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การเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนและพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เปรียบเทียบความสามารถในการส่ือสารด้านการเขียนระหว่างการจัดการเรียนรู้

โดยการใช้กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส และวิทโธร กับการสอนแบบปกติ และ 2. เปรียบเทียบพฤติกรรม 

ใฝ่เรียนรู้ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส และวิทโธรกับการสอนแบบปกติ 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 20 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียน แบบปรนัย จ�านวน 40 ข้อ ที่มีค่าระดับความยาก 0.35-0.75  

ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ 0.22-0.90 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  เท่ากับ 0.98 2) แบบประเมินพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test 

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. นกัเรยีนกลุม่ทดลองทีเ่รยีนโดยการใช้กระบวนการสอนการเขยีนตามแนวคดิของบรูค๊ส และวทิโธร มค่ีาเฉลีย่ความ

สามารถในการสื่อสารด้านการเขียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติ  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 2. นกัเรยีนกลุม่ทดลองทีเ่รยีนโดยการใช้กระบวนการสอนการเขยีนตามแนวคดิของบรูค๊ส และวทิโธร มค่ีาเฉลีย่ระดบั

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

    โดยสรุป กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส และวิทโธร มีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียน มีความสามารถ

ในการสื่อสารด้านการเขียน และพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้สูงขึ้น  

ค�าส�าคัญ: ความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียน พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ การสอนการเขียนโดยใช้แนวคิดของบรู๊คสและ       

             วิทโธร การสอนตามปกติ

Abstract
 The purposes of this study were: 1. to compare  communication  ability in writing between the 

students who learn by using Brookes  and  Withrow’s writing  process  and using  conventional learning  

approaches, and  2. to  compare  inquisitive  learning behaviors between students who learn by using  

Brookes and Withrow’s writing process and using  conventional learning behaviors approaches. The sample 

consisted 20 Phathomsuksa 6 students, obtained through the cluster sampling technique. The instruments 

used in this study included: 1) a test on communication ability in writing consisting of 40 items with diffi-
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culty level of 0.35 - 0.75, discrimination power of 0.22 - 0.90 and reliability level 0.98 2) a test of inquisitive 

learning behaviors. The statistics used for analyzing data were mean, percentage, standard deviation, and 

t-test.

 The results of the study were as follows:

 1. Phathomsuksa 6 students who learned by using Brookes and Withrow’s writing process approach 

had a higher mean score on communication ability in writing than students who learned by using the  

conventional learning at the 0.01 level of significance.

 2. Phathomsuksa 6 students who learned by using Brookes and Withrow’s writing process approach 

had a higher mean score on inquisitive learning behaviors than who learned by using the conventional  

learning at the 0.01 level of significance.

 In conclusion, Brookes and Withrow’s writing process approach was efficient to help learners have 

higher communication ability in writing and Inquisitive  learning behaviors. 

Keywords: Communication Ability in Writing, Inquisitive Learning Behaviors, Brookes and Withrow’s     

                Writing Process, Conventional Learning Approaches

บทน�า

 ป ัจจุ บันภาษาอั งกฤษเป ็นภาษาสากลที่มี  

ความส�าคัญและจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน เนื่องจากเป็น 

เครือ่งมอืส�าคญัในการตดิต่อสือ่สาร การศกึษา การแสวงหา 

ความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 

วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลกและตระหนักถึง 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก 

กระทรวงศึกษาธิการให้ความส�าคัญกับวิชาภาษาอังกฤษ 

โดยให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนการภาษาอังกฤษตาม 

หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 โดยที่กลุ่มสาระการ 

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ 

ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และ

ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (พระชายชาญ  วงศ์ภักดี 2558) 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก 10 ประเทศ ที่อยู ่ใน

ประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษยิ่งทบทวีความส�าคัญและ

ความจ�าเป็นมากข้ึน เป็นสื่อในการท�างาน ประเทศไทยจะ

ต้องมกีารวางแผนและเตรยีมพร้อมพฒันาเดก็ เยาวชนและ

คนไทยให้มคีณุภาพและมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามที่

สังคมคาดหวัง ครูผู ้สอนซึ่งเป็นบุคลากรส�าคัญในการ

ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาสังคม ต้องมีการปรับการเรียน 

