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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย คื อ ๑) เิื่ อ สา า รวจ่จ อ ลิ ข ิผาขขจ า นการเ่ี ย น
งาษาอังกอษ่องนักศึกษาสา่าวิชาการสอนงาษาอังกอษ ๒) เิื่อิัฒนาแบบฝึกทักษะขจานการเ่ียน
งาษาอังกอษ่องนักศึกษาสา่าวิชาการสอนงาษาอังกอษ ๓) เิื่อเปรียบเทียบลผสัมอทยิรทางขจาน
การเ่ียนงาษาอังกอษ่องนักศึกษาสา่าวิชาการสอนงาษาอังกอษก่อนแผะหผังการใชจแบบฝึกทักษะ
โขยมีประชากรแผะกผุ่มตัวอย่างที่ใชจในการวิจัย ไขจแก่ นักศึกษาสา่าวิชาการสอนงาษาอังกอษ คณะ
ครุ ศาสตร์ มหาวิท ยาผั ย ราชงั ฏ ิระนครศรี อยุ ย ยา เครื่อ งมือ ที่ ใชจ ในการวิ จัย ไขจแ ก่ แบบสา ารวจ
่จอลิขิผาขขจานการเ่ียนงาษาอังกอษ แบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอั งกอษ แบบทขสอบก่อน
เรียนแผะหผังเรียน สถิติที่ใชจในการวิเคราะห์่จอมูผไขจแก่ ค่ารจอยผะ ค่าเฉผี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สูตรการหาประสิทยิงาิ E1/E2 แผะ สถิติ t-test independent ลผการวิจัยิบว่า ่จอลิขิผาขขจาน
การเ่ี ย นงาษาอั งกอษ่องนั กศึ ก ษาสา่าวิ ช าการสอนงาษาอั งกอษ ที่ ลิ ข ิผาขมากที่สุ ข ไขจ แ ก่
Conjunction คิขเป็นรจอยผะ ๗๗ .๗๖ แผะ ่จอลิขิผาขขจานการเ่ียนงาษาอังกอษนจอยสุขไขจแก่
Present perfect คิขเป็นรจอยผะ ๒๓.๗๖ ลผการิัฒนาแบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษ
ิัฒนา่ึ้นมีประสิทยิงาิโขยเฉผี่ย ๘๓.๔๘/๘๓.๘๗ โขยมีค่าประสิทยิงาิ่องกระบวนการ (E1)
เท่ากับ ๘๓.๔๘ แผะค่าประสิทยิงาิ่องลผผัิย์ (E2) เท่ากับ ๘๓.๘๗ ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/
๘๐ ที่ตั้งไวจทุกแบบฝึกทักษะ ลผการทขผองใชจแบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษิบว่า
นักศึกษาสา่าการสอนงาษาอังกอษที่เรียนโขยใชจแบบฝึกทักษะมีทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษสูง
กว่าก่อนการใชจแบบฝึกทักษะอย่างมีนัยสาาคัญทางสถิติที่ระขับ .๐๕
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Abstract
Three purposes of this research are 1) to survey errors in writing from
Teaching English Program students 2) to develop of English writing exercises for the
students in Teaching English Program 3) to compare English writing skill achievement
in pretest and posttest. The participants in this research were students in Teaching
English Program in Faculty of Education Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.
The materials of research were survey of error in writing form, English writing skill
exercises and pretest- posttest questions. The statistic of research were percentage,
mean, standard deviation, E1/E2 and t-test independent. The results of research
found that Conjunction is the most error in writing (77%) 72 students did some errors
in this part. The least error in writing was using Present Perfect Tense (23.76%) Only
22 students faced this problem in writing. The average of results of development of
English writing skill exercises was 83.48/83.87. The Effective of Process (E1) was 83.48
and The Effective of Result (E2) was 83.87 which was higher than the standard 80/80
for every exercise. The finding of this research found that the achievement level of
post-test of Teaching English Program students who practice their wring by using the
writing exercise is higher than the pre-test with a statistic significant figure at 0.05
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บทนา
การเ่ียนมีความสาาคัญเนื่องจากเป็นรูปแบบหนึ่ง่องการสื่อสารที่เป็นผายผักษณ์อักษร
แผะเป็นสิ่งที่ช่วยใหจเราสามารถสื่อสารกับลูจคนจากทั่วทุกมุมโผก โขยเฉิาะการเ่ียนงาษาอังกอษซึ่ง
เป็นงาษากผางในการสื่อสารนั้นนับเป็นสิ่งสาาคัญมากยิ่ง่ึ้น เนื่องจากงาษาอังกอษนั้นนับ เป็นหนึ่งใน
หก่องงาษาราชการ่องสหประชาชาติ ขังนั้นงาษาอังกอษจึงเป็นงาษาที่ นิยมใชจอย่างกวจาง่วาง
เช่น หนังสือคู่มือ หนังสือิิมิ์ จขหมาย อี เมผ์แผะรวมถึง่จอมูผต่างๆ จะถูกเ่ียนเป็นงาษาอังกอษ
คนหผายิันผจานคนิูขแผะเ่ียนงาษาอังกอษไขจอย่างนจอยในระขับิื้นฐาน ขังนั้นทักษะการเ่ียนเป็น
งาษาอั ง กอษจึ ง เป็ น เรื่ อ งสา า คั ญ ที่ นั ก ศึ ก ษาจา า เป็ น ตจ อ งเรี ย นรูจ แ ผะิั ฒ นาทั ก ษะขจ า นการเ่ี ย น
งาษาอังกอษใหจขียิ่งๆ ่ึ้นไป
จากความสาาคัญ่องการเ่ียนงาษาอังกอษ สิ่งที่เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งคือ ทักษะ
ขจานการเ่ียนงาษาอังกอษ ซึ่งมีความจาาเป็นต่อการทาางาน รวมถึงต่อการศึกษาเป็นอย่างมากใน
ปัจจุบัน กผ่าวคือ ในขจานการประกอบอาชีิ การเ่ียนเป็นสิ่งจาาเป็นในหผากหผายสา่าอาชีิทั้ง
ขจานยุร กิจ ขจานเทคโนโผยี ส ารสนเทศ ขจานวิทยาศาสตร์ ความบันเทิง การบิน การทูต แผะอื่นๆ
นอกจากนี้ ทั ก ษะขจ า นการเ่ี ย นยั ง มี ค วามจา า เป็ น ต่ อ นั ก ศึ ก ษาในหผากหผายสา่า เช่ น ในขจ า น
วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ควรมีความรูจเกี่ยวกับการเ่ียนเชิงเทคนิค เนื่องจาก
อาจตจองเ่ียนเอกสารทางเทคนิคต่างๆ ในขจานวิทยาศาสตร์ นักศึกษาสา่าวิชาวิทยาศาสตร์อาจตจอง
เ่ียนเอกสารวิจัย สาาหรับการเ่ียนบทความวิจัย ทั้งนี้เอกสารวิจัยที่เ่ียนเป็นงาษาอังกอษไม่ควรมี
