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บทคดัย่อภาษาไทย  

57253311 : หลักสูตรและการนเิทศ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบณัฑติ 
ค าส าคญั : แบบฝึกทักษะ / การเขียนภาษาอังกฤษ 

นางสาว รัชดาภรณ์ พิมพ์พิสิฐถาวร: การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึก
ทักษะ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ 
วณิชวัฒนวรชัย 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และ 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านน้ าโจน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 23 คน ระยะเวลาทดลอง จ านวน 15 
ช่ัวโมง แบบแผนการวิจัยศึกษากลุ่มเดียวและวัดก่อน-หลังการทดลอง (The One Group Pretest-Posttest 
Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จ านวน 5 บท  2) 
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลัง 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึก
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ใช้ค่าสถิติ
ทดสอบที่กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test แบบ Dependent)และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า 

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมีค่าเท่ากับ 82.11/81.00 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 

2. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

57253311 : Major (CURRICULUM AND SUPERVISION) 
Keyword : ENGLISH  WRITING  SKILL  EXECRISE / ENGLISH WRITING 

MISS RATCHADAPORN PIMPISITTAWON : THE DEVELOPMENT OF ENGLISH 
WRITING ABILITY USING EXERCISESFOR FIFTH THE GRADE STUDENTS  THESIS ADVISOR : 
ASSISTANT PROFESSOR SIRIWAN VANICHWATANAVORACHAI, Ph.D. 

The purposes of this research were to: 1) develop and investigate the efficiency of 
English writing skill exercises to meet the efficiency criterion of 80/80   2)  compare students’ 
English wrting ability before and after using the exercises and 3) study students’ sopinion toword 
the exercises. The sample  consisted of 23 fifth grade students during the second semester in the 
academic year 2018 of  Bannamjon School 

The instruments used for gathering the data were 1) English writing skill 
exercises five units of practice. 2) a writing proficiency test, used as a pretest and posttest and 3) 
a questionnaire of student’s opinions toward the English writing skill exercises.The 
data were analyzed by the statistical means, standard deviation, t-test dependent and content 
analysis. 

The results of this research were : 

1. The average formative score of the five lesson was  82.11 percent, and the 
average summative test score was 81 percent (82.11/81) which meets the set crterion (80/80).  

2. The students English writing ability after learning the English writing skill exercises 
was significantly higher than that befor using the English writing skill exercises constructed at the 
.01 level.  

3. The student’ s opinions toward the English writing skill exercises were at the high 
level. 
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บทที่ 1  

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
      ในปัจจุบันนี้การศึกษามีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ท าให้เรามีความรู้ความสามารถใน
การประกอบอาชีพในอนาคตและสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้ซึ่ งจ าเป็นในการใช้
ชีวิตประจ าวันดังความส าคัญของการศึกษาได้ระบุไว้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตร
แกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศเพ่ือเป็นเป้าหมาย
และกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร รวมถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการวัดและ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีมาตรฐานความรู้ ความสามารถสูงขึ้นก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลก (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551: 104)      
ในการติดต่อสื่อสารภาษามีส่วนส าคัญมากเพราะจ าเป็นต้องใช้เป็นสื่อกลางเพ่ือให้บุคคลอ่ืนรับรู้ถึง
ความต้องการการของผู้สื่อเพ่ือจะได้ตอบสนองได้อย่างถูกต้อง ภาษาที่ใช้เป็นสากลทั่วโลกก็คือ
ภาษาอังกฤษ ท าให้การศึกษาของไทยต้องมีการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับประชากร 
เพ่ือการติดต่อสาร การรับและการส่งข้อมูลสารสนเทศ และน ามาพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้
เกิดประโยชน์ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นทักษะที่ส าคัญมีทั้งหมด 4 ทักษะ คือ ทักษะ   
การฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 103) ผู้เรียนควรได้ฝึกนั้นรวมถึงเรื่องของทักษะการสื่อสารในเรื่องของ
ความเข้าใจ การจัดการ และการสร้างการสื่อสารทางการพูด การเขียนที่มีประสิทธิ์ภาพ และผ่านทาง
มัลติมีเดีย ในรูปแบบและบริบทที่หลากหลาย การวิเคราะห์ การเข้าถึง การจัดการ การบูรณาการ  
การประเมินและการจัดท าข้อมูลในรูปแบบและสื่อที่หลากหลาย 
       ระบบการศึกษาของไทยในยุคปัจจุบันนั้นเน้นให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษเพ่ือให้คนไทยนั้นสามารถรับและเข้าใจข้อมูลข่าวสาร ติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้  
ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างระเทศนั้น มีการก าหนดให้มีการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกช่วงชั้น ส าหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นจ าเป็นต้องใช้
ทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่านและ การเขียน ให้เกิดความสัมพันธ์กันในการ      
ติดต่อสื่อสาร แต่ทักษะที่ยากที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษก็คือ ทักษะการเขียนในการเขียนนั้นจะ
สื่อสารได้ดีนั้นต้องเริ่มจากการสะกดค าให้ถูกต้อง เพราะการเขียนนั้นเป็นระบบสัญลักษณ์ ได้แก่  
ตัวอักษร ซึ่งจะควบคู่ไปกับระบบเสียง ซึ่งมีความสลับซับซ้อนต้องใช้การคิดวิเคราะห์ เรียบเรียงให้
ถูกต้องจึงจะท าให้การติดสื่อสารประสบผลส าเร็จ ดังค ากล่าวของ Byne (1988: 1-7) กล่าวไว้ว่า  
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การเขียนไม่ใช่เป็นเพียงการเขียนสัญลักษณ์หรือตัวอักษร เนื่องจากตัวอักษรที่เขียนนั้นต้องมีการเรียบ
เรียงตามกฎเกณฑ์เพ่ือสร้างค า จากนั้นเรียบเรียงค าให้เป็นประโยค แต่ตามกฎเกณฑ์แล้วเราไม่เขียน
ประโยคเดียวโดด ๆ หรือประโยคหลาย ๆ ประโยค ที่ไม่สัมพันธ์กัน ในการเขียนเราเขียนกลุ่มประโยค
ที่มีการเรียบเรียงและเชื่อมโยงกัน องค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งของ การเขียน คือ จุดมุ่งหมาย โดย
อาจจะเขียนเพ่ือส่งสารให้ผู้อ่าน หรือเขียนเพ่ือให้ตัวเองรับรู้ก็ได้ การเขียนเป็นกระบวนการที่มีการ
ซับซ้อน  ถึงแม้จะเขียนเป็นภาษาแม่ซึ่งเขียนมีข้อมูลทางภาษาสะสมอยู่มากแล้วก็ตาม แต่เมื่อต้อง
เขียน ก็ยังมีปัญหาในการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษาเขียนอยู่ดี การเขียนไม่ใช่แค่การถอด
ความคิดออกมาเป็นตัวอักษร แต่ต้องอาศัยกระบวนการคิดด้วย ความสามารถทางภาษาไม่ได้ช่วยให้
การเขียนง่ายขึ้นถึงแม้จะเขียนเป็นภาษาแม่ ซึ่งมีข้อมูลสะสมอยู่มากก็ยังประสบปัญหาในการเขียน
เช่นเดียวกับเวลาเขียนเป็นภาษาท่ี 2 ไปสอดคล้องกับ Bowen อ้างถึงใน นันท์มนัส ค าเอก (2551: 2) 
ว่า “บางครั้งทักษะการเขียนถูกมองว่าเป็นทักษะที่ถูกลืม เพราะว่าเป็นทักษะสุดท้ายที่ผู้สอนให้ความ
ใส่ใจ เนื่องจากมีเวลาจ ากัดทั้งในการเรียนการสอนและการตรวจแก้ไขงานเขียน อีกทั้งยังต้องใช้เวลา
มากในการเตรียมการสอน” ในการเรียนการสอนภาษานั้นทักษะที่ก่อปัญหาให้กับครูและผู้เรียนมาก
ที่สุด คือทักษะการเขียน เพราะทักษะการเขียนนั้นเป็นทักษะสุดท้ายและมีการฝึกฝนน้อยซึ่งจะท าให้
ผู้เรียนประสบความส าเร็จน้อย 

      ตามที่กล่าวมานั้นท าให้นักการศึกษาต้องพยายามหาวิธีการสอนเขียนที่ดีและเหมาะสม    
มาพัฒนาความสามารถในการเขียนให้กับผู้เรียน การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยจะเน้นการ
สื่อสาร เพ่ือให้ผู้เรียนเตรียมตัวในการใช้ภาษาอังกฤษในอนาคต ดังนั้นครูผู้สอนต้องมีเทคนิคในการ
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้น ซึ่งจะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และเป้าหมายของการเขียน ก็คือผู้เรียนสามารถเขียนแล้วไปติดต่อสารกับสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้ การ
ที่นักเรียนจะเขียนสื่อสารได้นั้นจ าเป็นต้องมีการฝึกฝน เพราะการฝึกฝน ท าซ้ า ท าบ่อย จะท าให้
ผู้เรียนเกิดความช านาญในการใช้ภาษามากขึ้น และเป็นการลดปัญหาการเขียนของผู้เรียน ในฝึกฝน
การเขียนนั้นต้องให้ผู้เรียนฝึกแต่งประโยคง่าย ๆ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถใช้ ค าศัพท์ การสะกดค า 
การใช้สร้างไวยากรณ์ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการใช้ตัวอักษรพิมพ์ เป็นพ้ืนฐานส าหรับการ
เขียน  ในการจัดกิจกรรมในด้านการเขียนภาษาอังกฤษนั้นก็ควรเป็นสถานการณ์ที่ผู้เรียนน าไปใช้จริง
ได้และเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน กุศยา  แสงเดช (2537: 74) กล่าวว่า นักเรียนไทยในระดับต่าง ๆ       
ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมีข้อบกพร่องในการเขียนเกือบทุกด้านเช่น การใช้
ไวยากรณ์ ศัพท์ ส านวน การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ตลอดจนการสะกดค า ความแตกต่างระหว่าง
ภาษาแม่กับภาษาที่สอง เพศ อายุ เชาว์ปัญญา ความสามารถในการอ่าน ตลอดจนฐานะเศรษฐกิจ
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และสังคม มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเขียน การสอนโดยการฝึกการเชื่อมประโยค การฝึกพูด
ประโยค และการฝึกให้แก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนนั้นมีส่วนช่วยให้การเขียนมีคุณภาพดีขึ้น  
       จากประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษและจากการการสอบถามครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประดู่แก้ว อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ปัญหาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษที่พบคือ นักเรียนส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษใน
หัวข้อดังนี้ การเขียนสะกดค า การเขียนค าศัพท์ การเขียนถามตอบ การเขียนบรรยายภาพเป็น
ภาษาอังกฤษ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ปัญหาดังกล่าวเกิดจากสาเหตุนี้คือ นักเรียนไม่ชอบการ
เขียนภาษาอังกฤษ ครูมีการสอนและทบทวนฝึกฝนเกี่ยวกับทักษะการเขียนน้อยเกินไปเนื่องจากการ
เขียนภาษาอังกฤษต้องใช้เวลาในการเรียนการสอนมากต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากกว่าทักษะ   
อ่ืน ๆ (ฟัง พูด และอ่าน) และมีการปฏิสัมพันธ์น้อยมาก 

      จากปัญหาการเขียนดังที่ได้กล่าวมานั้นนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวว่าการเขียนที่มี
ประสิทธิภาพนั้น ควรเป็นกิจกรรมที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติเองและใช้
สื่อประกอบจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ เริ่มจากสิ่งที่ผู้เรียนคุ้นเคย ใช้รูปแบบภาษาไม่ยากจนเกินให้
เหมาะสมกบัวัยของผู้เรียน สื่อที่ใช้ในการเขียนเครื่องมือในการเชื่อมข้อความและการจัดเรียงประโยค
ที่หลากหลายเพื่อผู้เรียนจะได้สื่อความหมายและเป็นแรงเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักและความมั่นใจใน
การเขียนภาษาอังกฤษของตนเองเพ่ิมข้ึน ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่เสริมมาจากการพูด และมีภาระ
งานในการสื่อสารหลากหลาย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่สร้างแบบฝึกทักษะการเขียนภาษอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือฝึกฝนการเขียนของผู้เรียนให้เกิดทักษะการเขียนที่ตรงตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการสร้างแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้น มีหลักการดังนี้ เรียงล าดับ
ความรู้จากง่ายไปสู่ยาก ความพร้อมและความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน เพราะน าไปเป็นแนวทางในการฝึก
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษและเป็นพ้ืนฐานในการจะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งแบบฝึก
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษนี้ช่วยในการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษดีขึ้น และท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกในทางบวกกับการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้นและท าให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและกับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นในการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียน
ในแต่ละบทนั้นผู้วิจัยได้ค านึงถึงวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและการ
ประเมินผล ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกในเรื่องของการเขียนภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิภาพ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

      แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยในการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ เป็นสื่อ
การเรียนการสอนที่จ าเป็นต่อการเรียนภาษาท าให้พัฒนาทักษะการเขียนได้ดี มณฑนากร เจริญรักษา 
(2552: 33) กล่าวว่า ความส าคัญของแบบฝึกทักษะเป็นสื่ออย่างหนึ่งในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
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ท าให้พัฒนาทักษะในการเขียนได้ดี การน าเอาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์มาใช้ในการฝึก
การเขียน จะสามารถเร้าและยั่วยุให้เด็กเกิดความคิด จินตนาการและถ่ายทอดความคิดออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นเครื่องมือในการทบทวนความรู้ของผู้เรียนซึ่งผู้เรียน
สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก็ได้ ท าให้รู้ถึงความก้าวหน้าและข้อบกพร่องของตนเองในการเรียน
ภาษาและในวิชาอ่ืน ๆ พรรณี  ชื่นอุไทย (2546: 42) กล่าวถึงความส าคัญของแบบฝึกทักษะไว้ว่า   
แบบฝึกทักษะมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนทุกวิชาโดยเฉพาะการฝึกทักษะ
ทางภาษาในทุก ๆ ด้าน เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เกิดแรงจูงใจและสามารถตรวจสอบผล
การเรียน ท าให้ทราบความก้าวหน้าและข้อบกพร่องอันส่งผลต่อทัศนคติ และประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  ในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ และน ามาพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษนั้น มีการน าหลักและแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้และหลักจิตวิทยาที่
เกี่ยวกับการฝึกของ ธอร์นไดค์ (Thorndike) หลักการสร้างแบบฝึกทักษะของ บาร์เนตท์ ลักษณะของ
แบบฝึกทักษะของ River ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาสรุปไว้ดังนี้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้และหลักจิตวิทยาการฝึกของ ของธอร์นไดค์ (Thorndike) 

      1. กฎการฝึกของ ธอร์นไดค์ (Thorndike) คือ ผู้เรียนได้ฝึกหัดหรือการกระท าซ้ า ๆ    
บ่อย ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กฎ ดังนี้ 1) กฎแห่งการใช้ (Law of Used) 2) กฎแห่งการไม่ใช้ (Law of  
Disused)  

      2. กฎแห่งผลที่พอใจของ ธอร์นไดค์ (Thorndike) คือการที่ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมการ
เรียนรู้ต่อไปได้อีก ถ้าได้รับผลที่พึงพอใจก็จะเกิดผลดีต่อการเรียนรู้จะรู้สึกต้องการเรียนรู้ แต่ถ้ารับผล
ที่ไม่พึงพอใจก็รู้สึกไม่ต้องการอยากเรียนรู้ หรือเบื่อหน่ายเป็นผลเสียต่อการเรียนรู้ จึงพยายามจัดการ
เรียนการสอนให้มีความยากง่ายเหมาะสม ซึ่งผู้เรียนจะสร้างความรู้สึก และสามารถท าได้ส าเร็จในงาน
ของตนที่ได้รับมอบหมายและจะท าให้ผู้เรียนมีก าลังใจที่จะฝึกมากข้ึนไปอีก 

      ดังนั้นทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกของ ธอร์นไดค์ (Thorndike) นั้นผู้วิจัยสามารถ
สรุปได้ว่า ในการเรียนภาษานั้นต้องมีการฝึกฝน ท าซ้ าบ่อย ๆ จะท าให้เกิดความช านาญ เมื่อผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ภาษาได้แล้วก็ท าให้ผู้เรียนเกิดความต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมอีกและพร้อมจะท าภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถน าหลักการดังกล่าวมาข้างต้นน าไปพัฒนาแบบ
ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 

      จากการศึกษาแนวคิดด้านองค์ประกอบการเขียนของ Harris (1974: 68-69)  
ความสามารถในทักษะการเขียนของ Valettle (1997: 131) จึงสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมในการสอน
เขียนนั้น มักจะใช้แบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือหลักส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และยังใช้
สอดแทรกวิธีการสอนต่าง ๆ ตามซึ่งจะสอดคล้องกับเรื่องที่สอนจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเช้าใจ และ
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พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับผู้เรียน ถึงหลักการสร้างแบบฝึกทักษะกล่าวว่าได้แนะน าในเรื่อง
การสร้างแบบฝึกทักษะว่า แบบฝึกทักษะที่ดีควรมีข้อแนะน าการใช้ควรให้มีตัวเลือกทั้งแบบตอบจ ากัด 
แบบเสรี ค าสั่งหรือตัวอย่างที่ยกมาเป็นข้อความหรือเป็นแบบฝึกทักษะไม่ควรยาวเกินไปหรือยากเกิน
กว่าผู้เรียนจะเข้าใจ หรือผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง แบบฝึกควรมีหลายแบบ Butts (1974: 85) เสนอ
หลักการสร้างแบบฝึกไว้ก่อนจะสร้างแบบฝึกทักษะนั้นต้องก าหนดโครงร่างไว้คร่าว ๆ ก่อนว่าจะเขียน
แบบฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีวัตถุประสงค์อย่างไร ศึกษางานด้านวิทยาศาสตร์ และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะท าเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและเนื้อหาให้สอดคล้องกัน แจ้งวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมออกเป็นกิจกรรมย่อย โดยค านึงถึงความเหมาะสมของผู้เรียน ก าหนดอุปกรณ์และเวลา
ที่ใช้ในกิจกรรมแต่ละตอนให้เหมาะสม  ประเมินผลจะประเมินก่อนหรือหลังเรียน 

ลักษณะของแบบฝึกทักษะ 

      Willga M.  River (1968: 97-100) ได้กล่าวถึงลักษณะของแบบฝึกไว้ดังนี้ 
      1) บทเรียนทุกเรื่องราว ควรให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกมาก่อนที่จะเรียนในเรื่องต่อไป          

2) การฝึกฝนแต่ละครั้งควรฝึกเพียงแบบเดียว 3) ฝึกโครงสร้างใหม่กับสิ่งที่เรียนรู้แล้ว 4) สิ่งที่ฝึกแต่ละ
ครั้งควรเป็นแบบสั้น ๆ 5) ประโยคหรือเนื้อหาในแบบฝึกควรเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 6) แบบฝึก
ควรให้นักเรียนได้ใช้ความคิดด้วย 7) แบบฝึกควรมีหลาย ๆ แบบเพ่ือไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย
8) การฝึกควรฝึกในสิ่งที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

      ในการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึกทักษะทางภาษา มีผลให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในด้านการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมข้ึน จึงท าให้ผู้วิจัยน าทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นมา
เป็นแนวทางสร้างแบบฝึกทักษะการเรียนภาษาที่มีประสิทธิภาพ และแบบฝึกทักษะมักจะประกอบไป
ด้วยค าชี้แจง วัตถุประสงค์ สาระส าคัญ ตัวชี้วัด เนื้อหา กิจกรรม ใบงาน/สื่อ การวัดและประเมินผล 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ในบางครั้งผู้เรียนก็สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากแบบ
ฝึกทักษะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ ขั้นตอนการเรียนรู้ควรง่ายไปหายาก เพ่ือไม่ให้ผู้เรียน
เกิดความท้อแท้ถ้าไปเจอเรื่องยากก่อนแต่ถ้าไปเจอเรื่องที่ง่ายก่อนก็จะท าให้เกิดก าลังใจและความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ต่อไป   

แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษ 

      Petty (1985: 182-226) ความสามารถในการเขียน คือ ความสามารถในการแสดงออก 
ซึ่งเป็นความคิดที่ต้องการเชื่อมโยง จัดวาง และพัฒนารายละเอียดต่าง ๆ ตลอดจนความสามารถใน
การเรียบเรียงความคิดให้เป็นประโยคสั้นๆและเป็นเรื่องราวได้ 
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      Valettle (1997: 131) ได้อธิบายว่า ความสามารถในการเขียน คือความสามารถในการ
ใช้ค าศัพท์ การสะกดค า การใช้หลักไวยากรณ์และการใช้ถ้อยค าในการเขียนได้อย่างสละสลวยมีความ
เชี่ยวชาญในลีลาทางภาษา 

      Jeremy Harmer (2004: 30)  ได้กล่าวถึงการเขียนว่าในการอธิบายความหมายสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งนั้นนอกจากการเขียนเป็นข้อความแล้วต้องมีตัวอย่างมาช่วยในการอธิบายถึงความสัมพันธ์ 
ผู้เขียนควรมีการอ่านมาก่อนในกิจกรรมการเขียนควรมีตัวอย่างที่หลากหลาย 

      ซึ่งสอดคล้องกับกับองค์ประกอบของการเขียนของ แฮริส (Harris 1974: 68-69)ได้
กล่าวถึง การเขียนโดยทั่วไปจะต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 

      1) เนื้อหา (Content) ได้แก่ เนื้อหาสาระของการเขียนตลอดจนความนึกคิดที่แสดงออก 
2) รูปแบบ (Form) ได้แก่ การเรียบเรียงและจัดล าดับเนื้อหาใหม่มีความต่อเนื่องและเพ่ือให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายในการเขียน 3) ไวยากรณ์ (Grammar) ได้แก่ การใช้รูปแบบและโครงสร้างไวยากรณ์อย่าง
ถูกต้องและสื่อความหมายได้ 4) ลีลาภาษา (Style) ได้แก่ การเลือกใช้ถ้อยค าส านวนต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดอารมณ์และอรรถรสในข้อความที่เขียน 5) กลไกทางภาษา (Mechanics) ได้แก่การใช้สัญลักษณ์
ต่าง ๆ เครื่องหมายวรรคตอนการสะกดค าและการใช้ตัวอักษรตัวเล็กใหญ่ได้ถูกต้องตามแบบแผนของ
ภาษา  

      จากองค์ประกอบการเขียนที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ในการเขียนภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษาโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นเน้นการใช้ ไวยากรณ์ 
(Grammar) และกลไกทางภาษา (Mechanics) จากหลักการและแนวคิดที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้น า
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวได้ศึกษานั้น มาใช้สร้างแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ      
เพ่ือศึกษาพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียนก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะมีความแตกต่างกันหรือไม่ 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะในระดับใด กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุป
แนวคิดส าคัญได้ดังนี้                  
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ 
แบบฝึกทักษะ 

หลักการสร้างและหลักจิตวิทยา
เกี่ยวกับแบบฝึกทักษะหลักการ
สร้างแบบฝึกของ Barnet and 
other (1969 : 11), Butts ( 
1974 : 85) 
ลักษณะของแบบฝึกท่ีดีของ   
 River(1968: 97-100) 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ
เขียนภาษาอังกฤษ 

องค์ประกอบของการเขียน 
Harris (1974: 68-69)   
ความสามารถในทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษ 
Valette (1977:131)  
ความสามารถในทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษ 
Petty (1985 : 182-226  )  
ความสามารถในทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษ 
Jeremy Harmer (2004 : 30)   

แบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ 

องค์ประกอบของแบบฝึก
ทักษะ 
1. ชื่อแบบฝึกทักษะ  
2. ค าน า 
3. ค าชี้แจง  
4. สารบัญ        
5. วัตถุประสงค์               
6. แบบทดสอบก่อนเรียน    
7. แบบฝึกทักษะ 
8. แบบทดสอบหลังเรียน 
9. ใบงาน/สื่อ 
10. การวัดประเมินผล       
11. แบบทดสอบก่อนและ
หลังเรียน 

1. ความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษ 
2. ความพึงพอใจที่มีต่อ
แบบฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

      การวิจัยครั้ งนี้ เ พ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเขีย น
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

      1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเพ่ือการเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

        2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

      3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

ข้อค าถามในการวิจัย  

      1. แบบฝึกทักษะเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นอย่างไรและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรือไม่ 

      2. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หลังใช้
แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะหรือไม่ 

    3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือส่งเสริม       
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับใด   

สมมติฐานของการวิจัย 

      1. แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                   
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

      2. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     
หลังใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะ 

      3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับมาก 

ขอบเขตของการวิจัย 

                1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประดู่แก้ว สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 จ านวน 210 คน จ านวน 10 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 ห้อง รวมทั้งหมด 210 คน ซึ่งมีผลการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน 
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              1.2 กลุ่มตัวอย่าง ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านน้ าโจน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้โรงเรียน
เป็นหน่วยของการสุ่ม 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 23 คน 

                2. ตัวแปรที่ศึกษา  
                ตัวแปรที่ศึกษาส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ  

         2.1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ แบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ 

         2.2. ตัวแปรตัวตาม (Dependent Variable) ได้แก่ 
    2.2.1 ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5         
    2.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วย

แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

                3. ขอบเขตเนื้อหา 
      เป็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้จากกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่องการเขียน

ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ าโจน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4  
วิชาภาษาอังกฤษ ในการศึกษาวิจัยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย 5 บท ดังนี้ 
      บทที่ 1 Autobiography  
      บทที่ 2 My Family  
      บทที่ 3 Likes and Dislikes  
      บทที่ 4 People and Things  
      บทที่ 5 Places in my hometown                  

ระยะเวลาในการทดลอง 

      ระยะเวลาทดลอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ      
5 ชั่วโมง จ านวนทั้งสิ้น 15 ชั่วโมงในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง    
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งสิ้น 15 
ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 มีนาคม 2562 ทั้งนี้รวมเวลาที่ใช้ในการท าแบบทดสอบ
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ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น                                 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

      1. แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หมายถึง เอกสารประกอบการเรียนการสอน
หรือเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความช านาญ สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ซึ่งใช้ประกอบ
ควบคู่การเรียนการสอนมีกิจกรรมที่ไม่ยากมากเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ส าหรับองค์ประกอบของ
แบบฝึกทักษะมีดังนี้ ชื่อแบบฝึกทักษะ ค าน า ค าชี้แจง สารบัญ วัตถุประสงค์การเรียนรู้แบบทดสอบ
ก่อนเรียนแบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบหลังเรียน 

      2. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ หมายถึง คุณภาพแบบฝึกทักษะที่ก าหนดเพ่ือใช้วัด
ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 

          80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการโดยประเมินจากคะแนนที่ได้
จากการท าแบบฝึกทักษะระหว่างเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 

80 ตัวหลังหมายถึง ประสิทธิภาพของผลผลิตโดยประเมินจากคะแนนหลังเรียนที่ได้
จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 

      3. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษในด้านค าศัพท์ และเขียนประโยคตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน
ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
                4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ หมายถึง แบบทดสอบที่ผู้วิจัย 
สร้างข้ึนตามจุดประสงค์ ตัวชี้วัดระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 1 ฉบับเป็นแบบอตันัย   จ านวน 30 
ข้อ เป็นแบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับทั้ง 5 บทเรียน คือ บทที่ 1 Autobiography บทที่ 2 My 
Family บทที่ 3 Likes and Dislikes บทที่ 4 People and Things และบทที่ 5 Places in my 
hometown ซึ่งเป็นเนื้อหาบทเรียนที่อยู่ในแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น                  

      5. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ระดับการแสดงความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษในด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ด้ านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประเมินได้จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี 3 ระดับคือ มาก ปานกลาง น้อยที่สุด 

      6. นักเรียน หมายถึง ผู้ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ าโจน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
      1. นักเรียนมีความสามารถทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นและสามารถน าใช้

ในชีวิตประจ าวัน 
      2. นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
      3. เป็นแนวทางส าหรับครูและผู้เก่ียวข้องจะได้น าไปใช้ในการปรับปรุงการสอนการเขียน

ภาษาอังกฤษ 
      4. โรงเรียนได้แนวทางในการสร้างแบบฝึกทักษะพัฒนาความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นอ่ืนต่อไป 
      5. ทางโรงเรียนสามารถน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดหลักสูตรเกี่ยวกับวิชา

ภาษาอังกฤษในอนาคตต่อไป 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

      งานวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้องเรียงล าดับ
ความส าคัญและมีรายละเอียดดังนี้ 

      1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ าโจน พุทธศักราช 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)  

 2) เอกสารเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ 
  2.1) ความหมายของแบบฝึกทักษะ 
  2.2) ความส าคัญของแบบฝึกทักษะ  
  2.3) หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องการสร้างแบบฝึกทักษะ  
  2.4) หลักการในการสร้างแบบฝึกทักษะ      
  2.5) ลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดี  
     2.6) ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ  
   2.7) การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ  
  2.8) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกทักษะ  
  2.9) งานวิจัยต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับแบบฝึกทักษะ 
      3) เอกสารเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษ  
     3.1) ความหมายของการเขียน           
     3.2) องค์ประกอบของการเขียนภาษาอังกฤษ  
     3.3) ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ  
     3.4) การจัดการเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษ  
     3.5) การวัดประเมินผลการเขียนภาษาอังกฤษ  
     3.6) งานวิจัยเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ  
     3.7) งานวิจัยต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 

               

 



  13 

  การศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาสาระส าคัญต่าง ๆ         
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งเมื่อน าไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนแล้ว สามารถท าให้นักเรียนเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

หลักสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐานพุทธศั ก ราช  2551: กลุ่ มสาระการ เ รี ยนรู้

ภาษาต่างประเทศระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

วิสัยทัศน์ 

      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      
มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

หลักการ 

               หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
      1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

      2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง    
เสมอภาค และมีคุณภาพ 

      3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

      4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด           
การเรียนรู้ 

      5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
      6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
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จุดหมาย 

      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา           
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับ
ผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐานดังนี้ 

      1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

      2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต  

      3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
      4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข     

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

       ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ดังนี้ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

               หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ 
ดังนี้ 
      1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 
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       2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ การคิดสังเคราะห์     
การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

      3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น        
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
       4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ   
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

      5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
                1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
                2. ซื่อสัตย์สุจริต 
                3. มีวินัย 
                4. ใฝ่เรียนรู ้
                5. อยู่อย่างพอเพียง 
                6. มุ่งมั่นในการท างาน 
                7. รักความเป็นไทย 
                8. มีจิตสาธารณะ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 

       การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุ
ปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ดังนี้  
                 1. ภาษาไทย 
                 2. คณิตศาสตร์ 
                 3. วิทยาศาสตร์  
                 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
                 6. ศิลปะ 
                 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
                 8. ภาษาต่างประเทศ 

      ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของ        
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยั งเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่า
ต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือ
ประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 

คุณภาพผู้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

      1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องและค าแนะน าที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค
ข้อความนิทาน และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุประโยคและข้อความตรง
ตามความหมายของสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟัง
และอ่าน บทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า 

      2. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง และให้ค าแนะน า
พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่าย ๆ พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว
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พูด/เขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ 
ประกอบ 

      3. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง
แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ฟังและอ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
ใกล้ตัว 

      4. ใช้ถ้อยค า น้ าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษาเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

      5. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง เทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษา
กับของไทย 

      6. ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้
และ น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

      7. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
      8. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
      9. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่อง

เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวโรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหารเครื่องดื่มเวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและ   
สวัสดิการการซื้อ - ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 1,050 - 1, 200 ค า (ค าศัพท์ที่    
เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

      10. ใช้ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม (Compound Sentences) สื่อความหมายตาม
บริบทต่าง ๆ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

               ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งใน
ชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้      
การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลกและตระหนัก
ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับ
ประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่าง
ของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  
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มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์
ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างข้ึน และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการ
เรียนรู้พื้นฐานซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วน
ภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศ
เพ่ือนบ้าน หรือภาษาอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู้
ตามความเหมาะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประ เทศมุ่งหวังให้ผู้ เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ 
ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูง รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอัน
หลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกอย่าง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
               ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความ
คิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม 
ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความสัมพันธ์     
ความเหมือน และความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมไทย
และน าไปใช้อย่ าง เหมาะสมภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่ มสาระการ เรี ยนรู้ อ่ืน  การใช้
ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา  
แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตนเอง 
               ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ  
ประกอบอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
               มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดง               
ความคิดเห็นอย่างมเีหตุผล 
               มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดง   
ความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
               มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง   
ต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
               มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา       
แนะน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
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               มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ       
เจ้าของภาษา กบัภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
               มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
               มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน  
และสังคม 
               มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
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ตารางท่ี 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
            พุทธศักราช 2551 

ชั้น ที ่
รหัส

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ ควรร ู้ 

ป.5 1 ต 1.1  
ป.5/1 

ปฏิบัติตามค าสั่ง        
ค าขอร้อง และ 
ค าแนะน า 
ง่าย ๆ ที่ฟัง 
และอ่าน 

ค าสั่งและค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน 
ภาษาท่าทาง และค าแนะน าในการเล่น
เกม การวาดภาพ หรือการท าอาหาร
และเครื่องดื่ม - ค าสั่ง เช่น Look at 
the…/here/over there./Say it 
again./Read and draw./ Put 
a/an…in/on/under a/an…/ Don’t 
go over there. etc. - ค าขอร้อง เช่น 
Please take a queue./ Take a 
queue, please./ Can/Could you 
help me, please? etc. - ค าแนะน า
เช่น You should read everyday 
Think before you speak./ - 
ค าศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม Start./ My 
turn./Your turn./Roll the dice./ 
Count the number./Finish./ - ค า
บอกล าดับขั้นตอน First,... Second,… 
Next,…Then,… Finally,... etc.  

