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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษหลังเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส์และวิทโธร และนักเรียนที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสอนการเขียนแบบปกติ 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส์และวิทโธร กับเกณฑ์  
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสระแก้ว  อ าเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง จ านวน 2 ห้องเรียน โดยผู้วิจัยได้ทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ จากนั้นเลือกนักเรียนห้องที่มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษใกล้เคียงกันแล้วจับฉลากเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน และ
กลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ   
แผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ตามแนวคิดของบรู๊คส์ และวิทโธร 
แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษแบบปกติ แบบวัดความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าท ี
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ผลการวิจัยพบว่า  1) ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสระแก้ว ที่เรียนด้วยกระบวนการสอนการเขียนตาม
แนวคิดของบรู๊คส์และวิทโธรสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการสอนการเขียนแบบ
ปกติ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2) ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสระแก้ว ที่เรียนด้วยกระบวนการสอนการ
เขียนตามแนวคิดของบรู๊คส์และวิทโธรสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย  1) การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คส์
และวิทโธร ครูผู้สอนจะต้องสอนให้นักเรียนผ่านเกณฑ์แต่ละขั้นก่อนจึงจะเริ่มสอนขั้นต่อไป 
แต่ถ้านักเรียนยังคงมีข้อบกพร่องในการเรียน ครูจะต้องสอนนักเรียนเป็นรายบุคคลให้
เข้าใจก่อนที่จะให้นักเรียนไปเรียนในขั้นต่อไป 2) การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิด
ของบรู๊คส์และวิทโธร จะต้องสร้างแบบฝึกการเขียนให้ตรงตามล าดับขั้นตอน และ
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were: 1) to compare the ability in 
English writing after learning between the students who studied through 
using writing process of Brookes and Withrow with the students who studied 
through using regular instruction and 2) to compare the ability in English 
writing ability of the students who studied through using writing process of 
Brookes and Withrow with the standard criterion. The sample consisted of 
60 Mathayomsuksa 1 students in Watsrakaew School, Pamok Angthong  
which were divided into two groups; the experimental group and the 
control group by purposive sampling. The instruments used in this study 
were English writing exercises, the lesson plans based on writing process of 
Brooks and Withrow, the lesson plans of the regular exercises, and the 
English writing ability test. The data were analyzed by mean, standard 
deviation and t - test.  

The findings were as follows:  
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1. After studying through the English writing exercises based on 
Brooks and Withrow ’s writing process, the experimental group has higher 
level of English writing ability than that of the control group at 0.01 level of 
significance.   

2. The experimental group has higher level of English writing ability 
than that of the standard criterion at 0.01 level of significance. 

The suggestions were as follows :  
 2.1 In teaching English writing based on Brooks and Withrow’s 

writing process, the teachers should have students pass each step before 
beginning the next step. However, if the students still had problems in 
learning, the teachers should be make them understand before going to the 
next step. 

 2.2 In teaching English writing based on Brooks and Withrow’s 
writing process, the teachers should create training exercises according to 
the sequence and appropriateness to students' abilities. 

 
ค าส าคัญ 

การสอนเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส์ และวิทโธร มัธยมศึกษา 
 
ความส าคัญของปัญหา 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ จึงก าหนดจุดมุ่งหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเรียน 
และรักการค้นคว้า มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการ
คิด วิธีการท างานได้เหมาะกับสถานการณ์ ซึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้
ก าหนดสาระการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือสาระ
ที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งเน้นองค์ความรู้ที่ต้องเกิดในตัวผู้เรียนคือ การใช้ภาษาเพ่ือท า
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ความเข้าใจ แลกเปลี่ยน น าเสนอข้อมูล ข่าวสาร แสดงความคิดเห็น เจตคติ อารมณ์ และ
ความรู้สึกในเรื่องต่างๆ ทั้งท่ีเป็นภาษาพูด และภาษาเขียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)  

ทั้งนี้ในชีวิตประจ าวันนอกจากเราจะใช้ภาษาพูดในการติดต่อสื่อสารแล้ว เรายังใช้
ภาษาเขียนเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน อาจจะเป็นการจดรายการ                 
สิ่งต่างๆ เพ่ือเตือนความจ า การเขียนบันทึกง่ายๆ การกรอกประวัติส่วนตัว การท าตาราง
การท างานในชีวิตประจ าวัน การตอบแบบสอบถามเป็นต้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการเขียนมี
บทบาทในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นการสอนทักษะการเขียนจึงจ าเป็นที่ครูจะต้อง
ฝึกฝนให้ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ยากที่สุด ในบรรดา
ทักษะทั้ง 4 ของการเรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจากทักษะการฟัง และการอ่าน นักเรียนได้รับ
ฟัง หรือเห็นข้อความจากผู้อ่ืน นักเรียนจึงมีบทบาทเพียงแค่การตีความ หรือวิเคราะห์ว่าตน
ก าลังได้ยินหรืออ่านอะไร ในการพูดนักเรียนสามารถแสดงความคิด ความรู้สึกและมีโอกาส
ให้ค าอธิบาย สอดแทรกในบทสนทนาได้ แต่ในการเขียนนั้นนักเรียนจะต้องเขียนข้อความให้
ชัดเจนจนผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ การเขียนเป็นทักษะสุดท้ายในการเรียนการสอน จึงท าให้
นักเรียนมีปัญหาในเรื่องการเขียนมากกว่าทักษะอ่ืนๆ (ผัสสพรรณ วิวัฒนศานต์, 2543) 