่จอลิขิผาขในการสะกขแผะไวยากรณ์ หากนักศึกษามีปัญหาขจานการเ่ียน อาจจะไม่สามารถเ่ียน
ไขจอย่างถูกตจอง ซึ่ง จากการศึกษางานวิจัยต่างๆิบว่า นักเรียนนักศึกษามีปัญหาขจานการเ่ียน
งาษาอังกอษ แผะจากการศึกษา วิจัยการวิเคราะห์่จอลิขิผาขในการเ่ียนงาษาอังกอษิบว่า ทั้ง
นักเรียนแผะนักศึกษาไทยมีความลิขิผาขขจาน ไวยากรณ์แผะโครงสรจาง รวมถึงการใชจเครื่องหมาย
วรรคตอน การใชจอักษรตัวใหญ่ แผะการสะกขคาา การใชจคาาไม่ตรงกับบริบท การใชจรูปแบบกริยาไม่
ถูกตจอง แผะการใชจคาาหนจาคาานามลิข (เกศิณี บาารุงไทย, ๒๕๕๔: ๕๔) แผะจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์่จอลิขิผาขขจานการเ่ียน่องนักศึกษาสา่าวิชาการสอนงาษาอังกอษ่อง คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาผัยราชงัฏิระนครศรีอยุยยา ิบว่านักศึกษามีความลิขิผาขในหผายขจาน เช่น
การใชจคาาเชื่อม (conjunction) การใชจ articles การใชจคาาบุิบท (preposition) การใชจตัวิิมิ์ใหญ่
แผะการเผือกใชจคาาศัิท์ เป็นตจน (Langprayoon, 2559: 171) ซึ่งจากปัญหาที่เกิข่ึ้นขังกผ่าว การใชจ
นวัตกรรมที่จะนาามาช่วยในการแกจปัญหา่องการ่าขทักษะการเ่ียนงาษาอังกอษ่องนักศึกษาไขจนั้น
คือ แบบฝึกทักษะ เิราะแบบฝึกทักษะเป็นนวัตกรรมแผะสื่อการเรียนการสอน ที่สามารถจัขกิจกรรม
การเรี ย นรูจ เิื่อฝึ ก ปฏิบั ติ ฝึ กทัก ษะ เิิ่มิูน ความรูจ ความเ่จาใจต่าง ๆ ่องนักศึก ษาใหจ มีทักษะ
ความสามารถที่ขียิ่ง่ึ้น โขยที่นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติแผะทบทวนความรูจไขจขจวยตนเองในเรื่องที่
ทาาการศึกษาหาความรูจมาแผจวจากการทาาแบบฝึกทักษะ โขยนักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติแผะทบทวน
ความรูจไขจอย่างไม่จาากัขจาานวนครั้ง ในทุกเวผาแผะทุกสถานที่ สามารถิัฒนาการเรียนรูจ่องนักศึกษา
ไขจอย่างต่อเนื่องจากการเรียนรูจเนื้อหาสาระแผจวก็มาทาาแบบฝึกต่างๆ เิื่อเป็นการตรวจสอบวัขความรูจ
ความเ่จาใจ ทักษะที่ไขจรับว่าไขจรับว่ามีมากนจอยเิียงใข นักศึกษายังตจองฝึกปฏิบัติกับแบบฝึกทักษะใน
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ทักษะใขอีกบจางเิื่อใหจนักศึกษาเกิขการเรียนรูจไขจตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไวจ (บริบูรณ์ ชอบทาาขี, ๒๕๕๙:
๘๙)
จะเห็ น ไขจว่ าความสา า คัญ ่องการเ่ีย นงาษาอั งกอษนั บเป็น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ส ามารถช่ ว ยใหจ
นักศึกษาสามารถติขต่อสื่อสาร ช่วยในการเรียนการสอนแผะช่วยิัฒนาตนเองใหจไขจมากยิ่งๆ ่ึ้นไป
แต่นักศึกษาก็ยัง่าขทักษะในการเ่ียนงาษาอังกอษในหผายขจาน ซึ่งแบบฝึกทักษะเป็นนวัตกรรมที่
สามารถนาามาช่วยแกจไ่ปัญหาใหจกับนักศึกษาไขจ ขังนั้นลูจวิจัยจึงมีแนวคิขในการิัฒนาแบบฝึกทักษะ
ขจานการเ่ียนงาษาอังกอษ่องนักศึกษาสา่าวิชาการสอนงาษาอังกอษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาผัย
ราชงัฏิระนครศรีอยุยยา เิื่อเป็นประโยชน์ในการิัฒนาทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษใหจกับ
นักศึกษาไขจิัฒนาศักยงาิแผะสามารถนาาเอาทักษะที่ไขจรับจากการฝึกกับแบบฝึกทักษะไปใชจในการ
เรียนการสอนแผะประยุกต์ใชจในชีวิตประจาาวันไขจอย่างมีประโยชน์สูงสุข
วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เิื่อสาารวจ่จอลิขิผาขขจานการเ่ียนงาษาอังกอษ่องนักศึกษาสา่าวิชาการสอน
งาษาอังกอษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาผัยราชงัฏิระนครศรีอยุยยา
๒. เิื่อิัฒนาแบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษ่องนักศึกษาสา่าวิชาการสอน
งาษาอังกอษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาผัยราชงัฏิระนครศรีอยุยยา
๓. เิื่อเปรียบเทียบลผสัมอทยิรทางขจานการเ่ียนงาษาอังกอษ่องนักศึกษาสา่าวิชาการ
สอนงาษาอังกอษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาผัยราชงัฏิระนครศรีอยุยยาก่อนแผะหผังการใชจแบบฝึก
ทักษะ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ย ครั้ งนี้ เ ป็ น การวิจัย แผะิัฒ นาแบบฝึ กทั กษะขจานการเ่ี ยนงาษาอัง กอษ่อง
นักศึกษาสา่าวิชาการสอนงาษาอังกอษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาผัยราชงัฏิระนครศรีอยุยยา โขย
มี่ั้นตอนในการวิจัยขังต่อไปนี้
๑. ประชากรแผะกผุ่มตัวอย่าง
๑.๑ ประชากรที่ใชจในการวิจัยครั้งนี้ไขจแก่ นักศึกษาสา่าวิชาการสอนงาษาอังกอษ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาผัยราชงัฏิระนครศรีอยุยยาจาานวน ๑๕๐ คน
๑.๒ กผุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ชจ ใ นการสา า รวจ่จ อ ลิ ข ิผาขขจ า นการเ่ี ย นงาษาอั ง กอษ ไขจ แ ก่
นักศึกษาสา่าวิชาการสอนงาษาอังกอษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาผัยราชงัฏิระนครศรีอยุยยา
จาานวน ๑๐๘ คน ซึ่ง่นาขกผุ่มตัวอย่างไขจมาจากการคาานวณโขยใชจโปรแกรม Taro Yamane แผะ
วิยีการสุ่มกผุ่มตัวอย่างจะใชจวิยีการแบบอย่างง่ายขจวยการจับฉผาก
๑.๓ กผุ่ มตัวอย่ างที่ใชจในการทขผองแบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษ ไขจแก่
นักศึกษาสา่าวิชาการสอนงาษาอังกอษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาผัยราชงัฏิระนครศรีอยุยยา
จาานวน ๓๐ คน
๒. ่ั้ น ตอนการสรจ า งเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย คื อ การิั ฒ นาแบบฝึ ก ทั ก ษะขจ า นการเ่ี ย น
งาษาอังกอษ ขังนี้
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- ๒๓๕ – ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