เปลีย่นการสอน  ใฝ่ศกึษาเรยีนรูต้ลอดเวลา  แสวงหาเทคนคิ

วธิสีอนใหม่ๆ เพือ่สร้างบรรยากาศและจดักจิกรรมการเรยีน

รู้ที่หลากหลาย  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความส�าคัญของ

ภาษาประจ�าชาติและภาษาอังกฤษ  เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือ

ส�าคัญในการแสวงหาความรู้ในสังคมอาเซียนและเวทีโลก

ต่อไป

 แม้ว่าประเทศไทยจะมีการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษเป็นเวลานานและมีแนวทางในการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร  

แต่ผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาพื้นฐาน 

ที่ส�าคัญวิชาหนึ่งมีแนวโน้มต�่าลง จากการรายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) พบว่าวิชา

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับต�่า (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

2556) และผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง

ประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ในกลุ่มเครือข่าย

โรงเรียนรัตนบุรี 2 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.98  

ซึง่ถ้าแยกตามสาระแล้วปรากฏค่าเฉล่ียของสาระภาษาเพ่ือ

การสื่อสารซึ่งรวมทักษะเขียนอยู่ด้วยมีคะแนนเฉลี่ยเพียง 

16.67 เท่านั้น ซึ่งถือว่ายังต้องพัฒนาอีกมาก โรงเรียนปทุม

มาศวิทยา เป็นโรงเรียนหน่ึงที่สังกัดกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

รัตนบุรี 2 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร์ เขต 2 ที่มีปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยได้พยายาม

ใช้วิธีการสอนและเทคนิคการสอนหลายวิธี แต่ยังไม่ได้ผล

เป็นที่น่าพอใจ
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 ในบรรดาทักษะทั้งสี่ ของการเรียนภาษานั้น  

การเขียนเป็นทักษะที่ยุ่งยากซับซ้อนที่สุด เนื่องจากว่าใน 

การฟังและการอ่านน้ัน นักเรียนจะได้ฟังหรือเห็นข้อความ

จากผู้อื่น นักเรียนจึงมีบทบาทเพียงแค่การตีความหรือ

วเิคราะห์ว่าตนเองก�าลงัได้ยนิหรอือ่านอะไร  ส่วนในการพดู

นักเรียนสามารถแสดงความคิดความรู้สึกของตนเอง และมี

โอกาสให้ค�าอธิบายสอดแทรกในบทสนทนาได้ แต่ในการ

เขียนนั้นนักเรียนจะต้องมีความสามารถอย่างแท้จริงจึงจะ

เขียนข้อความได้ชัดเจนจนผู้อ่านเข้าใจได้ ทักษะการเขียน

เป็นทกัษะทางภาษา ทีต้่องใช้ความคดิและความถกูต้องตาม

หลักเกณฑ์มากกว่าทักษะอื่นๆ ในการเขียนแต่ละครั้ง 

ผู้เขียนจ�าเป็นต้องวางแผนว่า จะเสนอแนวคิดอะไร และ 

ควรจะเสนอในรูปแบบใด ท้ังน้ีเพื่อให้ผู ้อ ่านได้เข้าใจ 

ความหมายและความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนได้ จากการ

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบว่านักวิจัยชาวต่างชาต ิ

ทั้งสองท่านได้พัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการ

สอนเขียนภาษาอังกฤษ ซ่ึงสามารถพัฒนาทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้บังเกิดผลดีขึ้น คือ กระบวนการ

สอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร เน่ืองจาก

บุคคลทั้งสองได้ท�างานคลุกคลีอยู่กับการสอนการเขียน

ภาษาองักฤษให้แก่นกัเรยีนต่างชาตทิีไ่ม่ได้พดูภาษาองักฤษ

เป็นภาษาประจ�าชาติจนท�าให้ทั้งสองท่านสามารถทราบ

ปัญหาต่างๆ ได้ดี และสามารถพัฒนารูปแบบกระบวนการ

สอนการเขียนดังกล่าวข้ึนมา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถ 

แก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการเขียนภาษา

องักฤษได้ แนวคดิของบรูค๊สและวทิโธร  ในการจดัการเรยีน

การสอนนัน้  มกีารสร้างบทความซึง่เป็นตวัอย่างในการเขยีน

ภาษาอังกฤษ  โดยน�าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพความเป็น

อยู ่ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการศึกษาและ

วิทยาศาสตร์มาสร้างเป็นหัวเรื่องของแต่ละบทความ  เช่น  

เรื่องคอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ การออกก�าลังกายและอื่นๆ 