จากรายงานผลการทดสอบวัดผลของเขตพ้ืนที่การศึกษาปี 2548 พบว่า การเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนในจังหวัดอ่างทองนั้นนักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านการ
เขียนภาษาอังกฤษ นั่นคือ นักเรียนมักใช้อักษรตัวเล็ก และตัวใหญ่ปะปนกัน ซึ่งในความเป็น
จริงของการเขียนภาษาอังกฤษนั้นการขึ้นต้นประโยค และค าที่เป็นชื่อเฉพาะเท่านั้นที่จะใช้
อักษรตัวใหญ่ นอกเหนือจากนี้เราจะใช้อักษรตัวเล็ก การใช้จุดฟุลสต็อปเมื่อจบประโยค 
การใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ รวมทั้งไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ จากการศึกษาแนวคิด
ของ บรู๊คส์ และวิทโธร (Brookes and Withrow, 1988) จะช่วยในการสอนให้นักเรียนได้ทราบ
ลักษณะโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษ รวมทั้งส่วนประกอบของประโยค เช่น ค านาม               
ค าสรรพนาม ค ากริยา ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
ส่วนประกอบของประโยคจากบทความท่ีใช้เป็นแบบในการเขียน ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ เพราะว่ากระบวนการสอน
การเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส์ และวิทโธร เป็นกระบวนการสอนที่เริ่มต้นจากขั้นตอน              
ที่ง่าย ไปสู่ขั้นตอนที่ยากขึ้นตามล าดับ ซึ่ งท าให้นักเรียนแต่ละคนสามารถพัฒนา
ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของตนเองได้ตามศักยภาพของตน โดยนักเรียน
จะต้องเรียนตามขั้นตอนกระบวนการสอนให้ครบ แต่หากว่าในการท าแบบฝึกการเขียน 
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นักเรียนคนใดไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ นักเรียนคนนั้นจะต้องกลับมาเรียนทบทวนใน
ขั้นตอนที่นักเรียนยังมีปัญหาอยู่ จนกว่าจะสามารถผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

ผลการใช้กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของ บรู๊คส์ และวิทโธร ต่อ
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่างทองเป็นอย่างไร  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนระหว่าง
นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิด
ของบรู๊คส์และวิทโธร และนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
สอนการเขียนแบบปกติ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส์
และวิทโธรกับเกณฑ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องผลการใช้กระบวนการสอนการเขียน ตามแนวคิดของบรู๊คส์ และวิทโธร 
ต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาอ่างทอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่างทอง 
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการท าวิจัยได้จากการเลือกแบบ เจาะจง  (Purposive 
Sampling) ซึ่ ง เป็นนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ของโรง เรียนวัดสระแก้ว 
จ านวน  2 ห้องเรียน แล้วสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลากได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 
เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เป็นกลุ่มควบคุม 
จ านวน 30 คน แล้วท าการทดสอบนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนเรียน ซึ่งท า
การทดสอบ 5 วิชาคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  
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ด้วยข้อสอบจ านวน 125 ข้อ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 85.43 และ
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 86.07 และเมื่อท าการทดสอบค่าที พบว่า นักเรียน
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม มีความสามารถไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ถือได้ว่านักเรียนทั้งสองกลุ่มนี้มีความรู้ความสามารถในการเรียนใกล้เคียงกัน 

2. การสร้างเครื่องมือ และหาคุณภาพของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
 2.1 แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ 
 2.2 แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษ ตามแนวคิดของบรู๊คส์ 

และวิทโธร 
 2.3 แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนแบบปกติ 
 2.4 แบบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
3. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 แบบแผนการวิจัย 
 ในการท าวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบทดลอง ซึ่งผู้วิจัยได้ด า เนินการ