   √  
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
            พุทธศักราช 2551 (ต่อ) 

ชั้น ที ่
รหัส

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ ควรร ู้ 

ป.5 2 ต 1.1   
ป.5/2 

อ่านออกเสียง
ประโยค 
ข้อความ และ
บทกลอนสั้น ๆ 
ถูกต้อง ตาม
หลักการอ่าน 

ประโยค ข้อความ และบทกลอน การ
ใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง 
เช่น  
 - การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและ
พยัญชนะท้ายค า 
 - การออกเสียงเน้นหนัก-เบาในค า
และกลุ่มค า   
 - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า                 
ในประโยค  
 - การออกเสียงเชื่อมโยง (linking 
sound) ในข้อความ          
 - การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ 

√  

 3 ต 1.1  
ป.5/3 

ระบุ/วาดภาพ 
สัญลักษณ์หรือ 
เครื่องหมายตรง
ตามความหมาย 
ของประโยค
และข้อความ  
สั้น ๆ ที่ฟังหรือ
อ่าน 

กลุ่มค า ประโยคผสม ข้อความ 
สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม 
เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ และ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้า
อากาศ เป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 
750 - 950 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรม) 

   √  
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
            พุทธศักราช 2551 (ต่อ) 

ชั้น ที ่
รหัส

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ ควรร ู้ 

ป.5 4 ต 1.1  
ป.5/4 

บอกใจความ
ส าคัญ และตอบ
ค าถาม จากการ
ฟังและอ่านบท
สนทนา และ
นิทานง่าย ๆ   
หรือเรื่องสั้น  

ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่อง
สั้น ๆ ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญ
ของเรื่อง เช่น ใคร ท าอะไร ที่ไหน 
เมื่อไร - Yes/No Question เช่น 
Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./ 
No,…isn’t/aren’t/can’t. 
Do/Does/Can/Is/Are...? Yes/No… 
etc. - Wh-Question เช่น Who 
is/are…? He/She is…/They are… 
What…?/Where…? It is …/They 
are… What...doing? ...is/am/are… 
etc. - Or-Question เช่น Is this/it 
a/an...or a/an…? It is a/an… etc. 

   √ 
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
            พุทธศักราช 2551 (ต่อ) 

ชั้น ที ่
รหัส

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ ควรร ู้ 

ป.5 5 ต 1.2  
ป.5/1 

พูด/เขียน
โต้ตอบในการ
สื่อสาร ระหว่าง
บุคคล 

บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรก
อย่างสุภาพ ประโยค/ข้อความที่ใช้
แนะน าตนเอง เพ่ือน และบุคคลใกล้ตัว 
และส านวนการตอบรับ เช่น   
Hi/Hello/Good morning /Good 
afternoon/ Good evening/I am 
sorry./  How are you?/I’m fine.    
Thank you. And you?/ Hello.    I 
am…/ Hello,…I am… This is my 
sister. Her name is… / 
Hello,…/Nice to see you.    Nice 
to see you 
too./Goodbye./Bye./See you 
soon/later./Good/Very 
good./Thanks./ Thank 
you./Thank you very much./ 
You’re welcome./It’s O.K. etc 

   √ 
 

 

 6 ต 1.2  
ป.5/2 

ใช้ค าสั่ง ค า
ขอร้อง ค าขอ
อนุญาต และให้
ค าแนะน า 
ง่าย ๆ 

 ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต 
ค าแนะน า ที่มี 1-2 ขั้นตอน 

   √ 
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
            พุทธศักราช 2551 (ต่อ) 

ชั้น ที ่
รหัส

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ ควรร ู้ 

ป.5 7 ต 1.2  
ป.5/3 

พูด/เขียนแสดง
ความต้องการ 
ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบ
รับและ ปฏิเสธ
การให้ความ
ช่วยเหลือใน              
สถานการณ์ง่าย 
ๆ 

 ค าศัพท์ ส านวนภาษา และประโยคที่
ใช้บอก ความต้องการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและ ปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ เช่น Please…/ 
May…?/I need…/Help 
me!/Can/Could…?/ Yes,.../No,… 
etc.  
 

   √ 
 

 

 8 ต 1.2  
ป.5/4 

พูด/เขียนเพ่ือ
ขอและให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับตนเอง 
เพ่ือน 
ครอบครัว และ
เรื่องใกล้ตัว 

 ค าศัพท์ ส านวนภาษา และประโยคที่
ใช้ขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น 
What do you do? I’m a/an… 
What is she/he? She/He is a/an 
(อาชีพ) How old/tall…?   

พิมพ์สมการที่นี่I am… 
Is/Are/Can…or…? …is/are/can… 
Is/Are…going to…or…? …is/are 
going to… etc 

     √   
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
            พุทธศักราช 2551 (ต่อ) 

ชั้น ที ่
รหัส

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ ควรร ู้ 

ป.5 9 ต 1.2  
ป.5/5 

พูด/เขียนแสดง
ความรู้สึกของ
ตนเอง เกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ ใกล้
ตัว และ
กิจกรรมต่าง ๆ 
พร้อมทั้ง         
ให้เหตุผลสั้น ๆ 
ประกอบ 

 ค าและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก
และการให้ เหตุผล เช่น ชอบ ไม่ชอบ 
ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว 
รสชาติ เช่น I’m…/He/She/It 
is…/You/We/They are… 
I/You/We/They like…/He /She 
likes… because… I/You/We/They 
love…/He /She loves… 
because… I/You/We/They don’t 
like/love/feel… because… He 
/She doesn’t like/love/feel… 
because… I/You/We/They 
feel…because… etc 

   √  

 10 ต 1.3  
ป.5/1 

พูด/เขียนให้
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง 
และเรื่องใกล้ตัว 

ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สถานที่ 
และกิจกรรมต่าง ๆเช่น ข้อมูลส่วน
บุคคล เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว จ านวน    1 
– 500 ล าดับที่ วัน เดือน ปี ฤดูกาล  
เวลา สภาพดินฟ้าอากาศ อารมณ์ 
ความรู้สึก สี   ขนาด รูปทรง ต าแหน่ง
ของสิ่งต่าง ๆ เครื่องหมายวรรคตอน 

√  

 11 ต 1.3  
ป.5/2 

เขียนภาพ 
แผนผัง และ
แผนภูมิแสดง
ข้อมูลต่าง ๆ  

คุ้มค่า ประโยคที่แสดงข้อมูล 
และความหมายของเรื่องต่าง ๆ 
ภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตาราง 

   √  
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            พุทธศักราช 2551 (ต่อ) 

ชั้น ที ่
รหัส

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ ควรรู้ 

ป.5 12 ต 1.3  
ป.5/3 

พูดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ 
เรื่องต่าง ๆ  
ใกล้ตัว 

ประโยคที่ใช้ในการพูดแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่อง 
ต่าง ๆ ใกล้ตัว 

√  

 13 ต 2.1  
ป.5/1 

 ใช้ถ้อยค า 
น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทาง 
อย่างสุภาพตาม
มารยาทสังคม 
และวัฒนธรรม
ของเจ้าของ
ภาษา 

การใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทาง ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ ภาษา เช่น การ
ขอบคุณ ขอโทษ การใช้สีหน้า ท่าทาง
ประกอบการพูดขณะแนะน าตนเอง 
การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดง
ความรู้สึก ชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวย
พร การแสดงอาการ ตอบรับหรือ
ปฏิเสธ 

√  

 14 ต 2.1  
ป.5/2 

ตอบค าถาม/
บอก
ความส าคัญ 
ของเทศกาล/
วันส าคัญ/งาน
ฉลอง และชีวิต
ความเป็นอยู่
ง่าย ๆ ของ
เจ้าของภาษา 

ข้อมูลและความส าคัญของเทศกาล/วัน
ส าคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่
ของเจ้าของภาษา เช่น วันครสิต์มาส 
วันขึ้นปีใหม่ เครื่องแต่งกาย ฤดูกาล 
อาหาร เครื่องดื่ม 

√  
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
            พุทธศักราช 2551 (ต่อ) 

ชั้น ที ่
รหัส

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ ควรร ู้ 

ป.5 15 ต 2.1  
ป.5/3  

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษา และ
วัฒนธรรมตาม
ความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง    
การเล่านิทาน วันขอบคุณพระเจ้า   
วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ 

 √ 

 16 ต 2.2  
ป.5/1 

บอกความเหมือน  
/ความแตกต่าง 
ระหว่างการออก
เสียงประโยค 
ชนิดต่าง ๆ การ
ใช้เครื่องหมาย 
วรรคตอน และ
การล าดับค า 
(order) ตาม
โครงสร้าง
ประโยค 
ภาษาต่างประเทศ    
และภาษาไทย 

ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง 
การออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ 
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการ
ล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 

√  

 17 ต 2.2  
ป.5/2 

บอกความ
เหมือน/ความ
แตกต่าง 
ระหว่างเทศกาล
และงานฉลอง 
ของเจ้าของภาษา
กับของไทย 

การเปรียบเทียบความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง
และประเพณีของเจ้าของภาษากับ
ของไทย 

√  
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
            พุทธศักราช 2551 (ต่อ) 

ชั้น ที ่
รหัส

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ ควรร ู้ 

ป.5 18 ต 3.1  
ป.5/1 

ค้นคว้า รวบรวม
ค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้อง กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
อ่ืน และน าเสนอ
ด้วยการพูด/การ
เขียน 

การค้นคว้า การรวบรวม และการ   
น าเสนอ ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 

√  

 19 ต 4.1  
ป.5/1 

ฟัง พูด และอ่าน/
เขียน ใน
สถานการณ์ต่าง 
ๆ ที่เกิดข้ึน ใน
ห้องเรียนและ
สถานศึกษา 

การใช้ภาษาในการฟัง พูด และอ่าน/
เขียน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ในห้องเรียน และสถานศึกษา 

√  

 20 ต 4.2  
ป.5/1 

ใช้ภาษา 
ต่างประเทศใน
การสืบค้นและ
รวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น และการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

√  

รวม 20 ตัวชี้วัด 19 1 

      จากตารางที่ 1 ตัวชี้วัดมีทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นตัวชี้วัดที่ต้องรู้มี 19 ตัวชี้วัดและ
ควรรู้ มี 1 ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมี ดังนี้ ต 1.2 ป.5/1, ป.5/3,   
ป.5/4, ป 5/5, ต 1.3 ป.5/1, ป.5/2, ต 3.1 ป.5/1, ต 4.1 ป.5/1 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ต้องรู้ทั้งหมด 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ าโจน พุทธศักราช 2561 

วิสัยทัศน์ของหลักสูตร 

      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

        โรงเรียนบ้านน้ าโจน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4       
เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนที่
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มี คุณธรรมและ
จริยธรรมด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสุขภาพมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ และให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

       หลักสูตรโรงเรียนบ้านน้ าโจน พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จัดระดับการศึกษาในประถมศึกษา เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ 
มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน การติดต่อสื่อสาร 
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และ
สมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการ 

พันธกิจ    

      1. จัดการเรียนรู้ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
      2. พัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
      3. ส่งเสริมครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      4. จัดสภาพแวดล้อมให้ดีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      5. จัดแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
      6. พัฒนาผู้บริหารเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
      7. พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ 
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      8. จัดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
      9. ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      10. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      หลักสูตรโรงเรียนบ้านน้ าโจน พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะพึงประสงค์ 

สมรรถนะส าคัญ 

      1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา

ต่อรอง เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร 
ด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม   

      2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อ
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้
อย่างเหมาะสม 

      3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค   
ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ 
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

      4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ 
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา และความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 



  31 

      5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะพึงประสงค์ 

      หลักสูตรโรงเรียนบ้านน้ าโจน พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์มี 8 ประการ ได้แก่ 

      1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
      2. ซื่อสัตย์สุจริต 
      3. มีวินัย 
      4. ใฝ่เรียนรู้ 
      5. อยู่อย่างพอเพียง 
      6. มุ่งม่ันในการท างาน 
      7. รักความเป็นไทย 
      8. มีจิตสาธารณะ 

คุณภาพผู้เรียน 

      พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็น    
ต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จาก
การวิเคราะห์ เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมใช้เหตุผลประกอบใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาชุมชน และสังคม ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด
และการเขียน เปรียบเทียบ  และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่าง ๆ และการล าดับค าถามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน อ15101 ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                          

               ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน า ที่ฟังหรืออ่าน  อ่านออกเสียง ประโยค 
ข้อความ และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรง
ตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจาก
การฟังหรืออ่านบทสนทนา และนิทานง่ายๆหรือเรื่องสั้น ๆ พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตและให้ค าแนะน าง่าย ๆ พูด/เขียนแสดงความต้องการของ
ตนเองตาม ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ พูด/
เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูดแสดงความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ พูด/เขียนให้
ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่
ฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบค าถาม/บอกความส าคัญของ
เทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค า (order) ตามโครงสร้างของประโยคของ
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและ
งานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้ารวบรวม ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆที่
เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการสืบค้นและรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ โดยการฟัง พูด อ่าน เขียน ระบุ อ่านออกเสียง เลือก ตอบค าถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก 
ท าท่าทาง เข้าร่วม เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน          
เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้
วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
      ต 1.1  ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4  
      ต 1.2  ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4, ป5/5 
      ต 1.3  ป5/1, ป5/2, ป5/3         
      ต 2.1  ป5/1, ป5/2, ป5/3       
      ต 2.2  ป5/1, ป5/2  
      ต 3.1  ป5/1                              
      ต 4.1  ป5/1                                
      ต 4.2  ป5/1   

รวม 8 มาตรฐาน 20 ตัวช้ีวัด 

ตารางท่ี 2 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ     
            อ15101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ าโจน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
            การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 Welcome to my 
school 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
บทสนทนาที่ใช้ในการ
ทักทาย ค าขอร้อง ค าขอ
อนุญาตง่าย ๆ ที่ใช้ใน
ห้องเรียน ค าศัพท์ ส านวน
และประโยคที่ใช้แสดงความ
ต้องการ ขอความช่วยเหลือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน  
ครอบครัวและประโยคแสดง
ความรู้สึกตนเอง เกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 

ต 1.2 
ป.5/1 
ป.5/2 
ป.5/3 
ป.5/4 
ป.5/5 

 

10 7 
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ตารางที่ 2 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ     
             อ15101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ าโจน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
             การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

2 At school หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลที่ใช้ในการทักทาย  
ค าขอร้อง ค าขออนุญาตง่าย ๆ ที่ใช้
ในห้องเรียน ค าศัพท์ ส านวนและ
ประโยคที่ใช้แสดงความต้องการ    
ขอความช่วยเหลือในสถานการณ์   
ต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน 
ครอบครัว และประโยคที่ใช้แสดง
ความรู้สึกตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ 
ใกล้ตัว 

ต 1.2 
ป.5/1 
ป.5/2 
ป.5/3 

 

15 9 

3 What do 
you have 
on  
Monday? 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ปฏิบัติตามค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน 
ค าแนะน าในการเล่มเกม วาดภาพ 
พูดขอร้อง ค าแนะน า ประโยค  
ข้อความและบทกลอนและใช้ภาษา
ในการการฟัง พูดอ่าน เขียน นิทาน
เรื่องสั้น 

ต 1.1 
ป.5/1 
ป.5/2 
ป.5/3 
ป.5/4 
ต 4.1 
ป.5/1 

 

15 18 
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ตารางที่ 2 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ    
             อ15101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ าโจน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
             การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 Culture and  
Festival 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
มารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมเจ้าของภาษา  
การขอบคุณ ขอโทษ      
การพูดแนะน าตนเอง      
การแสดง และข้อมูล
เกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญ  
งานฉลอง กิจกรรมทาง
ภาษา การร้องเพลงการเล่า
นิทานประกอบท่าทาง  
ความแตกต่างของเสียง 
ตัวอักษร ค า กลุ่มค าและ
ประโยค ความเหมือนและ
แตกต่างระหว่างเทศกาล
และงานฉลองต่าง ๆ 

ต 2.1 
ป.5/1 
ป.5/2 
ป.5/3 
ต 2.2 
ป.5/1 
ป.5/2 

20 18 
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            ตารางที่ 2 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ     
                         อ15101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ าโจน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่  
                         การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 (ต่อ)   

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

5 Thing in the class  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
ค้นคว้ารวบรวม น าเสนอ
ค าศัพท์เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุข
ศึกษา การใช้ภาษาใน
การฟัง พูด อ่านใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน  
ใช้ภาษาอังกฤษ ในการ
สืบค้น เรียงค าศัพท์ตาม
พจนานุกรม ตามความ
สนใจ 

ต 3.1 
ป.5/1 
ต 4.1 
ป.5/1 
ต 4.2 
ป.5/1 

 

20 18 

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 80 100 

 
            สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : การสอบ เท่ากับ 70 : 30 

               จากโครงสร้างรายวิชาดังกล่าว ผู้วิจัยเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 At school มาสร้างแบบ               
ฝึกทักษะเพ่ือใช้ในการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษโดยเนื่องจากหน่วยนี้เน้นให้ผู้เรียน           
เขียนตามสาระส าคัญของหน่วย 
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เอกสารเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ 

 ความหมายของแบบฝึกทักษะ 

        แบบฝึกทักษะเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะ เป็นการทบทวนสิ่งที่เรียน
มาแล้วซึ่งสามารถท าให้ผู้สอนสามารถรู้ว่านักเรียนมีเข้าใจต่อบทเรียนหรือควรจะต้องเสริมอะไร โดย
แบบฝึกทักษะจะอยู่ท้ายบทเรียน แบบฝึกทักษะมีประโยชน์ต่อผู้ เรียนในการเรียนภาษาเพราะท าให้
ผู้เรียนได้มีการฝึกฝน ท าซ้ าบ่อย ๆ จนเกิดทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีผู้ให้ความหมายของแบบฝึก
ทักษะดังนี้ 

      บุษกร มณีโชติ (2550: 50) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกว่า เป็นสื่อประกอบการสอน
อย่างหนึ่งที่สร้างข้ึนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากที่
ได้เรียนรู้ในทฤษฎีหรือเนื้อหา แบบฝึกจะประกอบด้วยค าแนะน าในการตอบข้อค าถามหรือกิจกรรมให้
นักเรียนได้ฝึกตอบค าถามจากเรื่องท่ีเรียนแล้วได้ 

 กชกร ธิปัตดี (2551: 2) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกว่า เป็นสิ่งที่จัดรวมกันไว้เป็นชุด
ด้วยสื่อที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายในการน าไปใช้ที่ชัดเจน เช่น เพ่ือการสอน หรือเพ่ือการแก้ปัญหา 

      พจนานุกรมอเมริกันเฮอริเทจ (1992 : 25) ได้ให้ความหมายแบบฝึกทักษะว่าเป็น
เครื่องมือทางการเรียนชิ้นหนึ่งสาหรับนักเรียนโดยในแบบฝึกจะประกอบด้วยข้อคาถามหรือกิจกรรม 
และมีช่องว่างให้นักเรียนเขียนค าตอบหรือฝึกท าบทเรียนในชั้นเรียน 

      มณฑนากร เจริญรักษา (2552: 35) ให้ความหมายของแบบฝึกทักษะว่าเป็นสื่อการ
เรียนการสอนที่ใช้ฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยมีการฝึกสร้างค า การ
เขียนประโยค การเขียนเป็นข้อความสั้น ๆ หรือการเขียนเป็นเรื่องราว ประกอบด้วยชื่อแบบฝึกทักษะ     
ค าน า ค าแนะน าการใช้ เนื้อหาแบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ ประเมินผล  

 ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2552: 13) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทักษะไว้ว่า เป็นเครื่องมือ
หรือสื่อท่ีให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีทักษะในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งเพิ่มขึ้น    

 ราชบัณฑิตยสถาน (2554: 687) กล่าวว่า แบบฝึก หมายถึง แบบตัวอย่างปัญหา หรือ
ค าสั่งที่ตั้งข้ึนเพื่อให้นักเรียนฝึกตอบ 

 ศิลปิน บุญจันทร์ศรี (2555: 47) สรุปหมายความว่าแบบฝึก เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  อันประกอบไปด้วยกิจกรรที่หลากหลายมีความ
น่าสนใจที่น ามาใช้ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติ 
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      Gunter (1990: 180) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะมักใช้ในการฝึกเรียนด้วยตนเองและแบบ
ฝึกทักษะควรจะมีการให้ค าแนะน าให้การฝึกท าวิธีง่าย ๆ ในการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนโดย
การให้ครูแสดงตัวอย่างให้กับนักเรียนก่อน เช่นครูให้นักเรียนทั้งชั้นช่วยกันตอบค าถามข้อแรก และครู
เป็นผู้ช่วยให้ค าแนะน า เพื่อให้นักเรียนท างานด้วยตนเอง หลังจากนั้นนักเรียนท าแบบฝึกทักษะครูและ
นักเรียนควรจะอธิบายตรวจสอบและซักถามข้อสงสัยในข้อค าถามและค าตอบในแบบฝึกทักษะ
ด้วยกันประโยค การเขียนเป็นข้อความสั้น ๆ หรือการเขียนเป็นเรื่องราว ประกอบด้วยชื่อแบบฝึก
ทักษะ ค าน า ค าแนะน าการใช้ เนื้อหาแบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ ประเมินผล        

      จากการค้นคว้าท าให้สรุปได้ว่า แบบฝึกทักษะ หมายถึง เอกสารประกอบการเรียนการ
สอนหรือเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความช านาญ สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ซึ่งใช้
ประกอบควบคู่การเรียนการสอนมีกิจกรรมที่ไม่ยากมากเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

ความส าคัญของแบบฝึกทักษะ 

      แบบฝึกทักษะนับว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับครูที่ใช้ในการพัฒนาฝึกทักษะของนักเรียน 
เพ่ือให้เกิดความช านาญ ความแม่นย ามีความคล่องแคล่ว ซึ่งตรงกับเป้าหมายวิชาภาษาอังกฤษเป็น
วิชาที่ต้องมีการฝึกฝนทักษะอยู่เป็นประจ าสม่ าเสมอ นอกจากการจัดการเรียนการสอนที่ดีแล้วครูยัง
ต้องพัฒนาแบบฝึกทักษะเพ่ือมาช่วยสอนนักเรียน ดังนั้นแบบฝึกทักษะจึงมีความส าคัญดังนี้ 

      พรรณี  ชื่นอุไทย (2546: 42) กล่าวถึงความส าคัญของแบบฝึกทักษะไว้ว่า แบบฝึก
ทักษะมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนทุกวิชา และสามารถตรวจสอบผลการ
เรียนท าให้ทราบความก้าวหน้าและข้อบกพร่องอันส่งผลต่อทัศนคติ และประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้
เป็นอย่างด ี

 ปราณี  จินฤทธิ์ (2552: 32) สรุปว่า แบบฝึกส าหรับเด็กเก่งและใช้ซ่อมเสริมเด็กอ่อนได้
เปิดโอกาสให้ผู้ฝึกได้คิดท้าทายความสามารถให้เหมาะสมกับวัย ผู้ฝึกสามารถน าประโยชน์จากการท า
แบบฝึกไปประยุกต์ปรับเปลี่ยนน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 ประภาพร ถิ่นอ่อง (2553: 33) สรุปว่าแบบฝึกจะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหายเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนท าเกิดประสิทธิภาพในการเรียน 

      มณฑนากร เจริญรักษา (2552: 42) กล่าวถึงความส าคัญของแบบฝึกทักษะเป็นสื่ออย่าง
หนึ่งในการสอนเชิงสร้างสรรค์ ท าให้พัฒนาทักษะในการเขียน การน าแบบฝึกทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์มาใช้ในการฝึกการเขียน จะสามารถเร้าและยั่วยุให้เด็กเกิดความคิดจินตนาการและ
ถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างมีประสิทธิภาพ 

      ในการค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวกับแบบฝึกทักษะนั้นจะเห็นว่าลักษณะแบบฝึกทักษะที่
ดีนั้นจะต้องมีองค์ประกอบหลายด้าน มีจุดมุ่งหมายทีแน่นอนว่าฝึกด้านใดให้ตรงกับเนื้อหาเหมาะสม
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กับวัย เวลา ส่งเสริมความคิดยั่วยุ จูงใจ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการ ให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหา
เพ่ือจะดูการพัฒนาความก้าวหน้าและข้อบกพร่องชองผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ 

หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึกทักษะ 

      แบบฝึกทักษะนั้นมีความจ าเป็นต้องใช้หลักจิตวิทยามาช่วยในการสร้างแบบฝึกทักษะ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ตรงตามจุดประสงค์ของการฝึก จึงจ าเป็นต้องอาศัยหลักจิตวิทยามาประกอบ 
เพ่ือให้เหมาะสมเพ่ือน าไปฝึกใช้กับนักเรียนได้ตรงตามวัย ความสามารถ ความสนใจ หลักจิตวิทยาที่
น าสร้างแบบฝึกทักษะมีดังนี้ 

      ทฤษฎีการเรียนรู้และหลักจิตวิทยาการฝึกของ ของธอร์นไดค์ (Thorndike)                 
      1) กฎการฝึกของธอร์นไดค์ (Thorndike) คือ ผู้เรียนได้ฝึกหัดหรือการกระท าซ้ า ๆ   

