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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวการสอน
เขียนแบบกระบวนการและเปรียบเทียบทักษะกระบวนการกลุ่มก่อนและหลังการสอนเขียนแบบ
กระบวนการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียน          
ดอยสะเก็ดวิทยาคม อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ 31102 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการสอน
เขียนที่เน้นแนวการสอนเขียนแบบกระบวนการ จ านวน 6 แผน แผนละ 3 คาบ จ านวน 18 คาบ และ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
และแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แนวการสอนเขียนแบบกระบวนการมีความ สามารถ
ทางการเขียนภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระดับดี       
 2) ทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนหลังการสอนเขียนแบบกระบวนการสูงขึ้นอย่างมีนัย
ยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study students’ writing ability and compare 
students’ group processing skills before and after being taught through writing process 
approach. The sample consisted of was 42  grade 10  students at Doisaked Wittayakom 
School, Doisaked District, Chiangmai province taking English Language in the second semester of 
the academic year 2017. The research instruments consisted of 6 lesson plans using the 
writing process approach which took 18  periods, an English writing ability evaluation 
form and a group processing skill evaluation form. The data gained were analyzed using 
mean, standard deviation, percentage and t-test for dependent samples. 
 The findings were as follows: 
 1. The students’ English writing ability passed the pre-set criteria of 60% after 
they were taught through writing process approach. 
 2 .  The students’ group processing skills increased after they were taught 
through writing process approach at the statistical significance level of 0.05. 
 