แต่ละบทความประกอบด้วยประโยคต่างๆ และแต่ละ

ประโยคมโีครงสร้างอย่างง่าย คอื ประธาน  กรยิาและกรรม  

หรือประธาน กริยาและส่วนขยาย ซ่ึงแนวทางดังกล่าว

สามารถทีจ่ะน�ามาประยกุต์ใช้กบันกัเรยีนไทย ซึง่เรยีนภาษา

อังกฤษ เป็นภาษาต่างชาติ นอกเหนือจากน้ัน การน�า

กระบวนการสอนการเขยีนตามแนวคดิของบรูค๊สและวทิโธ

รมาประยกุต์ใช้ จะส่งผลให้ผูเ้รยีนได้รบัประโยชน์กบัตวัเอง

คอื  สามารถแยกแยะโครงสร้างของประโยคออกเป็นส่วนๆ 

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบของประโยคให้เหมาะสมได้  

และสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องข้อบกพร่อง ในด้านการใช้

โครงสร้างไวยากรณ์ได้และได้ประโยชน์เกีย่วกบัคณุภาพของ

กระบวนการสอนการเขยีน ในการพฒันาความสามารถของ

ผูเ้รยีนในเรือ่งของเนือ้หาไวยากรณ์ทีเ่น้นให้มคีวามสามารถ

ด้านการเขียนในขั้นสื่อสารได้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 2554)

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงด�าเนินการแก้ปัญหาการสื่อสาร

ด้านการเขียนภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น โดยการเปรียบเทียบ

ความสามารถในการสือ่สารด้านการเขยีน และพฤตกิรรมใฝ่

เรยีนรู ้กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ของนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการสอนการเขียน

ตามแนวคิดของบรู๊คส และวิทโธร กับการสอนแบบปกติว่า

ได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อน�าผลการวิจัยมาปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และพฤติกรรมใฝ่

เรียนรู้ของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีที่หลากหลายและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการส่ือสาร

ด้านการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง

การจดัการเรยีนรูโ้ดยการใช้กระบวนการสอนการเขยีนตาม

แนวคิดของบรู๊คส และวิทโธร กับการสอนแบบปกติ

 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู ้ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้

โดยการใช้กระบวนการสอนการเขยีนตามแนวคดิของบรูค๊ส 

และวิทโธรกับการสอนแบบปกติ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 เครอืข่ายโรงเรยีน

รตันบรุ ี2 ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร์ 

เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 95 คน จาก 

3 โรงเรยีน คอื  โรงเรยีนปทมุมาศวทิยา จ�านวน 2 ห้องเรียน 

แบ่งเป็น ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 นักเรียน 20 คน ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6/2 นักเรียน 20 คน โรงเรียนบ้านล�าเพิญ       

(อรุณราษฏ์สงเคราะห์) นักเรียน 28 คน โรงเรียนบ้านดง

เปือย (มูลศึกษาวิทยา) นักเรียน 27 คน

 กลุ่มตัวอย่าง  

 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนปทมุมาศ

วิทยา อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการ

ศึกษา 2557 ซึ่งได้มาจากการสุ ่มแบบกลุ ่ม (Cluster  

Random Sampling) โดยใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้องเรียน 
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โดยแบ่งเป็น กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

6/2 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา จ�านวน 20 คน กลุ่มควบคุม 

คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนปทุมมาศ

วิทยา จ�านวน 20 คน

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการสอน ได้แก่

 1. กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบ

รู๊คส และวิทโธร 

 2. การสอนตามปกติ

 ตัวแปรตามมี 2 ตัวแปร ได้แก่

 1. ความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียน

 2. พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ ่มทดลองเป ็น

แผนการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นตามล�าดับข้ันตอนในการ

สอนภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการสอนการเขียนตาม

แนวคิดของบรู๊คส และวิทโธร จ�านวน 10 แผน เรียนรวม 

10 ชั่วโมง

 2. แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ ่มควบคุมเป ็น

แผนการสอนทีผู่ว้จิยัได้พฒันาข้ึนตามล�าดบัข้ันตอนการสอน

ตามปกติจ�านวน 10 แผน เรียนรวม 10 ชั่วโมง

 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสาร

ด้านการเขียน ใช้ทดสอบหลังการทดลองของท้ังสองกลุ่ม 

แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 40 ข้อ 

 4. แบบประเมนิพฤตกิรรมใฝ่เรยีนรู ้ของนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

โดยการใช้กระบวนการสอนการเขยีนตามแนวคดิของบรูค๊ส 

และวิทโธร แบบรูบริกส์ จ�านวน 6 รายการ

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. สถิติวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ

     -การหาความเที่ยงตรง (Validity)

     -การหาค่าอ�านาจจ�าแนก (Discrimination)

     -การหาค่่าระดับความยาก

     -การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)

 2. สถิติพื้นฐาน

     -หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)

     -ร้อยละ (Percentage)

    -ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

   Deviation)

 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน

 - t - test แบบ Independent Samples  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยเป็นผู้ด�าเนินการด้วยตนเองโดยน�าการ

เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสาร ด้านการเขียน  

แบบทดสอบวัดการเปรียบเทียบความสามารถใน  

การส่ือสารด ้านการเขียน และพฤติกรรมใฝ ่ เรียนรู ้  

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 โดยใช้กระบวนการสอน

การเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส และวิทโธร กับการสอน 

ตามปกต ิทีผู้่วจิยัสร้างขึน้ ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์

ที่ปรึกษาและผู ้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองกับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา อ�าเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 40 คน ซึ่งเป็น 

กลุ่มตัวอย่าง ดังขั้นตอนต่อไปนี้

 1. น�าแผนการเปรียบเทียบความสามารถในการ

สื่อสารด้านการเขียน ที่สร้างขึ้นจ�านวน 10 แผน ไปทดลอง

ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมเป็นเวลา 10 ชั่วโมง  โดยใน

ระหว่างการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมคะแนนจาก

การประเมินพฤติกรรมการเรียน ประเมินผลงานตามใบ

กจิกรรม และการทดสอบย่อยบนัทกึคะแนนจนครบทกุแผน

 2. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความ

สามารถในการสื่อสารด้านการเขียนปรนัย จ�านวน 40 ข้อ 

ตรวจให้คะแนนและเก็บบันทึกคะแนนไว้

 3. ประเมนิพฤตกิรรมใฝ่เรยีนรูข้องนกัเรยีนทีม่ต่ีอ

การเรียนด้วยแผนการเปรียบเทียบความสามารถในการ

สื่อสารด้านการเขียน 

 4. เมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้วน�าข้อมูลที่ได้จาก 

การทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างไปวิเคราะห์ทางสถิติ 

เพื่อสรุปผลการทดลองตามความมุ่งหมายของการวิจัย 

ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. นักเรียนกลุ ่มทดลองที่ เรียนโดยการใช ้

กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส และ

วิทโธร มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียน 

เท่ากับ 37.20 จากคะแนนเต็ม 40 สูงกว่ากลุ่มควบคุม 

ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู ้แบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตาราง 1 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มทดลอง ที่ได้ 

  รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส และวิทโธร และกลุ่มควบคุมที่ได ้

  รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

5 
 

    -ส่ วน เ บ่ี ย ง เ บ นมาตร ฐ าน  (Standard 
Deviation) 

3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
  - t - test แบบ Independent Samples  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเองโดยน าการ

เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสาร ด้านการเขียน 
แบบทดสอบวัดการเปรียบเทียบความสามารถใน      
การสื่อสารด้านการเขียน  และพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการสอน
การเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส และวิทโธร กับการสอน
ตามปกติ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เ ช่ียวชาญแล้วไปทดลองกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 
อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา  2557 
จ านวน 40 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. น าแผนการเปรียบเทียบความสามารถใน
การสื่อสารด้านการเขียน ที่สร้างขึ้นจ านวน 10 แผน ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมเป็นเวลา 10 ช่ัวโมง  
โดยในระหว่างการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
คะแนนจากการประเมินพฤติกรรมการเรียน ประเมินผล

