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บทคัดย่อ การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนแบบก่ึง

ควบคุมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางทักษะ

การเขียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนท่ีไดร้ับการสอนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะและศึกษา  

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะ กลุม่ตัวอย่างคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนาสัก

วิทยา จังหวัดชุมพร จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ แผนการจัดการ

เรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการเขียนภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีค่าความยาก 0.63 - 0.83 และค่าอํานาจจําแนก 

0.33 – 0.47 ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.86 และแบบสอบถามความพึงพอใจ ซ่ึงมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.77 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบได้แก่ สถิติ

ทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 74.00/ 75.33 

ผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอ่ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

คําสําคัญ: ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ การเขียนแบบก่ึงควบคุม 

 

Abstract : The purposes of this research were 1) to develop English activity packages based on 

less-controlled writing to promote writing skill for Matthayomsuksa I students, 2) to compare the 

learning achievement before and after using English activity packages based on less-controlled 

writing, and 3) to study their satisfaction after learning by using English activity packages. The 

participants were 30 students of Matthayomsuksa I studying in the first semester of the academic 

year 2014 at Nasakwittaya School, Chumphon Province. The instruments used in the study were 

English Activity Packages, teaching plans, English achievement test of English writing with the 

difficulty value between 0.63 - 0.83, the discrimination between 0.33 - 0.47 and the reliability 

0.86, and a students’ satisfaction questionnaire with the reliability index of 0.77.  The data were  
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statistically analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and t-test for dependent. 

 The results of the research showed that the English activity packages based on less-

controlled writing to promote writing skill for Matthayomsuksa I students had the efficiency value 

at 74.00/ 75.33 and the students’ English writing ability after teaching with the English activity 

packages was increased higher than the prior significantly at the 0.05 level. The student’ 

satisfaction towards the use of English activity packages was at a high level. 