Keywords 
 Writing process approach, English writing ability, Group processing skills 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ทักษะการเขียนเป็นทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ และทักษะการเขียนเป็นทักษะที่
สลับซับซ้อนมากที่สุดที่แม้แต่เจ้าของภาษาก็ยังไม่สามารถจะประสบความส าเร็จในการเขียนภาษา
ระดับสูงได้ ซึ่งสาเหตุอาจเนื่องมาจากปัญหาภาษาหรือการเขียนโดยตรง การเขียนที่ดีนั้นผู้เขียน
จะต้องมีการวางแผนการเขียน มีการก าหนดจุดประสงค์ในการเขียน ก าหนดผู้รับสารหรือผู้อ่าน    
โดย Heaton (1990) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของลักษณะการเขียนที่ดีไว้ดังนี้ คือ ความสามารถ          
ในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีการพัฒนา
ความคิดที่ปรากฏออกมาในงานเขียน มีความสามารถในการเลือกเขียนให้ตรงกับจุดประสงค์ของ
ผู้อ่าน รวมทั้งสามารถเลือก รวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ กับงานเขียนได้ การใช้รูปแบบการเขียน
และการใช้ภาษามีประสิทธิภาพตลอดจนรวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอน การสะกดค า (Ministry 
of Education, 2003) แต่ในความเป็นจริงทักษะการเขียนของผู้เขียนยังไม่สามารถพัฒนาได้เต็ม
ศักยภาพเท่าที่ควร เนื่องจากผู้เขียนยังมีความกังวลถึงประสบการณ์ในการเขียนที่ผู้เขียนคิดว่ายังมีไม่
เพียงพอที่จะน าเอาใช้ในงานเขียนของตนได้ ผู้เขียนไม่มีความเชื่อมั่นในวิธีการเขียน ทั้งผู้สอนและ
ผู้เขียนยังยึดติดกับแบบการเขียนเดิม ๆ ที่เน้นเฉพาะในด้านความถูกต้องและความแม่นย าของการใช้
โครงสร้างทางภาษา หลักไวยากรณ์ การเลือกใช้ประโยคท่ีดูสละสลวย การเลือกใช้ค าต่าง ๆ การขาด
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายหรือผู้อ่านงานเขียนของตน อีกทั้งยังใช้เวลาน้อยในการวางแผนการเขียน 
และขาดการปรับปรุงข้อผิดพลาดงานเขียนของตนเองโดยคิดว่าสิ่งที่ตนเขียนนั้นชัดเจนเพียงพอแล้ว 
(Hedge, 1990 cited in Ministry of Education, 2003) 
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 นอกจากนี้จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีปัญหาในด้านการเขียนสื่อสารภาษาอังกฤษ   เป็น
เพราะนักเรียนมีความรู้สึกว่ากระบวนการเขียนเป็นไปอย่างเชื่องช้าและน่าเบื่อหน่าย ไม่สามารถเลือกใช้
ค า โครงสร้างไวยากรณ์ หรือรูปแบบประโยคที่เหมาะสมในการเขียน มีความคิดจ ากัดเพราะนักเรียนขาด
แรงจูงใจและสิ่งเร้าในการเขียน ขาดความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสาร นอกเหนือไปจากนั้นการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างน่าเบื่อและจัดในรูปแบบเดิม มักให้ความส าคัญกับรูปแบบของภาษา
ในการเขียนมากกว่าความคิดในการเขียน ดังจะเห็นได้จากรูปแบบการเขียนที่เน้นการเติมค า การเชื่อม
ประโยคย่อย 2–4 ประโยค ให้เป็นประโยคความรวม/ความซ้อน การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นรูปแบบ
อ่ืน เช่น ประโยคค าถามหรือประโยคปฏิเสธ ซึ่งการสอนทักษะดังกล่าวไม่สามารถพัฒนาทักษะการเขียน
สื่อสารของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Ministry of Education, 2003) 
 ส่วนกระบวนการกลุ่มมีความส าคัญ คือ เป็นกระบวนการท างานที่มีขั้นตอนหรือวิธีการที่ช่วยให้
การด าเนินการกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกทุกคนต้องท าความเข้าใจในเป้าหมายการท างาน 
วางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ด าเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงงานอีกทั้งยังเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกันท าให้เกิด
แหล่งความรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอน จึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจในเรื่องที่เรียนได้อย่างลึกซึ้ง อันจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของผู้เรียนในการ
ท างานร่วมกันหรือปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มได้ แต่ในปัจจุบันพบว่านักเรียนยังไม่เข้าใจกระบวนการกลุ่ม 
บทบาทและทักษะกระบวนการกลุ่มดีพอ นักเรียนที่เรียนอ่อนจะให้ความร่วมมือในกลุ่มน้อย และไม่
ตระหนักถึงความส าคัญต่อบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบของตนเองในการท างานกลุ่ม ส่วนนักเรียนเก่งจะ
ไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหา เมื่อสมาชิกในกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ นักเรียนเก่งมักจะใช้วิธีแก้ไขปัญหาโดยการ
รับผิดชอบท างานเองทั้งหมด หรือบางครั้งสมาชิกในกลุ่มไม่สามารถหาวิธีในการปรับตัวหรือหาวิธี
ปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม ท าให้เกิดบรรยากาศการท างานกลุ่มและการเรียนรู้ที่ไม่ดี อัน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานกลุ่มและการเรียนรู้ได้ (Ministry of Education, 2003) 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้สอนจึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถของ
ผู้เรียนในเรื่องทักษะการเขียน มีการให้ก าลังใจสนับสนุนและสร้างบรรยากาศที่สบาย ๆ เอ้ือต่อการเกิด
การเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนและผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันเพ่ือกระตุ้นให้เกิด
แรงจูงใจในการเขียน ในขณะที่ครูเป็นผู้กระตุ้น สนับสนุน และแนะน านักเรียน ให้นักเรียนมีบทบาท
เสมือนนักเรียนเป็นนักเขียนที่สามารถเลือกจุดประสงค์ในการเขียนได้เองและเลือกกลุ่มผู้อ่านได้อย่าง
หลากหลาย ครูควรชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนให้ความส าคัญในด้านการใช้ความคิด การค้นคว้าหาข้อมูล การ
เรียบเรียง เน้นความส าคัญของเนื้อหา การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในงานเขียนของตนมากกว่ายึดเอา
ความส าคัญของการใช้โครงสร้างทางภาษาหรือหลักไวยากรณ์ ความถูกต้องของการใช้ค าอันจะเป็นเหตุให้
นักเรียนมีความกังวลที่จะเขียนได้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะนี้จะสอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการสอนเขียนแบบกระบวนการ โดยงานวิจัยของ Emig (1971) ที่ ได้ท าการศึกษาเรื่อง
องค์ประกอบของกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงแนวคิดจากเน้นผลงานเขียนไปสู่การเน้นเรื่องกระบวนการ 
หรือจากงานวิจัยของ Flower และ Hayes ได้ศึกษาและสนับสนุนแนวคิดของกระบวนการเขียน มีการ
เปรียบเทียบผลการเขียนระหว่างการเขียนในรูปแบบเดิมคือเขียนเพ่ือได้ผลผลิตทางการเขียนและการเขียน
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ที่เป็นกระบวนการ พบว่าการเขียนแบบกระบวนการมีประสิทธิภาพมากกว่าการเขียนที่เน้นผลผลิตทางการ
เขียน การเขียนเป็นกระบวนการทางความคิด มีการค้นหาข้อมูล การเรียบเรียงข้อมูลจากความคิด เป็น
กระบวนการที่เกิดสลับไปมาหรือย้อนกลับได้ (Recursive) ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน การเขียน การ
ตรวจทานแก้ไขงานเขียน การคาดการล่วงหน้าในสิ่งที่จะเขียน (Anticipating) และขั้นตอนการทบทวนงาน
เขียน (Reviewing) ดังนั้นแนวคิดการสอนเขียนแบบกระบวนการมีผลต่อวิธีการสอนทักษะการเขียน ผู้สอน
ควรพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด และเรียบเรียงความคิดในการเขียนก่อนจึงแก้ไขเป็นงานเขียน
สมบูรณ์ต่อไป (Kroll, 1997) แนวคิดการสอนเขียนแบบกระบวนการยังมีส่วนช่วยส่งเสริมทักษะทางสังคม ที่
ผู้สอนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะการท างานร่วมกัน มีทักษะกระบวนการกลุ่ม มี
ปฏิสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกในกลุ่ม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการควบคู่ไปกับผลงานที่ได้และสามารถน าความรู้ไปใช้จริงได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการในด้านร่างกาย สมอง อารมณ์และสังคม เสริมสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะความคิด รู้จักวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง พัฒนาทักษะของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามศักยภาพและความสามารถของตน ท าให้
ผู้เรียนได้รับผลส าเร็จตามเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้ (Wiriyachitra, 2012) 
 จากแนวคิดการสอนเขียนแบบกระบวนการดังกล่าว Zamel (1982) ได้ท าการวิจัยโดยท าการ
ทดลองเปรียบเทียบระหว่างการเขียนแบบเน้นกระบวนการและการเขียนแบบเน้นความสามารถทางภาษา 
โดยท าการทดลองเปรียบเทียบผู้เรียนที่เขียนได้ดีกับผู้เรียนที่เขียนได้ไม่ดีเท่าที่ควร พบว่าผู้เรียนที่เขียนได้
ดีนั้น มักเน้นการเขียนเพ่ือการสื่อความหมายโดยใช้การเขียนเป็นเครื่องมือการสื่อความและการน าเสนอ
ความคิดมากกว่าความสนใจระดับภาษา Zamel (1983) ได้ท าการวิจัยทดลองอีกครั้งหนึ่งโดยเปรียบเทียบ
ขั้นตอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการของนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ผู้เขียนจะค้นคว้าหา
ข้อมูลที่จะท าการเขียน มีการสัมภาษณ์ผู้เขียนให้สรุปผลงานเขียนของตนเอง และเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในงานเขียน โดยผู้เขียนจะใช้เวลาในงานเขียนของตนมากข้ึน เกิดการพัฒนาในทักษะการ
เขียนของตนเองมากขึ้นเช่นเดียวกัน จนคล้ายคลึงกับทักษะการเขียนของเจ้าของภาษาที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาหลัก (Kroll, 1997) ส่วนงานวิจัยของ Jones (1982 cited in Kroll, 1997) ได้ท าการทดลอง
เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนที่มีประสิทธิภาพในการเขียนและนักเรียนที่ไม่มีประสิทธิภาพด้านการเขียน 
โดยใช้รูปแบบการเขียนแบบเน้นกระบวนการและการเขียนแบบเน้นผลงานด้านการเขียน จากผลการ
ทดลองพบว่าการเขียนแบบเน้นกระบวนการส่งผลต่อการพัฒนางานเขียนมากกว่าการใช้ถ้อยค าที่ถูกต้อง
ตามโครงสร้างไวยากรณ์ ดังนั้นจากผลการวิจัยต่าง ๆ ได้บ่งชี้ว่าการเขียนแบบเน้นกระบวนการช่วยพัฒนา
ทักษะทางภาษาของผู้เขียน เพ่ิมพูนประสบการณ์ของผู้เขียนและคล้ายคลึงกับผู้ที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ
เหมือนกัน (Kroll, 1997)  
 จากแนวคิดดังกล่าวและงานวิจัยดังกล่าวพอจะสรุปได้ว่า ผู้เรียนต้องวางแผนการเขียนเพ่ือให้ได้
ความคิดส าหรับการเขียนที่ดี หลังจากได้ความคิดจากการวางแผนแล้ว ผู้เรียนที่ดีมักจะท าการแก้ไขงาน
เขียนโดยย้อนกลับไปอ่านสิ่งที่เขียนแล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการเขียนแบบย้อนกลับไปมา
ตลอดเวลา และในงานเขียนประเภทนี้จะแก้ไขทั้งระดับความคิดและระดับภาษา ในทางตรงกันข้าม ผู้เรียน
ที่เขียนได้ไม่ดีเท่าที่ควรมักจะมุ่งเน้นเฉพาะโครงสร้างระดับค าและระดับประโยคมากกว่าการสร้างความคิด 
ผลวิจัยดังกล่าวนี้น่าจะเป็นเครื่องชี้วัดได้ว่าในการสอนทักษะการเขียนนั้น ผู้สอนควรมุ่งเน้นที่การสร้าง
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ความคิดและเรียบเรียงความคิดในล าดับแรกและพิจารณาความถูกต้องทางไวยากรณ์ในล าดับต่อไป 
(Wiriyachitra, 2012) 
 จากแนวคิดและการศึกษาผลงานวิจัยที่ กล่าวมาทั้งหมด การใช้แนวการสอนเขียนแบบ
กระบวนการและทักษะกระบวนการกลุ่ม จึงมีส่วนช่วยส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนได้ ส่งเสริมให้นักเรียนใส่ใจในสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนในชั้นเรียนด้วยกัน การเอาใจใส่กันและกัน 
มีส่วนร่วมในความส าเร็จของกันและกัน เมื่อนักเรียนท างานร่วมกันจะส่งผลให้นักเรียนมีการสื่อสารที่
ถูกต้องเกิดขึ้นเป็นประจ า รับทัศนะที่ถูกต้อง มีความสามารถในการโน้มน้าวมีพัฒนาการในการมองผู้อ่ืน
หลากหลายด้าน เกิดความรู้สึกยอมรับเชิงจิตวิทยาและการเห็นคุณค่าในตนเอง และเกิดความคาดหวังใน
การสนองตอบและปฏิสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Johnson et al., 1989) อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้
นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่ม ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
เป็นการเสริมแรงจูงใจให้กับนักเรียนได้อีกทาง ท าให้นักเรียนรู้สึกไม่เบื่อหน่ายและมีความสุข และน า
ความรู้ที่ได้จากการสร้างองค์ความรู้ไปใช้ ในชีวิตจริงได้ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. การใช้แนวการสอนเขียนแบบกระบวนการจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
 2. การใช้แนวการสอนเขียนแบบกระบวนการจะช่วยส่งเสริมทักษะกระบวนการกลุ่มของ
นักเรียนหรือไม่ อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้แนวการสอนเขียน
แบบกระบวนการ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แนวการสอน
เขียนแบบกระบวนการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยสะเก็ด
วิทยาคม อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ก าลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รหัสวิชา อ 31102 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน ซึ่งจัดห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนดอยสะเก็ด
วิทยาคม อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ก าลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อ 31102 ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 42 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิด ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองสอน ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนแบบกระบวนการจ านวน 6 แผน แผนละ 3 คาบ รวมทั้งหมด 18 คาบ คาบ
ละ 50 นาที ได้แก่ หัวข้อดังต่อไปนี้ 1. My dream house 2. My Profile 3. My favorite food 4. My 
dream job 5. My review และ 6. My journey โดยแผนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมเท่ากับ 4.59 
อยู่ในระดับมากที่สุด 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ปรับมาจากเกณฑ์การให้คะแนนของ Jacob et al. (1981) โดยวัดความสามารถ
ทางการเขียน 5 ด้าน ดังนี้ ด้านเนื้อหา ด้านการเรียบเรียง ด้านการใช้ค าศัพท์ ด้านการใช้ภาษา และด้าน
กลไกการเขียน แบ่งระดับคะแนนออกเป็น 4 ระดับคะแนน และแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่มที่
ปรับมาจาก Barkly, Cross & Major (2004) มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.00  