๒.๑ ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยว่จองกับแบบฝึกทักษะแผะการเ่ียนงาษาอังกอษ แผจว
นาา่จอมูผที่ไขจเกี่ย วกับ การเ่ียนงาษาอังกอษมาิัฒ นาเป็นแบบสา ารวจ่จอลิ ขิผาขขจานการเ่ียน
งาษาอังกอษ
๒.๒ ประชุมกผุ่มย่อย (focus group) อาจารย์ประจาาสา่าวิชาการสอนงาษาอังกอษ
คณะครุ ศาสตร์ แผะอาจารย์ ป ระจาาสา่าวิช างาษาอังกอษ คณะมนุษยศาสตร์แผะสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาผัยราชงัฏิระนครศรีอยุยยา เิื่อทาาการวิเคราะห์แบบสาารวจ่จอลิขิผาขขจานการเ่ียน
งาษาอังกอษ
๒.๓ นาาแบบสาารวจ่จอลิขิผาขขจานการเ่ียนงาษาอังกอษไปทขผองใชจ (try out) กับ
นักศึกษาสา่าวิชาการสอนงาษาอังกอษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาผัยราชงัฏิระนครศรีอยุยยาที่
ไม่ใช่กผุ่มตัวอย่างจาานวน ๑ คน แผจวนาา่จอมูผที่ไขจมาปรับปรุงแกจไ่ หผังจากนั้นก็นาาแบบสาารวจไป
ทขผองใชจกับนักศึกษาจาานวน ๑๐ คน อีกครั้งเิื่อตรวจสอบคุณงาิ่องแบบสาารวจ่จอลิขิผาขขจาน
การเ่ียนงาษาอังกอษแผจวนาา่จอมูผที่ไขจจากการทขผองใชจมาแกจไ่
๒.๔ นาาแบบสาารวจ่จอลิขิผาขขจานการเ่ียนงาษาอังกอษไปเก็บ่จอมูผกับกผุ่มตัวอย่างที่
เป็นนักศึกษาสา่าวิชาการสอนงาษาอังกอษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาผัยราชงัฏิระนครศรีอยุยยา
จาานวน ๑๐๘ คน แผจวนาา่จอมูผที่ไขจมาวิเคราะห์่จอลิขิผาขในการเ่ียนงาษาอังกอษ
๒.๕ นาา่จอมูผที่ไขจจากการวิเคราะห์่จอมูผจากแบบสาารวจ่จอลิขิผาขในการเ่ียนงาษา
อังกอษกับกผุ่มตัว อย่างแผะ่จอมูผจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยว่จองกับแบบฝึ กทักษะมา
ิัฒนาเป็นแบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษแผะิัฒนาแบบทขสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน
แผะหผังเรียน
๒.๖ ประชุมกผุ่มย่อย (focus group) อาจารย์ประจาาสา่าวิชาการสอนงาษาอังกอษ
อาจารย์ ป ระจา า สา่าวิ ช าเทคโนโผยี ก ารศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ แผะอาจารย์ ป ระจา า สา่าวิ ช า
งาษาอังกอษ คณะมนุษยศาสตร์แผะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาผัยราชงัฏิระนครศรีอยุยยา เิื่อทาาการ
วิเคราะห์แบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษแผะิัฒนาแบบทขสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน
แผะหผังเรียน
๒.๗ นาาแบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษไปทขผองใชจ (try out) กับนักศึกษา
สา่าวิชาการสอนงาษาอังกอษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาผัยราชงัฏ ิระนครศรีอยุยยาที่ไม่ใช่กผุ่ม
ตัวอย่างจาานวน ๑ คน แผจวนาา่จอมูผที่ไขจมาปรับปรุงแกจไ่ หผังจากนั้นก็นาาแบบฝึกทักษะไปทขผองใชจ
กับนักศึกษาจาานวน ๑๐ คน อีกครั้งเิื่อตรวจสอบคุณงาิ่องแบบฝึกทักษะแผจวนาา่จอมูผที่ไขจจาก
การทขผองใชจมาแกจไ่
๓. ่ั้นตอนการสรจางเครื่องมือการวิจั ย คือ ่ั้นตอนการทขผองใชจแบบฝึกทักษะขจานการ
เ่ียนงาษาอังกอษ
๓.๑ ใหจ นั ก ศึ ก ษากผุ่ ม ทขผองทา า แบบทขสอบก่ อ นเรี ย นแผจ ว ทา า การเก็ บ คะแนน
แบบทขสอบก่อนเรียนไวจ
๓.๒ นักศึกษากผุ่มทขผองทาาการทขผองใชจแบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษทุก
แบบฝึกแผจวทาาการเก็บคะแนนแบบทขสอบระหว่างเรียน
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- ๒๓๖ – ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