งานตามใบกิจกรรม และการทดสอบย่อยบันทึกคะแนน
จนครบทุกแผน 

2. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนปรนัย จ านวน 
40 ข้อ ตรวจให้คะแนนและเก็บบันทึกคะแนนไว้ 

3. ประเมินพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมี
ต่อการเรียนด้วยแผนการเปรียบเทียบความสามารถใน
การสื่อสารด้านการเขียน  

4. เมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้วน าข้อมูลที่ได้จาก
การทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
เพื่อสรุปผลการทดลองตามความมุ่งหมายของการวิจัย
ต่อไป 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
 

  1. นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยการใช้
กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส และ
วิทโธร มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการสื่อสารด้านการ
เขียน เท่ากับ 37.20 จากคะแนนเต็ม 40 สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตาราง 1  
 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มทดลอง   
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส และวิทโธร และกลุ่มควบคุมที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

กลุ่มตัวอย่าง N คะแนนเต็ม 
คะแนนความสามารถ 

ในการสื่อสารด้านการเขียน df t p 

X  S.D. 
กลุ่มทดลอง 20 40 37.20 1.36 

38 3.405** 0.002 
กลุ่มควบคุม 20 40 35.85 1.13 

 

              ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
  
 
 

  
 

 ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 2. นักเรียนกลุ ่มทดลองที่ เรียนโดยการใช ้

กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส และ

วิทโธร มีค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้เท่ากับ 27.07

จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนโดย

การจดัการเรยีนรูแ้บบปกตอิย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.01 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจากการประเมินพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มทดลอง 

  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส และวิทโธร และกลุ่มควบคุม 

  ที่ได้รับการสอนตามปกติ

6 
 

2. นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยการใช้กระบวนการ
สอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส และวิทโธร มี
ค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมใฝุเรียนรู้เท่ากับ 27.07 
 

จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียน
โดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจากการประเมินพฤติกรรมใฝุเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส และวิทโธร และกลุ่มควบคุมที่
ได้รับการสอนตามปกติ 
 

กลุ่มตัวอย่าง N คะแนนเต็ม 
คะแนนประเมนิ 

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู ้ df t p 

X  S.D. 
กลุ่มทดลอง 20 30 27.07 .359 

38 4.171** 0.000 
กลุ่มควบคุม 20 30 26.12 .952 

 

               ** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 1. นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยการใช้
กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส และ
วิทโธร มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการสื่อสารด้านการ
เขียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยการใช้
กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส และ
วิทโธร มีค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมใฝุเรียนรู้สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 1. จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนกลุ่มทดลอง
ที่เรียนโดยใช้กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิด
ของบรู๊คส และวิทโธรมีค่าเฉลี่ยความสามารถในการ
สื่อสารด้านการเขียนหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แสดงว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนการเขียนตาม
แนวคิดของบรู๊คส และวิทโธรส่งผลให้ความสามารถใน

การสื่อสารด้านการเขียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนการเขียน
ตามแนวคิดของบรู๊คส และวิทโธรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ความเหมาะสม มีการวัดการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
วัยผู้เรียนซึ่งท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ต้องการที่
จะ เ รี ยนรู้ ใน เนื้ อหาสาระที่ ก าหนด ให้  จึ งท า ให้
ความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนการเขียนตาม
แนวคิดของบรู๊คส และวิทโธรสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ  จีรสุดา เลิศปัญญานุช (2552) ที่ได้
ศึกษาการพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์และความสามารถ
ทางด้านการเขียนภาษาอังกฤษของผู้ เรียนโดยใช้
กระบวนการสอนเขียนตามรูปแบบของบรู๊คสและ      
วิทโธร ผลการวิจัยพบว่า ข้อดีของวิธีการสอนดังกล่าว 
เป็นการท าให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคได้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ต้ังแต่ต้น สามารถฝึกนักเรียนที่มี
ความสามารถทางด้านการเขียนในระดับต่ าให้ดีขึ้นและ
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการฝึก
เลือกใช้ค าศัพท์ให้ถูกต้อง ผู้เรียนจึงสามารถทราบได้ว่า
ค าศัพท์ดังกล่าวเป็นค าศัพท์ประเภทใด เช่น ค านาม   
ค าสรรพนาม หรือค ากริยา และการฝึกซ้ าๆ ท าให้ผู้เรียน

 ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุปผลการวิจัย

 1. นักเรียนกลุ ่มทดลองที่ เรียนโดยการใช ้

กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส และ

วิทโธร มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียน

สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 2. นักเรียนกลุ ่มทดลองที่ เรียนโดยการใช ้

กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส และ

วิทโธร มีค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมใฝ่เรียนรู ้สูงกว่ากลุ ่ม

ควบคุมที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย

 1. จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนกลุ่มทดลองท่ี

เรียนโดยใช้กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของ 

บรูค๊ส และวทิโธรมค่ีาเฉลีย่ความสามารถในการสือ่สารด้าน

การเขยีนหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมทีเ่รยีนโดยการ

จัดการเรียนรู้แบบปกติ แสดงว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการสอนการเขยีนตามแนวคดิของบรูค๊ส และวทิโธ

รส่งผลให้ความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนสูงกว่า

การจดัการเรยีนรูแ้บบปกตอิย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.01 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอน

การเขยีนตามแนวคดิของบรูค๊ส และวทิโธรทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้

มคีวามเหมาะสม มกีารวดัการประเมนิผลทีเ่หมาะสมกบัวยั

ผู้เรียนซึ่งท�าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ต้องการที่จะ 

0.36

0.95
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เรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่ก�าหนดให้ จึงท�าให้ความสามารถ 

ในการสื่อสารด้านการเขียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คส และ 

วิทโธรสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จีรสุดา 

เลิศปัญญานุช (2552) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาความรู้ด้าน

ไวยากรณ์และความสามารถทางด้านการเขยีนภาษาองักฤษ

ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการสอนเขียนตามรูปแบบของ 

บรู๊คสและวิทโธร ผลการวิจัยพบว่า ข้อดีของวิธีการสอน 

ดังกล่าว เป็นการท�าให้ผู ้เรียนสามารถเขียนประโยคได้ 

ถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์ตัง้แต่ต้น สามารถฝึกนกัเรยีนทีม่ี

ความสามารถทางด้านการเขียนในระดับต�่าให้ดีขึ้นและ 

ได้ผลเป็นทีน่่าพอใจ ทัง้นีเ้ป็นผลสบืเนือ่งมาจากการฝึกเลอืก

ใช้ค�าศัพท์ให้ถูกต้อง ผู้เรียนจึงสามารถทราบได้ว่าค�าศัพท์

ดังกล่าวเป็นค�าศัพท์ประเภทใด เช่น ค�านาม ค�าสรรพนาม 

หรอืค�ากรยิา และการฝึกซ�า้ๆ ท�าให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูค้�าศพัท์

ใหม่ๆ โครงสร้างประโยคและรูปแบบการเขียนจากการที ่

ผู้เรียนได้เห็นบทความตัวอย่างท่ีหลากหลาย ท�าให้ผู้เรียน

เกิดความมั่นใจในการเขียนภาษาอังกฤษเกิดประสบการณ์

และมีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ วิชิตรา สุระค�าพันธ ์ (2558) ท่ีพบว่า  

ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มท่ีได้รับการ

จดัการเรยีนรูโ้ดยใช้การสอนเขยีนภาษาองักฤษตามแนวคิด

ของบรู๊คสและวิทโธร สูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้การสอนเขียนภาษาเพื่อการสื่อสาร อย่างมีนัยส�าคัญ