การทดลองมีขั้นตอน ดังนี้ 1) ก่อนการทดลอง นักเรียนท าแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม 
2) ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการสอนที่สร้างข้ึนจ านวน 6 แผน แผนละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวม         
18 คาบ 3) ด าเนินการเก็บข้อมูลและประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง      
การเรียนแต่ละแผนจ านวน 6 ชิ้นงาน โดยมีผู้ประเมินชิ้นงานจ านวน 3 คน 4) หลังการทดลองนักเรียนท า
แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม 5) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือแปลผลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือหาค่าสถิติ ดังนี้    
1) การหาเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของคะแนนความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษทุกชิ้นงาน 2) การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t ของคะแนน
ทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนก่อนและหลังการสอนเขียนแบบกระบวนการ 
  
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการสอนเขียนแบบ
กระบวนการ 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และระดับคุณภาพของคะแนนความสามารถ
ในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการใช้แนวการสอนเขียนแบบกระบวนการ 
(จ านวนนักเรียน 42 คน) 

 

แผนการจัด 
การเรียนรู้ท่ี 

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 20) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
การตัดสินตามเกณฑ ์

(ร้อยละ 60) 
1 13.29 2.30 64.88 ด ี ผ่าน 
2 12.21 1.06 59.65 ผ่าน ไม่ผา่น 
3 12.10 1.23 59.07 ผ่าน ไม่ผา่น 
4 14.95 2.25 73.02 ด ี ผ่าน 
5 14.12 2.28 68.95 ด ี ผ่าน 
6 14.93 2.15 72.91 ด ี ผ่าน 

ค่าเฉลี่ยรวม 13.60 1.85 66.41 ด ี ผ่าน 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนโดยใช้แนวการสอนเขียนแบบกระบวนการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.85 คิดเป็นร้อยละ 66.41 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี และ ผ่าน เกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษหลังการสอนแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
การเขียนแบบกระบวนการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้และมีคุณภาพระดับดี 
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนก่อนและหลังการสอนเขียนแบบ
กระบวนการ 
 
ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนก่อน
    และหลังการสอนเขียนแบบกระบวนการ (จ านวนนักเรียน 42 คน) 
 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกระบวนการกลุ่มโดยใช้
แนวการสอนเขียนแบบกระบวนการ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย  4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 และการทดสอบค่าที พบว่า ทักษะ
กระบวนการกลุ่มของนักเรียนหลังการสอนเขียนแบบกระบวนการสูงขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 
อภิปรายผล 
 1.  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้แนวการสอนเขียนแบบ
กระบวนการผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 60 และอยู่ในระดับ ดี มีปัจจัยดังนี้ 
 ประการที่หนึ่ง การใช้กระบวนการเขียนช่วยพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เมื่อนักเรียนมีความเข้าใจและมีประสบการณ์ในกระบวนการเขียนหลายครั้ง  
จะช่วยพัฒนางานเขียนของนักเรียนได้ เนื่องจากรูปแบบของกระบวนการเขียนจะให้นักเรียนเขียน         
หลาย ๆ ครั้ง เมื่อนักเรียนเขียนงานของตัวเองจะมีการอ่านทบทวนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขงานเขียนของ
นักเรียน และกระบวนการเขียนท าให้นักเรียนท าตามขั้นตอนของกระบวนการเขียนซ้ าหลายครั้ง
จนกว่านักเรียนจะได้ชิ้นงานเขียนที่สมบูรณ์ ท าให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเขียนและเกิดความ
มั่นใจ สอดคล้องกับงานวิจัยตามที่นักวิจัยหลายท่านได้วิจัยเกี่ยวกับการใช้กระบวนการเขียนเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เขียน เช่น งานวิจัยของ Zamel (1983 cited in Kroll, 1997) 
ได้สรุปแนวคิดว่าความสามารถทางกระบวนการมีความส าคัญมากกว่าความสามารถทางภาษาในการ
เขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องดังที่ Jones (1982 cited in Kroll, 1997) และ 
Jacobs (1981) ท าการศึกษาได้ท าการวิจัยไว้เช่นเดียวกัน 

การทดสอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t p value 

ก่อนเรียน 4.06 0.08 
-3.1116 0.008* 

หลังเรียน 4.44 0.31 
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 ประการที่สอง การใช้แนวกระบวนการเขียนท าให้นักเรียนได้เกิดปฏิสัมพันธ์กับระหว่าง           
กลุ่มเพ่ือน นักเรียนได้รับค าแนะน าเพ่ือน าไปแก้ไขงานเขียนของตนเองให้ดียิ่งขึ้นตามล าดับขั้นตอน
ของกระบวนการเขียน โดยสอดคล้องกับทฤษฎีของ Vygotsky (1978 cited in Mooney, 2000)      
ที่เชื่อว่าการเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ของตนเองนั้นไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้กับทักษะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาจากกลุ่มเพ่ือน 
ผู้เรียนจะได้อภิปรายบทบาท วัตถุประสงค์ และแก้ไขข้อบกพร่องซึ่งกันและกัน จากการที่ผู้วิ จัยได้ใช้
แนวการสอนเขียนแบบกระบวนการนั้น กลุ่มตัวอย่างจะต้องท างานกันเป็นกลุ่มและมีปฏิสัมพันธ์กัน 
โดยแบ่งหน้าที่และบทบาทกันเองภายในกลุ่ม เมื่องานเขียนของกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาหรือมี
ข้อบกพร่อง นักเรียนในกลุ่มจะเป็นผู้ที่ให้ค าแนะน าและแก้ไขงานเขียนของเพ่ือน เพ่ือให้งานเขียนของ
แต่ละคนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในขั้นด าเนินการทดลองนั้น กลุ่มตัวอย่างยังไม่เกิดแนวคิดว่าจะต้องเขียน
เพ่ืออะไรและกลัวการเขียนผิด อีกทั้งผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยกล้าที่จะถามครูผู้สอน ท าให้ผู้เรียน
กลุ่มตัวอย่างเขียนงานครั้งแรกยังมีสิ่งที่บกพร่องมาก หรือผู้เรียนบางคนไม่สามารถเขียนออกมาเป็น
ชิ้นงานได้ เมื่อผู้วิจัยได้ให้นักเรียนเข้ากลุ่มและน าแนวการสอนเขียนแบบกระบวนการมาใช้ พบว่า
นักเรียนมีความมั่นใจในการถามเพ่ือนในกลุ่มของตัวเอง ช่วยกันคิดถึงวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด 
เสริมสร้างความมั่นใจต่อการเขียนของตนเองในครั้งที่สองได้  
 2. ทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนสูงขึ้น สามารถอภิปรายได้ดังนี้  
 ประการที่หนึ่ง กระบวนการกลุ่มมีส่วนส าคัญในการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ เพราะ
นักเรียนจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักเรียนใช้กระบวนการ
เขียน ซึ่งสอดรับกับผลงานวิจัยของ Emig (1971, cited in Kroll, 1997) ที่ได้วิเคราะห์ผลการทดลอง 
และได้กล่าวถึงวิธีการคิดดัง “Composing Aloud” กล่าวคือ วิธีการที่ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับชิ้นงานเขียนของตนเองในกลุ่มเพื่อน อาจจะโดยการตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับ
ชิ้นงานเขียนของตนเองและเพ่ือน ไปจนถึงกระบวนการเขียนขั้นสุดท้าย คือ ชิ้นงานเขียนที่ได้รับการ
แก้ไขอย่างสมบูรณ์ วิธีการดังกล่าวนี้เป็นวิธีการที่  Emig ได้เก็บรวมรวบข้อมูลและสังเกตการทดลอง
การเขียนของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนั้น Emig ได้รวบรวมหลักฐานการทดลองของกลุ่มทดลอง เช่น 
บันทึกชั้นต้นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โครงร่าง และชิ้นงานเขียนที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
นอกเหนือไปจากนั้นยังสอดรับกับงานวิจัยของ Zamel (1983, cited in Kroll, 1997) ที่ได้สรุปจาก
งานวิจัยของตัวเองเอาไว้ว่าระหว่างกลุ่มทดลองที่เป็นเจ้าของภาษาและกลุ่มทดลองที่ใช้ภาษาที่สองที่
ใช้กระบวนการเขียน กลุ่มตัวอย่างที่สองจะมีการร่วมมือกันในการท างานมากกว่า ดังนั้น นอกเหนือจาก
ผู้วิจัยได้ใช้ทักษะกระบวนการเขียนเพ่ือพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทักษะกระบวนการ
กลุ่มเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การใช้กระบวนการเขียนระหว่างกลุ่มตัวอย่างมีความสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ประการที่สอง จากการประเมินโดยใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
มีทักษะกระบวนการกลุ่มเพ่ิมข้ึนและรู้จักบทบาทหน้าที่ตัวเอง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มเพ่ือ
น าไปสู่จุดมุ่งหมายของกลุ่ม กระบวนการกลุ่มยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เนื่องจากการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการทางสังคมซึ่งอาศัยการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการท างาน 
แต่เดิมการท างานกลุ่มร่วมกันนั้น นักเรียนยังไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง ไม่มีส่วนร่วมในทักษะ
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กระบวนการกลุ่มอย่างแท้จริงหรือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเมื่อเกิดปัญหาจึงไม่รู้จัก
วิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาภายในกลุ่ม อีกทั้งนักเรียนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม ขาด
ความมั่นใจในการน าเสนอความคิดเห็นของตนเอง โดยเฉพาะการแสดงความเห็นเป็นภาษาอังกฤษ หรือต่อ
ทักษะทางภาษาอังกฤษของตัวเองและของเพ่ือน ดังนั้นเมื่อผู้วิจัยน าแนวกระบวนการสอนเขียนมาใช้ใน
การส่งเสริมทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พบว่านักเรียนทุกคนมีการแบ่ง
บทบาท เข้าใจและท าตามบทบาทหน้าที่ในกลุ่มได้ ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืนรวมทั้งมั่นใจในการ
แสดงความคิดเห็นของตัวเองมากขึ้น เมื่อเกิดปัญหานักเรียนช่วยกันแก้ไขปัญหาเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันคือพัฒนางานเขียนของตัวเอง อันน าไปสู่การพัฒนาทักษะการเขียนของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น และ
น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษทีสู่งขึ้นในที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1.1 ผู้สอนควรน าเสนอแนวการสอนเขียนแบบกระบวนการก่อนเริ่มบทเรียนให้นักเรียน
เข้าใจขั้นตอนของการใช้แนวการสอนเขียนแบบกระบวนการอย่างละเอียดเพ่ือปฏิบัติตามแนว         
การสอนเขียนแบบกระบวนการได้อย่างถูกต้อง 