บ่อย ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กฎ ดังนี้ 1) กฎแห่งการใช้ (Law of Used) 2) กฎแห่งการไม่ใช้ (Law of  
Disused) 2) กฎแห่งผลที่พอใจของ (Thorndike)  คือการที่ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อไปได้
อีก ถ้าได้รับผลที่พึงพอใจก็จะเกิดผลดีต่อการเรียนรู้จะรู้สึกต้องการเรียนรู้ แต่ถ้ารับผลที่ไม่พึงพอใจก็
รู้สึกไม่ต้องการอยากเรียนรู้ หรือเบื่อหน่ายเป็นผลเสียต่อการเรียนรู้ จึงพยายามจัดการเรียนการสอน
ให้มีความยากง่ายเหมาะสม ซึ่งผู้เรียนจะสร้างความรู้สึก และสามารถท าได้ส าเร็จในงานของตนที่
ได้รับมอบหมายและจะท าให้ผู้เรียนมีก าลังใจที่จะฝึกมากข้ึนไปอีก 

      ธนิตย์ เพียรมณีวงศ์ (2556: 47) กล่าวถึงการเรียนรู้ตามทฤษฎีของไทเลอร์ (Thlor)     

ไว้ดังนี้ 

       1. ความต่อเนื่อง หมายถึง ในวิชาทักษะต้องเปิดโอกาสให้มีการฝึกทักษะกิจกรรมและ

ประสบการณ์บ่อย ๆ และต่อเนื่องกัน 

       2. การจัดช่วงล าดับ หมายถึง หรือการจัดสิ่งที่มีความง่ายไปสู่สิ่งที่มีความยาก ดังนั้นการ

จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ให้เรียงล าดับก่อนและหลังเพื่อให้ได้เรียนเนื้อหาที่ลึกซ้ึงยิ่งขึ้น 

      3. บูรณาการ หมายถึง การจัดประสบการณ์จึงควรเป็นในลักษณะที่ช่วยให้ผู้เรียนได้
เพ่ิมพูนความคิดเห็นและได้แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนเป็นการเพ่ิมความสามารถ
ทั้งหมดของผู้เรียนที่จะได้ใช้ประสบการณ์ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน ประสบการณ์การเรียนรู้จึงเป็น
แบบแผนของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสถานการณ์ท่ีแวดล้อม 

      จากข้างต้นสรุปได้ว่าแบบฝึกทักษะนั้น จะใช้หลักจิตวิทยามาเป็นแนวทางในการสร้าง
และพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เรียน ค านงถึงความยากง่ายของเนื้อหา ความสนใจ ความแตกต่างของ
บุคคล และมีการจูงใจผู้เรียน ให้ฝึกฝนท าบ่อย ๆ จนคล่อง และเกิดความช านาญ 
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หลักการสร้างแบบฝึกทักษะ 

      ในการสร้างแบบฝึกทักษะนั้นต้องอาศัยหลักการและวิธีต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสม      
ตามความสนใจ ความแตกต่างของผู้เรียน เพ่ือให้แบบฝึกทักษะนั้นเกิดประสิทธิภาพมีนักวิชาการได้
กล่าวไว้ดังนี้ 

      Butts (1974: 85) เสนอหลักการสร้างแบบฝึกไว้ ก่อนจะสร้างแบบฝึกทักษะนั้นต้อง
ก าหนดโครงร่างไว้คร่าว ๆ ก่อนว่าจะเขียนแบบฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีวัตถุประสงค์อย่างไร 
ศึกษางานด้านวิทยาศาสตร์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท าเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
และเนื้อหาให้สอดคล้องกัน แจ้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมออกเป็นกิจกรรมย่อย โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมของผู้เรียน ก าหนดอุปกรณ์และเวลาที่ใช้ในกิจกรรมแต่ละตอนให้เหมาะสม ประเมินผลจะ
ประเมินก่อนหรือหลังเรียน 

      Seels B & Glasgow Z (1990: 4) กล่าวว่า ในการจัดการเรียนการสอนสามารถ
ก าหนดขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรจากหน่วยการเรียนในระดับย่อยไปสู่ระดับที่ใหญ่ขึ้น ในการออกแบบ
การสอนควรค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 1) เนื้อหาที่คัดเลือกมาต้องอ้างอิงจุดประสงค์รายวิชา          
2) กลวิธีที่ใช้ในการสอนต้องอิงทฤษฎีและผลของงานที่มีผู้วิจัยไว้ 3) การวัดผลต้องอิงพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 4) รู้จักน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้แบบฝึกมีประสิทธิภาพ   

      สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551: 100) ได้เสนอขั้นตอนในการสร้างชุดการฝึก ต้องด าเนินการ
ดังนี้ 

 1. ศึกษาหลักสูตร หลักการ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 2. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ เพ่ือ

วิเคราะห์ เนื้อหา จุดประสงค์ในแต่ละชุดการฝึก 
 3. จัดท าโครงสร้างและชุดฝึกในแต่ละชุด  
 4. ออกแบบชุดการฝึกหรือชุดฝึกทักษะในแต่ละชุดให้มีรูปแบบที่หลากหลายและ

น่าสนใจ 
 5. ลงมือสร้างแบบฝึกในแต่ละชุด รวมทั้งออกข้อสอบก่อนและหลังเรียนให้สอดคล้องกับ

เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 6. น าไปให้ผู้ที่เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
 7. น าชุดการฝึกหรือชุดฝึกไปทดลองใช้ บันทึกผลแล้วปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง 
 8. ปรับปรุงชุดการฝึกหรือชุดฝึกทักษะให้มีประสิทธิภาพ 
 9. น าไปใช้จริง และเผยแพร่ต่อไป                                  
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      ดังนั้นแนวทางในการสร้างแบบฝึกทักษะให้เกิดประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องสร้างให้ตรง
กับจุดประสงค์ เหมาะสมกับเนื้อหา ความสามารถ ความสนใจ พัฒนาการ ความแตกต่างของบุคคล 
เนื้อหาควรเรียงจากง่ายไปยาก อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสม 

ลักษณะของแบบฝึกท่ีดี 

      การที่แบบฝึกทักษะทางภาษานั้นจะบรรลุตามจุดมุ่งหมาย จะต้องอาศัยลักษณะและ
รูปแบบของแบบฝึกทักษะที่มีอยู่หลายรูปแบบ และแบบฝึกทักษะนั้นจะต้องเหมาะสมและสอดคล้อง
กับทักษะที่ต้องการจะฝึก ดังนั้นแนวคิดและรูปแบบของแบบฝึกที่ดีนั้นมีนักวิชาการได้กล่าวไว้ดังนี้     

      Willga M. River (1968: 97-100) ได้กล่าวถึงลักษณะของแบบฝึกทักษะไว้ดังนี้         
1) บทเรียนทุกเรื่องราว ควรให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกมาก่อนที่จะเรียนในเรื่องต่อไป 2) การฝึกฝนแต่
ละครั้งควรฝึกเพียงแบบเดียว 3) ฝึกโครงสร้างใหม่กับสิ่งที่เรียนรู้แล้ว 4) สิ่งที่ฝึกแต่ละครั้งควรเป็น
แบบสั้น ๆ 5) ประโยคหรือเนื้อหาในแบบฝึกควรเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  6) แบบฝึกควรให้
นักเรียนได้ใช้ความคิดด้วย 7) แบบฝึกควรมีหลาย ๆ แบบเพ่ือไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย       
8) การฝึกควรฝึกในสิ่งที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

      วงเดือน  แสงผึ้ง (2548: 61) ได้กล่าวว่า ลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดีไว้ว่า ลักษณะ
ของแบบฝึกทักษะที่ดีต้องก่อให้เกิดความสนุกสนาน ความพอใจให้กับนักเรียน ควรมีกิจกรรม     
หลาย ๆ ลักษณะ น่าสนใจเหมาะสมกับวัยและความสามารถและน าไปฝึกด้วยตนเองได้ 

      อัจฉราวรรณ  ศิริรัตน์ (2549: 88) ลักษณะของแบบฝึกทักษะมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้ใน
การน าไปสร้างแบบฝึกทักษะนั้นเราต้องน าไปใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาตลอดจน
นักเรียนที่น าไปฝึกด้วย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อนักเรียนและการใช้ภาษามากท่ีสุด 

      มณฑนากร เจริญรักษา (2552: 34) กล่าวถึง ลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดีไว้ว่า      
แบบฝึกทักษะที่ดีควรมีค าชี้แจง มีรูปภาพประกอบ สีสวย จูงใจ เชื่อมโยงจากสิ่งที่เรียนรู้แล้วไปสู่เรื่อง
ใหม่แต่ละบทเป็นเรื่องสั้น ๆ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีความหลากหลาย นักเรียนสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

      ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2552: 15) กล่าวว่า แบบฝึกที่ดีควรมีลักษณะดึงดูดความสนใจและ
สมาธิของนักเรียน ใช้ภาพที่เป็นสิ่งของหรือภาพที่นักเรียนเคยเห็นเพ่ือน าไปสู่การฝึก ฝึกเฉพาะอย่าง
ใช้ภาษาเหมาะสมกับวัย วัฒนธรรม ประเพณี แบบฝึกต้องมีการประเมินผลเพ่ือดูความก้าวหน้าของ
นักเรียนและนักเรียนสามารถน าสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

      รังษิมา สุริยารังสรรค์ (2555: 42) แบบฝึกที่ดี ควรมีความสอดคล้องกับเนื้อหาใน
บทเรียนเป็นไปตามล าดับความยากง่ายเนื้อหาควรเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันหรือสิ่งที่ผู้เรียนพบเห็น
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เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน มีรูปแบบหลากหลาย จูงใจผู้เรียนและควรเป็นข้อความ
หรือบทความท่ีสั้น 

      ดังนั้นสรุปได้ว่าลักษณะที่ดีของแบบฝึกทักษะนั้น ต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ              
มีจุดมุ่งหมายแน่นอนว่าจะฝึกด้านใด ตรงตามเนื้อหา เหมาะสมกับวัย เวลา และความสามารถ ควรจะ
มีค าชี้แจง มีรูปภาพประกอบ สีสวย จูงใจ ควรมีกิจกรรมหลาย ๆ ลักษณะ น่าสนใจเหมาะสมกับวัย
และความสามารถและน าไปฝึกด้วยตนเองได้ 

ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ 

      แบบฝึกทักษะที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น จะช่วยในการเรียนการสอนและผลการเรียนของ
ผู้เรียนประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ การเรียนภาษาจ าเป็นต้องมีแบบฝึกทักษะ ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้
มีการฝึกฝน ท าซ้ า ๆ บ่อย ๆ เกิดความช านาญในทักษะนั้น ๆ ดังที่มีนักวิขาการกล่าวไว้ว่า 

      วนิดา สุขวนิช (2536: 36) กล่าวว่าประโยชน์ของแบบฝึกทักษะไว้ดังนี้                    
1) แบบฝึกทักษะสามารถช่วยลดภาระของครูได้ เนื่องจากเป็นสื่อการเรียนการสอนที่จัดท าขึ้นอย่าง
เป็นระเบียบ 2) แบบฝึกทักษะช่วยลดปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลเนื่องจากนักเรียนมี
ความสามารถทางภาษาต่างกัน การให้ท าแบบฝึกทักษะที่เหมาะสมกับความสามารถของตน จะช่วย
ให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จทางด้านจิตใจมากขึ้น 3) แบบฝึกทักษะช่วยเสริมให้นักเรียนมีทักษะทาง
ภาษาคงทน เพราะได้ฝึกซ้ า ๆ 4) แบบฝึกทักษะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาไห้ดีขึ้น       
5) แบบฝึกทักษะเป็นเครื่องวัดผลการเรียนหลังจบบทเรียนแต่ละครั้ง 6) แบบฝึกทักษะช่วยให้ผู้เรียน
ได้ทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง 7) ครูสามารถเห็นปัญหาต่าง ๆ ของผู้เรียนได้ชัดเจนจากการที่ให้
ผู้เรียนท าแบบฝึกทักษะช่วยให้สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 8) แบบฝึกทักษะที่ท าขึ้น
นอกเหนือจากหนังสือในห้องเรียนช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนได้เต็มที ่9) แบบฝึกทักษะที่จัดพิมพ์ไว้เรียบร้อย
แล้วช่วยให้ครูประหยัดเวลาในการเตรียมการสอนและนักเรียนไม่ต้องเสียเวลาคัดลอกแบบฝึกหัดจาก
ต าราหรือบนกระดาน ท าให้มีโอกาสฝึกฝนได้มากขึ้นและท าให้ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าของตนเอง  

      เบญจมาศ  รัตนโนภาส (2549: 25) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะสร้างพฤติกรรมของผู้เรียน
ให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ที่เหมาะสม แบบฝึกทักษะเป็นสื่อที่ช่วยประหยัดเวลาส าหรับครู
ในเรื่องการเตรียมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเหมาะสมกับผู้เรียน
ดังนั้นถ้าผู้สอนได้น าแบบฝึกทักษะไปใช้กับทักษะต่าง ๆ ย่อมท าให้เกิดประโยชน์ทางด้านอารมณ์และ
ความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษา 

     อุบลวรรณ ปรุงวณิชพงษ์ (2551: 68) แบบฝึกทักษะช่วยในการฝึกฝนทักษะทักษะการใช้
ภาษาและลดปัญหาด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีทักษะทางภาษาที่คงทน ช่วยให้ครู
ประหยัดเวลาในการที่ต้องเตรียมแบบฝึกหัดตลอดเวลาและทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนได้
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ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้แบบฝึกยังช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนสิ่ งที่เรียนไปแล้วได้ด้วยตนเองและ
ทราบถึงความก้าวหน้าในการเรียนของตนและพัฒนาทักษะทางการเรียนของตนอีกด้วย 

      สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551: 96-97) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการฝึกหรือชุดฝึกทักษะ
ไว้ดังนี้ 

 1. ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ เด็กแต่ละคนมีความสามารถแตกต่าง
กันการให้ผู้เรียนได้ท าชุดฝึกที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคนใช้เวลาที่แตกต่างกันออกไป
ตามลักษณะการเรียนรู้ของแต่ละคนจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ   
ท าให้ผู้เรียนเกิดก าลังใจในการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังเป็นการซ่อมเสริมผู้เรียนที่เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

 2. ชุดฝึกช่วยเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่คงทน ชุดฝึกสามารถให้ผู้เรียนได้ฝึกทันที่
หลังจากจบบทเรียนนั้น ๆ หรือให้มีการฝึกซ้ าหลาย ๆ ครั้งเพ่ือความแม่นย าในเรื่องที่ต้องการฝึก หรือ
เน้นย้ าให้นักเรียนท าชุดการฝึกเพ่ิมเติมเฉพาะในเรื่องที่ผิด 

 3. ชุดฝึกสามารถเป็นเครื่องมือในการวัดผลหลังจากที่ผู้เรียนจบบทเรียนในแต่ละครั้ง
ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความรู้ความสามารถของตนเองได้และเมื่อไม่เข้าใจและท าผิดในเรื่องใด ๆ 
ผู้เรียนก็สามารถซ่อมเสริมตนเองได้ จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าทั้งของครูผู้สอนและผู้เรียน 
ผู้เรียนไม่มีปมด้อยที่ตนท าผิดและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของตน 

 4. เป็นสื่อที่ช่วยเสริมบทเรียนหรือหนังสือเรียนหรือค าสอนของครูผู้สอน ชุดการฝึกที่
ครูผู้สอนจัดท าขึ้นเพ่ือฝึกทักษะการเรียนนอกเหนือจากความรู้ในหนังสือเรียนหรือบทเรียน เช่น 
ชุดฝึกทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆ เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่รู้จักคิดเป็น
น าไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตต่อไป 

 5. ชุดการฝึกรายบุคคลผู้เรียนสามารถน าไปฝึกเมื่อไรก็ได้ ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
นอกจานี้ยังช่วยให้ผู้เรียนท าแบบฝึกได้ตามความต้องการของตน โดยมีครูคอยกระตุ้นหรือเร้าใจให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง 

      6. ลดภาระการสอนของครูผู้สอน ไม่ต้องฝึกทบทวนความรู้ให้แก่ผู้เรียนตลอดเวลาไม่
ต้องตรวจงานด้วยตนเองทุกครั้ง นอกจากกรณีที่ชุดฝึกนั้นเป็นการฝึกทักษะการคิดที่ไม่มีเฉลยตายตัว
หรือมีแนวเฉลยที่หลากหลาย 

 7. เป็นการฝึกความรับผิดชอบของผู้เรียน การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการท าชุดฝึกตาม
ล าพังโดยมีภาระให้ท าตามทีมอบหมาย จัดได้ว่าเป็นการสริมสร้างประสบการณ์การท างานให้ผู้เรียน
ได้น าไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
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 8. ผู้เรียนมีเจคติที่ดีต่อการเรียนรู้ การที่เรียนได้ท าชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ
หลากหลายจะท าให้ผู้เรียนสนุกและเพลิดเพลิน เป็นการท้าทายให้ลงมือท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามชุด
การฝึก  

      อุษณีย์  เสือจันทร์ (2553: 17-18) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกช่วยในการฝึกท าให้
จดจ าเนื้อหาได้คงทนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน สามารถน ามาแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม   
ได้ดี ผู้ เรียนสามารถน ามาทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง ท าให้ทราบความก้าวหน้าของตนเอง            
เป็นเครื่องมือที่ครูผู้สอนใช้ประเมินผลการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีว่านักเรียนเข้าใจมากนน้อยเพียงใด 

      สมพร ตอยยีบี  (2554 : 37) ได้กล่าวว่าแบบฝึกมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ เพราะจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียน และยังสามารถทบทวนเนื้อหาได้ด้วย
ตนเอง 

      Green and Waller (1971: 496) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกทักษะไว้ดังนี้       
1) แบบฝึกทักษะเป็นอุปกรณ์การสอนที่ช่วยลดภาระของครูได้มาก 2 ) ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ
ในการใช้ภาษาได้ดีขึ้น 3) ช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลท าให้ประสบผลส าเร็จทางด้าน
จิตใจมากข้ึน 4) ช่วยเสริมทักษะทางภาษาให้คงทนโดยมีการฝึกซ้ าหลาย ๆ ครั้ง 5) ช่วยเป็นเครื่องมือ
วัดผลการเรียนหลังจากเรียนจบแล้ว 6) ช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนได้ด้วยตนเอง 7) ช่วยให้ครู
มองเห็นปัญหาต่างๆของนักเรียนได้ชัดเจนขึ้น 8) ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนให้เต็มที่ นอกเหนือจาก
เรียนในหนังสือ 9) ช่วยประหยัดแรงงานและเวลาของครู 10) ช่วยให้นักเรียนเห็นความก้าวหน้า 

      ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะสรุปได้ว่า แบบฝึกทักษะมีประโยชน์ส าหรับผู้เรียนเพ่ือใช้ใน
การฝึกฝนและทบทวนสิ่งที่ผู้เรียนไปแล้วผู้เรียนได้ทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง ช่วยเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะทางภาษาคงทน เพราะได้ฝึกซ้ า ๆ ผู้เรียนก็สามารถเห็นปัญหาของตนเองซึ่งจะได้ปรับปรุงแก้ไข
อีกท้ังสามารถท าให้ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าของตนเอง  

การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 

 นักวิชาการได้บอกถึงการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะไว้ดังนี้ 
      ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556: 20-22) ได้กล่าวถึงการก าหนดค่าประสิทธิภาพก าหนดค่า

ของประสิทธิภาพ E1 ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ E2 คือประสิทธิภาพของผลลัพธ์จะก าหนด
เป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหมายว่า ผู้เรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงพอใจโดยการก าหนดเป็นเปอร์เซ็นต์
ของผลเฉลี่ยของคะแนนท างาน และการประกอบกิจกรรมของผู้เรียนทั้งหมดต่อเปอร์เซ็นต์ของผลการ
ทดสอบทั้งหมดนั่นคือ E1/E2 ใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพด้านเนื้อหาที่เป็นทักษะไว้ 80/80 วิธีการ
ค านวณหาประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการค านวณธรรมดา 
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      E1 ได้จากการน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนได้ถูกต้อง รวมกันแล้ว
หาค่าเฉลี่ยเทียบส่วนเป็นร้อยละ 

      E2 ได้จากการน าคะแนนที่ได้จากการท าข้อสอบของผู้เรียนทั้งหมด รวมกันแล้วหา
ค่าเฉลี่ยเทียบส่วนเป็นร้อยละ 

ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ 

      ขั้นที่ 1 ทดลองแบบเดี่ยว เป็นการทดลองครู 1 คนต่อผู้เรียน 1 คน โดยทดลองกับ
ผู้เรียนอ่อนก่อน จากนั้นน าไปทดลองกับผู้เรียนระดับปานกลาง และเก่งตามล าดับหลังจากที่
ค านวณหาประสิทธิภาพเสร็จแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น ถ้าเวลาไม่อ านวยและสภาพการณ์ไม่เหมาะสมก็
ทดลองกับผู้เรียนอ่อนหรือปานกลางก็ได้ โดยปกติคะแนนที่ได้จากการทดลองแบบเดี่ยวนี้จะได้
คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์มากและน ามาปรับปรุง 

      ขั้นที่ 2 ทดลองแบบกลุ่ม เป็นการทดลองครู 1 คนต่อผู้เรียน 6-10 คนโดยคละผู้เรียน
ห้ามทดลองกับเด็กที่เรียนอ่อนหรือเก่งล้วน เมื่อค านวณหาค่าประสิทธิภาพของชุดการสอนแล้วจึง
น ามาปรับปรุงข้อบกพร่องอีกครั้งหนึ่ง จนได้ตามเกณฑ์  80/80          

      ขั้นที่ 3 ทดสอบภาคสนาม เป็นการทดลองครู 1 คน ต่อผู้เรียนทั้งชั้น ที่เลือกมาทดลอง
จะต้องมีนักเรียนคละกันไม่ควรเลือกห้องที่เรียนเก่งหรือเรียนอ่อนล้วน ค านวณหาประสิทธิภาพแล้ว
ท าการปรับปรุงผลลัพธ์ที่ได้ควรใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่เกิน 2.5% ถือว่ายอมรับได้ หากแตกต่าง
กันมากผู้สอนต้องก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการสอนใหม่โดยยึดสภาพการณ์ตามความเป็น
จริง สถานที่เวลาส าหรับชุดการสอนแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม ควรใช้เวลานอกชั้นเรียนหรือแยกผู้เรียน
มาเรียนต่างหากจากห้องเรียนอาจเป็นห้องประชุมโรงเรียนโรงอาหารหรือสนามใต้ร่มไม้ก็ได้ 

      การยอมรับประสิทธิภาพมี 3 ระดับ คือ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ประมาณ 2.5%-5% ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ การยอมรับประสิทธิภาพให้ถือคลาดเคลื่อน 2.5%-5% ในการ
ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของแบบฝึกนั้นส าหรับเนื้อหาที่มีความรู้ ความจ า นิยมตั้งไว้ 90/90 ส่วน
เนื้อหาที่เป็นทักษะหรือเจตคตินิยมตั้งไว้ไม่ต่ ากว่า 80/80 

      80 แรก หรือ 90 แรก เป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทั้งห้องเรียนท าแบบฝึกหัด 
หรือแบบทดสอบระหว่างเรียน 
                80 หลัง หรือ 90 หลัง เป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยนักเรียนทั้งห้องเรียนท าแบบทดสอบ
ท้ายบทเป็นการประเมินหลังเรียนจบเรื่องแล้ว  
                จากที่กล่าวมาสรุปว่า เนื้อหาที่ เป็นความรู้ความจ ามักจะมีประสิทธิภาพ 80/80 หรือ  
90/90 ส่วนเนื้อหาทักษะมักจะเป็นจะก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80    
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแบบฝึกทักษะ  

               จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกทักษะทั้งในและต่างประเทศ พบว่า มีผู้วิจัย
ที่เก่ียวข้องให้รายละเอียดดังนี้ 

      เยาวลักษณ์ บัวขาวสุทธิกุล (2546: 123) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาและพัฒนาความสามารถในการอ่านออก
เสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึก ทักษะการอ่าน 2) เพ่ือให้นักเรียนน าทักษะการ
อ่านออกเสียงไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ และในชีวิตประจ าวัน 3) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 4) เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเห็นคุณค่าของการอ่าน
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตน มีสมมุติฐานการวิจัยคือ ผลสัมฤทธิ์ในการประเมินการอ่านออกเสียง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน สูงกว่า ก่อนที่ไม่มีการใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านออกเสียง 

      บุญเรือน จันทร์ โต (2546: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึก
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึก 3) ทดลองใช้         
4) ประเมินและปรับปรุงแก้ไข กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1     
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 35 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครูประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบวัดทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสถิติ t-test แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนและครู
ต้องการให้แบบฝึกมีภาพประกอบสวยงาม น่าสนใจ สามารถช่วยสื่อความเข้าใจการเขียน
ภาษาอังกฤษได้ง่ายยิ่งขึ้น นักเรียนมีความสนใจ และตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี เนื่องจาก
นักเรียนชอบกิจกรรมที่มีในแบบฝึก ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และสนุกกับการเรียน
ด้วยฝึก ผลการประเมินพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารก่อนและ
หลังด้วยแบบฝึก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังเรียนนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึก 

      อุษา มะหะหมัด (2548: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ
การอ่านเพื่อความเข้าใจ จากนิทานพ้ืนบ้านไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโพธิ์ 
จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะเพ่ือความ
เข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการ
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ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย ซึ่งเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโพธิ์ อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2546 จ านวน 40 คน ท าการทดลองโดยให้นักเรียนใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
เพ่ือความเข้าใจจากนิทานพื้นบ้านไทย จ านวน 8 บท ใช้เวลาทดลอง 8 บท ใช้เวลาทดลอง 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความคิดเห็นด้านเนื้อหา
บทอ่านจากนิทานพ้ืนบ้านไทยและกิจกรรมการอ่าน 2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน 8 แผน 3) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจจากนิทานพ้ืนบ้านไทยจ านวน 8 บท    
4) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจก่อนและหลัง               
5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจจากนิทาน
พ้ืนบ้านไทยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ t-test แบบจับคู่เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังการเรียน ใช้ค่ าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในการหาค่าระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจจากนิทานพื้นบ้านไทยผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจจากนิทานพ้ืนบ้านมีค่าเท่ากับ 77.19/75.33 ซึ่งมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ความสามารถด้าน
ทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการ
อ่านอย่างมีนัยส าคัญสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีต่อกิจกรรมการอ่าน
และแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจจากนิทานพ้ืนบ้านไทย 

      ศศิพิมพ์ ศรกิจ (2551: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
โดยใช้แบบฝึกทักษะจากการเขียนแบบควบคุมไปสู่การเขียนแบบอิสระ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพ่ือศึกษาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที6่โดยเทียบเกณฑ์ร้อยละ 65.00 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดป่าแดด อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่จ านวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
จ านวน 20 แบบฝึกใช้เวลา สอน 20 ชั่วโมง และแบบทดสอบหลังเรียน 1 ฉบับ ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละเพ่ือ เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 65.00 น าเสนอข้อมูลโดยใช้ตาราง
ประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า 1) ได้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษจากการเขียน
แบบควบคุมไปสู่การเขียนแบบอิสระ จ านวน 20 แบบฝึก มีแผนการเรียนรู้ทักษะการเขียนประจ า
แบบฝึก 10 แผน แต่ละแผนมี องค์ประกอบดังนี้ 1) สาระส าคัญ 2) จุดประสงค์การเรียนรู้ 3) เนื้อหา 
4) กิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งมีแบบ ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษจากการเขียนแบบควบคุมไปสู่การ
เขียนแบบอิสระ จ านวน 20 แบบฝึก โดยแต่ละแบบฝึกแบ่งกิจกรรมการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่
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กิจกรรมการเขยีนค าศัพท์ กิจกรรมการเขียนประโยคและกิจกรรมการเขียนบรรยาย 5). สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้และ 6) การวัดและประเมินผล สามารถน าไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้อย่าง
เหมาะสม 2) ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การ เขียนภาษาอังกฤษจากการเขียนแบบควบคุมไปสู่การเขียนแบบอิสระ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
72.92 ซ่ึง สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือร้อยละ 65.00 

 สินีนาฎ  มีศรี (2559: บทคัดย่อ)  ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีวิชัย 
จังหวัดนครปฐมการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน 2) เปรียบเทียบความสามารถทางการเขียน
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะทีผู้วิจัยสร้างขึ้น 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีวิชัย จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้อง
จ านวน 30 คน แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน จ านวน 5 บท
แบบทดสอบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานใช้เวลา
ทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ t-test แบบจับคู่เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลการวิจัยประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
มีค่าเท่ากับ 75.67/75.80 ซึ่งตรงตามเกณฑ์ 75/75 ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ      
หลังเรียนด้วยแบบฝึกสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน  

      จากผลงานการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการน ากิจกรรมการสอนรูปแบบที่แตกต่างกัน
มาร่วมกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  

งานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้แบบฝึกทักษะ 

      Qi Xin Edward (1994: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพของแนว
การสอนที่รวมการสอนไวยากรณ์ในบริบทผนวกกับแบบฝึกในลักษณะการรวมประโยค  (Sentence 
Combining) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 โดยแบ่งเป็น 
3 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มทดลอง กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุมกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มควบคุมกลุ่มที่ 
2 ในแต่ละกลุ่มจะได้รับการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ในกลุ่มทดลองจะเน้นโครงสร้างทาง
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ภาษาศาสตร์ โดยแนะนาโครงสร้างทางภาษาศาสตร์โดยอาศัยบริบทช่วย และใช้แบบฝึกในลักษณะ
การรวมประโยคระดับประพจน์ (discourse) ส่วนกลุ่มควบคุมกลุ่มที่ 1 จะไม่มีการสอนในลักษณะ
เดียวกับกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมกลุ่มที่ 2 จะมีการสอนไวยากรณ์แต่ไม่ใช้การสอนโดยอาศัย
บริบทเช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง และแบบฝึกที่ใช้ในกลุ่มนี้ก็ถูกจากัดให้อยู่ในระดับประโยค ผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่านักเรียนในกลุ่มทดลองสามารถเพ่ิมระดับความรู้ทางภาษา และการใช้
ไวยากรณ์ได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ 2 จากลการทดลองที่ได้ ชี้ให้เห็นว่ากุญแจส าคัญในการสอน
ไวยากรณ์ให้มีประสิทธิภาพ คือการใช้บริบทช่วยในการทาความเข้าใจ การฝึกอย่างเหมาะสมและ
สม่ าเสมอ โดยอาศัยแบบฝึกจะช่วยเพิ่มประโยชน์ มากขึ้น  

      จากผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามีงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสร้างแบบ
ฝึกมีส่วนในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และแบบฝึกทักษะน่าจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการฝึก
ทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที ่5 โดยค านึงถึง วัตถุประสงค์ เนื้อหา และรูปแบบการ
สอนที่หลากหลาย  

เอกสารเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษ 

ความหมายของการเขียน 

        การเขียนเป็นกาสื่อสารอย่างหนึ่ง โดยใช้ตัวอักษรในการสื่อความหมาย ทักษะการเขียน
เป็นทักษะทีย่ากซับซ้อน ในการเขียนเราจะเขียนประโยคต่าง ๆ จะต้องมีการเรียบเรียงให้สมบูรณ์และ
เชื่อมโยงให้เหมาะสมที่จะสื่อสาร ซึ่งมีนักวิชาการหลายคนได้ให้ความหมายดังนี้ 

      Arapoff (1975: 235-237) กล่าว่า การเขียนเป็นกระบวนการทางความคิดที่ใช้ระบบ
สัญลักษณ์แทนค าพูด เพื่อถ่ายทอดข้อเท็จจริงและความคิดของผู้เขียน ออกมาในรูปประโยคตามหลัก
ไวยากรณ์และสื่อความหมายได้ การเขียนจึงควรเริ่มจากง่ายไปสู่ระดับซับซ้อน 

      White (1980: 16) กล่าวว่า การเขียนเชื่อมโยงเข้าด้วยกันตามล าดับและถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ โดยมีความสมเหตุผลและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และผู้อ่านที่เป็นเป้าหมาย การเขียน
ต้องมีความชัดเจน โดยประกอบด้วยความถูกต้องของรูปแบบภาษาของสารประเภทนั้น ๆ ความ
เหมาะสมของลีลาการใช้ภาษาและความเป็นเอกภาพของแก่นเรื่องและหัวข้อที่เสนอ 

      Zamel (1982: 197) กล่าวว่า การเขียน คือ กระบวนการส ารวจความคิดและการ
เรียนรู้ของผู้เขียนจากการถ่ายทอดความคิดออกมาด้วยตนเอง โดยใช้ความคิดที่เกิดขึ้นสลับไปมาซึ่ง
สามารถวิเคราะห์ได้เป็นล าดับขั้นตอน แต่ไม่สามารถก าหนดได้ว่าแต่ละขั้นตอนจะเกิดขึ้นเมื่อใด 
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      Widdowson (1981: 183) ได้ให้ความหมายว่าการเขียน คือการเรียบเรียงความคิดที่มี
จุดประสงค์ เพ่ือการสื่อสารที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการสื่อสาร ข้อความของผู้เขียนไปสู่ผู้อ่าน 

      จากความหมายข้างต้น การเขียน คือ การเรียบเรียงความคิดของผู้เขียนจากการ
ถ่ายทอดความคิดออกมาด้วยตนเองออกมาในรูปประโยคตามหลักไวยากรณ์และสื่อความหมายได้ 
การเขียนจึงควรเริ่มจากง่ายไปสู่ระดับซับซ้อนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการสื่อสาร 

องค์ประกอบการเขียนภาษาอังกฤษ 

               ในการเขียนจะถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือต้องการสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจจึง
ต้องมีระบบและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของภาษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนจึงมีองค์ประกอบ
หลายอย่าง โดยนักวิชาการได้กล่าวดังนี้ 

      Harris (1974: 68-69) ได้กล่าวถึง การเขียนโดยทั่วไปจะต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
1) เนื้อหา (Content) ได้แก่ เนื้อหาสาระของการเขียนตลอดจนความนึกคิดที่แสดงออก 2) รูปแบบ 
(Form) ได้แก่ การเรียบเรียงและจัดล าดับเนื้อหาใหม่มีความต่อเนื่องและเพ่ือให้ตรงตามจุดมุ่งหมาย
ในการเขียน 3) ไวยากรณ์ (Grammar) ได้แก่ การใช้รูปแบบและโครงสร้างไวยากรณ์อย่างถูกต้องและ
สื่อความหมายได้ 4) ลีลาภาษา (Style) ได้แก่ การเลือกใช้ถ้อยค าส านวนต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดอารมณ์
และอรรถรสในข้อความที่เขียน 5) กลไกทางภาษา (Mechanics) ได้แก่การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ 
เครื่องหมายวรรคตอนการสะกดค าและการใช้ตัวอักษรตัวเล็กใหญ่ได้ถูกต้องตามแบบแผนของภาษา  

      Heaton (1997: 138-139) กล่าวว่า การเขียนมีองค์ประกอบ 4 ประการได้แก่          
1) ไวยากรณ์ (grammar) คือ ความสามารถในการใช้ภาษาได้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษา 2) ลีลา
ภาษา (style) คือ ความสามารถใช้การเลือกใช้ ค า ประโยค ส านวน โวหารที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเขียน 3) กลไกทางภาษา (mechanics) คือ ความสามารถในการใช้ภาษาได้
ถูกต้องเช่นเครื่องหมายวรรคตอน และ 4) วิจารณญาณ (judgment) คือ ความสามารถในการเขียน
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยพิจารณาถึงผู้อ่านและการเรียบเรียงจัดล าดับความคิด 
        Paulston (1976: 205) กล่าวว่าการเขียนมีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่        
1) รูปแบบการใช้ภาษาที่ถูกต้อง 2) ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้เหมาะสม และ 3) การเรียบเรียง
เนื้อหา 

      สรุปได้ว่าองค์ประกอบการเขียนที่ส าคัญของการเขียนก็คือ วัตถุประสงค์ของผู้เขี ยน 
ผู้อ่าน เนื้อหา รูปแบบ ไวยากรณ์ ลีลาภาษา และกลไกของภาษา ท าให้ผู้เขียนต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้
ก่อนที่จะสื่อสารเพ่ือให้งานเขียนส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 



  51 

ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 

                ในการเขียนนั้นมีหลายรูปแบบหลายภาษาซึ่งภาษาต่างประเทศที่ควรรู้และเขียนสื่อสาร
ได้ก็คือภาษาอังกฤษ ดังนั้นความสามารถในทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถใน
การใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว และถูกต้อง 
        Patty (1985: 182-226) ได้กล่าวความสามารถทางการเขียน คือความสามารถในการ
แสดงออกซ่ึงความคิดที่ต้องการเชื่อมโยงจัดวางและพัฒนารายละเอียดต่าง ๆ ตลอดจน ความสามารถ
ในการเรียบเรียงความคิดให้เป็นประโยคเป็นข้อความสั้น ๆ และเป็นเรื่องราว   

      Lado (1964: 248) กล่าวว่า ความสามารถในการเขียน หมายถึง ความสามารถที่จะใช้
ตัวอักษรอย่างมีความหมาย การเรียบเรียงข้อความได้อย่างเป็นระบบโดยใช้ความคิด ความรู้ในการใช้
ภาษา เพ่ือสื่อความเข้าใจระหว่างผู้อ่านและผู้เขียนได้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเขียนนั้นๆตลอดจน
การใช้ถ้อยค า ส านวนอย่างถูกต้อง 

     Valettle (1997: 131) ได้อธิบายว่า ความสามารถในการเขียน คือความสามารถในการ
ใช้ค าศัพท์ การสะกดค า การใช้หลักไวยากรณ์และการใช้ถ้อยค าในการเขียนได้อย่างสละสลวยมีความ
เชี่ยวชาญในลีลาทางภาษา 
       ดังนั้นสามารถสรุปความสามารถในทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ที่กล่ าวมานั้น คือ

ความสามารถในการเรียบเรียงความคิดความรู้ในการใช้ภาษาเพ่ือจุดมุ่งหมายที่จะสื่อสารสื่อข้อความ

ของผู้เขียนไปสู่ผู้อ่านได้อย่างถูกต้องและผู้อ่านสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อ  

การจัดการเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษ 

       ในเรื่องการเขียนนั้นเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน จึงต้องมีการวางแผนจัดระบบ
ล าดับขั้นตอนในการสอน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เรื่องการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

      ถนอมศรี เหลาหา (2536: 3) กล่าวว่า การสอนเขียนที่นักเรียนสามารถพัฒนาการเขียน
ได้นั้นต้องเป็นการฝึกให้นักเรียนเขียนเหมือนที่นักเขียนผลิตงานเขียนออกมา หรือเหมือนการที่ คน
ทั่วไปเขียนจริงในชีวิตประจ าวัน ซึ่งต้องประกอบด้วยกระบวนการ 3 กระบวนการ ได้แก่              
1) กระบวนการวางแผนการเขียน (prewriting) คือ การหาข้อมูล แนวคิดหรือเนื้อหาที่จะน ามาเขียน 
ซึ่งอาจได้มาจากการอ่าน การท่องเที่ยวหาประสบการณ์ การฟัง การสัมภาษณ์ การสั งเกต เป็นต้น    
2) กระบวนการเขียน (writing) คือการถ่ายทอดความคิดของผู้เขียนออกมาเป็นสัญลักษณ์หรือ
ตัวอักษร โดยการเขียนครั้งแรกเป็นเพียงการเขียนร่างหรือการเขียนเท่าที่คิดได้ซึ่งยังไม่ถูกต้องและ
สมบูรณ์แบบ 3) กระบวนการปรับปรุงแก้ไข (revising) คือ การอ่านทบทวนด้วยตนเองหรือให้ผู้อ่ืน
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อ่านแล้วแสดงความคิดเห็นต่องานเขียนนั้น จากนั้นผู้เขียนจึงน าข้อวิจารณ์ของผู้อ่ืนและข้อบกพร่องที่
ตนเองพบมาปรับปรุงแก้ไขงานเขียนจนเป็นที่พอใจ 

      สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539: 185) ได้เสนอการฝึกการเขียนไว้ดังนี้ 1) การสอนทักษะการ
เขียนควรลดน้อยตามล าดับ ผู้เรียนควรฝึกตอบสนองต่อสิ่งที่ผู้สอนชี้แนะด้วยตนเองทีละน้อย 2) การ
ควบคุมการเขียนควรลดน้อยลงตามล าดับ ผู้เรียนควรฝึกตอบสนองต่อสิ่งที่ผู้สอนชี้แนะด้วยตนเองที
ละน้อย 3) กิจกรรมการเขียนเพ่ือการสื่อสารควรเน้นเป็นพิเศษหลังจากผู้เรียนได้ฝึกการเขียนตามที่
ผู้สอนแนะแล้ว ผู้เรียนควรมีอิสระเต็มที่ในการเขียน 

       ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2561: 37) ได้กล่าวว่าการเรียนที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลนั้นเกิดจากการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ลงมือท ากิจกรรม
อย่างกระตือรือร้น ตื่นตัว ตื่นใจ หรือมีใจจดจ่อ ผูกพัน กับสิ่งที่ท าด้วยตนเอง ครูจึงต้อง เป็นผู้วาง
แผนการเรียนรู้  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ประเภทของบรรยากาศ 
หลักการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การปกครองชั้นเรียน ตลอดจนการก าหนดวินัยในการอยู่ร่วมกัน 

      Flower (1989: 284-285) กล่าวว่า การเขียน คือ กระบวนการในการใช้ความคิดที่
เกิดข้ึนสลับไปมา ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้เป็นล าดับขั้นตอนไม่สามารถก าหนด ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้
เป็นล าดับขั้นตอนแต่ไม่สามารถก าหนดตายตัวว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะเกิดขึ้นเมื่อไร กระบวนการ
ใช้ความคิดดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นวางแผนการเขียน (planning stage) 
เป็นกระบวนการสร้างและเรียบเรียงความคิดรวมทั้งการตั้งจุดประสงค์ในการเขียน2) ขั้นการแปล
ความคิดเป็นตัวอักษร (translating stage) เป็นขั้นความรู้ด้านกฎเกณฑ์ภาษาเพ่ือสามารถถ่ายทอด
ความคิดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 3) ขั้นอ่านทบทวน (review stage) เป็นขั้นการประเมินและ
ตรวจทานแก้ไขเพ่ือดูความเหมาะสมและความชัดเจนของเรื่องที่เขียน 

      Willga M.  River (1968: 184) ได้กล่าวถึงกระบวนการในการสอนเขียนโดยเริ่มจาก
ระดับง่ายได้ดังนี้ 1) การคัดลอกแบบ เป็นขั้นตอนแรกที่ผู้เรียนได้รับการฝึกให้คุ้นกับตัวอักษร 
โครงสร้างประโยคและเครื่องหมายวรรคตอนตามแบบที่ก าหนด เช่น ให้นักเรียนคัดลอกข้อความที่ครู
เขียนบนกระดาษลงสมุด หรือให้นักเรียนคัดลอกข้อความจากหนังสือก็ได้ หลังจากนั้นอาจฝึกให้
นักเรียนตามค าบอก เพ่ือทบทวนความจ าในสิ่งที่เรียนมาแล้ว 2) การถอดแบบเป็นการเขียนประโยค
หรือข้อความที่เคยเรียนมาแล้วทั้งการฟัง การอ่าน การคัดลอก การจ ามาเขียนโดยไม่ดูต้นฉบับแล้ว
ตรวจสอบโดยดูจากต้นฉบับ นักเรียนอาจจะเขียนบรรยายภาพก็ได้ 3) การเขียนประโยคเอง เป็นการ
น าค า ประโยคท่ีเคยเรียนมาแล้วทั้งจากกการฟัง การอ่าน การคัดลอก มาผูกเป็นเรื่องใหม่โดยอาจจะ
มีการเปลี่ยนแปลงในบางค า ปรับเปลี่ยนโครงสร้างประโยคหรือเปลี่ยนค าบางค าให้เหมาะสมกับเรื่อง
4) การเขียนประโยคจากสิ่งที่ก าหนดให้ ในขั้นนี้ผู้เขียนมีอิสระในการเลือกใช้ค าศัพท์และโครงสร้าง
ประโยคมากขึ้น โดยมีครูคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 5) การเขียนเรียงความขั้นนี้นักเรียนสามารถ
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เลือกเขียนเรื่องขึ้นเองอย่างอิสระนักเรียนจะสร้างโครงเรื่องเอง โดยครูเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือ แก้ไข
ข้อบกพร่องเท่านั้น 

          Pricharcd (1987: 52-53) ได้กล่าวถึงแนวทางการสอนเขียนไว้ 2 ประการ คือ ประการ
ที่หนึ่งคือ แนวทางการสอนเขียนแบบกระบวนการ (process appoach) เป็นวิธีการสอนที่ให้
ความส าคัญในการสร้างความช านาญในการเขียนโดยอิสระมากกว่าการควบคุม ดังนั้นกิจกรรมที่ใช้ใน
การสอนวิธีนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้และประสบการณ์ของตนเองที่เกี่ยวกับ
หัวเรื่องที่จะเขียนอีกประการหนึ่ง คือแนวการสอนเขียนแบบเดิม (traditional appoach) หรือแบบ
ควบคุมใช้ภาษา (control of language) เป็นวิธีการสอนเขียนที่ให้ความส าคัญต่อความถูกต้องในการ
ใช้ภาษา การใช้ค าศัพท์ การสะกดค า การใช่ไวยากรณ์ และการใช้รูปแบบงานเขียนที่ถู กต้องเป็น
ตัวอย่างในการเขียน 
       Tarvers (1988: 13) กล่าวว่า นักทฤษฎีส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า การเขียนประกอบด้วย
อย่างน้อย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นก่อนเขียน คือการค้นหาและส ารวจข้อมูลหรือความคิดต่าง ๆ       
2) ขั้นเขียนร่าง คือ การเขียนความคิดต่างๆลงในกระดาษ 3) ข้นทบทวนหรือตรวจทาน คือการ
พิจารณาทบทวนเนื้อหา การเรียบเรียงข้อความและลักษณะการถ่ายทอดภาษา 
       Peacock (1986: 25-36) ได้กล่าวว่า อธิบายกระบวนการเขียนว่าประกอบด้วย          
3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การแต่งเรื่อง คือการวางแผนและพิจารณาเนื้อหาที่สารนั้นต้องการจะน าเสนอ
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 2) ขั้นการเขียน คือการถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือโดยเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของการสะกดในภาษานั้น เช่น การสะกดค า เครื่องหมายวรรคตอน การแบ่งย่อหน้า        
3) ขั้นตรวจทาน คือการตรวจทานแก้ไขข้อผิดพลาดและปรับแก้งานเขียน 
       Jeremy Harmer (2004: 30) ได้กล่าวถึงการเขียนว่าในการอธิบายความหมายสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งนั้นนอกจากการเขียนเป็นข้อความแล้วต้องมีตัวอย่างมาช่วยในการอธิบายถึงความสัมพันธ์ 
ผู้เขียนควรมีการอ่านมาก่อนในกิจกรรมการเขียนควรมีตัวอย่างที่หลากหลาย 
       จากการจัดการเรียนรู้การสอนเขียนขางต้นนั้นสรุปกระบวนการได้เป็น 3 ข้นตอน คือ   
1) ขั้นก่อนเขียน 2) ขั้นเขียนร่าง และ 3) ขั้นตรวจทาน ปรับแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งผู้วิจัยไก้น าขั้นตอน
เหล่านั้นไปใช้ในการสอนที่อยู่ในแผนจัดการเรียนรู้  มีขั้นตอนดังนี้  1) ขั้นเตรียมความพร้อม       
(Warm up) 2) ขั้นน าเสนอ (Presentation) 3) ขั้นฝึก (Practice) 4) ขั้นน าไปใช้ (Production)    
และ 5) ขั้นสรุป (Wrap up) 
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การวัดและประเมินผลการเขียนภาษาอังกฤษ 

      นักวิชาการ ได้กล่าวถึงการประเมิน และวัดความสามารถทางการเขียนไว้ดังนี้ 
 Jeremy Harmer (2004: 109-112) ก าหนดเกณฑ์ส าคัญที่ใช้ในการประเมินผลการ

เขียน ประกอบด้วยความถูกต้องด้านการใช้ภาษา ได้แก่ ค าศัพท์ โครงสร้าง ความเหมาะสมด้านการ
ใช้ภาษาได้แก่ ศัพท์ส านวน หน้าที่ภาษาตามวัตถุประสงค์และประเภทของการเขียน มีความชัดเจน 
กระชับได้ใจความ ความมีจุดเน้นของความคิดและการน าเสนอที่ชัดเจน การใช้เทคนิคการน าเสนอ
ข้อมูลทั้งที่เป็นนามธรรมและที่เป็นรูปธรรม ที่เหมาะสม เช่น การเล่า การบรรยาย การยกตัวอย่าง 
การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง การจัดประเภท การให้ค านิยาม การวิเคราะห์ การจูงใจ 
การแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด
และความสมดุลของการน าเสนอ การน าเข้าสู่เรื่องได้อย่างน่าสนใจการด าเนินเรื่องอย่างสัมพันธ์กันมี
การสนับสนุนความคิด การน าเสนอหลักฐานด้วยรายละเอียดที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่องและเป็นไป
ตามล าดับ การสรุป หรือขมวดท้ายเรื่องให้เห็นประเด็น หรือการตีความพาดพิงให้ประเด็นที่สรุปมี
ความหมาย และมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดหรือแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญ 

      มนวิภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (2545: 57) ได้กล่าวถึงการวัดและประเมินผลการเขียน   
ไว้ดังนี้ 

 เกณฑ์การประเมินผลการเขียนมี 2 วิธี 
 1. การประเมินแบบรวม เป็นเกณฑ์การประเมินที่ไม่มีเกณฑ์แยกองค์ประกอบที่ชัดเจน 

ผู้ประเมินสามารถตรวจงานเขียนได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ความรู้สึกของผู้ตรวจเป็นเครื่องตัดสินโดยอาจ
ใช้ผู้ตรวจหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น ในกรณีที่ผู้ตรวจมากกว่าหนึ่งคน จะน าคะแนนมารวมกันแล้วหาร
เฉลี่ยเป็นคะแนนที่ได้ 

 2. การประเมินแบบวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์เป็นการประเมินแบบมีเกณฑ์ โดยการ
แยกคะแนนเป็นส่วน ๆ จากองค์ประกอบของการเขียน การก าหนดเกณฑ์แต่ละส่วนอาจเท่ากัน
หรือไม่เท่ากันก็ได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระดับความสามารถของผู้เรียน 

      ประภัสสร ท าแก้ว (2551: 47) คือ ได้กล่าวถึงการวัดผลประเมินผลการเขียนไว้ว่า    
การวัดความสามารถด้านการเขียนนั้น จะวัดในด้านต่อไปนี้ ด้านภาษา ได้แก่ กลไกการเขียน  
ไวยากรณ์ และค าศัพท์ ส่วนด้านความคิดได้แก่การน าเสนอเนื้อหาและลีลาการเขียน ซึ่งรวมถึงส านวน
โวหารและอารมณ์ของผู้เขียนด้วย 

      Valettle (1977: 220-226) เสนอเกณฑ์การตรวจงานเขียนแบบมีการแนะแนวทาง   
จาก คะแนนเต็ม 5 คือ ให้ 2 คะแนน หากเขียนข้อความได้เหมาะสมกับรูปภาพหรือเนื้อหาที่ก าหนด 
ในกรณีที่ใช้ไวยากรณ์และค าศัพท์ได้ถูกต้อง แม้จะสะกดผิดบ้าง ได้บวก 3 คะแนน หรือได้บวก        
2 คะแนน ถ้าอ่านเข้าใจได้ แต่ใช้ไวยากรณ์และค าศัพท์ผิดบ้าง หรือได้บวก 1 คะแนน ถ้าเจ้าภาษายัง
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อ่านเข้าใจได้ยาก ในกรณีที่เป็นแบบทดสอบแบบมีตัวแนะให้เขียน ที่เติมข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ 
อาจให้ 1 คะแนนส าหรับแต่ละช่องที่เติมได้ถูกต้อง 

      จากการวัดและประเมินผลการเขียน สรุปว่า การวัดความสามารถในการเขียน จะวัดใน
ภาษา การเขียนค า การเขียนประโยค การจัดล าดับค าให้เป็นประโยคที่ ถูกต้องเขียนข้อความได้
เหมาะสมกับรูปภาพหรือเนื้อหาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลทักษะการเขียนโดยการเน้นในเรื่องของความถูกต้องในการเขียน การใช้
ไวยากรณ์ท่ีถูกต้อง การเขียนประโยคให้สอดคล้องกับภาพ  

งานวิจัยเกี่ยวข้องความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ   

               จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับความสามารถทางด้านการเขียนทั้งในและ
ต่างประเทศ พบว่า มีผู้วิจัยที่เกี่ยวข้องให้รายละเอียดดังนี้ งานวิจัยภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถในการเขียน 

      ปิยะดา ช้างพ่ึง (2552: บทคัดย่อ) ท าการวิจัยการพัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษแบบเน้น
ประเภทของงานเขียนส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า จากการใช้บทเรียนแบบเน้นประเภทของงานเขียนนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 25 คนเป็นเวลา 12 สัปดาห์ คะแนนสอบของนักศึกษาที่ได้หลังเรียนจบ
บทเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และมีทัศนคติทางบวกต่อรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ
ส าหรับวิศวกร 

      กนิษฐา  โพธิ์นางรอง (2558: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบอรรถฐานเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือแสดงตัวอย่างของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 6 คาบ         
วัดความสามารถทางการเขียนของผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัย
พบว่านักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไปจ านวน 6 คน     
คิดเป็นร้อยละ 100 และนักเรียนมีความพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอรรถฐานอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

      จากผลงานการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเรื่องความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
ซึ่งผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
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งานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ  

     (Correia, 1997: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการประเมินผลนวัตกรรมทางการสอนเพ่ือพัฒนา
ทักษะเขียน และเพ่ือส่งเสริมการประเมินผลงานเขียนให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
เกรด 11 จ านวน 33 คน การศึกษานั้น เป็นการประเมินนวัตกรรมทางการสอน 3 แนวทาง แนวการ
สอนแรกมุ่งเน้นเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนงานเขียน ซึ่งก าหนดให้มี 6 ระดับ แต่ละระดับจะใช้
จุดประสงค์ทางการเขียนเป็นเกณฑ์บ่งชี้งานเขียนในด้านเนื้อหา โครงสร้างทางภาษา กลไกภาษา และ
รูปทรงทางภาษา จุดมุ่งหมายของการใช้เกณฑ์การตรวจให้คะแนนงานเขียนในแนวการสอนแรกที่มุ่ง
เกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนงานเขียนก็เพ่ือก าหนดเกณฑ์ให้ชัดเจนขึ้น เพ่ือนักเรียนสามารถนาเกณฑ์
ไปใช้ได้สะดวกขึ้น และเพ่ือช่วยประเมินงานเขียนให้แม่นยา และให้ผลคะแนนที่แน่นอนขึ้น แนวการ
สอนลาดับที่ 2 เพ่ือช่วยนักเรียนหาวิธีการ แนวทาง และความสัมพันธ์ต่างๆในงานเขียน และช่วยให้
นักเรียนได้สรุปงานเขียนได้ง่ายขึ้น แนวการสอนที่ 3 เป็นการหาวิธีในการจ าแนกงานเขียนที่มี
ความหมาย ตามตัวอักษรกับงานเขียนที่มีความหมายแฝง ลักษณะของงานวิจัยคือทดสอบก่อนสอน 
สอน ทดสอบหลังสอน และการใช้แบบสอบถามนักเรียนและการบันทึกการสังเกตการสอน สรุปได้ว่า
นวัตกรรมทางการสอนทั้ง 3 แนวการสอน ช่วยพัฒนาการเขียนของนักเรียนให้ดีขึ้น  

      Edwards (1997: บทคัดย่อ) ได้ศึกษากลวิธีการสอน และหลักสูตรใหม่เพ่ือการสอนการ
เขียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด 1 และ 2 จ านวน 175 คน ผู้วิจัยได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในงานเขียนของนักเรียน โดยเน้นการสอนและกิจกรรมที่ใช้ในการสอนการเขียน ผลจากการ
วิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) สื่อที่ใช้สอนการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ช่วยสร้างความหลากหลายให้กับงานเขียน
ของนักเรียน การใช้สื่อที่น่าสนใจและสร้างสรรค์จะเป็นรากฐานให้กับการพัฒนางานเขียนของนักเรียน 
2) ครูเป็นปัจจัยส าคัญที่จะต้องสร้างงานเขียนให้มีความหลากหลาย  และบ่อยครั้งเพ่ือนักเรียนจะ
สามารถเขียนงานในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ตลอดวัน 3) ครูต้องเป็นผู้จุดประกายให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของงานเขียน รวมทั้งใช้แนวการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดเพ่ือสร้างงาน
เขียนให้สื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ 4) กระบวนการสอนการเขียนมีลักษณะยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่ง
เป็นการปรับกระบวนการสอนการเขียนให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน  ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้งานเขียนของ
นักเรียนมีความหลากหลายเพ่ิมขึ้น รวมถึงการใช้วิธีการเขียนแบบร่างฉบับแรก แก้ไข ทบทวน ตัด
ทอนปรับปรุง และนาออกไปเผยแพร่ 5) การนาการเขียนไปบูรณาการใช้กับวิชาอ่ืน ๆ เช่น 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา 6) การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
สามารถช่วยในการส่งเสริมการเขียนของนักเรียน    
        Gooden-Jones (1996: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพัฒนาการทางการเขียน โดยการ
ใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือกันกับนักศึกษาระดับวิทยาลัย ซึ่งเป็นวิธีการเรียนเกี่ยวกับ 1) พัฒนาการ
ของโครงสร้างของงานเขียน 2) ปฏิสัมพันธ์ทางการอ่านเขียนและการเขียนแบบเน้นกระบวนการ          
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3) กระบวนการทางการคิดและการเขียน และ 4) การอ่านและการเขียนที่มาจากงานเขียนแบบ
พรรณนา และแบบอธิบาย การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
และบทความที่นักเรียนเขียน เพ่ือสังเกตพัฒนาการทางการเขียนของนักเรียนว่าวิธีการสอนแบบ
ร่วมมือกันช่วยนักเรียนได้อย่างไร ผลการวิจัยพบว่ากลวิธีการเรียนแบบร่วมมือกันเป็นกลวิธีที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาความสามารถทางการเขียนให้กับนักเรียนได้ เพราะเมื่อนักเรียนได้
แลกเปลี่ยนความคิดกันนักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาบทเรียนใหม่ ๆ ค าศัพท์ใหม่ โครงสร้างทางภาษา
เขียนใหม่ และได้ลองคิดใหม่ ๆ ในการนาเสนองานเขียนของตัวเองและรวมทั้งนักเรียนยังสามารถ
พัฒนาทักษะเขียน และสามารถเป็นนักเขียนที่ดีขึ้นได้  