๓.๓ หผังจากนักศึกษากผุ่มทขผองไขจทขผองใชจแบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษ
ครบแผจวจึงใหจกผุ่มทขผองทาาแบบทขสอบหผังเรียน
๓.๔ วิเคราะห์่จอมูผคะแนนแบบทขสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนแผะหผังเรียน
๔. สถิติที่ใชจในการวิเคราะห์่จอมูผ
๔.๑ สถิติที่ใชจในการวิจัยในการวิเคราะห์่จอมูผไขจแก่ ค่ารจอยผะ ค่าเฉผี่ยแผะส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๔.๒ การหาประสิ ท ยิ ง าิแบบฝึ ก ทั ก ษะขจ า นการเ่ี ย นงาษาอั ง กอษ ใชจ สู ต รการหา
ประสิทยิงาิ E1/E2 แผะใชจเกณฑ์ประสิทยิงาิ่องแบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษที่ ๘๐/
๘๐
๔.๓ สถิติที่ใชจในการเปรียบเทียบคะแนนทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษก่อนแผะหผัง
เรียนไขจแก่สถิติ t-test independent
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยการิัฒนาแบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษ่องนักศึกษาสา่าวิชาการ
สอนงาษาอังกอษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาผัยราชงัฏิระนครศรีอยุยยามีลผการวิจัยขังต่อไปนี้
ลผการสาารวจ่จอลิขิผาขขจานการเ่ียนงาษาอังกอษ่องนักศึกษาสา่าวิชาการสอน
งาษาอังกอษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาผัยราชงัฏิระนครศรีอยุยยา มีลผการวิจัยขังแสขงในตาราง
ตารางแสดงผลการสารวจข้อผิดพลาดด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประเงท่อง่จอลิขิผาข
จาานวนนักศึกษาที่เ่ียนลิขิผาข
ค่ารจอยผะ
๑ .Conjunction
๗๒
๗๗.๗๖
๒. Fragment and run on sentences
๖๘
๗๓.๔๔
๓. Article
๖๔
๖๙.๑๒
๔. Preposition
๖๒
๖๖.๙๖
๕. Capital letter
๕๖
๖๐.๔๘
๖. Word choices
๕๒
๕๖.๑๖
๗. Adjective
๔๘
๕๑.๘๔
๘. Subject verb agreement
๔๔
๔๗.๕๒
๙. Passive voice
๔๒
๔๕.๓๖
๑๐. Pronoun
๔๑
๔๔.๒๘
๑๑. First language interference
๔๐
๔๓.๒๐
๑๒. Punctuation
๓๖
๓๘.๘๘
๑๓. Past tense
๓๒
๓๔.๕๖
๑๔. Infinitive
๒๔
๒๕.๙๒
๑๕. Present perfect
๒๒
๒๓.๗๖
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- ๒๓๗ – ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