Keywords : Activity packages, Less-controlled writing 

 
บทนํา ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาสากลท่ีท่ัวโลกใช้ในการติดต่อสือ่สารกันมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต 
ได้อย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ และยังเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจต่อ
กันระหว่างมวลมนุษย์ทุกๆ ด้าน ยิง่ในศตวรรษท่ี 21 เป็นโลกยุคข่าวสารไร้พรมแดนและวิทยาการต่างๆ มีความ
เจริญก้าวหน้าไปอยา่งรวดเร็วและท่ัวถึง จึงทําให้ภาษาอังกฤษมีส่วนเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในยุคน้ี
มากข้ึน 
 ปัจจุบันประเทศไทยก็เป็นประเทศหน่ึงท่ีภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ไทยมากข้ึน โดยเฉพาะด้านการศึกษา วัฒนธรรมและการติดต่อค้าขาย จะพบว่าภาษาอังกฤษถูกนํามาใช้ใน
ชีวิตประจําวันมากข้ึนตามไปด้วย ซ่ึงออกมาในรูปของการเขียนในสือ่ต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา สิ่งของเครื่องใช้  
ยารักษาโรค หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E- mail) ตําราแบบเรียน สื่อและสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
เป็นต้น (พวงหยก ส่องศรี. 2548 : 1-2) การเขียนนับเป็นการสื่อสารท่ีมีวิธีการท่ีซับซ้อนกว่าทักษะอ่ืน เพราะ 
ผู้ท่ีสามารถฟัง พูดอ่าน ได้ดจีะช่วยให้สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ ความรูส้ึกนึกคิดและจินตนาการออกมาทาง 
การเขียนเพ่ือสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจไดด้ีเช่นกัน ทักษะการเขียนจึงเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายท่ีคงทน
ถาวรเป็นหลักฐานท่ีดีกว่าทักษะอ่ืน (จุไร วรศักดิโ์ยธิน. 2540 : 3) ฉะน้ันผู้เขียนจึงต้องพยายามเขียนคําให้ถูกต้อง  
ใช้ภาษาท่ีถูกต้องเพ่ือสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจ เรียกได้ว่าการเขียนท่ีดีมีประสิทธิภาพ ในการเขียน นอกจาก 
ต้องคํานึงถึงเน้ือความตามวัตถุประสงค์ สํานวนท่ีสละสลวยถูกต้องตามหลักภาษาแล้ว ยังต้องคํานึงถึงการสะกดคํา
ด้วย (สาลินี ภูติกนิษฐ์. 2541 : 1) และต้องเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจตรงตามจุดประสงค์ท่ีต้องการสื่อสารดว้ย (สุภัทรา 
อักษรานุเคราะห์. 2540 : 74) เมื่อเปรียบเทียบการเขียนกับทักษะอ่ืนๆ แล้วกระบวนการของการเรียนรู้และการใช้
ทักษะการเขียนมีข้ันตอนท่ีต้องใช้เวลาในการคิดและการผลิตภาษาท่ีนานกว่า (จุทารัตน์ คัมภีรภาพ. 2547 : 40)  
จึงนับเป็นทักษะท่ียุ่งยากและซับซ้อนสําหรับผู้สอนและผู้เรยีน สําหรบัผู้สอนนอกจากจะเป็นทักษะท่ีสอนยากแล้ว  
การตรวจงานหลังจากท่ีสอนไป   แล้วก็เป็นภาระหนักอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะหากสอนผู้เรยีนจํานวนมาก สําหรับผู้เรียน
การท่ีต้องเขียนเป็นภาษาต่างประเทศยากยิ่งข้ึนกว่าการเขียนเป็นภาษาแม่  เน่ืองจากผู้เรยีนขาดความรู้ด้านภาษา
และเน้ือหาท่ีต้องการจะเขียน (บํารุง โตรัตน์. 2545 : 60) 
 การท่ีนักเรียนไทยในปัจจุบันยังไม่ประสบผลสําเร็จด้านการเขียนเท่าท่ีควร นักวิชาการด้านการสอน
ภาษาอังกฤษจํานวนมากได้พยายามแยกประเด็นปัญหาสรุปได้ว่า เกิดจากสาเหตสุําคัญ 3 ประการ คือ ปัญหา
ครูผูส้อน ปัญหาการขาดแรงจูงใจในการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรยีนและปัญหาสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน 
(ประนอม สรุัสวด.ี 2545 : 12–14) ท้ังน้ีเพราะผู้เรียนมีโอกาสเขียนภาษาอังกฤษน้อยมาก จากการศึกษา
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ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ พบว่า ข้อบกพร่องในการเขียนท่ีพบมากท่ีสุดคือ ข้อบกพร่องด้านการใช้
โครงสร้างไวยากรณ์ รองลงมาคือข้อบกพร่องด้านการใช้เครื่องหมายวรรคตอน อักษรตัวใหญ่ การเว้นวรรคคํา  
(มนตรา พิพัฒน์ศรสีวัสดิ.์ 2546 : 83-87) ดังน้ันการท่ีจะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรยีนสามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับสูงข้ึน และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้น้ัน นักเรยีนต้องมีพ้ืน
ฐานความรู้เรื่องคํา วลี สํานวน ประโยคตา่ง ๆ ท่ีแตกต่างกันระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ต้องมคีวามรู้
โครงสร้างไวยากรณ์ เพ่ือสามารถใช้ในการนําเสนอข้อมูลในเรื่องกิจวัตรประจําวันได้ถูกต้องตามหลักภาษา  ดังน้ัน
ทักษะการเขียนจึงเป็นทักษะท่ีจําเป็นต้องฝึกให้กับนักเรียน (ทิพย์วรรณ ธงภักดิ์. 2546 : 18) ปัญหาท่ีสําคัญ 
อีกประการหน่ึงก็คือ การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความคิดรเิริ่ม
สร้างสรรค์ถ้าหากว่าบรรยากาศน้ันก่อให้เกิดความเป็นกันเองและสร้างความพอใจให้แก่ผู้เรียนก็จะสามารถช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรยีนเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพ่ือนําไปสู่การเขียนท่ีดีได้ (สภุาวดี ปุญจบัน. 2546 : 4) เน่ืองจาก 