      Meyer (1996: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของการให้เพ่ือนช่วยสอนที่มี
ต่อภาระงานเขียน โดยศึกษาปัจจัย 3 ปัจจัยคือ การก าหนดการเขียนให้กว้างขึ้น ปฏิสัมพันธ์ของของ
ผู้เข้าร่วมวิจัย และผลงานเขียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด 1 จานวน 2 กลุ่ม ใช้เวลาในการศึกษา 
1 ปีการศึกษา ในงานวิจัยสามารถจ าแนกความแตกต่างทางด้านการจัดสภาพการเรียน โดยดูจาก
นักเรียนผู้เข้าร่วมในงานวิจัย โดยสังเกตการให้ความช่วยเหลือกันระหว่างตัวนักเรียน และผลที่ได้จาก
การร่วมมือช่วยเหลือกัน ส่วนความแตกต่างทางด้านผลงานเขียนสามารถนามาเปรียบเทียบกันเพ่ือ
สังเกตพัฒนาการทางการเขียนได้โดยวัดผลสัมฤทธิ์ที่ดูจากความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ผลการวิจัยพบว่าปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในด้านบริบททางการเขียน  
และช่วยส่งเสริมการมรส่วนร่วมในการเขียนของนักเรียนเช่น ก่อให้เกิดการแบ่งปันทางความคิด และ
ทางด้านทักษะเขียน ส่วนผลงานเขียนสามารถสังเกตได้จากผลงานเขียนของนักเรียน ซึ่งเมื่อนามา
เปรียบเทียบกันตลอดปีการศึกษา พบว่านักเรียนมีพัฒนาการทางการเขียนเพ่ิมขึ้น ก่อให้เกิดงานเขียน
ที่มีความต่อเนื่อง และการจัดสภาพการเรียนแบบให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันจะช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนมีความร่วมมือกันในการท างาน 

       Rass (2001: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจัยเพ่ือทดลองการบูรณาการทักษะการอ่านและ
ทักษะการเขียนกับนักเรียนชาวอาหรับชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ในรัฐ
อิสราเอลเพ่ือให้นักเรียนได้อ่านวรรณกรรมที่ร่วมสมัยที่หลากหลายของอเมริกันและชาติอ่ืน ๆ ที่เป็น
ภาษาอังกฤษจริงโดยเริ่มจากภาษาที่ง่าย จากนั้นให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดและเขียนบันทึกจากการ
อ่านแล้วน าผลงานเขียนเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงาน พบว่านักเรียนมีเจคติที่ดีต่อการพัฒนางานเขียน
เนื่องจากสามารถเห็นพัฒนาการของตนเองและมีการพัฒนาทักษะการอ่าน -การเขียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการฝึกวิเคราะห์ข้อผิดพลาดให้มากขึ้นและควรสอน
การเขียนเรียงความที่ถูกต้องในช่วงแรกของการเรียน ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีทักษะการอ่านและการ
เขียนที่ดีต่อไป                                                                                                                               
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      Chen (2012: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเพ่ือศึกษาผลการใช้แนวการสอนแบบอรรถฐาน
ในการสอนเขียนสรุปความภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ        
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา จ านวน 41 คน ในไต้หวัน วัดความสามารถทางการเขียนสรุปความ
ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมีเกณฑ์ประเมินผล ได้แก่ เนื้อหา การเรี ยบเรียง 
ค าศัพท์ และการใช้ภาษา ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความสามารถในการสรุปความเพ่ิมขึ้น โดยมี
พัฒนาการด้านเนื้อหาและการเรียบเรียงมากกว่าด้านค าศัพท์และการใช้ภาษา 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศจะเห็นว่าปัญหาส าคัญก็คือการเขียน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องพยายามหากระบวนการในการสอนและสื่อที่จะช่วย
สอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาได้ง่ายขึ้น รวมกับกระบวนการในการสอนต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้
นักเรียนมีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษได้ดีมากขึ้นและสื่อ
ที่พูดถึงนั้นก็คือแบบฝึกทักษะ ซึ่งผู้เรียนได้มีการฝึกฝน 
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
      การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้น   

ประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) แบบแผนการวิจัยแบบ
แผนการวิจัยกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลัง (The one group pretest-posttest design) ซึ่งมี
รายละเอียดและข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย  

      1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

      2) ตัวแปรที่ศึกษา  

      3) เนื้อหา  

      4) ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  

      5) แบบแผนการวิจัย        

                6) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

        6.1) แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  

     6.2) แผนจัดการเรียนการสอน 

     6.3) แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษ  

     6.4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  

      7) ขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ  

      8) การทดลองใช้แบบฝึกทักษะ  

      9) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

      10) การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิธีและข้ันตอนการวิจัย 

               ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประดู่แก้ว สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 มีทั้งหมด 10 โรงเรียน และแต่ละ
โรงเรียนมี 1 ห้องเรียน จ านวน 210 คน 
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                กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนบ้านน้ าโจน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 จ านวน 23 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีจับฉลาก 

ตัวแปรที่ศึกษา 

        ตัวแปรที่ศึกษาส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ  
  1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
  2. ตัวแปรตัวตาม (Dependent Variable) ได้แก่ 
              2.1. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5         
              2.2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

      เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ าโจน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 และในการศึกษาวิจัยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 5 บท ดังนี้ 

  บทที่ 1 Autobiography  
  บทที่ 2 My Family  
  บทที่ 3 Likes and Dislikes 
       บทที่ 4 People and Things  
       บทที่ 5 Places in my hometown 

ระยะเวลา 

        ในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ในภาคเรียนที่ 2      
ปีการศึกษา 2561 เป็นเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่  
18 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 มีนาคม 2562 ทั้งนี้รวมเวลาที่ใช้ในการท าแบบทดสอบ ก่อนเรียน หลังเรียน 
และแบบสอบถามความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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แบบแผนการวิจัย 

        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) โดยมีแบบแผนการ
วิจัย pre-experimental design แบบ one group pretest-posttest design (มาเรียม นิลพันธุ์, 
2555: 144) โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   
โรงเรียนบ้านน้ าโจน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 จ านวน        
23 คน มีรูปแบบการทดลอง ดังนี้ 
 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 

 
                ก าหนดให้    T1  แทน การสอบก่อนใช้แบบฝึกทักษะการเขียน 

                                                    X แทน การใช้แบบฝึกทักษะการเขียน 
                                  T2 แทน การสอบหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

               การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
          1. แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 5 บทเรียน ดังนี้  บทที่ 1 
Autobiography บทที่ 2 My Family บทที่ 3 Likes and Dislikes บทที่ 4 People and Things 
และบทที่ 5 Places in my hometown โดยใช้เวลาการสอนบทเรียนละ 3 ชั่วโมง     
          2. แผนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 15 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 60 นาที     
          3. แบบทดสอบความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลองเป็น
แบบทดสอบชุดเดียวกัน รวมทั้งหมด 30 ข้อ      
          4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
หลังเรียน จ านวน 14 ข้อ และค าถามปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ 

ขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

               ขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือมีดังนี้  
               1. แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
             1.1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
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เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเขียนหนังสือหนังสือ ต ารา และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนเขียน 
แนวทางการสร้างกิจกรรมการฝึกทักษะ แนวทางการสร้างกิจกรรม การเขียน เอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษและหลักสูตรสถานศึกษา 
              1.2. วิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ เนื้อหาทักษะการเขียน ที่จะน ามาสร้าง
แบบฝึกทักษะ 
              1.3. น าตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ที่วิเคราะห์ได้ มาก าหนดโครงสร้างแบบฝึกทักษะ
การเขียน จ านวน 5 บท เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของโครงสร้างแบบฝึกทักษะ โดยการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของโครงสร้างแบบฝึกทักษะ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-
1.00 แล้วน าโครงสร้างแบบฝึกทักษะมาปรับปรุงแก้ไขในด้านเนื้อหา และการใช้ภาษาให้เหมาะสม
และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 โครงสร้างแบบฝึกทักษะการก าหนดเนื้อหาในแต่ละแผนจัดการเรียนการสอน 

แบบฝึกที่  บทที่ ตัวชี้วัด จุดประสงค์ เวลา 
1 Autobiography

  
ต 1.2 ป 5/1 
ต 1.2 ป 5/3 
ต 1.2 ป 5/4 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเขียน
ค าศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้นักเรียนเขียนบอกข้อมูล
ส่วนตัวได้อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนสามารถเขียนตอบค าถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวได้อย่างถูกต้อง 

3 
ชั่วโมง 

2 My Family ต 1.2 ป 5/1 
ต 1.2 ป 5/3 
ต 1.2 ป 5/4 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเขียน
ค าศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้นักเรียนเขียนบอกบรรยาย
ครอบครัวได้อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนสามารถเขียนตอบค าถาม
เกี่ยวกับครอบครัวได้อย่างถูกต้อง 

3 
ชั่วโมง 

3 Likes and  
Dislikes 

ต 1.2 ป 5/1 
ต 1.2 ป 5/3 
ต 1.2 ป 5/4 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเขียน
ค าศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้นักเรียนเขียนบอกบรรยาย
สิ่งที่ชอบและไม่ชอบได้อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนสามารถเขียนตอบค าถาม
เกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบได้อย่าง
ถูกต้อง Posttest ทบทวนเนื้อหาที่
เรียนมาแบบย่อ ๆ ท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

3 
ชั่วโมง 

4 People and 
Things 

ต 1.2 ป 5/1 
ต 1.2 ป 5/3 
ต 1.2 ป 5/4 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเขียน
ค าศัพท์ได้ถูกต้อง 
2. เพ่ือให้นักเรียนเขียนบอกบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของได้ถูกต้อง 
3. นักเรียนสามารถเขียนตอบค าถาม
เกี่ยวกับลักษณะบุคคลและสิ่งของได้
ถูกต้อง 

3 
ชั่วโมง 
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ตารางที่ 3 โครงสร้างแบบฝึกทักษะการก าหนดเนื้อหาในแต่ละแผนจัดการเรียนการสอน (ต่อ) 

แบบฝึกที่  บทที่ ตัวชี้วัด จุดประสงค์ เวลา 
5 
 

Places  in  my  
hometown 

ต 1.2 ป 5/1 
ต 1.2 ป 5/3 
ต 1.2 ป 5/4 

1 เพ่ือให้นักเรียนสามารถเขียน
ค าศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 
2 เพ่ือให้นักเรียนเขียนบอกสถานที่
ได้อย่างถูกต้อง 
3 นักเรียนสามารถเขียนตอบค าถาม
เกี่ยวกับสถานที่ได้อย่างถูกต้อง 
 

3 
ชั่วโมง 

 
                    1.4. สร้างแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ตามตารางโครงสร้างแบบฝึกทักษะ จ านวน 5 บท ดังนี้ บทที่ 1 Autobiography บทที่ 2 My  
Family บทที่ 3 Likes and Dislikes บทที่ 4 People and Things และบทที่ 5 Places in my  
hometown 
           1.5. น าแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง โดยอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ได้ให้ค าแนะน าปรับปรุง
แก้ไขดังนี ้
      1.5.1 ในแบบฝึกทักษะปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่และชัดเจนขึ้นจากขนาด   
14 point เป็น 16 point 
         1.5.2 ในแบบฝึกทักษะควรใส่สีสันให้สะดุดตาเหมาะสมกับวัยและความสนใจ
ของนักเรียน 
           1.6. น าแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่ปรับปรุงแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่านตรวจสอบหาความเหมาะสมระดับความยากง่ายของภาษาและน ามาปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านได้ให้
ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขดังนี ้
         1.6.1 ปรับค าภาษาให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนไม่ยากจนเกินไปที่ผู้เรียนจะ
เข้าใจ 
         1.6.2 ควรใช้ภาพประกอบในแบบฝึกทักษะให้มากเพ่ือดึงดูดความสนใจของ
นักเรียน น าแบบฝึกทักษะที่ได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญไป
ปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปหาค่าประสิทธิภาพ 
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              1.7. น าแบบฝึกทักษะไปหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ส าหรับในการวิจัยในครั้งนี้      
แบบฝึกทักษะใช้เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่เน้นในเนื้อหา
ทางด้านทักษะการเขียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 โดย
น าไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 คน ที่โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 มีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 
   ขั้นทดลองรายบุคคล ( Individual Tryout) ผู้วิจัยน าแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 
11-31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนที่มีระดับความรู้แตกต่างกัน คือ      
เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 1 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 3 คน ซึ่งให้นักเรียนที่เลือกมาปฏิบัติดังนี้ 
        1. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษก่อนเรียน 
(Pretest) 
        2. นักเรียนท าแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษทั้ง 5 บท โดยครูผู้สอนใช้แบบฝึก
ทักษะร่วมกับแผนจัดการเรียนการสอน 
        3. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียน 
(Posttest) ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกับที่ใช้ในขั้นทดสอบก่อนเรียนสถิติการวิเคราะห์ข้อมูล    
(ชัยยงค์ พรหมวงศ,์ 2556: 7) 
 
สูตรที่ 1 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)                                             

                                         E1        =         ∑       ×   100 

                                                                 A 
                              E1       แทน    ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
              Xi          แทน    คะแนนการท าแบบฝึกทักษะของแต่ละบทเรียน 
                              A          แทน     คะแนนเต็มของแบบฝึกทักษะของแต่ละบทเรียน 
              N          แทน    จ านวนนักเรียน        
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สูตรที่ 2 ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2)                                                
                                                                                                    

                                         E2       =    ∑   i  × 100      
                                                           B 
 
                              E2         แทน    ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
                              Yi        แทน    คะแนนของการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนคนที่ i 
                              B        แทน    คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียน 
                              N        แทน    จ านวนผู้เรียน  
                 

  เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือร้อยละ 2.5 ขึ้นไปถือว่าแบบ
ฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ ดีมาก 
        เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แต่ไม่เกินร้อยละ 
2.5  ขึ้นไปถือว่าแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ ดี 
        เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะต่ ากว่าเกณฑ์ 
        น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษทั้ง 5 บท และคะแนน
จากแบบทดสอบวัดทักษะทางการเขียนภาษาอังกฤษ (Posttest) มาค านวณหาค่าประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทักษะ โดยใช้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 ได้ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ  
83.49/84.44 จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาและระดับความยากง่ายของภาษาเพ่ือให้นักเรียนมี
ความเขา้ใจ 
  เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้มีประชากรในการทดลองแบบกลุ่มเล็กไม่พอ ผู้วิจัยจึง
จ าเป็นต้องไปทดลอง (Filed Tryout) ซึ่งการทดลองแบบกลุ่มใหญ่มีนักเรียนจ านวนทั้งหมด 27 คน 
        น าไปหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มใหญ่ (Filed Tryout) ทดลองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7-28 มกราคม พ.ศ 2562 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 27 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีระดับความรู้แตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน ซึ่งยัง
ไม่ได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เมื่อทดลองใช้แล้วน ามาค านวณหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ือรวบรวมและน าไปใช้จริง สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล (ชัยยงค์ พรหม
วงศ,์ 2556: 7) 
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ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
        และหลักสูตรสถานศึกษา ตัวชี้วัด ค าอธิบายรายวิชา 
 

   น าแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง 

น าแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหา หาค่าความสอดคล้อง (IOC) 

หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะแบบภาคสนาม น ามาปรับปรุงแก้ไขรวบรวมเป็นชุดแบบฝึกทักษะ 

      หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะแบบรายบุคคล น ามาปรับปรุงแก้ไข 

   แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ 

        น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษทั้ง 5 บท และคะแนน
จากแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ (Posttest) มาค านวณหาค่า
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ โดยใช้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 ได้ค่าประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกทักษะ 84.39/85.80 จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาและระดับความยากง่ายของ
ภาษาเพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งข้ึน และน าผลที่ได้จากการหาประสิทธิภาพมาปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือตรวจความเหมาะสมของเนื้อหาและระดับความยากง่ายของภาษาให้มีความถูกต้อง ก่อนน าไป
ทดลองใช้จริง 
 
 
 
    
                                           ก าหนดจุดประสงค์ (มาตรฐานการเรียนรู้) 
                   
                                      สร้างแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  
 
 
                      
                        
   
                             
  
 
                                                 
 
                           
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
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                2. แผนจัดการเรียนการสอน 

              2.1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และคู่มือการ
จัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านน้ า
โจน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 เป็นโรงเรียนที่ผู้วิจัยทดลอง 
           2.2 ศึกษาเอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถด้าน
การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือมาเป็นแบบการเขียนในแผนการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความ 
ยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เหมาะสมกับเวลา และใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
           2.3. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข ให้ตรงกับการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ
แล้วจัดท าแผนจัดการเรียนการสอนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและศึกษาวิธีการสร้าง
แผนการจัดการเรียนการสอน จากงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากนั้นน ามาสร้างแผนจัดการเรียน
การสอนจ านวน 5 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 15 ชั่วโมง  
            2.4 เขียนแผนจัดการเรียนการสอนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการ
สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งแผนจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ เนื้อหา มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผล จ านวน 15 แผนการเรียนรู้ ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม      
15 ชั่วโมง 
  แผนจัดการเรียนการสอนที่ 1-3     :   Autobiography 
       แผนจัดการเรียนการสอนที ่ 4-6     :   My  Family 
       แผนจัดการเรียนการสอนที ่ 7-9     :   Likes and Dislikes   
       แผนจัดการเรียนการสอนที ่ 10-12  :   People and Things  
       แผนจัดการเรียนการสอนที่  13-15  :   The Place in My Hometown 
           2.5 น าแผนการจัดการเรียนการสอนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้รับ
ค าแนะน าควรให้มีความชัดเจนในแต่ละขั้นตอนในการสอนและน าไปปรับปรุง  
            2.6 แผนการจัดการเรียนการสอนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
พิจาณาความถูกต้อง ความเหมาะสมและ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้แบบ
ประเมิน IOC ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 ได้รับค าแนะน า ดังนี้  
    - ควรใช้เวลาไม่มากนัก 
    - ปรับค าให้เหมาะสมกับผู้เรียนไม่ยากจนเกินไป 
           2.7 ปรับปรุงแผนจัดการเรียนการสอนตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
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ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรสถานศึกษา ตัวชี้วัด ค าอธิบายรายวิชา 

การสร้างแผนจัดการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษ 

       น าแผนจัดการเรียนการสอนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

 

 

 

            ไดแ้บบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษปรับปรุงแก้ไข 

น าแผนจัดการเรียนการสอนเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หาค่า IOC 

                   2.8 น าแผนจัดการเรียนการสอนไปใช้ประกอบการหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ก าลังศึกษาอยู่ ภาคเรียนที่  2            
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต 4    
                   2.9 น าแผนการจัดการเรียนการสอนที่ปรับปรุงและแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้
จริงโดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ก าลังศึกษาอยู่ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนบ้านน้ าโจน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 จ านวน 23 คน 
ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

 
ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ทฤษฎี หลักการและแนวคิด ในวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

  เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือท าแผนจัดการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษโดยการใช้แบบฝึกทักษะ 

 
 
                                                             
 
 
                      
                        
                                                     
                              
 
                                                                                           

     น าแผนจัดการเรียนการสอนแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษไปใช้กับนักเรียน 
    ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนบ้านน้ าโจน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 
แผนภูมิที่ 2 ขัน้ตอนการสร้างแผนจัดการเรียนการสอน 
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                    3. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการ
ทดลอง 

      แบบทดสอบนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประเมินการเขียนภาษาอังกฤษ จะให้นักเรียนแบบทดสอบ
ทั้งก่อนและหลังเรียน ซึ่งครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการ
เขียนภาษาอังกฤษมีดังต่อไปนี้ 
          3.1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551        
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและหลักสูตรสถานศึกษาขอบข่ายของเนื้อหาสาระ
ภาษาอังกฤษประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนบ้านน้ าโจน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 
            3.2. วิเคราะห์เนื้อหาและตัวชี้วัดของแบบทดสอบก่อนและหลัง  

ตารางท่ี 4 วิเคราะห์เนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียน 
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ข้อที่ 
จ านวน

ข้อ 
ตัวชี้วัด ค าอธิบายรายวิชา 

1-9 9 ต 1.2  
ป 5/4      

เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนและครอบครัว 

10-16 7 ต 1.2   
ป 5/3    

พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเองและขอความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่าย ๆ   

17-18 2 ต 1.2  
ป 5/4      

เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนและครอบครัว 

19-30 12 ต 1.2 
ป 5/1   

พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล   

รวมตัวชี้วัด 3  

 
                   3.3. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน ซึ่งเป็น
การวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งหมด 40 ข้อ จากนั้นเลือกข้อสอบที่ผ่านการเห็นชอบ 
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเลือกข้อสอบที่มีประสิทธิภาพ จ านวน 30 ข้อ โดยเลือกจากตัวชี้วัดและค่าความยาก
ง่ายกับค่าอ านาจการจ าแนก 
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       3.3.1 น าแบบทดสอบการวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบและให้ข้อแนะน าแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ในด้านเนื้อหาและภาษาท่ีใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
        3.3.2 น าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษมาแก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เมื่อแก้ไขปรับปรุง ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ข้อแนะน า
ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ตรวจสอบความถูกต้อง และเที่ ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) และภาษา น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index Of Item 
Objective Congruence : IOC) โดยเลือกข้อค าถาม ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
แสดงว่าข้อค าถามในแบบทดสอบมีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับจุดประสงค์กับลักษณะ
พฤติกรรมโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ดังนี้ ค่าดัชนี IOC (Index Of Item Objective 
Congruence : IOC) ได้ค่าท่ีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว มีค่าเท่ากับ 0.67-1.00 แสดงว่า ข้อค าถามใน
แบบทดสอบมีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือพฤติกรรม ซึ่งในการทดลองครั้งนี้
ผู้วิจัยไดป้รับปรุง ข้อสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 
           - การใช้ภาษาให้เหมาะสม  
        - การเว้นวรรค การใส่ตัวอักษรพิมพ์ตัวเล็กและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้องเหมาะสม 
        3.3.3 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5         
ของโรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 
จ านวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งก าลังเรียนอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 น าแบบทดสอบที่นักเรียนท ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือหาค่าดัชนีความยาก
ง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ การแปลความหมายค่า
ความยากง่ายของข้อสอบ มีเกณฑ์ดังนี้ (เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์, 2552: 154) 
  ค่า P   .81-1.00 หมายความว่า ง่ายมาก   ควรตัดทิ้ง  
                        .61 - .80 หมายความว่า ง่าย   พอใช้ได้  
                        .51 - .60 หมายความว่า ค่อนข้างง่าย  ดี  
                               .50 หมายความว่า ยากง่ายพอเหมาะ ดีมาก  
                         .40 - .49 หมายความว่า ค่อนข้างยาก  ดี  
                        .20 - .39    หมายความว่า ยาก   พอใช้ได้  
                        .00 - .19    หมายความว่า ยากมาก   ควรตัดทิ้ง 
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การแปลความหมายค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ มีเกณฑ์ดังนี้ (เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์, 2552: 154) 
               ค่า r    .40 ขึ้นไป     หมายความว่า   จ าแนกได้ดีมาก  
                        .30 - .39      หมายความว่า   จ าแนกพอใช้  แต่ควรปรับปรุง 
                        .20 - .29   หมายความว่า  จ าแนกได้น้อย  ควรปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง  
                        ต่ ากว่า .19    หมายความว่า จ าแนกไม่ด ี ไม่ควรใช้ 
                        ค่าอ านาจจ าแนกควรมีค่าตั้งแต่ + .20 ขึ้นไป 
          พบว่าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ ได้ค่า p ระหว่าง 0.67-
0.93 และ ได้ค่า r ระหว่าง 0.14-0.57 
            3.4. น าผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อสอบทั้งฉบับ โดยหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) จากสูตร KR-20 ของ Kuder - Richardson ดังนี้ 
               เนื่องจากแบบทดสอบเป็นแบบวัดที่มีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน  
ตอบผิดได้ 0 คะแนน โดยใช้เกณฑ์ค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.80-1.00 ผลการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 แสดงว่าข้อสอบมีค่าความเชื่อมั่นสูงสามารถน าไปใช้ได้ 
           3.5. น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านน้ าโจน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 จ านวน 23 คน ขั้นตอนการสร้าง
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษมีรายละเอียดดังนี้ 
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ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตัวชี้วัด ค าอธิบายรายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 

สร้างแบบทดสอบมา 40 ข้อ โดยเลือกให้เหลือ 30 ข้อ 

น าแบบทดสอบเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง
และให้เสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกับนักเรียนก่อนและหลังเรียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านน้ าโจน ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนตัวอย่าง 

น าแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไข 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบและหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน  

 
 
 
 

วิเคราะห์เนื้อหาและตัวชี้วัดของแบบทดสอบก่อนและหลัง 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 
 
แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ 

                      4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ 

         วัตถุประสงค์ของการท าแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับนี้ใช้เพ่ือสอบถามวัดความพึง
พอใจของนักเรียนว่ามีความพึงพอใจในแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด        
โดยนักเรียนจะท าแบบสอบถามความพึงพอใจเมื่อนักเรียนได้เรียนครบ 15 ชั่วโมง โดยแบ่งสอบถาม
เป็น 2 ส่วนคือ 
        ส่วนที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 มีจ านวน 14 ข้อ ซึ่งถาม 3 ด้าน 
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ประกอบด้วยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ
จากการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 3 ระดับ แบบ
มาตรา ส่วนประเมินค่า (rating scale) 3 ระดับ ของ Likert 

ตารางท่ี 5 เกณฑ์ก าหนดค่าระดับความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

พึงพอใจมาก 3 

 พึงพอใจปานกลาง 2 
พึงพอใจน้อย 1 

           ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมาย
โดยพัฒนาจากแนวคิดของ (Best, 2006: 310-332) ดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 เกณฑ์การแปลความหมายของค่าความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษ 

ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

พึงพอใจมาก 2.50-3.00 
พึงพอใจปานกลาง 1.50-2.49 

พึงพอใจน้อย 1.00-1.49 

  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบค าถามปลายเปิด (Open Ended Form) ให้นักเรียน
แสดงความ พึงพอใจกับแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ข้อ ให้นักเรียนเขียนแสดง
ความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกทักษะข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจถาม
นักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ การสร้างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ มีข้ันตอนดังนี้ 
   1. ศึกษาแนวคิด หลักการ รูปแบบ ทฤษฏีจากต าราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ น าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษามา ก าหนดโครงสร้างของเครื่องมือโดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
        2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ      
โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า มี 3 ระดับ จ านวน       
14 ข้อ ซึ่งถาม 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้  
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  3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างเสร็จแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ
และให้ข้อเสนอแนะ และน ามาปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 3.1) แก้ไขค าในแบบสอบถามความพึงพอใจให้
ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 3.2) ตัดข้อค าถามบางข้อที่ไม่จ าเป็นออกและ       
3.3) เพ่ิมข้อค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
        4. น าแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สอนภาษาอังกฤษ 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการสอนและวิธีการสอน 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข   
เพ่ือน าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective Congruence : IOC) เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก้ไข โดยใช้เกณฑ์การก าหนดความพึงพอใจไว้ดังนี้  
        น าค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้มาเทียบเกณฑ์ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ โดยก าหนดเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ค านวณได้มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
แสดงว่า ส่วนประกอบของข้อค าถามในแบบสอบถามความพึงพอใจมีความสอดคล้อง ถ้าค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ส่วนประกอบของข้อค าถามใน
แบบสอบถามความพึงพอใจไม่มีความสอดคล้อง ถ้าซึ่งผลการให้ผู้ เชี่ยวชาญทั้ง ซึ่งผลการให้
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอถามความพึงพอใจ มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.67-1.00 
        5. น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 
5.1) แก้ไขค าให้ถูกต้อง ชัดเจนยิ่งขึ้น และ 5.2) ปรับภาษาที่ใช้ในข้อค าถามให้กระชับ เข้าใจง่าย
เหมาะสมกับวัยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 5.3) การตั้งค าถามให้ตรงประเด็นในการ
สอบถาม ปรับปรุงการซ้ าซ้อนของประเด็นการสอบถาม ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะแล้วให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือความสมบูรณ์ของเครื่องมือในการวิจัย 
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น าเสนอแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหา หาค่าความสอดคล้อง (IOC) 

ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ สรุปได้ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 4 
 
 
 
 

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

      น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ตรวจสอบความถูกต้อง 

                    
 
                     
                        
แผนภูมิที ่4 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียน                                                                                                                               

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

           1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ขออนุญาตและขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประดู่แก้วและ
โรงเรียนบ้านน้ าโจน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ ขั้นตอน การประเมินผล และระยะเวลา ด าเนินการทดลองการใช้สอนด้วยแบบฝึก
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  
           2. ด าเนินการทดลองโดยเริ่มจากการทดสอบก่อนเรียนจากนั้นจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการสอนและจัดเตรียมด้านสื่อการเรียนการสอน เช่น บัตรภาพ บัตรค า เพาเวอร์พ้อยท์ ใบงาน
และแบบฝึกทักษะให้พร้อม 
           3. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จ านวน 5 บทเรียน เป็นเวลา   
3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง ทั้งหมดจ านวน 15 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนโดยแต่ละบท
จะเริ่มด้วยขั้นเตรียมความพร้อม (Warm up) เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่บทเรียนซึ่งจะเป็นการดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียนให้พร้อมที่จะเรียนในบทเรียนต่อไปขั้นน าเสนอ (Presentation) สอนเนื้อเรื่อง
บทเรียนที่จะเรียนกันต่อไป ขั้นฝึก (Practice) ให้นักเรียนได้ฝึกใช้ความรู้ที่เรียนมาปฏิบัติในห้องเรียน 
ขั้นน าไปใช้ (Production) ซึ่งนักเรียนจะน าความรู้ไปใช้ว่านักเรียนเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่าง
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ถูกต้องหรือไหม ขั้นสรุป (Wrap up) จะสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนมาทั้งหมดและให้นักเรียนท าภาระ
งานด้วยตนเอง 
           4. ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
แล้วหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           5. ด าเนินการสอนเรียบร้อยทั้ง 5 บทเรียนแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

      ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
ด้วยแบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
               1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ค านวณหาค่าสถิติ

พ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การหาค่าประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 80/80 ใช้สูตร (E1/E2) 
               2. น าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบ ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะ โดยใช้สถิติ
ทดสอบ t-test แบบ Dependent 
       3. การวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบใช้สูตร   
KR-20 ความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ  
               4. การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า       

(rating scale) โดยน าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (  ̅) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปแปล
ความหมายค่าระดับตามแนวคิดของ (Best, 2006: 310-332) ดังนี้ 

ตารางท่ี 7 เกณฑ์การให้คะแนนระดับความพึงพอใจ 

ผลคะแนน ระดับความพึงพอใจ 

2.50 – 3.00                     ระดับมาก 
1.50 – 2.49  ระดับปานกลาง 

1.00 – 1.49                     ระดับน้อย 
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บทที่ 4  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

      การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะ
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
               ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ                
               ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษ 
               ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแบบฝึก
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ                

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

 เพ่ือตอบสมมติฐานข้อที่ 1 เพ่ือสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผู้วิจัยได้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ผลการประสิทธิภาพ E1/E2 ผู้วิจัยได้น าแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ที่ได้ผ่าน
การปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบกลุ่มใหญ่กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าโจน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต 4 จ านวน 23 คน เพ่ือดูความเหมาะสมและยากง่ายของแต่ละแบบฝึกทักษะตาม
เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ก าหนดไว้ ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 คะแนนทดสอบรายบทแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษจ านวน 5 บท                 
            และแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษหลังการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก 
            ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

นัก
เรีย

น 

คะแนนทดสอบรายบท 

ร้อ
ยล

ะ 
 

หล
ังเร

ียน
 

ร้อ
ยล

ะ 

บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 รวม 

65 30 35 40 40 210 100 30 100 
1 55 30 31 33 34 173 82.38 28 93.30 

2 52 22 30 32 30 166 79.05 28 93.30 

3 48 25 32 36 32 173 82.38 28 93.30 
4 52 27 32 28 30 169 80.48 28 93.30 

5 54 22 32 32 35 175 83.33 28 93.30 

6 52 26 32 32 35 177 84.29 28 93.30 
7 50 26 33 27 34 170 80.95 28 93.30 

8 53 19 32 33 38 175 83.33 28 93.30 

9 56 22 32 31 31 172 81.90 28 93.30 
10 60 20 30 29 36 175 83.33 28 93.30 

11 53 25 29 32 30 169 80.48 28 93.30 
12 57 22 27 36 32 174 82.86 28 93.30 

13 52 26 30 33 34 175 83.33 28 93.30 

14 55 26 31 31 35 178 84.76 27 90.00 
15 57 21 29 34 33 174 82.86 19 63.30 

16 59 25 32 30 29 175 83.33 19 63.30 

17 51 28 30 28 32 169 80.48 19 63.30 
18 52 20 33 32 31 168 80.00 19 63.30 

19 54 25 31 36 26 172 81.90 19 63.30 

20 53 25 30 33 32 173 82.38 19 63.30 
21 52 27 33 29 33 174 82.86 18 60.00 

22 50 24 30 31 35 170 80.95 18 60.00 
23 50 23 32 32 33 170 80.95 18 60.00 

รวม 39.66 82.11 55.9 81.00 
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               จากตารางที่ 8 จากคะแนนทดสอบรายบทแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จ านวน 
5 บท ของกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าโจน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 มีค่าเท่ากับ 82.11 และคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียน
ภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ 81.00 

ตารางที่ 9 ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น        
            ประถมศึกษาปีที่ 5 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
คะแนน

เต็ม 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

การท าแบบฝึก
ทักษะระหว่างเรียน 

23 210 82.11 3.07 82.11 

การท าแบบทดสอบ
หลังเรียน 

23 30 24.30 4.63 81.00 

 
 จากตารางที่ 9 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ พบว่า 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ท าแบบฝึกทักษะระหว่างเรียนมีค่าเท่ากับ 82.11 และร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยที่นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนถูกต้องมีค่าเท่ากับ 81.00 แสดงว่าประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมีค่าเท่ากับ 82.11/81.00 เมื่อเทียบตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 
ปรากฏว่าแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษ 

 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยไดด้ าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 23 คน ท าแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียน
ภาษาอังกฤษ ทั้งก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นแบบทดสอบจ านวน 
30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน จากนั้นน าคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบท้ังสองครั้งมาเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ  
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ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการ 
              ใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

ผลการเรียนรู้ 
การใช้แบบฝึกทักษะ 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม  ̅ S.D. t-test Sig. 

ก่อนการใช้แบบฝึกทักษะ 23 30 9.57 4.44 
35.256 .000 

หลังการใช้แบบฝึกทักษะ 23 30 24.30 4.63 

 จากตารางที่ 10 พบว่าความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลการเรียนรู้หลังเรียน ( ̅= 24.30, S.D. = 4.63) สูงกว่าผลการ

เรียนรู้ก่อนเรียน ( ̅= 9.57, S.D. = 4.44) ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 2 

ตอนที ่3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ                

 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ าโจน สังกัด ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยให้
นักเรียนจ านวน 23 คน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
ในด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการ

จัดการเรียนการสอน จ านวน 14 ข้อ จากนั้นน าค่าระดับที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) ซึ่งผลวิเคราะห์แสดงใน ตารางที่ 11   
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ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะเรื่อง 
               ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนชั้น 
               ประถมศึกษาปีที่ 5 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะเรื่องความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 
 ̅ S.D. ระดับ 

ล าดับ
ที ่

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
1. นักเรียนมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 2.78 0.42 มาก 4 
2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมการเรียน  2.96 0.21 มาก 1 
3. นักเรียนมีส่วนรวมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน 2.74 0.45 มาก 5 

4. นักเรียนเกิดความสามัคคีและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ 2.86 0.34 มาก 2 
5. นักเรียนได้มีการฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความคิด 2.83 0.39 มาก 3 

รวม 2.83 0.17 มาก 3 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. กิจกรรมช่วยให้นักเรียนมีความรู้ เข้าใจเรื่องท่ีเรียนได้ง่าย 
และชัดเจน 

2.83 
 

0.39 
 

มาก 
 

4 
 

7. อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ความหลากหลาย น่าสนใจ 

2.91 
 

0.29 
 

มาก 
 

2 
 

8. นักเรียนมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษ 2.78 0.42 มาก 5 

9. กิจกรรมท าให้นักเรียนกล้าคิด กล้าตอบ กล้าแสดงความ
คิดเห็น 2.87 0.34 มาก 3 

10. นักเรียนรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษที่มี
กิจกรรมมากมาย 

2.96 
 

0.21 
 

มาก 
 

1 
 

รวม 2.87 0.15 มาก 1 
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ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะเรื่อง 
              ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนชั้น 
              ประถมศึกษาปีที่ 5 (ต่อ)  

ความพึงพอใจเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะเรื่องความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 
 ̅ S.D. ระดับ 

ล าดับ
ที ่

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอน 
11. กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้
นักเรียนชอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

 
2.74 

 
0.45 

 
มาก 

 
4 

12. กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยพัฒนาความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 

2.96 0.21 มาก 1 

13. นักเรียนมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ยิ่งข้ึน 

2.91 0.29 มาก 2 

14. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและใน
ชีวิตประจ าวัน 

2.83 0.39 มาก 3 

รวม 2.86 1.13 มาก 2 

รวมทั้งหมด 2.85 0.08 มาก  

               จากตารางที่ 11 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะเรื่องความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( ̅= 2.85, S.D. = 0.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีพึงพอใจเกี่ยวกับ 

แบบฝึกทักษะในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( ̅= 2.87, S.D. = 0.15) 

รองลงมาคือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอน ( ̅ = 2.86, S.D. = 1.13) และด้าน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( ̅ = 2.83, S.D. = 0.17)    
 พิจารณาระดับความคิดเห็นในแต่ละด้านเป็นรายข้อ สามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
 1. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยพิจารณา
เป็นรายข้อสามารถเรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ข้อที่ 2 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท า

กิจกรรมการเรียน ( ̅ = 2.96, S.D. = 0.21 ) ข้อที่ 4 นักเรียนเกิดความสามัคคีและสร้างสัมพันธ์ที่ดี

ในหมู่คณะ ( ̅ = 2.86, S.D. = 0.34 ) ข้อที่ 5 นักเรียนได้มีการฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความคิดซึ่ง

กันและกัน ( ̅ = 2.83, S.D. = 0.39 ) ข้อที่ 1 นักเรียนมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการ
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สอน ( ̅ = 2.78, S.D. = 0.42 ) และข้อที่ 3 นักเรียนมีส่วนรวมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน 

( ̅ = 2.74, S.D. = 0.45) สรุปว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ที่มีต่อ
แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับมาก   
 2. ด้านการจัดการเรียนรู้ พิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้    

ข้อที่ 10 นักเรียนรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษที่กิจกรรมมากมาย ( ̅ = 2.96, S.D. = 
0.21) ข้อที่ 7 อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย น่าสนใจ   

( ̅ = 2.91, S.D. = 0.29) ข้อที่ 9 กิจกรรมท าให้นักเรียนกล้าคิด กล้าตอบ กล้าแสดงความคิดเห็น     

( ̅ = 2.87, S.D. = 0.34) ข้อที่ 6 กิจกรรมช่วยให้นักเรียนมีความรู้เข้าใจเรื่องท่ีเรียนได้ง่ายและชัดเจน 

( ̅ = 2.83, S.D. = 0.39) และ ข้อที่ 8 นักเรียนมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษ      

( ̅ = 2.78, S.D. = 0.42) สรุปว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับมาก 
               3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอน พิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียง
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่ 12 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยพัฒนาความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียน ( ̅ = 2.96, S.D = 0.21) ข้อที่ 13 นักเรียนมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ยิ่งขึ้น ( ̅ = 2.91, S.D. = 0.29) ข้อที่ 14 สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้

ประโยชน์ในการเรียนและในชีวิตประจ าวัน ( ̅ = 2.83, S.D.= 0.39 ) และข้อที่ 11 กิจกรรมการเรียน

การสอนช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนชอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ( ̅ = 2.74, S.D. = 
0.45) สรุปว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนที่มี
ต่อแบบฝึกทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับมาก 
   จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมี
ค่าระดับเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ต่อแบบฝึก
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานวิจัยข้อที่ 3 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของทั้ง 3 ตอน พบว่าทั้ง 3 ตอน มีผลเป็นไปตามสมมติฐาน
วิจัย คือแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ า
โจน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้คือ 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556: 7) ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ าโจน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต 4 หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่าก่อนเรียน 
และมีความพึงพอใจในแบบฝึกทักษะของนักเรียนอยู่ในระดับมาก 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

      การวิจัยเรื่อง ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะเพ่ือส่งเสริมความสามารถเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยเป็นการวิจัย เชิงทดลอง (Experimental 
research) แบบแผนการวิจัย ใช้การทดลองแบบกลุ่มเดี่ยวสอบก่อนและหลัง (One Group Pretest 
Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 144 ) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านน้ าโจน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 จ านวน 23 คน 

      เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 5 บท 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 15 แผน แผนละ 1 
ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังการใช้แบบฝึก
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ระดับค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญที่ได้คือ 0.67-1.00 แบบฝึกทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษมีค่าประสิทธิภาพ E1/E2  คือผลการทดสอบระหว่างเรียน (E1) มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 82.11 และผลการทดสอบหลังเรียน (E2) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.00 แสดงว่าประสิทธิภาพ 
82.11/81.00 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 80/80 แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน
ภาษาอังกฤษ ได้ค่า p ระหว่าง 0.67-0.93 และ ได้ค่า r ระหว่าง 0.14-0.57 ผลการตรวจสอบค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 แสดงว่าข้อสอบมีค่าความเชื่อมั่นสูงสามารถ
น าไปใช้ได้ ผลการเปรียบเทียบความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะการ
ภาษาอังกฤษ ในภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ       
อยู่ในระดับด ี
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สรุปผล 

 การวิจัยเรื่อง ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลการวิจัยดังนี้ 

      ในการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมีผลการมาจากวิเคราะห์หลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ าโจน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาต่างประเทศ ส าหรับองค์ประกอบของแบบฝึกทักษะมีดังนี้ ชื่อแบบฝึกทักษะ ค าน า ค าชี้แจง  
สารบัญ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบหลังเรียน 
               1. ผลการพัฒนาความสามามารถในการเขียนภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่าผลการทดสอบระหว่าง
เรียน (E1) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.11 และผลการทดสอบหลังเรียน (E2) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
81.00 แสดงว่าประสิทธิภาพ 82.11/81.00 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 80/80 
               2. ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษหลังใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
สูงกว่าความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษก่อนใช้แบบฝึกทักษะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่   
ระดับ .01 
       3. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก ดังนั้นนักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด 

อภิปรายผล 

      การวิจัยเรื่อง “ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะ ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลการวิจัยมาอภิปรายดังนี้ 

      การสร้างแบบฝึกทักษะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน มีประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้ จึงมีผู้เสนอความส าคัญและประโยชน์ของแบบฝึกดังนี้ สอดคล้องกับ สุคนธ์ สินธพานนท์ 

(2551: 96-97) ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่คงทนเป็นสื่อช่วยเสริม

บทเรียน เป็นการฝึกเมื่อไรก็ได้ ไม่จ ากัดสถานที่และเวลา ลดภาระของผู้สอนไม่ต้องทบทวน

ตลอดเวลา ท าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะมีหลายรูปแบบจะท าให้ผู้เรียนสนุก

และเพลิดเพลิน 
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      จากผลการวิจัยข้อที่ 1 การวิจัยพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษโดยพิจารณาจากความต้องการ (Needs) ของผู้เรียนโดยสอดคล้องกับหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของบทเรียน ผู้วิจัยวิเคราะห์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยทางด้านการเขียนเพ่ือน าพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งแบบฝึกทักษะนั้นสามารถช่วยในการสร้างทักษะในการ
เรียนรู้ได้ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้เร็วและชัดเจนขึ้น เกิดทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบฝึกทักษะ
ยังช่วยเรื่องการลดความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งท าให้ครูรู้และเข้าใจนักเรียนมากขึ้นว่าควรจะ
เพ่ิมเติมอะไร ปรับปรุงอะไรบ้าง จากผลการศึกษารูปแบบและแนวทางการสร้างแบบฝึกทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษนั้นพบว่า แบบฝึกทักษะนั้นสามารถพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษได้ และควรเป็น
แบบฝึกทักษะที่มีรูปภาพ มีสีสัน เนื้อหาน่าสนใจ เหมาะแก่วัยของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียน และประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ อันเนื่องมาจากการพัฒนาพ้ืนฐาน
ของคนต้องพัฒนาด้วยการศึกษา สิ่งที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการศึกษาก็คือภาษา โดยเฉพาะการอ่าน
และการเขียน และทักษะที่ยากและซับซ้อนที่สุดก็คือทักษะการเขียน ดังนั้น ในการจัดการเรียนการ
สอนนั้นทักษะการเขียนจึงจ าเป็นต้องมีการฝึกซ้ า ๆ บ่อยๆ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยและความ
ช านาญ สื่อการเรียนการสอนที่สามารถน ามาเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนได้ดีและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดคือ แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5     
ซึ่งให้ความส าคัญกับความถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล มีรูปแบบที่หลากหลาย ดึงดูดความ
สนใจ เนื้อหาที่ใช้เหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งกระบวนการสอนนั้นเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แบบฝึกทักษะ
และแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของแบบฝึก
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และผู้วิจัยได้น าเนื้อหาของแบบ
ฝึกทักษะและแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษไปให้ผู้ เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและปรับปรุง 
จึงท าให้แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 ผลการหาประสิทธิภาพ 
พบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบรายบุคคล มีค่าเท่ากับ 83.49/ 
84.44 ประสิทธิภาพแบบกลุ่มใหญ่ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง มีค่าเท่ากับ 84.39/85.80 โดยผู้วิจัยได้
ด าเนินการทดลองเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ แบบรายบุคคลและแบบกลุ่มใหญ่ ที่ผู้วิจัยทดลอง 2 ขั้น 
เนื่องจากประชากรไม่พอที่จะทดลองจึงจ าเป็นต้องทดลอง 2 ขั้น คือ แบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม
ใหญ่ และประสิทธิภาพของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเท่ากับ 82.11/81.00 ปรากฏว่าแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานการวิจัยด้วยข้อที่ 1 อาจเป็นเพราะว่าแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นด้วย
การผ่านขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
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ข้อเสนอแนะจนมีคุณภาพ มาจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนมาสร้างแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษตลอดจนสร้างแบบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะน าไปทดลองกับ
กลุ่มทดลองและตรวจเก็บคะแนนไว้และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบก่อนจะไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
จริง ซึ่งไปสอดคล้องกับ อุษา มะหะหมัด (2548: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่องการพัฒนาแบบฝึก
เสริมทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ จากนิทานพ้ืนบ้านไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดโพธิ์ จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริม
ทักษะเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโพธิ์ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 จ านวน 40 คน ท าการทดลองโดยให้นักเรียนใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจจากนิทานพ้ืนบ้านไทย จ านวน 8 บท ใช้เวลาทดลอง 8 บท ใช้เวลา
ทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความ
คิดเห็นด้านเนื้อหาบทอ่านจากนิทานพ้ืนบ้านไทยและกิจกรรมการอ่าน 2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ จ านวน 8 แผน 3) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจจากนิทานพ้ืนบ้านไทย
จ านวน 8 บท 4) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจก่อนและ
หลัง 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจจาก
นิทานพื้นบ้านไทยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ t-test แบบจับคู่เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังการเรียน ใช้ค่ าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในการหาค่าระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจจากนิทานพื้นบ้านไทยผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจจากนิทานพื้นบ้านมีค่าเท่ากับ 77.19/75.33 ซึ่งมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ความสามารถด้าน
ทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการ
อ่านอย่างมีนัยส าคัญสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีต่อกิจกรรมการอ่าน
และแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจจากนิทานพ้ืนบ้านไทยและสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สินีนาฎ มีศรี (2559: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตามแนว
การสอนแบบอรรถฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนศรีวิชัย จังหวัดนครปฐม
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน 2) เปรียบเทียบความสามารถทางการเขียน
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะทีผู้วิจัยสร้างขึ้น 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีวิชัย จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้อง
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จ านวน 30 คน แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน จ านวน 5 บท 
แบบทดสอบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานใช้เวลา
ทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ t-test แบบจับคู่เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลการวิจัยประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
มีค่าเท่ากับ 75.67/75.80 ซึ่งตรงตามเกณฑ์ 75/75 ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ       
หลังเรียนด้วยแบบฝึกสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน 

      จากผลการวิจัยข้อที่ 2 พบว่า ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วย
แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสูงกว่าความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนเป็นไป
ตามสมมุติฐานที่ตั้งและหาความความเชื่อมั่นโดยการใช้สูตร KR20 ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเท่ากับ 0.80 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนได้มีการฝึกฝน
ท าซ้ าๆจนเกิดความคุ้นเคยเกิดทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษอีกทั้งนักเรียนให้ความสนใจและ
กระตือรือร้นที่จะเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ดังค ากล่าว
ของ ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2561: 37) ได้กล่าวว่าการเรียนที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น
เกิดจากการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  ได้ลงมือท ากิจกรรมอย่าง
กระตือรือร้น ตื่นตัว ตื่นใจ หรือมีใจจดจ่อ ผูกพัน กับสิ่งที่ท าด้วยตนเอง ครูจึ งต้องเป็นผู้วางแผนการ
เรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ประเภทของบรรยากาศ หลักการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียน การปกครองชั้นเรียน ตลอดจนการก าหนดวินัยในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งไป
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนิษฐา  โพธิ์นางรอง (2558: 45) ได้ท าการวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบอรรถฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือแสดงตัวอย่างของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 6 คาบ      
วัดความสามารถทางการเขียนของผู้เรียนโดยใช้แบบทอสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัย
พบว่านักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไปจ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 และนักเรียนมีความพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอรรถฐานอยู่ในระดับ      
มากท่ีสุด 
 จากผลการวิจัยข้อที่ 3 พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่ได้รับความพึง
พอใจมากที่สุด คือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักเรียนมีความสนใจในบทเรียน
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ที่น ามาให้ใช้ฝึกทักษะการเขียนและยังมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน
กระตือรือร้นและน่าใจสนใจ ซึ่งไปสอดคล้องกับ สุพรรษา ทิพย์เที่ยงแท้ (2557: บทคัดย่อ)             
ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่นชะอ า  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐานแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นชะอ า 2) พัฒนาและ
หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80       
3) ศึกษาผลทดลองใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4) ประเมินทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะและการปรับปรุงแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร        
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 25 คน โรงเรียนเทศบาล 2
ไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์ ) จังหวัดเพชรบุรี ทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
ระยะเวลา 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 2) แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3) แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทยและใฝ่เรียนรู้ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกทักษะ  
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test แบบ dependent และการ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีประสิทธิภาพ  
81.15/81.20 นักเรียนมีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้
และรักความเป็นไทย/รักท้องถิ่นอยู่ในระดับดี และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะการเขียน 
อยู่ในระดับมาก  จากงานวิจัยที่กล่าวมานั้นสอดคล้องกับผลการวิจัยในครั้งนี้ท าให้สรุปได้ว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจที่ดีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5      
ซึ่งอาจเนื่องมาจากเหตุผลดังนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยเลือกหัวข้อที่นักเรียนสนใจ แบบฝึกทักษะมีภาพประกอบสวยงาม น่าสนใจ 
สามารถช่วยสื่อความการเขียนภาษาอังกฤษได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยมีตัวอย่างให้เห็น จึงท าให้นักเรียนมีความ
พึงพอใจในเนื้อหาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี     
  จากผลการวิจัยสรุปว่าการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึก

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีจึง

เหมาะแก่การน าไปพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งตอนแรกครูจะเป็นผู้

แนะน า และหลังจากนั้นนักเรียนไดม้ีการท างานร่วมกันช่วยกันคิด ปรึกษากันในเรื่องการเขียนในที่สุด

นักเรียนก็สามารถเขียนงานภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษด้วย
แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าแบบฝึกทักษะไป
ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ คือข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ และสามารถ
น าไปใช้ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปได้ดังนี้  

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้  

     1. การจัดการเรียนการสอนนั้นครูต้องอยู่เป็นผู้ให้ค าแนะน าแก่นักเรียน อธิบายสร้าง
ความเข้าใจให้นักเรียนในการเขียนภาษาอังกฤษแล้วให้นักเรียนได้มีการฝึกฝนท าซ้ าสม่ าเสมอ 

     2. จากผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแสดงว่านักเรียนมี
พัฒนาการในการเรียนรู้และสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ดังนั้นควรส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนา
แบบฝึกทักษะเพ่ือเป็นการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 

     3. ผลการวิจัยพบว่า การจัดกลุ่มนักเรียนเพ่ือกระตุ้นนักเรียนมีความสนใจมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้นควรมีการจัดกลุ่มท ากิจกรรมบางครั้งครูควรก าหนดนักเรียนให้มีความเหมาะสมโดยคละ เด็กเก่ง 
เด็กกลาง และเด็กอ่อน ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างสื่อการเรียนรู้ประเภทอ่ืน ๆ เช่น สื่อวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพ่ือน ามาใช้ประกอบในแบบฝึกทักษะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้มีผลการเรียนรู้ที่สูงขึ้น 
 2. ควรมีการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของนักเรียนกลุ่ม เก่ง กลาง อ่อน 
โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษว่ามีความเหมาะสมกับนักเรียนหรือไม่ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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ตารางท่ี 12 สรุปค่าความสอดคล้องแบบฝึกทักษะของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นผูเ้ชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

แบบฝึกบทที่ 1 เรื่อง Autobiography 
1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ

วัตถุประสงค์ 
1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
การใช้แบบฝึก (ส าหรับครู) 
2.1 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรียนรู้ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2.2 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของค าชี้แจงในการใช้แบบฝึก 
ในแต่ละบท       

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 ใช้ได้ 

2.3 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของแนวทางในการจัดการเรียน 
การสอน 

 
1 

 
1 

 
0 

 
067 ใช้ได้ 

2.4 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียน
การสอน 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0.67 ใช้ได้ 

2.5 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของขั้นประเมินผล 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2.6. ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของเกณฑ์การวัดและประเมินผล 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
แบบฝึกทักษะ (ส าหรับนักเรียน)                                                   
3.1 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของใบความรู้ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3.2 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของ Exercise 1 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
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ตารางที ่12 สรุปค่าความสอดคล้องแบบฝึกทักษะของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นผูเ้ชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง 
 

แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

 3.3 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของ Exercise 2 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3.4 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของ Exercise 3 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3.5 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของ Exercise 4 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

แบบฝึกบทที่ 2 เรื่อง My Family  

1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
การใช้แบบฝึก 
(ส าหรับครู) 
2.1 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรียนรู้ 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

2.2 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของค าชี้แจงในการใช้แบบฝึก 
ในแต่ละบท       

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2.3 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของแนวทางในการจัดการเรียน 
การสอน 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

2.4 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียน
การสอน 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2.5 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของขั้นประเมินผล 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 12 สรุปค่าความสอดคล้องแบบฝึกทักษะของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 
ข้อ 

 
รายการประเมิน 

 

ระดับความคิดเห็นผูเ้ชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

 2.6. ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของเกณฑ์การวัดและประเมินผล 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
แบบฝึกทักษะ (ส าหรับนักเรียน)                                                   
3.1 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของใบความรู้ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3.2 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของ Exercise 1 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

3.3 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของ Exercise 2 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

3.4 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของ Exercise 3 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3.5 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของ Exercise 4 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

แบบฝึกบทที่ 3 เรื่อง Likes and Dislikes 

1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2 
       

ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
การใช้แบบฝึก (ส าหรับครู) 
2.1 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรียนรู้ 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

2.2 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของค าชี้แจงในการใช้แบบฝึกในแต่
ละบท       

1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 12 สรุปค่าความสอดคล้องแบบฝึกทักษะของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นผูเ้ชี่ยวชาญ ค่าดัชน ี

ความ
สอดคล้อง 

แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

 2.3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 2.4 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
ขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

 2.5 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
ขั้นประเมินผล 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 2.6. ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของเกณฑ์การวัดและประเมินผล 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเหมาะสมและสอดคล้องของแบบ
ฝึกทักษะ (ส าหรับนักเรียน)                                                 
3.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
ใบความรู้ 

1 1 0 67 ใช้ได้ 

3.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ         
Exercise 1 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3.3 ความเหมาะสมและสอดคล้อง
Exercise 2 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

3.3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ 
Exercise 3 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

3.4 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ 
Exercise 4 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3.5 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ 
Exercise 5 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 12 สรุปค่าความสอดคล้องแบบฝึกทักษะของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นผูเ้ชี่ยวชาญ ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

แบบฝึกบทที่ 4  เรื่อง People and  Things  
1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ

วัตถุประสงค์ 
1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของการใช้
แบบฝึก (ส าหรับครู) 
2.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
ค าชี้แจงในการใช้แบบฝึกในแต่ละบท       

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

2.3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2.4 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
ขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2.5 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
ขั้นประเมินผล 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2.6. ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของแบบ
ฝึกทักษะ (ส าหรับนักเรียน)                                                  
3.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
ใบความรู้ 1 1 1 1 ใช้ได้ 

3.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ         
Exercise 1 

1 1 1 1 
ใช้ได้ 

3.3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ        
Exercise 2 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 12 สรุปค่าความสอดคล้องแบบฝึกทักษะของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นผูเ้ชี่ยวชาญ ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

แปลผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

 3.4 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ         
Exercise 3 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3.5 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ         
Exercise 4 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

 แบบฝึกบทที่ 5 เรื่อง The place in my hometown    
1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ

วัตถุประสงค์ 
1 1 1 1 ใช้ได้ 

2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของการ
ใช้แบบฝึก (ส าหรับครู) 
2.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
ค าชี้แจงในการใช้แบบฝึก 
ในแต่ละบท       

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

2.3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
แนวทางในการจัดการเรียน 
การสอน 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2.4 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
ขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียน 
การสอน 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

2.5 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
ขั้นประเมินผล 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 12 สรุปค่าความสอดคล้องแบบฝึกทักษะของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นผูเ้ชี่ยวชาญ ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

 2.6. ความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของเกณฑ์การวัดและประเมินผล 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3 
 
 
 

ความเหมาะสมและสอดคล้องของ 
แบบฝึกทักษะ (ส าหรับนักเรียน) 
3.1 ความเหมาะสมและสอดคล้อง 
ของใบความรู้ 