จากตารางิบว่า ่จอลิขิผาขขจานการเ่ียนงาษาอังกอษ่องนักศึกษาสา่าวิชาการสอน
งาษาอังกอษ คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิทยาผั ยราชงัฏ ิระนครศรีอยุย ยาที่ลิ ขิผาขมากที่สุ ขไขจแ ก่
Conjunction จาานวน ๗๒ คน คิขเป็นรจอยผะ ๗๗.๗๖ ่จอลิขิผาขรองผงมาไขจแก่ Fragment and
run on sentences จาานวน ๖๘ คน คิขเป็นรจอยผะ ๗๓.๔๔ แผะ Article, Preposition, Capital
letter, Word choices, Adjective, Subject verb agreement, Passive voice, Pronoun, First
language interference, Punctuation, Past tense, Infinitive, Present perfect ตามผาาขับ
ตารางผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
แบบฝึกทักษะ
ขจานการเ่ียนงาษาอังกอษ

คะแนนระหว่างการใชจแบบฝึก
ทักษะขจานการเ่ียน
งาษาอังกอษ
คะแนน
เต็ม

ชุขที่ ๑ Conjunction
๓๐
ชุขที่ ๒ Fragment and run ๓๐
on sentences
ชุขที่ ๓ Article
๓๐
ชุขที่ ๔ Preposition
๓๐
ชุขที่ ๕ Capital letter
๓๐
ชุขที่ ๖ Word choices
๒๐
ชุขที่ ๗ Adjective
๒๐
ชุขที่ ๘ Subject verb
๒๐
agreement
ชุขที่ ๙ Passive voice
๒๐
ชุขที่ ๑๐ Pronoun
๒๐
ชุขที่ ๑๑ First language
๒๐
interference
ชุขที่ ๑๒ Punctuation
๒๐
ชุขที่ ๑๓ Past tense
๒๐
ชุขที่ ๑๔ Infinitive
๒๐
ชุขที่ ๑๕ Present perfect
๒๐
รวมเฉผี่ย
๒๓.๓๓

ค่าเฉผี่ย

ค่ารจอยผะ
่องค่าเฉผี่ย

คะแนนจากแบบทขสอบ
หผังเรียน
คะแนน
เต็ม

ค่าเฉผี่ย

ค่ารจอยผะ
่องค่าเฉผี่ย

๒๔.๗๙ ๘๒.๖๓
๒๕.๓๓ ๘๔.๔๓

๕
๕

๔.๑๐
๔.๒๓

๘๒.๐๐
๘๔.๖๐

๒๔.๐๗
๒๕.๒๗
๒๕.๙๐
๑๗.๑๗
๑๖.๕๐
๑๗.๒๓

๘๐.๒๓
๘๔.๒๓
๘๖.๓๓
๘๕.๘๕
๘๒.๕๐
๘๖.๑๕

๕
๕
๕
๕
๕
๕

๔.๐๓
๔.๒๗
๔.๓๗
๔.๓๐
๔.๑๗
๔.๓๓

๘๐.๖๐
๘๕.๔๐
๘๗.๔๐
๘๖.๐๐
๘๓.๔๐
๘๖.๖๐

๑๖.๒๘ ๘๑.๔๐
๑๖.๒๔ ๘๑.๒๐
๑๖.๗๓ ๘๓.๖๕

๕
๕
๕

๔.๐๖
๔.๑๐
๔.๑๓

๘๑.๒๐
๘๒.๒๐
๘๒.๒๐

๑๖.๖๘
๑๖.๘๐
๑๗.๐๗
๑๖.๕๗
๑๙.๕๑

๕
๕
๕
๕
๕

๔.๒๐
๔.๒๓
๔.๓๐
๔.๐๗
๔.๑๙

๘๔.๐๐
๘๔.๖๐
๘๖.๐๐
๘๑.๔๐
๘๓.๘๗

๘๓.๔๐
๘๔.๐๐
๘๕.๓๕
๘๒.๘๕
๘๓.๔๘
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- ๒๓๘ – ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