ทดลองด้วยตนเอง ที่โรงเรียนวัดสระแก้ว ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ใช้เวลาทั้งสิ้น 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวม 21 
ชั่วโมง โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
  1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยได้จากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ซึ่ ง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
ของโรงเรียนวัดสระแก้ว จ านวน  2 ห้องเรียน แล้วสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลากได้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เป็น
กลุ่มควบคุม  
  2. ทดสอบนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนเรียน เพ่ือวัดระดับ
ความสามารถทางเรียนของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม 
  3. ด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มทดลอง ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส์และวิทโธร และนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสอนการเขียนแบบปกติ 
  4. ทดสอบหลังเรียน เพ่ือน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เปรียบเทียบตาม 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การด าเนินการทดลองมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
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  4.1 ขอหนังสืออนุญาตเก็บข้อมูลในการวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย             
ถึงครูใหญ่โรงเรียนวัดสระแก้ว 
  4.2 น าแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิด
ของบรู๊คส์ และวิทโธร ไปทดลองสอนนักเรียนกลุ่มทดลอง และแผนการจัดการเรียนรู้การสอน
แบบปกต ิไปสอนนักเรียนกลุ่มควบคุม  โดยใช้เวลา 19 ชั่วโมง 
  4 . 3  เมื่อสอนครบตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยทดสอบ
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียน ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองและ
ควบคุม โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ จ านวน 10 บทความ 
รวม 152 คะแนน 
 5. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 การจัดกระท าข้อมูล 
  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ทั้งหมด ผู้วิจัยด าเนินการจัดกระท าดังนี้ 
   5.1.1 น าแบบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษหลัง
เรียน ของนักเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมทุกคนมาตรวจให้คะแนน 
   5.1.2 น าข้อมูลที่เป็นคะแนนวัดความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน มาลงรหัสคอมพิวเตอร์ แล้ววิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
   5.1.3 น าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบความเรียง 
  5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปตามล าดับดังนี้ 
   5.2.1. หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คะแนนความสามารถ ในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
   5.2 .2  เปรี ยบเทียบคะแนนความสามา รถในการ เขียน
ภาษาอังกฤษหลังเรียน ของนักเรียนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยใช้  t-test                   
แบบ Independent Samples 
   5.2 .3  เปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการ เขียน
ภ าษา อั ง ก ฤษหลั ง เ รี ย น  ขอ งนั ก เ รี ย นก ลุ่ ม ทดลอง กั บ เ กณฑ์  โ ด ย ใ ช้  t-test                               
แบบ One Samples 
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ผลการวิจัย 
1. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

โรงเรียนวัดสระแก้ว หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสอนการ
เขียนตามแนวคิดของบรู๊คส์และวิทโธร มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสอนการเขียนแบบปกติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 

2. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
โรงเรียนวัดสระแก้ว หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสอนการ
เขียนตามแนวคิดของบรู๊คส์และวิธโทร มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
 
อภิปรายผล 

จากผลสรุปการวิจัยเรื่อง ผลการใช้กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิด
ของบรู๊คส์ และวิทโธร ต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสระแก้ว มีประเด็นที่น่าสนใจและน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนวัดสระแก้ว หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสอนการ
เขียนตามแนวคิดของบรู๊คส์และวิทโธร มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสอนการเขียนแบบปกติ 
อาจเนื่องมาจากกระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส์ และวิทโธร นั้นเริ่มจาก
การที่นักเรียนจะต้องฝึกหัดคัดลอกบทความให้ถูกต้องตรงกับบทความต้นแบบให้ได้ก่อน              
ที่จะฝึกหัดในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของค านาม สรรพนาม กริยา และกาลเวลาให้สัมพันธ์
กันกับขั้นตอนในการเรียนแต่ละขั้น ทั้ง 10 ขั้นตอน ซึ่งเป็นเป็นกระบวนการสอนที่เริ่มต้น
จากขั้นตอนที่ง่ายไปสู่ขั้นตอนที่ยากขึ้นตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของสุภาวดี               
ปุญจบัน (2546) ที่ได้วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์กับการสอน
แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์                  
สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  
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 2. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนวัดสระแก้ว หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสอนการ
เขียนตามแนวคิดของบรู๊คส์ และวิทโธร มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 60 อาจเนื่องมาจากนักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูและชอบเนื้อหาของบทความที่ใช้เป็นแบบในการเขียนท าให้นักเรียนมีความสนใจ
และตั้งใจที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาของบทความและสามารถน ามาเป็นแนวทางการในการเขียน
ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ผัสสพรรณ วิวัฒนศานต์ (2543)             
ที่วิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการสอนการเขียนของบรู๊คส์ และวิทโธร ผลการวิจัย พบว่า นักเรียน
สามารถท าคะแนนได้สูงกว่าเกณฑ์วัดผลการเรียนขั้นต่ าร้อยละ 80 ได้ทุกครั้ง ทั้งนี้นักเรียน
ทุกคนสามารถเรียนผ่านทุกขั้นตอนการสอนด้วยคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดร้อยละ 91.01 และได้
คะแนนสูงสุดที่ร้อยละ 97.89 โดยมีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนตลอดหลักสูตรเท่ากับ
ร้อยละ 95.47  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คส์และวิทโธร ครูผู้สอนจะต้อง
สอนให้นักเรียนผ่านเกณฑ์แต่ละขั้นก่อนจึงจะเริ่มสอนขั้นต่อไป แต่ถ้านักเรียนยังคงมี
ข้อบกพร่องในการเรียน ครูจะต้องสอนนักเรียนเป็นรายบุคคลให้เข้าใจก่อนที่จะให้นักเรียน
ไปเรียนในขั้นต่อไป 
 2. การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คส์และวิทโธร จะต้องสร้างแบบ
ฝึกการเขียนให้ตรงตามล าดับขั้นตอน และเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
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