ที่ระดับ .05 นอกจากน้ีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอน

เขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู ๊คสและวิทโธรยัง

เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน เพราะ

นักเรียนส่วนใหญ่เม่ือเห็นข้อความหรือบทความภาษา

อังกฤษจะไม่พยายามท่ีจะอ่าน เน่ืองจากรู้สึกว่ายากเกิน

ความสามารถ แต่เมื่อนักเรียนได้ฝึกอ่านบทความจากการ

สอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู ๊คสและ 

วิทโธรบ ่อยครั้ ง ท�าให ้ นักเรียนเกิดความเคยชินกับ 

การอ่านบทความที่มีตัวอักษรจ�านวนมาก ไม่เกิดความ

ท้อแท้ที่จะพยายามอ่าน เพราะนักเรียนได้ฝึกอ่านมา 

หลายครั้งแล้วจึงเกิดความมันใจมากขึ้นและสามารถ

แยกแยะโครงสร้างของประโยคออกเป็นส่วนๆ ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของประโยคให้เหมาะสมได้ สามารถ

แก้ไขปัญหาเรื่องข้อบกพร่อง ในด้านการใช้โครงสร้าง

ไวยากรณ์ได ้และได ้ประโยชน์เกี่ยวกับคุณภาพของ

กระบวนการสอนการเขียนในการพัฒนาความสามารถ 

ของผู ้ เรียนในเรื่องของเนื้อหาไวยากรณ์ ที่ เน ้นให ้ม ี

ความสามารถด้านการเขียนในขั้นสื่อสารได้

 2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการสอนการ

เขียนตามแนวคิดของบรู๊คส และวิทโธรมีค่าเฉล่ียระดับ

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้สูงกว่ากลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติ 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความว่าการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิด

ของบรู๊คส และวิทโธรส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียน

รูส้งูขึน้กว่านกัเรยีนทีใ่ช้การจดัการเรยีนรูแ้บบการแบบปกติ  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิลันญา วงศ์บุญ (2550)  

ได้ศึกษาคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ้เรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3  

พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้านกล้าคิดริเริ่ม

สงูสดุ  รองลงมาได้แก่ ความอยากรูอ้ยากเหน็ ความมเีหตผุล 

ความเพียรพยายาม ความตั้งใจอย่างมีสติ สอดคล้องกับผล

การวิจัยของ ทรรศน์วรรณ  พันธ์วงศ์ (2556) การพัฒนา

ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะ

ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัย

พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ในขณะที่ครูสอนนักเรียน

จะตั้งใจฟังอย่างสม�่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และถ้ามี

การบ้านหรือแบบฝึกหัด นักเรียนจะพยายามท�าจนส�าเร็จ  

มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.23 และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุคอืนกัเรียน

มุง่หวงัทีจ่ะเรยีนจนถงึระดบัปรญิญาสงูสดุมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 

3.35 

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรมกีารส่งเสรมิเกีย่วกบัการใช้กระบวนการ

สอนการเขยีนตามแนวคดิของบรูค๊ส และวทิโธรกบัครผููส้อน

ภาษาอังกฤษหรือวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ เพื่อให้ครู

ศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการฝึกเพื่อน�าไปใช้สอนผู้เรียน 

ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีที่สุดรวมทั้งน�าไป

ประยุกต์ใช้กับทักษะอื่นๆ 

 2. ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนทุกวัน

อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดความช�านาญจนรู้ข้อ

บกพร่องของตนเอง

 3. จากผลการวิจัยพบว่ากระบวนการสอนการ

เขียนตามแนวคิดของบรู๊คส และวิทโธร นั้น มีรายละเอียด

ในการตรวจงานมาก จงึไม่ควรมจี�านวนนกัเรยีนมากจนเกนิ

ไป เพราะทุกคนจะได้ฝึกภาษาอย่างเต็มที่และจะท�าให้การ

เรียนภาษาอังกฤษได้ผล  

 4. ควรจะน�ากระบวนการสอนการเขียนตาม

แนวคิดของบรู๊คส และวิทโธร ไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนใน
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กลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เช่น นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

 5. ควรมีการศึกษาตัวแปรตามอื่นๆ นอกเหนือ

จากความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียน เช ่น 

กระบวนการเรียนรู ้  ความรับผิดชอบ และมุ ่ง ม่ันใน 

การท�างาน

 6. ควรจะน�ากระบวนการสอนการเขียนตาม

แนวคดิของบรูค๊ส และวทิโธร ไปประยกุต์ใช้กบัการสอนวชิา

อื่น เช่น วิชาภาษาไทย
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