จากตารางิบว่า แบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษที่ิัฒนา่ึ้นมีประสิทยิงาิโขย
เฉผี่ย ๘๓.๔๘/๘๓.๘๗ โขยมีค่าประสิทยิงาิ่องกระบวนการ (E1) เท่ากับ ๘๓.๔๘ แผะค่า
ประสิทยิงาิ่องลผผัิย์ (E2) เท่ากับ ๘๓.๘๗ เมื่อิิจารณาประสิทยิงาิ่องกระบวนการ (E1) แต่ผะ
แบบฝึกทักษะิบว่าแบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษที่มีประสิทยิงาิ่องกระบวนการสูงสุข
ไขจแก่ แบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษชุขที่ ๕ Capital letter มีค่าเท่ากับ ๘๖.๓๓ แบบฝึก
ทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษที่มีประสิทยิงาิ่องกระบวนการต่าาสุข ไขจแก่ แบบฝึกทักษะขจาน
การเ่ียนงาษาอังกอษชุขที่ ๓ Article มีค่าเท่ากับ ๘๐.๒๓ ประสิทยิงาิ่องลผผัิย์ (E2) ิบว่ามีค่า
อยู่ระหว่าง ๘๐.๖๐-๘๗.๔๐ โขยแบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษที่มีประสิทยิงาิ่อง
ลผผัิย์สูงสุข ไขจแก่ แบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษชุขที่ ๕ Capital letter มีค่าเท่ากับ
๘๗.๔๐แผะแบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษที่มีประสิทยิงาิ่องลผผัิย์ต่าาสุข ไขจแก่ แบบ
ฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษชุขที่ ๓Article มีค่าเท่ากับ ๘๐.๖๐ ลผการคาานวณประสิทยิงาิ
่องแบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษ ิบว่า ประสิทยิงาิโขยรวมมีค่า ๘๓.๔๘/๘๓.๘๗ ซึ่ง
มี ค่ า สู ง กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐาน ๘๐ /๘๐ ที่ ตั้ ง ไวจ แ ผะเมื่ อ ิิ จ ารณาแต่ ผ ะแบบฝึ ก ทั ก ษะิบว่ า มี
ประสิทยิงาิสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ทุกแบบฝึก
ตารางผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ
ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
กผุ่มทขผอง
n
X
S.D.
t
ก่อนเรียน
๓๐
๓๕.๔๐
๖.๙๕
๐.๐๐๐*
หผังเรียน
๓๐
๖๐.๐๗
๘.๘๗
มีนัยสาาคัญทางสถิติที่ระขับ .๐๕
จากตารางิบว่า นักศึกษาสา่าการสอนงาษาอังกอษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาผัยราช
งัฏิระนครศรีอยุยยา ที่เรียนโขยแบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษมีทักษะขจานการเ่ียน
งาษาอังกอษสูงกว่าก่อนการใชจแบบฝึกทักษะอย่างมีนัยสาาคัญทางสถิติที่ระขับ .๐๕
อภิปรายผลการวิจัย
งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การิั ฒ นาแบบฝึ ก ทั ก ษะขจ า นการเ่ี ย นงาษาอั ง กอษ่องนั ก ศึ ก ษา
สา่าวิชาการสอนงาษาอังกอษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาผัยราชงัฏิระนครศรีอยุยยา เป็นงานวิจัย
ที่มุ่งเนจนที่จะแกจไ่ปัญหาเกี่ยวกับ่จอลิขิผาขขจานการเ่ียนงาษาอังกอษ่องนักศึกษาสา่าวิชาการ
สอนงาษาอังกอษ คณะครุศาสตร์ มหาวิ ทยาผัยราชงัฏิระนครศรีอยุยยา ซึ่งทักษะการเ่ียนเป็น
ทักษะหนึ่งที่มีความจาาเป็นต่อการเรียนการสอน่องนักศึกษา อีกทั้งนักศึกษาจาาเป็นจะตจองมีความรูจ
ความเ่จาใจแผะทักษะในขจานการเ่ียนงาษาอังกอษเิื่อนาาความรูจ ความเ่จาใจแผะทักษะที่นักศึกษามี
นาาไปสอนใหจนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ที่นักศึกษาจะตจองออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีิครูหรือตอน
ที่นักศึกษาจะตจองเป็นครูในอนาคต ถจานักศึกษาไม่มีทักษะในการเ่ียนงาษาอังกอษก็จะส่งลผทาาใหจ
นักศึกษาไม่สามารถถ่ายทอขประสบการณ์ ความรูจแผะทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษไปสู่นักเรียน