ครูส่วนใหญ่ใ่ช้วิธีการสอนโดยให้้ท่องจําและแปล ครูใช้้สื่อการสอนน้อยมากเพราะจํานวนของสื่อมีน้อยไม่่เพียงพอต่อ
ความต้องการของครู นอกจากน้ียงัพบว่าครูใช้้สื่อท่ีไม่่เอ้ือต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียนผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่ายเพราะ
คิดว่าเน้ือหาภาษาอังกฤษยาก การเรียนการสอนไม่่ประสบความสําเร็จ เป็นผลให้นักเรียนขาดความสนใจและ
แรงจูงใจในการเรียน ผู้้เรียนไม่่มีสว่นร่วมในกิจกรรมท่ีครูจดัให้้เพราะการสอนในแนวเดิมน้ันครูจะเป็นผู้ท่ีมีบทบาท
มากท่ีสุด ส่งผลให้ผู้เรียนขาดการเรียนรู้อย่างมคีวามคิด สร้างสรรค์ ผู้เรยีนจึงไม่่เห็นความสําคัญและประโยชน์ 
ท่ีแท้จริงของการเรียนภาษาอังกฤษ 
 จากข้อมูลรายงานผลการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนนาสักวิทยาท่ีผ่านมา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2555 น้ัน ได้ผลสรุปว่าผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อ 21101 ด้านทักษะการเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 ร้อยละ 50 ของจํานวนนักเรียนท้ังระดับ ไมผ่่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ตามท่ีโรงเรียนนาสักวิทยาไดกํ้าหนดไว้น้ัน  
(โรงเรียนนาสักวิทยา. 2555 : 12) จึงเป็นปัญหาท่ีผู้วิจยัในฐานะท่ีเป็นครูประจําวิชาไดต้ระหนักว่าผลสมัฤทธ์ิของ
นักเรียนด้านการเขียนไมเ่ป็นท่ีน่าพอใจ จึงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงได้ใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนเขียนแบบก่ึงควบคุม ท่ีน่าสนใจ
ประกอบการสอนของครูให้เกิดทัศนคติท่ีดี ผู้เรียนมีอิสระในการเขียนมากข้ึน ผู้เรยีนเขียนต่อเติมส่วนท่ีขาดหายไป
ให้สมบูรณ์ จะสามารถช่วยให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ข้ึนด้วยตนเองได้ สื่อการสอนจะช่วยให้เกิด
ความเข้าใจ ซ่ึงการนําสื่อเหล่าน้ันมาใช้ฝึกร่วมกันอย่างมรีะบบให้สอดคล้องกับเน้ือหา แล้วจัดเป็นชุดสาํเร็จรปูน้ัน
เรียกว่าชุดกิจกรรมฝึกทักษะ (Activity package) ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2525 : 491) 
 ด้วยเหตผุลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้และวิธีการท่ีเหมาะสมใน
การจัดการเรยีนรู้ กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ โดยการสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะโดยใช้การสอนเขียนแบบก่ึง
ควบคุมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเก่ียวข้องกับการเขียนประโยคใน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนโดยการหาผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนาสักวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร และชุดกิจกรรมฝึก
ทักษะ เป็นสิ่งท่ีช่วยเสรมิการจัดการเรยีนฝึกฝน พฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนโดยการฝึกฝนการเรยีน
ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเองเพราะนักเรียน แตล่ะคนย่อมมีความต้องการท่ีแตกต่างกันและพบว่าชุดกิจกรรมฝึก
ทักษะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ ในดา้นการเรยีนการสอน พร้อมท้ังให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีถูกต้องตาม 
หลักการเขียนประโยคต่าง ๆ ตลอดจนสามารถนําไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้ได้ตามเกณฑ์ 70/70  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีไดร้ับการสอน 
โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนนาสกัวิทยา  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนนาสักวิทยา อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร ท่ีมีต่อการจัดการเรยีนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนาสักวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร ท่ีกําลัง
เรียน จํานวน 2 ห้องเรียน รวมท้ังสิ้น 65 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนาสักวิทยา อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร ท่ีกําลังเรยีนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุม่อย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
     2.1 ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
     2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรมฝึกทักษะ จํานวน 3 แผน แผนละ 7 ช่ัวโมง 
     2.3 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิการเขียนประโยคในภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 
     2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 15 ข้อ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     3.1 ทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ เรือ่ง My family, My weekend 