 
1 
 

1 1 1 ใช้ได้ 

3.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ         
Exercise 1 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

3.3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ         
Exercise 2 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3.4 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ         
Exercise 3 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3.5 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ         
Exercise 4 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 13 ผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนการสอน                                              

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นผูเ้ชี่ยวชาญ ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. สาระส าคัญ 
อธิบายแนวคิดส าคัญหรือความคิดรวบ
ยอดได้ชัดเจน 

1 1 1 1 
 

สอดคล้อง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 สอดคล้องกับสาระส าคัญ 

1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน 
การสอน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2.3 สอดคล้องกับสื่อการเรียนการสอน
และการประเมินผล 

1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

3. สาระการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

4.2 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ
เขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้อง
กับการใช้แบบฝึกทักษะการเขียน 

1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

5. สื่อการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

6. การประเมินผล 
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 14 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดทักษะทางการเขียนภาษาอังกฤษ 

ข้อที่ 
คนที่ IOC ข้อที่ คนที่ 

IOC 
1 2 3 

  
1 2 3 

1 1 1 1 1.00 21 1 1 1 1.00 

2 1 1 1 1.00 22 1 1 0 0.67 

3 1 1 0 0.67 23 1 1 1 1.00 

4 1 1 1 1.00 24 1 1 1 1.00 

5 1 1 1 1.00 25 1 1 0 0.67 

6 1 1 1 1.00 26 1 1 1 1.00 

7 1 1 0 0.67 27 1 1 1 1.00 

8 1 1 1 1.00 28 1 1 1 1.00 

9 1 1 1 1.00 29 1 1 0 0.67 

10 1 1 0 0.67 30 1 1 1 1.00 

11 1 1 1 1.00 31 1 1 1 1.00 

12 1 1 1 1.00 32 1 1 1 1.00 

13 1 1 1 1.00 33 1 1 1 1.00 

14 1 1 1 1.00 34 1 1 0 0.67 

15 1 1 0 0.67 35 1 1 1 1.00 

16 1 1 1 1.00 36 1 1 1 1.00 

17 1 1 1 1.00 37 1 1 1 1.00 

18 1 1 1 1.00 38 1 1 1 1.00 

19 1 1 0 0.67 39 1 1 1 1.00 

20 1 1 1 1.00 40 1 1 0 0.67 

 
หมายเหตุ ในการคัดเลือกข้อค าถามแบบทดสอบใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 
ขึ้นไป ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 - 1.00    
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ตารางท่ี 15 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดทักษะทางการเขียน 
             ภาษาอังกฤษ จ านวน 40  

ข้อ p r เกณฑ์ หมายเหตุ ข้อ p r เกณฑ์ หมายเหตุ 

1 0.67 0.57 ใช้ได้  21 0.89 0.14 ใช้ไม่ได้ ตัดทิ้ง 
2 0.70 0.36 ใช้ได้  22 0.74 0.29 ใช้ได้  

3 0.74 0.29 ใช้ได้  23 0.81 0.14 ใช้ไม่ได้ ตัดทิ้ง 

4 0.63 0.21 ใช้ได้  24 0.85 0.07 ใช้ไม่ได้ ตัดทิ้ง 
5 0.67 0.57 ใช้ได้  25 0.67 0.43 ใช้ได้  

6 0.78 0.36 ใช้ได้  26 0.81 0.14 ใช้ไม่ได้ ตัดทิ้ง 
7 0.70 0.36 ใช้ได้  27 0.67 0.43 ใช้ได้  

8 0.81 0.14 ใช้ไม่ได้ ตัดทิ้ง 28 0.67 0.57 ใช้ได้  

9 0.78 0.36 ใช้ได้  29 0.78 0.36 ใช้ได้  
10 0.63 0.21 ใช้ได้  30 0.63 0.21 ใช้ได้  

11 0.93 0.07 ใช้ไม่ได้ ตัดทิ้ง 31 0.70 0.36 ใช้ได้  

12 0.70 0.36 ใช้ได้  32 0.67 0.43 ใช้ได้  
13 0.78 0.36 ใช้ได้  33 0.67 0.57 ใช้ได้  

14 0.85 0.07 ใช้ไม่ได้ ตัดทิ้ง 34 0.63 0.21 ใช้ได้  

15 0.89 0.14 ใช้ไม่ได้ ตัดทิ้ง 35 0.74 0.29 ใช้ได้  
16 0.67 0.43 ใช้ได้  36 0.67 0.43 ใช้ได้  

17 0.85 0.07 ใช้ไม่ได้ ตัดทิ้ง 37 0.70 0.36 ใช้ได้  
18 0.89 0.14 ใช้ไม่ได้ ตัดทิ้ง 38 0.78 0.36 ใช้ได้  

19 0.74 0.29 ใช้ได้  39 0.63 0.21 ใช้ได้  

20 0.67 0.57 ใช้ได้  40 0.67 0.57 ใช้ได้  
 
หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป โดยข้อสอบที่ไม่เข้าเกณฑ์ มีจ านวน 10 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 8, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 
23, 24, 26 
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ตารางท่ี 16 คะแนนความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อน 
             เรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษและผลต่างคะแนน (D) ของ   
             แบบทดสอบของนักเรียน 

นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนเต็ม (30) ผลต่าง 
(D) ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 9 28 19 
2 11 28 17 

3 15 28 13 

4 10 28 18 
5 13 28 15 

6 11 28 17 

7 15 28 13 
8 12 28 16 

9 16 28 12 
10 13 28 15 

11 12 28 16 

12 15 28 13 
13 12 28 16 

14 14 27 13 

15 5 19 14 
16 7 19 12 

17 5 19 14 

18 4 19 15 
19 7 19 12 

20 2 19 17 

21 4 18 14 
22 3 18 15 

23 5 18 13 
คะแนนต่ า 2 18 16 
คะแนนสูง 16 28 12 
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ตารางท่ี 17 ผลประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียน 
             ภาษาอังกฤษ 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นผูเ้ชี่ยวชาญ ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

แปลผล คนท่ี 
1 

คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
1. นักเรียนมีความสุขในการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท า
กิจกรรมการเรียน  

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3. นักเรียนมีส่วนรวมในการท ากิจกรรม 
การเรียนการสอน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

4. นักเรียนเกิดความสามัคคีและสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

5. นักเรียนได้มีการฝึกปฏิบัติและ
แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. กิจกรรมช่วยให้นักเรียนมีความรู้ เข้าใจ
เรื่องท่ีเรียนได้ง่ายและชัดเจน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

7. อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีความหลากหลาย   
น่าสนใจ 

1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

8. นักเรียนมีความสนใจที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

9. กิจกรรมท าให้นักเรียนกล้าคิด กล้าตอบ 
กล้าแสดงความคิดเห็น 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

10. นักเรียนรู้สึกสนุกสนานกับการเรียน
ภาษาอังกฤษที่กิจกรรมมากมาย 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตารางที ่17  ผลประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการ 
                เขียนภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นผูเ้ชี่ยวชาญ ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัด 
การเรียนการสอน 
11. กิจกรรมการเรียนการสอนช่วย
ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนชอบการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

12. กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยพัฒนา
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

13. นักเรียนมีทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ยิ่งขึ้น 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

14. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ในการเรียนและในชีวิตประจ าวัน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

ตอนที่2  ให้นักเรียนเขียนแสดงความ
คิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ ลงในช่องว่างต่อไปนี้ 
1หลังจากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ นักเรียนคิดว่านักเรียนมี
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษที่ดี
ขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ค  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

- แบบประเมินความสอดคล้องของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
- แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนการสอน 

- แบบประเมินความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษ 

- แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการ   

  เขียนภาษาอังกฤษ 

- แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

- แผนการจัดการเรียนการสอน 

- แบบวัดความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษ 

- แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ค าชี้แจง    โปรดพิจารณาและให้คะแนนความสอดคล้องของแบบสอบถามโดยท าเครื่องหมาย /         
               ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามแบบประเมินแต่ละข้อและให้ 
               ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
               เมือ่แน่ใจว่าแบบสอบถามนั้นมีความสอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
               เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามนั้นมีความสอดคล้อง ให้คะแนน  0 
               เมื่อแน่ใจว่าแบบสอบถามนั้นไม่มีความสอดคล้อง ให้คะแนน -1 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+ 1 0 - 1 

แบบฝึกบทที่ 1 เรื่อง Autobiography  
1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของวัตถุประสงค์     

2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของการใช้แบบฝึก 
(ส าหรับครู) 
2.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

    

2.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของค าชี้แจงใน
การใช้แบบฝึกในแต่ละบท       

    

2.3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน 

    

2.4 ความเหมาะสมและสอดคล้องของขั้นด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

    

2.5 ความเหมาะสมและสอดคล้องของขั้น
ประเมินผล 

    

2.6. ความเหมาะสมและสอดคล้องของเกณฑ์การ
วัดและประเมินผล 

    

3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของแบบฝึกทักษะ                                                   
(ส าหรับนักเรียน) 
3.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของใบความรู้ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ต่อ)                                                      

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+ 1 0 - 1 

 3.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ         
Exercise 1 

    

3.3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ         
Exercise 2 

    

3.4 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ        
Exercise 3 

    

3.5 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ         
Exercise 4 

    

แบบฝึกบทที่ 2 เรื่อง  My Family   
1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของวัตถุประสงค์     

2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของการใช้แบบฝึก 
(ส าหรับครู) 
2.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

    

2.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของค าชี้แจงใน
การใช้แบบฝึกในแต่ละบท       

    

2.3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน 

    

2.4 ความเหมาะสมและสอดคล้องของขั้นด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

    

2.5 ความเหมาะสมและสอดคล้องของขั้น
ประเมินผล 

    

2.6. ความเหมาะสมและสอดคล้องของเกณฑ์การ
วัดและประเมินผล 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+ 1 0 - 1 

3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของแบบฝึกทักษะ                                                   
(ส าหรับนักเรียน) 
3.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของใบความรู้ 

    

3.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ         
Exercise 1 

    

3.3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ         
Exercise 2 

    

3.4 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ         
Exercise 3 

    

3.5 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ         
Exercise 4 

    

แบบฝึกบทที่ 3 เรื่อง Likes and Dislikes 

1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของวัตถุประสงค์     

2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของการใช้แบบฝึก 
(ส าหรับครู) 
2.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

    

2.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของค าชี้แจงใน
การใช้แบบฝึกในแต่ละบท       

    

2.3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน 

    

2.4 ความเหมาะสมและสอดคล้องของขั้นด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

    

2.5 ความเหมาะสมและสอดคล้องของขั้น
ประเมินผล 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+ 1 0 - 1 

 2.6. ความเหมาะสมและสอดคล้องของเกณฑ์การ
วัดและประเมินผล 

    

3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของแบบฝึกทักษะ                                                   
(ส าหรับนักเรียน) 
3.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของใบความรู้ 

    

3.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ         
Exercise 1 

    

3.3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ         
Exercise 2 

    

3.4 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ         
Exercise 3 

    

3.5 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ        
Exercise 4 

    

แบบฝึกบทที่ 4 เรื่อง People and Things  

1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของวัตถุประสงค์     

2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของการใช้แบบฝึก 
(ส าหรับครู) 
2.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

    

2.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของค าชี้แจงใน
การใช้แบบฝึกในแต่ละบท       

    

2.3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน 

    

2.4 ความเหมาะสมและสอดคล้องของขั้นด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+ 1 0 - 1 

 2.5 ความเหมาะสมและสอดคล้องของขั้น
ประเมินผล 

    

2.6. ความเหมาะสมและสอดคล้องของเกณฑ์การ
วัดและประเมินผล 

    

3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของแบบฝึกทักษะ                                                   
(ส าหรับนักเรียน) 
3.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของใบความรู้ 

    

3.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ         
Exercise 1 

    

3.3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ        
Exercise 2 

    

3.4 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ       
Exercise 3 

    

3.5 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ         
Exercise 4 

    

แบบฝึกบทที่ 5 เรื่อง The place in my hometown     
1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของวัตถุประสงค์     

2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของการใช้แบบฝึก 
(ส าหรับครู) 
2.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

    

2.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของค าชี้แจงใน
การใช้แบบฝึกในแต่ละบท       

    

2.3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+ 1 0 - 1 

 2.4 ความเหมาะสมและสอดคล้องของขั้นด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

    

2.5 ความเหมาะสมและสอดคล้องของขั้น
ประเมินผล 

    

2.6. ความเหมาะสมและสอดคล้องของเกณฑ์การ
วัดและประเมินผล 

    

3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของแบบฝึกทักษะ                                                   
(ส าหรับนักเรียน) 
3.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของใบความรู้ 

    

3.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ         
Exercise 1 

    

3.3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ         
Exercise 2 

    

3.4 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ        
Exercise 3 

    

3.5 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ        
Exercise 4 
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แบบประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้
แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาและให้คะแนนความสอดคล้องของแผนการจัดสอนการโดยท าเครื่องหมาย/                     
ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามแบบประเมินแต่ละข้อและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
                เมื่อแน่ใจว่าแบบสอบถามนั้นมีความสอดคล้อง            ให้คะแนน +1 
                เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามนั้นมีความสอดคล้อง ให้คะแนน  0 
                เมือ่แน่ใจว่าแบบสอบถามนั้นไม่มีความสอดคล้อง ให้คะแนน -1  

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
+ 1 0 -1 

1. สาระส าคัญ 
อธิบายแนวคิดส าคัญหรือความคิดรวบยอด 
ได้ชัดเจน 

    

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 สอดคล้องกับสาระส าคัญ 

    

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน     

2.3 สอดคล้องกับสื่อการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล 

    

3. สาระการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

    

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

    

4.2 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถเขียน
ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 

    

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับการใช้
แบบฝึกทักษะการเขียน 

    

5. สื่อการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

    

6. การประเมินผล 
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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แบบประเมินค่าความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษ              
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านน้ าโจน จังหวัดกาญจนบุรี 

ค าชี้แจง    โปรดพิจารณาและให้คะแนนความสอดคล้องของแบบทดสอบโดยท าเครื่องหมาย /         
              ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามแบบประเมินแต่ละข้อและให้ 
              ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
              เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบนั้นมีความสอดคล้อง    ให้คะแนน      +1 
              เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบนั้นมีความสอดคล้อง  ให้คะแนน  0 
              เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบนั้นไม่มีความสอดคล้อง  ให้คะแนน -1 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
+ 1 0 - 1 

 

1 

 Fill in the blank with the correct answer 
from the table below. (item 1-5 )   

 Name Nan Tan Poom 

Age 15 34 27 

Address 24 Panpa  
St, 

Lampang 

55  
Saynum 

St, 
Nakkonpat

hom 

87   
Somwang 

St, 
Singburi 

Telephone 
Number 

05467533
2 

034542734 036446221 

Nan  is (1)__________years old 

    

2 
Her address is 
(2)__________________________Her  
Telephone  Number is 054675332 . 

    

3 Tan is 34 years old. His  
address(3)_____________ His Telephone  
Number is 034542734 .   

    

4 Poom is 27 years old. His address 
(4)____________ 

    

5 His  Telephone  Number is (5)      
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แบบประเมินค่าความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ าโจน จังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)                                                      

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
+ 1 0 - 1 

6 

Look at Dara’s family tree and answer     
the questions with full sentences. (item   
6-9) 

Dara ’s  family 
 
                                              
                                    
            Sompong            Kachana    

 
 

 
                                                                 
         Dara                                Dang                                     
Who is Sompong? 

________________________________ 

    

7 Who is Kanchana?     

8 Who is son?     

9 What is Dang’s sister’s name?     
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ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
+ 1 0 - 1 

 
 
 

10 

Look at the table Answer the 
questions (item 10-14) 
  √ =  like          × = dislike 

 
name 

 
food  
and 

drink 

sal
ad 

spag
hetti 

hambur
ger 

cof
fee 

milk 
coc
oa 

Nong √ × √ × × √ 

Tom × √ × √ × × 

Dang × √ √ × × √ 

Som √ √ × × √ × 

Does Tom like milk? 

    

11 Does Nong like coffee?     

12 What drink does Tom like?     

13 What food doesn’t Som like?     

14 What drink does Dang like?     

15 

Answer your own questions 
(item 15-16)  
Do you like coffee? 

    

16 What food do you like?     

 

Look at the picture. Describe what 
they look like? (item 17-18) 
Example          Her name is Joy She has 
short hair. She has brown eyes. 
Name  =  Joy, short  
hair, brown eyes      
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ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
+ 1 0 - 1 

17 

 

________________________________ 
Name  = Nan, curly and grey hair, dark 
eyes 

    

18 

 
_____________________________ 
Name  = Suda, long and red hair, brown 
eyes. 

    

 

19 

 

 

Look at the pictures. Describe what 
they look like? (item 19-20)    
Example The small bag. It is a  
rectangle. It is blue and white   
Thing = bag, small, rectangle, blue and 

white 

__________________________________ 
Thing = bag, big, square, black 

    

20 

_________________________ 
Thing  =  bag ,  small , circle , pink 
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Look at the map.  Choose the correct sentence from the box. (item 21-24) 

    

 

 

 

 
 

 
 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
+ 1 0 - 1 

 
 
 
 
 
 

21 
 

Look at the map. Choose the correct 
sentence from the box. (item 21-24) 
 

 
 

 
Where  is  the  train  station ?      
_________________ 

    

22 ____________________________ ?      
It is next to the library. 

    

23 Where is the hospital ?    
__________________________ 

    

24 ______________? It is in front of the train  
station. 

    

hospital hotel museum 

bank 

library 

cinema post  office   bakery cafeteria 

airport 

train  station 

Where is the hotel ? 
Where is the post office ? 
It is behind the post office. 
It is opposite the cinema. 
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Look at the map. Write your answers in full sentences (item 25-30) 

   

 

 

 

 

 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 

+ 1 0 - 1 
 
 

25 

Look at the map. Write your answers in 
full sentences (item 25-30) 

Where  is  the  bus  station ? 

    

26 Where  is  the  restaurant ?     

27 Where  is  the  market ?     

28 Where  is  the  temple ?       

29 Where  is   the  church ?       

30 Where  is  the  school ?        

 
 
 
 

hospital zoo   church market 

restaurant post  office   bakery cafeteria 

bus station 

temple 

bank 

school 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาและให้คะแนนความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยท า        
             เครื่องหมาย/ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามแบบประเมินแต่ละข้อ 
             และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

             เมื่อแน่ใจว่าแบบสอบถามนั้นมีความสอดคล้อง     ให้คะแนน        +1 
             เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามนั้นมีความสอดคล้อง ให้คะแนน  0 
             เมื่อแน่ใจว่าแบบสอบถามนั้นไม่มีความสอดคล้อง ให้คะแนน -1  

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
+ 1 0 -1 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
1. นักเรียนมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

    

2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม
การเรียน 

    

3. นักเรียนมีส่วนรวมในการท ากิจกรรมการเรียน 
การสอน 

    

4. นักเรียนเกิดความสามัคคีและสร้างสัมพันธ์       
ที่ดีในหมู่คณะ 

    

5. นักเรียนได้มีการฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่งกันและกัน 

    

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. กิจกรรมช่วยให้นักเรียนมีความรู้ เข้าใจเรื่อง      
ที่เรียนได้ง่ายและชัดเจน 

    

7. อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนมีความหลากหลาย น่าสนใจ 

    

8. นักเรียนมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
ภาษาอังกฤษ 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
+ 1 0 -1 

9. กิจกรรมท าให้นักเรียนกล้าคิด กล้าตอบ   กล้า
แสดงความคิดเห็น 

    

10. นักเรียนรู้สึกสนุกสนานกับการเรียน
ภาษาอังกฤษที่กิจกรรมมากมาย 

    

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียน    
การสอน 
11. กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมและ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความต้องการในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

    

12. กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยพัฒนา
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 

    

13. นักเรียนมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ยิ่งขึ้น 

    

14. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการ
เรียนและในชีวิตประจ าวัน 

    

ตอนที่ 2 ค าถามปลายเปิด 
1. นักเรียนคิดว่านักเรียนมีความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ดีข้ึนหรือไม่ อย่างไรหลังจากใช้แบบ
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
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UNIT 5 

ENGLISH WRITING EXERCISES FOR FIFTH  GRADE STUDENTS 

 

                            

 

The place in my hometown 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

   

Name___________________________________________________________________ 

Class____________________________________________________________________ 
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                                The    place  in  my  hometown                          

 

                                         Preposition  of  Place 

 

     มาตรฐาน ต 1.2      มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดง 
                               ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
    ตัวชีว้ัด                 ต 1.2 ป. 5/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  

    

     สาระส าคัญ         การเรียนรู้ค าศพัทท่ี์เก่ียวกบั preposition เพื่อบอกต าแหน่งท่ีอยูข่องส่ิงของ    
                              และสถานที่ต่าง ๆ  โดยมีการถาม  - ตอบ ใช้ภาษาอังกฤษได้โดยจะเป็น 

                              ฐานความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 

     จุดประสงค์            1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเขียนค าศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 

                              2. เพ่ือให้นักเรียนเขียนต าแหน่งสิ่งของและสถานที่ได้อย่างถูกต้อง   
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การบอกต าแหน่งที่ตั้งสถานที่นั้น เราจ าเป็นต้องใช้ Preposition ช่วยบอกต าแหน่งเพ่ือให้เราเข้าใจ   
ได้ง่ายขึ้น 
Preposition of place คือ ค าบุพบทบอกสถานที ่มีดังนี้ 

      Vocabulary   preposition  of  place    

                      

 

 

 

 

 

 

No. Word Meaning No. Word meaning 
1 in front of ข้างหน้า 9 behind ข้างหลัง 

2 next  to ถัดไป 10 Over เหนือขึ้นไป 

3 Between ระหว่าง 11 on the left อยู่ทางซ้าย 
4 Opposite ตรงข้าม 12 on the right อยู่ทางขวา 

5 Beside ข้าง ๆ 13 Near ใกล้ 

6 On บน 14 Toward ไปยัง 
7 Under ใต ้ 15 At ที ่

8 In ใน 16 With กับ 
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รูปภาพแสดงต าแหน่ง (Preposition) 

 

         
   
 

 

0n Behind 

  

In Between 

  

Under Opposite 

  

In  front  of On  the  right 

  

Next  to on  the  left 



  133 

 

  รูปสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน 
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Places 
 

ค าศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ ๆ  ต่างทีมีอยู่ในเมือง ที่ควรรู้จัก  มีดังนี้ 

 Vocabulary  about  the  Place  in  my home 

          

No. word Meaning No. word meaning 
1 bank ธนาคาร 17 canteen โรงอาหาร 

2 airport สนามบิน 18 library ห้องสมุด 

3 cinema โรงหนัง 19 market ตลาด 
4 Theater โรงละคร 20 church โบสถ ์

5 hotel โรงแรม 21 drug store ร้านขายยา 

6 bakery ร้านขายขนมปัง 22 garden สวน 
7 school โรงเรียน 23 public park สวนสาธารณะ 

8 college วิทยาลัย,
โรงเรียนเอกชน 

24 university มหาวิทยาลัย 

9 cafeteria โรงอาหาร
บริการตนเอง 

25 train  station สถานีรถไฟ 

10 police 
station 

สถานีต ารวจ 26 bus station สถานีขนส่ง 

11 airport สนามบิน 27 museum พิพิธภัณฑ์ 

12 subway 
station 

สถานีรถไฟใต้
ดิน 

28 laundry ร้านซักรีดเสื้อผ้า 

13 post office ไปรษณีย์ 29 stationery shop ร้านขายเครื่อง
เขียน 

14 temple วัด 30 grocery ร้านขายของ 

15 movie 
theater 

โรงภาพยนตร์ 31 restaurant ภัตตาคาร 

16 zoo สวนสัตว ์ 32 department 
store 

ห้าง 
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Example 

 

      

       Question :   Where  is    the___สถานที่____? 

        Answer   :   The  สถานที่   is______________ 

 

Example   

 Questions and answers about places 

 

      

                        Question :   Where  is  the _________________? 

                         Answer   :   It  is______________________. 

 

 

 

                                              A :  Where is the  hospital ? 

                                              B :  It  is  next  to  the  market. 

 

 

 

 

 

 

 

                                               A :  Where is the  hospital ? 

                                              B :  The hospital  is  next  to  the  market.               
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  Example                        

      

 

        How to use prepositions of place in sentences.                             
                                                

        The   Place     is   ____________. It  is  __________(between, next to, opposite,      
         behind)       

        

 

                             The hospital is next to the market. It is behind the bank. 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

    The   hotel is near  the  school 

. 

      Where is the hotel? 
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Exercise1 

   Put the correct  letters in each word. 

 

 

            Preposition 
 

                         

                          Place 
    .                                                           

 

1   b___hin____     =    ข้างหลัง 

2  b__t__een        =    ระหว่าง 

3  o___p__site       =     ตรงข้าม 

4  ____rou___d     =     รอบ ๆ 

5  u___d____r       =      ใต ้

6  ne__t    t___     =      ถัดไป  

7  ne____r           =       ใกล้    

8   b___si___e      =       ข้าง 

9   i__   fr__nt   of  =      ข้างหน้า 

10   o___e___       =       เหนือขึ้นไป 

 

11    l__br__ry             =     ห้องสมุด 

12   tr___in    statio___ =     สถานีรถไฟ 

13   r___stau__ant        =     ภัตตาคาร 

14  th___a___er            =     โรงละคร 

15   ____irp___rt           =      สนามบิน 

16  m___seu___            =     พิพิธภัณฑ์ 

17  t__m__le                =      วัด 

18  c__ur___h               =     โบสถ์ 

19  ci__em___               =   โรงภาพยนตร์  

20  b__n_____               =   ธนาคาร 
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Read and write the number of prepositions in the box   

 

Exercise 2 

 

 

 1.    next  to                                                                          ระหว่าง 

                                         

 2.    opposite                                                                         โรงแรม      

                                    

 3.   between                                                                          ภัตตาคาร     

 

 4.    behind                                                                            ตรงข้าม 

 

 5.   in  front  of                                                                       ถัดไป     

 

 6.   hotel                                                                               ข้างหลัง  

 

 7.  church                                                                              ห้องสมุด 

 

          8.  restaurant                                                                         วัด 

 

 9.  library                                                                               ข้างหน้า     

                                                                                                                

 10.   temple                                                                           โบสถ ์ 
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Exercise 3 

 
Look at the map. Complete the sentences with the correct  prepositions .  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                  next   to         opposite          behind    

                                in  front  of       between 

 

         1. The cinema   is______________________market  and  hospital. 

         2. The market   is______________________the  cinema. 

         3. The  hospital  is_____________________the  temple. 

         4. The   bank  is_______________________the  library. 

         5. The library  is_______________________the  bank.  

                                           

school 

 cinema market 

library 

bank 

temple 

hospital 
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Exercise 4 

 

          Look  at   the map. Answer  the  questions in full sentences 

                 

 

 

       Example                       Where is the train station? 
                                          The train station is opposite school and restaurant.   
                                          It is near the church. 
  