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ไขจ ขังเช่นงานวิจัย่อง Salima. R. (2012: 318-327) ไขจคจนิบว่า ลูจที่่าขทักษะขจานการเ่ียน
งาษาอังกอษอันเนื่องมาจากการ่าขการฝึกฝน การ่าขความรูจิื้นฐานส่งลผทาาใหจลูจเรียน่าขแรงจูงใจ
ในการฝึกปฏิบัติแผะิัฒนาทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษ ขังนั้นครูลูจสอนจึงมีบทบาทสาาคัญต่อ
การิัฒนาทักษะการเ่ียน่องลูจเรียนเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นที่มา่องงานวิจัยเิื่อิัฒนาทักษะขจานการ
เ่ียนงาษาอังกอษ่องนักศึกษาสา่าวิชาการสอนงาษาอังกอษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาผัยราชงัฏ
ิระนครศรี อ ยุ ย ยาแผะหวั ง ว่ า งานวิ จั ย นี้ จ ะเป็ น นวั ต กรรมที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ทั ก ษะขจ า นการเ่ี ย น
งาษาอังกอษใหจกับนักเรียน นักศึกษาแผะลูจที่สนใจไขจนาางานวิจัยนี้ไปใชจประโยชน์แผะต่อยอขความรูจ
นอกจากนั้นแผจวงานวิจัยนี้อาจมีส่วนช่วยใหจมีการยกระขับเกี่ยวกับความรูจ ความสามารถแผะทักษะ
ขจา นการเ่ี ย นงาษาอั ง กอษ่องิผเมื อ งในประเทศไทยจนสามารถิั ฒ นาทั ก ษะขจ า นการเ่ี ย น
งาษาอังกอษไขจขียิ่ง่ึ้นไปจนทัขเทียมนานาประเทศไขจ
ลผการสาารวจ่จอลิขิผาขทางการเ่ียนงาษาอังกอษ่องนักศึกษาสา่าวิช าการสอน
งาษาอังกอษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาผั ยราชงัฏิระนครศรีอยุยยา ทาาใหจ เห็ นไขจว่านักศึกษามี
ปัญหาเกี่ยวกับการทักษะการเ่ียนในขจานการแต่งประโยคงาษาอังกอษที่มีใจความสมบูรณ์ จะเห็ นไขจ
จากลผการวิจัยตั้งแต่การใชจ Conjunction, Fragment and run on sentences ที่นักศึกษาเกิข
่จอลิขิผาขทางการเ่ียนมากที่สุข อาจเป็นเิราะจากอิทยิิผจากงาษาแม่ (native language) ่อง
การใชจงาษาไทยเมื่อตจองทาาการเ่ียนเป็นงาษาอังกอษก็ยังคาานึงถึงการเ่ียนใหจเป็นไปตามผัก ษณะ
ตามรูปแบบ่องงาษาไทยจึงทาาใหจเกิข่จอลิขิผาขทางการเ่ียน นอกจากนั้นแผจวนักศึกษาอาจจะใชจ
Google translate ในการช่วยแปผงาษา ซึ่งโปรแกรมไม่สามารถแปผงาษาไขจถูกตจองตามหผักการ
เ่ียนไขจอย่างแน่นอน ลสมลสานกับตัวนักศึกษาเองก็มีความรูจที่ไม่เิียงิอต่อการเ่ียนงาษาอังกอษ
จึงเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ก่อใหจเกิข่จอลิขิผาขขจานการเ่ียน อีกทั้งความแตกต่าง่องสระแผะ
ิยัญชนะในงาษาไทยกับงาษาอังกอษมีความแตกต่างกัน จึงส่งลผทาาใหจเกิข่จอลิขิผาขในการใชจ
Article, Preposition แผะ Capital letter ซึ่งเป็นการใชจสระแผะิยัญชนะในงาษาอังกอษที่มีค วาม
แตกต่างในการใชจเมื่อเทียบกับงาษาไทย
จากการิัฒนาแบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษ่องนักศึกษาสา่าวิชาการสอน
งาษาอั ง กอษ คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาผั ย ราชงั ฏ ิระนครศรี อ ยุ ย ยา ิบว่ า แบบฝึ ก ทั ก ษะที่
ลูจวิจัยิัฒนา่ึ้นมีประสิทยิงาิสูงกว่าเกณฑ์ที่กาาหนขไวจทุกแบบฝึกทักษะ โขยแบบฝึกทักษะที่มีค่า
ประสิทยิงาิสูงสุขแผะมีค่าประสิทยิงาิ(E1/E2) ใกผจเคียงกันคือ แบบฝึก ทักษะชุขที่ ๕ Capital
letter (E1=๘๖.๓๓, E2=๘๗.๔๐) ซึ่งแบบฝึกทักษะชุขที่ ๕ เนจนการใชจตัวิิมิ์ใหญ่ในการฝึกการ
่ึ้นตจนประโยค เมื่อนักศึกษาไขจทาาการฝึกทักษะบ่อยๆ จึงทาาใหจเกิขความชาานาญในการใชจมาก่ึ้น ส่วน
ในแบบฝึกทักษะที่มีค่าประสิทยิงาิต่าาที่สุข ไขจแก่ แบบฝึกทักษะที่ ๓ Article (E1=๘๐.๒๓, E2=
๘๐.๖๐) เป็นแบบฝึกทักษะเกี่ยวกับการใชจ the ซึ่งนักศึกษาประสบกับปัญหาการใชจเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเงื่อนไ่่องการใชจ the จะกผ่าวถึงสิ่งที่กผ่าวมาแผจวหรือสิ่งที่มีเิียงอย่างเขียว นอกจากนั้น