และ My favorite singer ไปสอบก่อนเรียน (Pre - test) จํานวน  30  ข้อกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  
โรงเรียนนาสักวิทยา  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  จํานวน  30  คน  ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลอง เก็บข้อมูล
เพ่ือทําการวิเคราะห์ต่อไป 
     3.2 ใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง  My family, My weekend และMy 
favorite singer ซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้ึนไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลาคาบอิสระและคาบซ่อมเสรมิ สัปดาห์ละ 
3 ช่ัวโมง รวม 21 ช่ัวโมง เป็นเวลา 7 สัปดาห์ พร้อมท้ังทําแบบฝึกหัดเมื่อเรียนจบแต่ละชุด แล้วนําผลงานมา
วิเคราะห์ต่อไป 
     3.3 นําคะแนนจากแบบฝึกหัดไปหาประสิทธิภาพแบบฝึกหัดตามเกณฑ์มาตรฐาน 70 ตัวแรก 
เพ่ือหา E1 และนําคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ เรื่อง My family, My weekend  
และMy favorite singer หลังการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะไปหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมฝึกทักษะ 70 ตัวหลัง  
นําคะแนนผลต่างจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ เรื่อง My family,  
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My weekend และ My favorite singer ก่อนและหลังเรียนไปวิเคราะห์โดยใช้สถิติที (t–test)   
     3.4 ทําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ เรื่อง My family,  
My weekend และMy favorite singer หลังเรียน (Post - test) จํานวน 30 ข้อ โดยกระทําทันทีเมื่อสิ้นสุด 
การเรยีน เพ่ือหา E2และเปรียบเทียบผลการทดสอบ  
     3.5 ให้นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ เรื่อง My family, My weekend และMy favorite singer จํานวน 15 ข้อและเก็บข้อมูล 
เพ่ือทําการวิเคราะห์ต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ตอนท่ี 1  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะ การเขียนภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1   
     ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์เปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิการเขียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 ก่อนใช้และหลงัใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ  
     ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมฝึก
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1   
 5. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ของการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1โดย ผู้วิจัยได้โดย ศึกษาหลักสตูรสถานศึกษาและตัวช้ีวัด ศึกษาเรื่อง ชนิดของประโยคจากเอกสาร
ต่าง ๆ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับเวลาและเรื่องท่ีจะสอน นําแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบชุด
กิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจเพ่ือพิจารณาแก้ไขปรับปรุง 
 6. สร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนเขียนแบบก่ึงควบคุมเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้ข้อมูลจากหนังสือเรียน Access1 และ web site 
ต่าง ๆ จํานวน 3 ชุดประกอบด้วยเรื่อง My family, My weekend และ My favorite singer นําชุดกิจกรรมฝึก
ทักษะให้ผู้เช่ียวชาญ ประเมินความสอดคล้องของเน้ือหา (IOC) เพ่ือตรวจพิจารณาหาคุณภาพของชุดกิจกรรมฝึก
ทักษะและนําไปปรับปรุงแก้ไข และนําชุดกิจกรรมฝึกทักษะท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธ์ิภาพตามเกณฑ์ 
70/70 ของ โดยดําเนินการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียน กับรายบุคคล กับกลุม่เล็ก และกับ
กลุ่มตัวอย่าง 
 7. สร้างแบบทดสอบการเขียนประโยคในภาษาอังกฤษโดยศึกษาเทคนิควิธีการสร้างแบบทดสอบท่ีดี
และวิธีการคิดวิเคราะห์ข้อสอบจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง สร้างแบบทดสอบเรื่องการเขียนประโยคในภาษาอังกฤษ 
เรื่อง  My family,  My weekend และMy favorite singer แบบทดสอบเน้ือหาสอดคล้องกับจุดประสงค์  
เพ่ือให้นักเรียนสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษได้ และเสนอผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเหมาะสมกับระดบัความยากง่ายของภาษา เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) นําแบบทดสอบ
ไปทดลองสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนาสักวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  จํานวน  30  คน    
ได้ข้อสอบท่ีมีคา่ความยากง่าย  0.63 - 0.83 และค่าอํานาจจําแนก 0.33 – 0.47 จํานวน  30  ข้อและมีค่าความ
เช่ือมั่น 0.86  ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  