1.2 ผู้สอนควรเลือกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนหรือหัวข้อที่นักเรียนสนใจ โดยเริ่มจาก
หัวข้อที่ง่ายและใกล้ตัวมากที่สุดก่อน 

1.3 ผู้สอนควรแบ่งกลุ่มนักเรียนให้มีความรู้และพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษที่หลากหลาย 
เช่น เก่ง กลาง อ่อนให้คละกันภายในกลุ่ม เพ่ือให้นักเรียนที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับอ่อนไม่
เกิดความท้อแท้ ท้อถอยในการสร้างงานเขียนของตัวเอง  

1.4 ผู้สอนควรก าหนดเวลาและขั้นตอนในการส่งงานให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า
ในการท ากิจกรรมขั้นต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ผู้วิจัยควรใช้แนวการสอนเขียนแบบกระบวนการเพ่ือส่งเสริมความสามารถทาง        
การเขียนในภาษาท่ีสาม เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น  

2.2 ผู้วิจัยควรน าทักษะกระบวนการกลุ่มไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นต้น 

2.3 ผู้วิจัยอาจประยุกต์วิธีการจัดการเรียนรู้อ่ืน ๆ โดยมุ่งส่งเสริมทักษะกระบวนการ        
กลุ่มได้เช่นกัน เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้การระดมสมอง การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 
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