แผจวอาจเป็นเิราะมุมมอง่องวัฒนยรรมการใชจงาษาที่แตกต่างกันจึงทาาใหจนักศึกษาเกิขความสับสน
ในการใชจ Article จึงทาาใหจแบบฝึกทักษะที่ ๓ Article จึงมีค่ามีค่าประสิทยิงาิต่าาที่สุข แต่ถึงอย่างไร
ก็ตามการที่แบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษที่ลูจวิจัยไขจทาาการิัฒนา่ึ้นก็ยังมีประสิทยิงาิสูง
กว่าเกณฑ์ที่กาาหนขไวจทุกแบบฝึกทักษะ อาจเนื่องมาจากลูจวิจัยไขจิัฒนาแบบฝึกทักษะขจานการเ่ียน
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งาษาอังกอษอย่างเป็นระบบมี่ั้นตอนถูกตจอง ล่านการประชุมกผุ่มย่อยจากอาจารย์ลูจเชี่ยวชาญขจาน
งาษาอังกอษแผะขจานเทคโนโผยีการศึกษาแผะทาาการทขผองใชจ (try out) อย่างเป็น่ั้นตอนแผะ
ปรับปรุงแกจไ่อย่างสมบูรณ์ จึงส่งลผทาาใหจแบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษมีประสิทยิงาิสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไวจทุกแบบฝึกทักษะ
ลผการเปรียบเที ยบลผสัมอทยิรขจานการเ่ียนงาษาอังกอษก่อนแผะหผังการใชจแบบฝึก
ทักษะขจา นการเ่ีย นงาษาอังกอษ่องนักศึ กษาสา่าวิช าการสอนงาษาอังกอษ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาผัยราชงัฏิระนครศรีอยุยยา ิบว่า นักศึกษาที่ไขจฝึกทักษะล่านแบบฝึกทักษะขจานการ
เ่ียนงาษาอังกอษมีคะแนนเฉผี่ยขจานทักษะขจ านการเ่ียนงาษาอังกอษหผังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่ า งมี นั ย สา า คั ญ ทางสถิ ติ ทั้ ง นี้ เ ิราะนั ก ศึ ก ษาไขจ เ รี ย นรูจ ขจ ว ยการฝึ ก ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมขจ ว ยตนเอง
นักศึกษาไขจผงมือปฏิบัติจริงกับแบบฝึกทักษะ ทาาแบบฝึกทักษะบ่อย ๆ จนเกิขความชาานาญแผะยังมี
การแผกเปผี่ยนเรียนรูจซึ่งกันแผะกัน ส่งลผทาาใหจลผสัมอทยิรขจานการเ่ียนงาษาอังกอษสูง่ึ้น
ข้อเสนอแนะ
๑. ่จอเสนอแนะสาาหรับการนาาลผการวิจัยไปใชจประโยชน์
๑) การนา าแบบฝึ กทักษะขจ านการเ่ียนงาษาอังกอษไปใชจนั้น ควรศึกษารายผะเอีย ข
เนื้อหา จุขประสงค์ แผะ่ั้นตอนการใชจแบบฝึกทักษะต่าง ๆ ใหจเ่จาใจเิื่อจะไขจใชจแบบฝึกทักษะไขจตรง
ตามวัตถุประสงค์แผะเกิขประสิทยิงาิกับนักศึกษาสูงสุข
๒) จากการศึ ก ษาวิ จั ย ิบว่ า การสอนประกอบการใชจ แ บบฝึ ก ทั ก ษะขจ า นการเ่ี ย น
งาษาอังกอษมีลผทาาใหจนักศึกษามีทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษสูง่ึ้น ขังนั้นจึงควรจัขการเรียน
การสอนประกอบการใชจแบบฝึกทักษะใหจกับนักศึกษาในระขับชั้นอื่น ๆ ไขจตอ่ ไป
๓) ในการนาาแบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษไปใชจกับ นักศึกษาในระขับชั้นปีอื่น
หรือสา่าอื่นๆ อาจารย์ลูจสอนควรวางแลนกิจกรรมการจัขการเรียนการสอนใหจต่อเนื่องเหมาะสม ปรับ
เวผาทาากิจกรรมใหจเหมาะสมกับศักยงาิ่องนักศึกษาเิื่อใหจการเรียนการสอนมีประสิทยิงาิยิ่ง่ึ้น
่จอเสนอแนะในการทาาวิจัยครั้งต่อไป
๑) ควรมีการิัฒนาแบบฝึกทักษะทางขจานการเ่ียนงาษาอังกอษ ในเชิงวิชาการ เช่น
การิัฒนารูปแบบแบบฝึกทักษะขจานการเ่ียนงาษาอังกอษเชิงวิชาการ แบบฝึกทักษะสาาหรับการ
บทคัขย่อเป็นงาษาอังกอษ เป็นตจน
๒) ควรมีการวิจัยเิื่อิัฒนาแบบฝึกทักษะกับทักษะงาษาอังกอษในขจานอื่น ๆ ระขับชั้น
อื่นๆ ต่อไป เิื่อการิัฒนาการเรียนการสอนงาษาอังกอษใหจมีประสิทยิงาิยิ่ง่ึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ลูจวิจัย่อ่อบิระคุณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาผัยราชงัฏิระนครศรีอยุยยา ที่ไขจจัขสรร
งบประมาณทุนสนับสนุนการทาาวิจัยในครั้งนี้
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