 8. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรยีนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมฝึก 
ทักษะจํานวน 15 ข้อ ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญนําแบบสอบถามไป 
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หาค่าความเช่ือมั่นได้ค่า 0.77 จัดพิมพ์แบบสอบถามวัดความพึงพอใจฉบับจริงเพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากการศึกษาต่อไป  
 9. ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้นักเรียนสอบก่อนเรียน (pretest) ครูดาํเนินการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนสอบหลังเรียน (posttest) 
และทําแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 10. วิเคราะห์ข้อมลูและรายงานผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูปรากฏผลดังน้ี 
 1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนเขียนแบบก่ึงควบคุมเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 74.00/75.33 สรุปได้ว่า 
แบบฝึกท่ีสรา้งข้ึนมีประสิทธิภาพดังน้ี คือ นักเรียนสามารถทําแบบฝึกหัดโดยเฉลี่ยร้อยละ 74.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพตัวแรก และนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิในการเขียนภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยร้อย 
75.33  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพตัวหลังแสดงว่าชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอน
เขียนแบบก่ึงควบคุมเพ่ือส่งเสรมิความสามารถในการเขียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสร้างข้ึน  
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ท่ีตั้งไว้สามารถนําไปใช้ได ้
 2. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการใช้ชุดกิจกรรม
ฝึกทักษะ สูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา่เฉลีย่ 23.40 แสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถพัฒนาใน
ด้านการการเขียนภาษาอังกฤษดีข้ึน 
 3. ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลีย่ 4.14  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ผลการสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนเขียน 
แบบก่ึงควบคุมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้ได้ตามเกณฑ์ 70/70 ผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังน้ีคือ 
 1.  ผลการศึกษาเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอน
เขียนแบบก่ึงควบคุมเพ่ือส่งเสรมิความสามารถในการเขียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนนาสักวิทยา  
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  ปรากฏว่า ชุดกิจกรรมฝึกทักษะท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ  74.00 / 75.33  หมายความว่า  
ชุดกิจกรรมฝึกทักษะมีกระบวนการท่ีทําให้นักเรียนเกิดทักษะและพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ  
โดยนักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ตามข้ันตอนในชุดกิจกรรมฝึกทักษะและทํากิจกรรมหลังจากไดฝ้ึกทํา
ในแต่ละชุดกิจกรรมฝึกทักษะ ได้ดงัต่อไปน้ี 
     ชุดท่ี 1 กิจกรรมท่ี 3 ผลร้อยละของคะแนนน้อยท่ีสุด คือ 68.66 เป็นการเตมิคําในช่องว่าง  
นักเรียนอาจจะแปลคําศัพท์ไดไ้ม่มาก จึงทําให้ผลร้อยละของคะแนนในกิจกรรมท่ี 3 ได้น้อยท่ีสุด และผลร้อยละของ 
คะแนนมากท่ีสดุ คือ กิจกรรมท่ี 6 คือ 72.66 เป็นการแต่งประโยค นักเรียนสามารถแต่งประโยคเองตามความพอใจ 
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ได้ดี จึงทําให้ร้อยละของคะแนนมากท่ีสุด 
     ชุดท่ี 2 กิจกรรมท่ี 1 ผลร้อยละของคะแนนน้อยท่ีสุด คือ 74.33 เป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนขีดเส้น
ใต้ประธาน และคํากรยิาในประโยค ส่วนมากนักเรียนจะขีดเส้นใต้คาํกริยาผดิท่ี จึงทําให้ร้อยละของคะแนนน้อยท่ีสุด 
และผลร้อยละของคะแนนมากท่ีสดุ คือ กิจกรรมท่ี 5 ได้ 77.33 เป็นการเตมิคํา 2 คําลงในประโยค นักเรียนสามารถ
เติมได้เน่ืองจากนักเรียนเข้าใจคําท่ีจะนําไปเติมได้ด ี
     ชุดท่ี 3 กิจกรรมท่ี 2 ผลร้อยละของคะแนนน้อยท่ีสุดคือ 75.33 เป็นการนําคํา 9 คํา เตมิใน
ประโยคท่ีกําหนดให้ นักเรียนไม่สามารถใช้คํา 9 คํา เติมลงในช่องว่างได้ อาจเป็นเพราะกําหนดคํามากจึงทําให้
นักเรียนสับสน ผลร้อยละของคะแนนจึงได้น้อยท่ีสดุ ส่วนกิจกรรมท่ีได้ผลร้อยละของคะแนนมากท่ีสุด คือกิจกรรมท่ี 
3 ได้ 77.66 เป็นการใช้นักเรียนแต่งประโยคข้ึนเองไดด้ี เน่ืองจากมกีารแต่งประโยคหลาย ๆ ครั้ง ไดป้ฏิบัติตาม
ข้ันตอนในใบความรู้ท่ีกําหนดให้ 
 ในการทํากิจกรรมท้ัง 3 ชุด นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.00 และนักเรียนมีความสามารถ 
ในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการเขียนภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  75.33 ชุดกิจกรรมฝึกทักษะท่ี
สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 เป็นไปตาม  สมมติฐานท่ีตั้งไว้  และคะแนนการทดสอบหลังใช้
ชุดกิจกรรมฝึกทักษะสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ แสดงว่าการท่ีนักเรียนได้ใช้ ชุดกิจกรรมฝึก
ทักษะจะทําให้มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษมากข้ึน  นักเรียนมีการพัฒนาด้านการการเขียน
ภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึนจากเดิม ตามแนวคิดของ (Weigle. 2002 : 118 ) สรุปได้ว่า เกณฑ์การประเมินการเขียน
จําแนกได้ 2 ประเภท คือ เกณฑ์การประเมิน แบบภาพรวม และเกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน ถ้าจะใช้เกณฑ์ใด
น้ันข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีจะประเมิน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกพร อยู่ครบ. (2555 : 101) ได้
ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจเรื่องวันสําคัญและเทศกาล 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  
มีประสิทธิภาพ 83.25/86.59 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรพิน สุขเกษม. (2545 : 64 - 66) ซ่ึงได้ทําวิจัย 
การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง Present Perfect 
Tense โดยการสอนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะกับการสอบแบบปกต ิซ่ึงมี่ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.92/84.11 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนนาสักวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร นักเรยีนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรยีนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเน่ืองมาจากเหตุ ดังน้ี 
     2.1 ผู้วิจัยยึดหลักในการสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะ ตามเอกัตภาพ เป็นชุดกิจกรรมแบบรายบุคคล 
ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของบุญเก้ือ ควรหาเวช (2548) ได้กล่าวไว้ว่าผูเ้รียนจะต้องศึกษาหาความรู้ตามความสามารถ
และความสนใจของตนเอง ส่วนมากมักจะมุ่งให้ผูเ้รียนได้ทําความเข้าใจเน้ือหาวิชาท่ีเรียนเพ่ิมเตมิผู้เรยีนสามารถจะ
ประเมินผลการเรียนด้วยตนเอง 
     2.2 ชุดกิจกรรมฝึกทักษะแต่ละชุดมีข้ันตอนการเขียนภาษาอังกฤษ มีตัวอย่างให้ศึกษาและ
นอกจากจะใช้เวลาเรียนแล้วนักเรยีนยังสามารถนําชุดกิจกรรมฝึกทักษะไปศึกษาด้วยตนเองได ้
     2.3 นักเรียนไดร้ับการฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ในช่ัวโมงอิสระและหลังเลิกเรียน วันละ 1 ช่ัวโมง  
และผูศึ้กษาเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและ ได้เสริมแรงโดยการกล่าวชมเชย 
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นักเรียนท่ีสามารถเขียนภาษาอังกฤษ ได้ถูกต้องเหมาะสมกับเน้ือเรื่อง 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจ ในการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะโดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.14 และท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจมาก อันดับ 1 ข้อ 1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับเน้ือหา และ 
ข้อ 7. ความยากง่ายของเน้ือหาเหมาะสมกับความสามารถของนักเรยีนมีค่าเฉลี่ย 4.50 เท่ากัน อาจเน่ืองจากผู้วิจัย
พิจารณาเรียงเน้ือหาจากง่ายไปหายาก และในชุดกิจกรรมฝึกทักษะมีเน้ือหาท่ีใกล้ตัวเหมาะสมกับนักเรียน และ 
มีสื่อการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ ตามแนวคิดของสมยศ นาวีการ (2525 : 155) สรุปได้ว่า ครผูู้สอนท่ีต้องการให้กิจกรรม
การเรยีนรู้ ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญบรรลผุลสําเร็จ จึงต้องคํานึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ์ รวมท้ังสื่อ 
อุปกรณ์การเรียน การสอน ท่ีเอ้ืออํานวยต่อการเรียนเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจในการทํากิจกรรม จนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้วยเหตุน้ีทําให้นักเรียนสามารถเข้าใจวิธีการเขียนภาษาอังกฤษ เมื่อไดฝ้ึกทําชุดกิจกรรม
ฝึกทักษะทุกชุดจนเสร็จสิ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของหลายท่าน เช่น ปราณี  สุวรรณราช. (2552 : 95),  
ลภสัรดา จูเมฆา. (2550 : 96) และสายหยุด จันทรม์า. (2549 : 84) ได้ศึกษาการสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริม
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาศึกษาและมัธยมศึกษา ผลการศึกษาปรากฏว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรยีนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษใน
ภาพรวมมค่ีาเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท้ังสิ้น  
 
ผลการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนเขียนแบบก่ึงควบคุมเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 74.00/75.33 สรุปได้ว่า 
แบบฝึกท่ีสรา้งข้ึนมีประสิทธิภาพดังน้ี คือ นักเรียนสามารถทําแบบฝึกหัดโดยเฉลี่ยร้อยละ 74.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพตัวแรก และนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิในการเขียนภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยร้อย 
75.33  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพตัวหลังแสดงว่าชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอน
เขียนแบบก่ึงควบคุมเพ่ือส่งเสรมิความสามารถในการเขียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสร้างข้ึน  
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ท่ีตั้งไว้สามารถนําไปใช้ได ้
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1หลังการใช้ชุดกิจกรรมฝึก
ทักษะ สูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถพัฒนาในด้านการการเขียน
ภาษาอังกฤษดีข้ึน 
 3. ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1โดยรวมอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลีย่ 4.14 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
     1.1 ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุดน้ีเหมาะสําหรับการใช้ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ 
ครูจึงควรนําไปฝึกนักเรียนเป็นการสอนเพ่ิมเติมหรือสอนซ่อมเสริม 
     1.2 ในการทํากิจกรรมของนักเรียนใช้เวลามากน้อยไดต้ามความแตกต่างของแต่ละบุคคล ยดืหยุ่น 
ได้ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะแบบฝึกหัดบางแบบฝึกหัด กรณีนักเรียนรีบเร่ง จะทําให้ขาดความรอบคอบสุขุม 
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ในการใช้คําให้สละสลวย 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอ่ไป 
     2.1 ควรสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะในเรื่อง อ่ืน ๆ ต่อไป เพ่ือนักเรียนจะได้เข้าใจ เกิดทักษะในการ
เรียนภาษาอังกฤษ 
     2.2 สามารถใช้แบบฝึกในการฝกึทักษะการเขียนเรื่องอ่ืนได้  เช่น  การเขียนคําในภาษาอังกฤษ
การเขียนจดหมาย  การเขียนเรียงความ  ฯลฯ เพ่ือนักเรียนจะได้ความรู้เก่ียวกับการเขียนประเภทต่างๆและนําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน 
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