1. Where is the bank? 
____________________________________________________________ 
2. Where is the school? 
____________________________________________________________ 
3. Where is the police station? 
____________________________________________________________ 
4. Where is the drug store? 
____________________________________________________________ 
5. Where is the hospital? 
____________________________________________________________ 
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การตรวจให้คะแนน     

การให้คะแนนแบบฝึกทักษะความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษมีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนดังนี้ 

  เกณฑ์ที่ 1   ข้อสอบการเขียนเติมค าหรือข้อความ (Completion) มีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนดังนี้ 

 

 

 

  เกณฑ์ที่ 2   ข้อสอบการเขียนแบบแนะแนวทางให้เขียน โดยให้นักเรียนเขียนข้อความจาก  
รปูภาพหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ ใช้เกณฑ์การตรวจงานเขียนของแฮรีสและแม็คแคน ดังนี้ 

 

                                                             

คะแนน ค าอธิบาย 
1 เขียนเติมค าตอบให้ถูกต้อง 

0 เขียนผิดหรือเว้นไว้ไม่ตอบ 

1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
สื่อสารได้น้อย
มากข้อบกพร่อง
ไวยากรณ์  
ค าศัพท ์การ
สะกดค า หรือ
เครื่องหมายวรรค
ตอน 3 แห่ง    

สามารถสื่อสาร
ข้อมูลที่จ าเป็นได้
น้อย มีข้อมูล
จ านวนมากที่ไม่ได้
รับการสื่อสาร 
และมีข้อบกพร่อง
ไวยากรณ์  
ค าศัพท์  การ
สะกดค า หรือ
เครื่องหมายวรรค
ตอน 2 แห่งที่ท า
ให้ยากแก่ 
การเข้าใจ                 

สามารถสื่อสาร
ข้อมูลที่จ าเป็นได้
พอสมควร  
มีข้อบกพร่อง
ไวยากรณ์  
ค าศัพท์  การ
สะกดค า  
หรือเครื่องหมาย
วรรคตอน  
2 แห่ง 

สามารถสื่อสาร
ข้อมูลที่จ า
เป็นได้ดี มี
ข้อบกพร่องทาง
ไวยากรณ์  
ค าศัพท์  การ
สะกดค า หรือ
เครื่องหมาย
วรรคตอน 
1  แห่ง 

สามารถสื่อสารได้
สอดคล้องกับหัว
เรื่องหรือแนวทาง
ที่ก าหนดให้เขียน
อย่างครบถ้วน 
และน่าสนใจ ใน
การอ่านแทบจะ
ไม่มีข้อบกพร่อง
ทางไวยากรณ์  
ค าศัพท์ การ
สะกดค า หรือ
เครื่องหมาย 
วรรคตอน 
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Answer Key 
   The place in my hometown 

                                                                           

                                                                                       

Exercise 1 

                 

Exercise 2 

                                                      

                                                                                                 

 

  

    1. behind                        11.   library  
2.    between                        12.    train  station 
3.    opposite                        13.    restaurant 
4.    around                          14.    Theater 
5.    under                            15.    airport 
6.    next  to      16.    museum 
7.    near                              17.   temple                     
8.    beside                           18.   church       
9.  in front of                       19.   cinema           
10.  over                               20.   bank  

                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ 

1 ถัดไป 6 โรงแรม 
2 ตรงข้าม 7 โบสถ ์

3 ระหว่าง 8 ภัตตาคาร 

4 ข้างหลัง 9 ห้องสมุด 
5 ข้างหน้า 10 วัด 
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Exercise 3 

                                       

                     

 

 

 

 

Exercise 4 

 

 

 

1 between  

2 next to 

3 opposite 

4 behind 

5 in front of 

 

 

                          

 

                           1. The bank is near the police station. 

             2. The school is behind the post office. 

             3. The police station is between the store and the bank.             

                            4. The drug store is next to the movie theater. 
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  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  13   
 

แผนการจัดการเรียนรู้ The place in my hometown                    รายวชิา ภาษาอังกฤษ                                           
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เรื่อง การใช้ preposition of place                        เวลา   1   ชั่วโมง 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
               มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
         ต 1.2 ป 5/1  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 

สาระส าคัญ 
      ความคิดรวบยอดและหลักการส าคัญ การเรียนรู้ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับ preposition of 
place เพ่ือบอกต าแหน่งที่อยู่ของสิ่งของและสถานที่ต่าง ๆ โดยมีการถาม - ตอบ ใช้ภาษาอังกฤษได้
โดยจะเป็นพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
                Vocabulary : in, on, under, next to, behind, in front of, between, near, 
opposite, over, around, on the left, on the right, beside, near 

ทักษะ/กระบวนการ 
                1. กระบวนการฝึกปฏิบัติทางภาษา 
                2. กระบวนการสื่อสาร 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
                1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเขียนค าศัพท์เกี่ยวกับ preposition บอกต าแหน่งได้อย่าง
ถูกต้อง 
                2. เพ่ือให้นักเรียนวาดภาพบอกต าแหน่งของสถานที่พร้อมบอกต าแหน่งเป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                1. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
 

สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 

วิธีประเมินผล 
 1. ตรวจความถูกต้องในการเขียนค าศัพท์เกี่ยวกับ preposition 
 2. ตรวจจากการวาดภาพพร้อมบอกต าแหน่งของสถานทีเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 3. ตรวจความถูกต้องในการเขียนค าศัพท์เกี่ยวกับ prepositionจากใบงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 4  (ดีมาก) =  13 – 15 คะแนน 
                     3  (ดี)  =  9 – 12 คะแนน 
            2  (พอใช้) =  5 – 8 คะแนน 
                     1 (ควรปรับปรุง) =         1 – 4 คะแนน 
                     0 (ปรับปรุง)      =            0     คะแนน 

5  คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

ใช้ภาษาได้ 
ถูกต้องตาม 
หลักไวยากรณ์ 
ดีมาก สะกด 
ค าได้ถูกต้อง 
ทั้งหมด 

ใช้ภาษาได้ 
ถูกต้องตาม 
หลักไวยากรณ์ 
ดี สะกดค าผิด 
1-2 ค า 

ใช้ภาษาได้ 
ถูกต้องตาม 
หลักไวยากรณ์ 
ปานกลาง 
สะกดค าผิด 
3- 4 ค า 

ใช้ภาษาได้ 
ถูกต้องตาม 
หลักไวยากรณ์ 
พอใช้ สะกด
ค าผิด 5-6 ค า 

ใช้ภาษาได้ 
ถูกต้องตาม 
หลักไวยากรณ์ 
พอใช้ สะกด
ค า ผิด
มากกว่า  
6 ค าข้ึนไป 

ใช้ภาษาไม่ 
ถูกต้องตาม 
หลัก
ไวยากรณ์ 
หรือไม่เขียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
                1. ขั้นเตรียมความพร้อม (Warm up) 
          1.1 ครูเริ่มเข้าสู่บทเรียนด้วยการสอนผู้เรียนร้องเพลงเกี่ยวกับ preposition 
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                  1.2 คุณครูพูดคุยเกี่ยวกับต าแหน่งสถานที่ เช่น บน ใน ใต้ ถัดไป ข้างหลัง เป็นต้น 
หลังจากนั้นครูสอนค าศัพท์เกี่ยวกับ เช่น on = บน  in = ใน  under  =  ใต้  next  to  =  ถัดไป   
behind  =  ข้างหลัง 
               2. ขั้นน าเสนอ (Presentation) 
          2.1 น าบัตรค าศัพท์เก่ียวกับต าแหน่งที่อยู่น าขึ้นมาพร้อมกับอ่านและบอกความหมาย
ไปทีละค า เช่น on = บน  in = ใน  under  =  ใต้ แล้วให้นักเรียนอ่านตาม  และอ่านเองซ้ าไปมา
ประมาณ 5 ครั้งแล้ว 
          2.2 นักเรียนดูรูปภาพเกี่ยวต าแหน่งที่ต้องที่อยู่ในแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในหน้า 63 ให้นักเรียนช่วยกันตอบเมื่อตอบคล่องแล้วครูเขียนจึงเขียน
ค าศัพท์เก่ียวกับต าแหน่งสถานที่ 
บนกระดานด าแล้วให้นักเรียนคัดตามลงในสมุดของตนเอง     
               3. ขั้นฝึก (Practice)   
                   3.1 ครูชูบัตรค าเก่ียวกับต าแหน่งสถานที่ แล้วให้นักเรียนอ่านตามท้ังห้องพร้อมกัน   

         3.2 ครูวาดภาพต าแหน่งสถานที่  แล้วให้นักเรียนมาเขียนบอกต าแหน่งเป็น
ภาษาอังกฤษบนกระดานด าหลังจากนั้นก็สลับนักเรียนคนอ่ืนขึ้นมาเขียนบ้าง   
                   3.3 หลังจากนั้นครูให้นักเรียน จับกลุ่มประมาณ 4-5 คน แล้วส่งตัวแทนออกมาหน้า
ชั้นเรียนแล้วแข่งกันเขียนต าแหน่งสถานที่เป็นภาษาอังกฤษโดยที่ครูจะบอกเป็นภาษาไทยกลุ่มที่ถูกจะ
ได้ค าละ 1 คะแนนกลุ่มไหนเขียนถูกต้องมากสุดจะเป็นผู้ชนะได้รับรางวัลจากครู 
               4. ขั้นน าไปใช้ (Production) 
          4.1 ครูบอกให้นักเรียนวาดภาพต าแหน่งของสถานที่ต่างกันประมาณ 3 รูป แล้วให้
นักเรียนเขียนบอกต าแหน่งสถานที่เหล่านั้นลงในสมุดทุกคน  
               5. ขั้นสรุป (Wrap up) 
               นักเรียนสรุปเกี่ยวกับค าศัพท์เกี่ยวกับการบอกต าแหน่งสถานที่ หลังจากนั้นให้ท าใบงาน
และแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง The place in my hometown         

สื่อและอุปกรณ์ 
     1. ใบงาน 

                2.  ภาพรูปต าแหน่งสถานที่   
                3.  บัตรค า       
                4.  แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง The place in my hometown        
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บัตรค า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

on 

behind 

between 

between 

under 

next  to 

in 

in  front  of 
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Worksheet 13 

Choose the correct preposition to fill in the blank. 
 
Example                                                    The box, in front of, the book   
 
 
 
              The  box  is in  front  of  the book  . 
                                                                            
   The cow, the cat, the frog ,between 
1.                                                      The cow    

                                                                  

                          

 

                     __________ is ____________ ____________ and ___________. 
                                                                                

                                                                       The  

           2                       

 

               _____________is_________________ frog, the cow, behind.____________. 

            3                                                                 

                                                                       The pig, the cat, near.   

   
                      ____________ is ___________ _____________ 

                                      

 

      

                     

              

                           



  149 

                                                    แผนการจัดการเรียนรู้ที่  14   

 
แผนการจัดการเรียนรู้  The  place  in  my  hometown               รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                           
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เรื่อง Places                                         เวลา   1   ชั่วโมง 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
               มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
         ต 1.2 ป 5/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 

สาระส าคัญ 
      ความคิดรวบยอดและหลักการส าคัญ การเรียนรู้ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งของ
สถานที่  โดยมีการถาม - ตอบ ใช้ภาษาอังกฤษได้โดยจะเป็นพ้ืนฐานความรู้ เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
                Vocabulary : bank, temple, library, hotel, restaurant, school, train  station, 
airport, police station, church, market, zoo. 

ทักษะ/กระบวนการ 
                1. กระบวนการฝึกปฏิบัติทางภาษา 
                2. กระบวนการสื่อสาร 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเขียนค าศัพท์ เกี่ยวกับ Place ได้อย่างถูกต้อง 
                2. เพ่ือให้นักเรียนวาดภาพบอกสถานที่พร้อมเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
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สมรรถนะส าคัญ 
                1. ความสามารถในการสื่อสาร 
                2. ความสามารถในการคิด 

วิธีประเมินผล 
                1. ตรวจความถูกต้องในการเขียนค าศัพท์สถานที่ 
                2. ตรวจจากการวาดภาพบอกเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ของนักเรียน 
                3. ตรวจความถูกต้องในการเขียนเกี่ยวกับสถานที่จากใบงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 4  (ดีมาก) =  13 – 15 คะแนน 
                     3  (ดี)  =  9 – 12 คะแนน 
           2  (พอใช้) =  5 – 8 คะแนน 
                    1 (ควรปรับปรุง) =         1 – 4 คะแนน 
 

5  คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 
ใช้ภาษาได้ 
ถูกต้องตาม 
หลักไวยากรณ์ 
ดีมาก สะกด 
ค าได้ถูกต้อง 
ทั้งหมด 

ใช้ภาษาได้ 
ถูกต้องตาม 
หลักไวยากรณ์ 
ดี สะกดค าผิด 
1-2 ค า 

ใช้ภาษาได้ 
ถูกต้องตาม 
หลักไวยากรณ์ 
ปานกลาง 
สะกดค าผิด 
3- 4 ค า 

ใช้ภาษาได้ 
ถูกต้องตาม 
หลักไวยากรณ์ 
พอใช้ สะกด
ค าผิด 5-6 ค า 

ใช้ภาษาได้ 
ถูกต้องตาม 
หลัก
ไวยากรณ์ 
พอใช้ สะกด
ค าผิด
มากกว่า 6 
ค าขึ้นไป 

ใช้ภาษาไม่ 
ถูกต้องตาม 
หลักไวยากรณ์ 
หรือไม่เขียน 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
                1. ขั้นเตรียมความพร้อม (Warm Up) 
                    1.1  ทบทวนค าศัพท์เก่ียวกับ preposition ที่เรียนไปแล้ว แล้วพูดคุยถึงสถานท่ีใน
เมืองว่ามีที่ไหนบ้าง 
                   1.2  เมื่อนักเรียนตอบมาครูชูน าบัตรค าศัพท์สถานที่นั้นขึ้นมา เช่น โรงพยาบาล     

ครูชูค าว่า hospital = โรงพยาบาลขึ้นมาพร้อมกับอ่านบอกความหมายและนักเรียนอ่านตาม 
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                2. ขั้นน าเสนอ (Presentation) 
                   2.1 ครูให้นักเรียนเปิดแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นหน้า 65 เพ่ือดู
รูปสถานที่ต่าง ในชุมชนแล้วครูก็บอกเกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนทุกคนอ่าน
ตามจนคล่องแล้วจึงเขียนค าศัพท์เหล่านั้นไว้บนกระดานแล้วให้นักเรียนคัดตามลงในสมุดของตนเอง
ทุกคน 

         2.2 ครูอ่านบัตรค าสถานที่ต่าง ๆ เช่น hospital = โรงพยาบาล school = โรงเรียน             
แล้วให้นักเรียนมาเขียนบนกระดานที่ละคน ท าแบบนี้ประมาณอีก 5 แห่ง สลับคนเขียน 
               3. ขั้นฝึก (Practice) 
                   3.1 ครูอ่านบัตรค าสถานที่ต่าง ๆ เช่น hospital =  โรงพยาบาล school = โรงเรียน             
แล้วให้นักเรียนมาเขียนบนกระดานที่ละคน ท าแบบนี้ประมาณอีก 5 แห่ง สลับคนเขียน 
                   3.2 ครูน ารูปภาพสถานที่ต่าง ๆ ไปติดบนกระดาน   แล้วให้นักเรียนมาเขียนบอก
สถานที่ใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นครูตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วให้นักเรียนทั้งหมดอ่านตามหลัง
จากนั้นสลับรูปสถานที่และนักเรียนมาปฏิบัติอย่างนี้โดยครูท าแบบนี้ประมาณ 3 สถานที่  
                   3.3 หลังจากนั้นครูให้นักเรียนจับกลุ่มประมาณ 4-5 คน  ให้เล่นเกมในพาวเวอร์
พอยท์โดยการให้เปิดแผ่นภาพที่ละแผ่นแล้วให้เดามาเป็นสถานที่ใดโดยส่งตัวแทนออกมาเขียนค าตอบ
ที่กระดานโดยถ้าถูกต้องจะได้ 1 คะแนน แล้วต้องเปลี่ยนกันในกลุ่มออกไปเขียนค าตอบโดยไม่ซ้ าคน
เดิมถ้าเขียนครบทุกคนแล้วให้เริ่มที่แรกใหม่  โดยกลุ่มไหนเขียนค าตอบได้ถูกต้องมากสุดจะเป็นผู้ชนะ
ได้รับรางวัลจากครู 
                4. ขั้นน าไปใช้ (Production) 
                   4.1 ให้นักเรียนวาดภาพสถานที่ต่างๆประมาณ 3 ภาพ แล้วครูจะให้นักเรียนออกมา
ชั้นพร้อมภาพวาดสถานที่ที่นักเรียนวาดมาแสดงให้เพ่ือนทายหน้าชั้นมาเป็นสถานที่ใดเมื่อเพ่ือตอบ
มาแล้วให้นักเรียนเขียนเฉลยค าตอบสถานที่นั้นบนกระดานแล้วครูจะเป็นผู้ตรวจสอบว่าเขียนถูกต้อง
หรือไม ่
               5. ขั้นสรุป (Wrap up) 
               นักเรียนสรุปเกี่ยวกับค าศัพท์สถานที่ต่างๆได้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้นครูบอกให้นักเรียน
เขียนสถานเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 5 สถานที่ ในสมุดแบบฝึกหัด  ให้ท าใบงานและแบบฝึกทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษ The place in my hometown                                           
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สื่อและอุปกรณ์ 
 1. ใบงาน 
                 2. รูปสถานที่ในแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ The place in my hometown                                           
                 3. แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  
                 4.  บัตรค า  
                5. เกมในทายสถานที่ในเพาเวอร์พอยท์   
           

         บัตรค า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

church 

school 

restaurant 

airport   

market 

temple 

bank 

hospital 

zoo 
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บัตรภาพ 
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Worksheet 14 
 
Can you tell me the place in the picture   ?  
 

Example          There  is  a  temple. 
         

               1        __________________________________ 
 
 

    2         ________________________________ 
 
              

           3      _____________________________________ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  15                           

แผนการจัดการเรียนรู้   The  place  in  my  hometown              รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                                
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เรื่อง  การใช้  places  and  prepositions          เวลา   1   ชั่วโมง 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
               มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
         ต 1.2 ป 5/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 

สาระส าคัญ 
      ความคิดรวบยอดและหลักการส าคัญการเรียนรู้ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งของ
สถานที่และสิ่งของ โดยมีการถาม - ตอบ ใช้ภาษาอังกฤษได้โดยจะเป็นพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 

                 Vocabulary   :  beside ,near , next  to, library, bank ,temple 
                 Sentence      :  Question :   Where is  _________________? 
                                    :   Answer   :    It  is______________________ 
                                    :     Question :   Where is  ___สถานที่_________? 
                                    :     Answer   :   The  สถานที ่  is______________ 
                                    :    Place     is   ____________. It  is  __________(between, 
next to, opposite, behind)       

ทักษะ/กระบวนการ 
                1. กระบวนการฝึกปฏิบัติทางภาษา 
                2. กระบวนการสื่อสาร 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  
                1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเขียนค าศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 
                2. เพ่ือให้นักเรียนเขียนบอกต าแหน่งสถานที่ได้อย่างถูกต้อง 
                3. นักเรียนสามารถเขียนถาม - ตอบเกี่ยวกับสถานที่ได้อย่างถูกต้อง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

                1. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 

สมรรถนะส าคัญ 
                1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
                2.  ความสามารถในการคิด 

วิธีประเมินผล 
               1.  ตรวจความถูกต้องในการเขียนค าศัพท์ 
               2.  ตรวจจากการเขียนบอกต าแหน่งสถานที่และสิ่งของนักเรียน 
               3.  ตรวจความถูกต้องในการเขียนประโยคจากใบงานและแบบฝึกทักษะ 
              เกณฑ์การประเมิน 
              ระดับคุณภาพ 4  (ดีมาก) =  13 – 15 คะแนน 
                               3  (ดี)  =  9 – 12 คะแนน 
                     2  (พอใช้) =  5 – 8 คะแนน 
                              1 (ควรปรับปรุง) =         1 – 4 คะแนน 
                               0 (ปรับปรุง)      =            0     คะแนน 

5  คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

ใช้ภาษาได้ 
ถูกต้องตาม 
หลักไวยากรณ์ 
ดีมาก สะกด 
ค าได้ถูกต้อง 
ทั้งหมด 

ใช้ภาษาได้ 
ถูกต้องตาม 
หลักไวยากรณ์ 
ดี สะกดค าผิด 
1-2 ค า 

ใช้ภาษาได้ 
ถูกต้องตาม 
หลักไวยากรณ์ 
ปานกลาง 
สะกดค าผิด 
3- 4 ค า 

ใช้ภาษาได้ 
ถูกต้องตาม 
หลักไวยากรณ์ 
พอใช้ สะกด
ค าผิด 5-6 ค า 

ใช้ภาษาได้ 
ถูกต้องตาม 
หลัก
ไวยากรณ์ 
พอใช้ สะกด
ค า ผิด
มากกว่า 6 
ค าข้ึนไป 

ใช้ภาษาไม่ 
ถูกต้องตาม 
หลักไวยากรณ์ 
หรือไม่เขียน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
                1. ขั้นเตรียมความพร้อม (Warm up) 
                     1.1 ทบทวนสอนค าศัพท์เกี่ยวกับสถานที่และ preposition ที่สอนไปแล้ว 
                   1.2 น าบัตรค าศัพท์เก่ียวกับสถานที่ชูขึ้นมาพร้อมกับอ่านและบอกความหมายอย่างละ 
3 ค า เช่น library = ห้องสมุด museum = พิพิธภัณฑ์ หลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนตามและบอก
ความหมายลงไปในสมุดแบบฝึกหัด 
                2. ขั้นน าเสนอ (Presentation) 
               ทบทวนประโยคการถามสถานที่และสิ่งของหลังจากนั้นครูน าแถบประโยคเกี่ยวกับ
สถานที่,มาแสดงหน้าชั้นโดยดูรูปแบบการถามและการตอบในหน้า 66 ใบแบบฝึกทักษะการเขียนที่
สร้างข้ึน เช่น    
                               A :  Where is the bus station ? 
                               B :  It is behind the market.                               

               เมื่อนักเรียนตอบคล่องแล้วให้นักเรียนเขียนแถบประโยคเกี่ยวกับต าแหน่งของสถานที่ลง
ในสมุดแบบฝึกหัดของตนเอง 
               3. ขั้นฝึก (Practice) 

                   3.1 ครูน ารูปภาพแผนที่เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ไปติดบนกระดาน แล้วให้นักเรียนมา
เขียนบรรยายสถานที่บนกระดานด ามาคนละ 1 สถานที่ เช่น The market is near the hospital.   
หลังจากนั้นก็เปลี่ยนนักเรียนคนอ่ืนบ้างโดยครูท าแบบนี้ประมาณ 3 คน       
               4. ขั้นน าไปใช้ (Production) 
                   4.1 ให้นักเรียนจับคู่วาดภาพสถานที่ลงในกระดาษที่ครูเตรียมให้แล้วเขียนประโยค
เกี่ยวกับสถานที่ ลงบนกระดาษแล้วไปรายงานหน้าชั้นเป็นคู่ถามและตอบโดยใช้ประโยคค าถามและ
ค าตอบให้นักเรียนเลือกดังนี้ 

                                 Question :   Where is  _________________? 
                                 Answer   :    It  is______________________ 
                                 Question :   Where is  ___สถานที่_________? 
                                 Answer   :   The  สถานที่  is______________ 
จากนั้นพลัดกันท าแบบนี้ถามและตอบประมาณ 3 คู ่
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               5. ขั้นสรุป (Wrap up) 
               นักเรียนสรุปเกี่ยวกับค าศัพท์และประโยคเกี่ยวกับต าแหน่งของสถานที่ หลังจากนั้นให้ท า
ใบงานและแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง The place in my hometown                                           

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง The place in my hometown                                                    
       2. ใบงาน 
                3.  บัตรภาพ     
                4.  บัตรค า       
 

บัตรค า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

school 

hotal  

  hotal  

bank  

next  to  

library 

beside 
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cinema 

hotel 

school bank  

Worksheet 15 
 

Look at the map. Fill  in  the blanks with the correct answer.  
 
 
 
                                  temple   
                                                                                

                                                                       
                                               

 

 
    1. __________________________________________   

                      The   bank  is  near the school .    

              2.      Where is  the hotel  ? 

                     _________________________________________ 

              3.      Where  is  the  cinema ?        

                     ________________________________________ 
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     Post -test                                                           

          

  Fill in the blank with the correct answer from the table below.(item 1-5 ) 

 Name Nan Tan Poom 
Age 15 34 27 

Address 24 Panpa  St, 
Lampang 

55  Saynum St, 
Nakhon Pathom 

87   Somwang St, 
Singburi 

Telephone 
number 

054675332 034542734 036446221 

 

Nan is (1) __________years old.  Her address is (2) __________________________.    

Her telephone number is 054675332 . 

Tan is 34 years old. His address (3) ________________________________________.  

His telephone number is 034542734.   

Poom is 27 years old. His address (4) _____________________________________.  His 

telephone number is (5) _________________ 
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Look at Dara’s family tree and answer the questions with full sentences. (item 6-9)  

    Dara’ s family 

 

                                       

                                                                         Sompong            Kachana      

 

 

                                                               

                                                Dang                            Dara    

 

6. Who is Sompong? 

_________________________________________________________________________ 

7. Who is Kanchana? 

_________________________________________________________________________ 

8. Who is the son? 

_________________________________________________________________________ 

9. What is Dang’s sister’s name? 

_________________________________________________________________________ 
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Look at the table.  Answer the questions below. (item 10-14) 

   √ =  like          × = dislike 

 name 
 

food  
and 

drink 

salad spaghetti hamburger coffee milk cocoa 

Nong √ × √ × × √ 
Tom × √ × √ × × 
Dang × √ √ × × √ 
Som √ √ × × √ × 
 

10. Does Tom like milk? 

 ___________________________________________________ 

11. Does Nong like coffee? 

 ________________________________________________ 

12. What drink does Tom like? 

 __________________________________________________ 

13. What food doesn’t Som like? 

  __________________________________________________ 

14. What drink does Dang like? 

 ___________________________________________________ 
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    Name =   Nan, curly and grey hair, black eyes 

 

 

 

 

 

    Name =   Suda, long and red hair, brown eyes 

                       Her name is Joy.  She has short hair.  She has 

brown eyes 

Name  =  Joy ,short hair, brown eyes 

Answer your own questions (item 15-16)  

15.  Do you like coffee? 

 ________________________________________________ 

16. What food do you like? 

 _________________________________________________ 

  Look at the picture. Describe what they look like?  (item 17-18)     

                                                 

           Example           

     

  

                  17._____________________________________________ 

 

 

         

          18. _______________________________________________ 
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Thing = bag, big, square, black 

 

 

 

 

 

                                                      

Look at the pictures.  Describe what they look like?  (item 19-20)    

          

    Example 

 

  

   19. __________________________________________________ 

 

 

20.___________________________________________________ Thing = 

bag, small, circle, pink 

 

 

Look at the map.  Choose the correct sentence from the box. (item 2     

 

 

 

 

 

 

          The small bag.  It is a rectangle.  It is blue and white.  

Thing = bag, small, rectangle, blue and white 

hospital hotel museum 

bank 

library 

cinema post office   bakery cafeteria 

airport 

train station 
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                                                          Where is the hotel? 

                                        Where is the post office? 

                 It is behind the post office. 

                 It is opposite the cinema. 

 

 

21. Where is the train station?   __________________________________ 

22.__________________________________?      It   is next to the library. 

23. Where is the hospital?    ____________________________________ 

24.__________________________________?  It   is in   front of the   train station. 

Look at the map. Write your answers in full sentences (item 25-30). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

hospital zoo   church market 

restaurant post office   
bakery cafeteria 

bus station 

temple 

bank 

school 
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25. Where is the bus station? 

_________________________________________________________________________ 

26.  Where is the restaurant? 

_________________________________________________________________________ 

27.  Where is the market? 

_________________________________________________________________________ 

28.   Where is the temple?   

_________________________________________________________________________ 

29.  Where is the church?   

_________________________________________________________________________ 

30.   Where is the school?    
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    Answer  Key  Pre - Post Test  

ข้อ ค าตอบ 
1  15 

2 24 Panpa  St, Lampang 
3 55  Saynum St, Nakkonpathom 

4 87   Somwang St, Singburi 
5 036446221 
6 Sompong  is  Dara ’ s  father               
7 Kanchana is   Dara ’ s  mother               

8 Dang  is  Sompong and Kanchana ’ s  son. 
9 Dara  is  Dang ’ s  sister. 

10 No, he doesn ’t. 
11 No, she doesn ’t. 
12 แล้วแต่ผูต้อบ (Answer  wil   vary) 

13 She  doesn’t  like  spaghetti. 

14 He  likes  coffee. 
15 He  likes  cocoa. 

16 แล้วแต่ผูต้อบ(Answer  wil   vary) 
17 Her name  is Nan .  She has curly and grey  hair. She has dark eyes. 

18 Her name is Suda.  She has long and red hair . She has brown  eyes. 
19 The  big  bag . It  is  a  rectangle. It  is  yellow. 

20 The  small  bag . It  is  a circle . It  is pink . 
21   It   is  behind  the  post  office. 
22  Where  is  the  hotel ? 
23  It   is  opposite the  cinema. 

24 Where  is  the  post  office  ? 
25 It  is  opposite the  school. 
26 It   is  next  to  the  post  office   . 

27 It   is  between  the zoo and  the bus station. 
28 It   is  behind  the  restaurant. 

29 It   is  in  front  of   the   bank. 
30 It   is  near  the  cafeteria. 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยการใช้แบบฝึก

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ าโจน 

_________________________________________________________________________ 

ค าชี้แจง 
       แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเพ่ือสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  
และ ด้านประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการจัดการเรียนรู้  มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
มีทั้งหมด 14 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
       ตอนที่ 1 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  จ านวน 5 ข้อ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 5 
ข้อ  ด้านประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการจัดการเรียนรู้  จ านวน 4 ข้อ 
       ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

คะแนนแบบสอบถามแบ่งระดับได้ดังนี้ 
       ความพึงพอใจมาก       = 3 
       ความพึงพอใจปานกลาง           = 2 
       ความพึงพอใจน้อย            = 1 
 

 

 

                                            นางสาวรัชดาภรณ์  พิมพ์พิสิฐถาวร 

                                                   นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

                                         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ 
แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

ตอนที่ 1 โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของนักเรียนตามความเป็นจริงที่สุด 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
3 

พึงพอ 
ใจมาก 

2 
พึงพอใจ
ปานกลาง 

1 
พึงพอใจ 

น้อย 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
1. นักเรียนมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 

   

2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมการเรียน     

3. นักเรียนมีส่วนรวมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน    

4. นักเรียนเกิดความสามัคคีและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ    
5. นักเรียนได้มีการฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน    

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. กิจกรรมช่วยให้นักเรียนมีความรู้ มีความเข้าใจเรื่องที่เรียนได้ง่าย 

   

7. อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
หลากหลาย น่าสนใจ 

   

8. นักเรียนมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษ    

9. กิจกรรมท าให้นักเรียนกล้าคิด กล้าตอบ กล้าแสดงความคิดเห็น    
10. นักเรียนรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษมีกิจกรรมที่
น่าสนใจ 

   

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอน 
11. กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน
ชอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

   

12. กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยพัฒนาความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 

   

13. นักเรียนมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ยิ่งขึ้น 

   

14. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและ
ในชีวิตประจ าวัน 
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ตอนที่ 2  ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ลงใน

ช่องว่างต่อไปนี้ 

1. หลังจากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแล้ว นักเรียนคิดว่านักเรียนมีความสามารถใน

การเขียนภาษาอังกฤษที่ดีข้ึนหรือไม่ อย่างไร (โปรดอธิบาย) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวรัชดาภรณ์ พิมพ์พิสิฐถาวร 
วัน เดือน ปี เกิด 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 
สถานที่เกิด จังหวัดกาญจนบุรี 
วุฒิการศึกษา 2542 ส าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต จากสถาบัณราชภัฏนครปฐม 

สาขาภาษาอังกฤษ  
2557 ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและ
การนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 46/10-12 ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   
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