบเนน้ผลงานกบัแบบเนน้กระบวนการท่ีเห็นได้ชัดเจน คือ การ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนนั้นจะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและวิธีการเขียนท่ีหลากหลาย ผู้เรียนได้รับข้อมูลยอ้นกลับ (Feedback) เพ่ือ
ใช้ในการปรับปรุงงานเขียน  
  ในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (อ 32210) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในแผนการเรียน
คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ท่ีผู้วิจัยสอนอยูน่ั้นมีเน้ือหาท่ีเกี่ยวข้องกบัการท  างานท่ีนกัเรียนสามารถน าไปปรับ
ใช้ได้ในอนาคต ซ่ึงผู้วิจัยพบว่า โดยส่วนมากนกัเรียนยงัขาดความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาตั้ งแต่การเขียนไมรู้่
ว่าจะต้องเร่ิมต้นการเขียนอยา่งไร ไมรู้่ว่าจะต้องน  าเสนอข้อมูลใดบา้ง ซ่ึงผู้วิจัยมีความต้องการท่ีจะแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้นโดยใช้วิธีการสอนเขียนแบบเนน้ผลงานและแบบเนน้กระบวนการ นอกจากนั้นผู้วิจัยกย็งัจะ
ท  าการเปรียบเทียบวิธีการสอนเขียนทั้งสองแบบ เพ่ือศึกษาว่าวิธีท่ีผู้วิจัยได้เลือกมาท  าการสอนนั้นสามารถ
พัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนกัเรียนได้อยา่งไร และนกัเรียนมีความพึงพอใจกบัวิธี
สอนการเขียนแบบเนน้กระบวนการและแบบเนน้ผลงานอยูใ่นระดับ ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ีจะท  าให้
ผู้วิจัยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือพัฒนาทกัษะการเขียนของนักเรียนให้
เกิดประโยชนแ์ละสามารถน าไปใช้ได้ในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้

วิธีการสอนเขียนแบบเนน้ผลงานกบันกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีการสอนเขียนแบบเนน้ผ ลงานกับวิธีการ

สอนเขียนแบบเนน้กระบวนการ  

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยมีประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/9-5/11 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ท่ี
ก  าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 120 คน โดยผู้วิจัยได้ก  าหนดกลุ่มตัวอยา่งท่ีใช้ในการ
วิจัยและแบง่ออกเป็นกลุ่มทดลอง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/9 จ านวน 40 คน โดยใช้วิธีการสอนเขียน
แบบเนน้กระบวนการ และกลุ่มควบคุม คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/10 จ านวน 40 คน โดยใช้วิธีการ
สอนเขียนแบบเนน้ผลงาน จากข้อมูลข้างต้นนจะพบว่า ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการสอนเขียนแบบเนน้ผลงาน



กบัวิธีการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการ และตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและ
ความพึงพอใจท่ีมีต่อวิธีการสอนเขียน  
 ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก ่(1) แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนเขียนแบบเนน้ผลงาน จ  านวน 4 แผน และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน
เขียนแบบเนน้กระบวน จ  านวน 4 แผน ใช้เวลาในการสอนแผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ค าอธิบายรายวิชา เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกบัวิธีการสอนเขียนแบบเนน้ผลงานและแบบเน้น
กระบวนการ  จากนั้นจึงวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยคัดเลือกเน้ือหาจากหนงัสือเรียน English at Work 2 
เม่ือได้ข้อมูลท่ีเพียงพอกเ็ร่ิมสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ และน าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ทา่นตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ผู้วิจัยต้องน  าแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปปรับปรุงและแกไ้ขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญและทดลองใช้กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีความถูกต้อง น  าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงอีกคร้ังกอ่นน านกัเรียน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (2) แบบทดสอบความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ จ  านวน 1 ชุด เป็น
แบบอัตนยั จ  านวน 1 ข้อ ผู้วิจัยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ค าอธิบายรายวิชา  วิธีการเขียนและการสร้างแบบทดสอบ
วัดความสามารถทางการเขียน วิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกบัการเขียน 
สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนและก  าหนดเกณฑใ์นตรวจให้คะแนนพร้อมรายละเอียด 
ประกอบด้วยใจความส าคัญ ประโยคสนบัสนุนใจความส าคัญ ค าศัพท์ กลไกทางภาษา และไวยากรณ์  
จากนั้นจึงเสนอแบบทดสอบต่อผู้เช่ียวชาญ 3 ทา่น เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาหาค่าค่าดัชนีความสอดคลอ้ง 
น  าแบบทดสอบท่ีผ่านการตตรวจสอบแล้วไปปรับปรุงและทดลองใช้กบันกัเรียนท่ีไมใ่ช่กลุ่มตัวอยา่ง เพ่ือท่ี
ผู้วิจัยจะได้น  าผลท่ีได้มาใช้ในการหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ  านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่น โดยใช้
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (-coefficient) ของ Cronbach  สุดท้ายจึงน  าแบบทดสอบไปใช้ก ับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอยา่ง (3) แบบวัดความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธาการสอนเขียน จ  านวน 1 ชุด เป็นแบบเลือกตอบ 5 
ตัวเลือก จ  านวน 10 ข้อ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
และสร้างแบบวัดความพึงพอใจ โดยใช้ตัวเลข 1-5 ระดับในการอธิบายความหมาย จากนั้นน  าเสนอแบบวัด
ความพึงพอใจต่อผู้เช่ียวชาญ 3 ทา่น เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ผู้วิจัยน  า
แบบวัดความพึงพอใจท่ีได้รับการปรับปรุงแกไ้ขแล้วไปใช้กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาความ
เช่ือมัน่ โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา (-coefficient) ของ Cronbach เ พ่ือท  าการปรับปรุงก่อนน าไปใช้ก ับ
นกัเรียนกลุ่มตัวอยา่ง 

ผลการวิจัย 
1. ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนเขียน 



แบบเนน้ผลงานและแบบเนน้กระบวนการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคัญท่ีระดับ .05 โดยนกัเรียนท่ีได้รับการ
สอนโดยใช้วิธีการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการมีความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษสูงกวา่นกัเรียน
ท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนเขียนแบบเนน้ผลงาน 

2. นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับสูงกว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนเขียนแบบเนน้ผลงาน นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดย
ใช้วิธีการสอนเขียนแบบเนน้ผลงานมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย
รวม 3.45 และนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูใ่นระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉล่ียรวม 3.80 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/10 ท่ีไดรั้บ

การสอนโดยใช้วิธีการสอนเขียนแบบเนน้ผลงานกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/9 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้
วิธีการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคัญท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นการยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้ งไว้ จากผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกบั มาลี รุ่งไหรัญ (2552, หนา้ 38-41) ท่ีได้เปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนกอ่นและหลังได้รับการฝึกเขียนแบบเน้นกระบวนการ (Process Writing) ของ
นกัศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จ  านวน 35 คน พบว่า หลังจากท่ีนกัศึกษาได้รับการฝึกเขียน
แบบเนน้กระบวนการ นกัศึกษาสามารถพัฒนาทกัษะการเขียนอยา่งเห็นได้ชัดเจน เพราะค่าคะแนนหลงัเรียน
สูงกว่ากอ่นเรียนอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

2. นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับสูงกว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนเขียนแบบเน้นผลงาน โดยความพึงพอใจใน
ภาพรวมของนกัเรียนได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการอยูใ่นระดับมาก คิดเป็น
คะแนนเฉล่ียรวม 3.80 และความพึงพอใจในภาพรวมของนกัเรียนได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนเขียน
แบบเนน้ผลงานอยูใ่นระดับปานกลาง คิดเป็นคะแนนเฉล่ียรวม 3.45 สอดคล้องกับ วีณา ทวีนันท์ (2558, 
หนา้ 38-41) ท่ีได้ศึกษาเจตคติท่ีมีต่อการใช้การเขียนแบบเนน้กระบวนการในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนบา้นหมากแข้ง อ  าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ  านวน 44 คน โดย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอยา่งแบบกลุ่ม พบว่า หลังจากท่ีนกัเรียนได้รับการฝึกเขียนแบบเนน้กระบวนการ นกัเรียนมี
เจตคติต่อการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ โดยใช้การเขียนแบบเนน้กระบวนการ มีค่าเฉล่ียเท่าก ับ 4.63 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดับดีมาก สรุปได้ว่า ใช้การเขียนแบบเนน้กระบวนการ ท  าให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 
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