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บทคัดย่อ 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่เปรยีบเทยีบความสามารถด้านการเขยีนภาษาองักฤษโดยใชก้าร
เรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ และศึกษาเจตคติต่อการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 จำานวน 17 คน ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 10101227 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แบบแผน
การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบวัด
เจตคติต่อการเรียน ดำาเนินการทดลองใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 24 ชั่วโมง 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 
นยัสำาคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 และนกัศกึษามเีจตคตติอ่การเรยีนรูแ้บบเนน้กระบวนการอยูใ่นระดบัมาดทีส่ดุ

คำ�สำ�คัญ: การสอนเขียนภาษาอังกฤษ, แบบเน้นกระบวนการ, เจตคติ

Abstract 

The purposes of this research were to compare the English writing ability using  
process writing of the English program second-year students before and after the intervention 
and to study the students’ attitude towards teaching English writing using process writing. 
The sample consisted of 17 second year students of English program at Kalasin University,  
10101227 English for tourism in the first semester of the academic year 2020. They  
were selected by cluster random sampling. The design of this research was a one group 
pretest-posttest design. The research instruments included 8 lesson plans, an English writing 
ability test, and an attitude questionnaire. The experiment lasted 8 weeks, 3 hours a week, 
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บทนำา

ภาษาองักฤษเขา้มามบีทบาทตอ่การจดัการ
เรยีนการสอนอกีทัง้ประเทศไทยเปน็สมาชิกประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ประเทศตา่งๆ ในทุกภมิูภาค
ใหค้วามสำาคญักับการพัฒนาทรัพยากรมนษุยเ์พ่ือ
เพิม่ศกัยภาพในใหม้ปีระสทิธภิาพทดัเทยีมกบันานา
ประเทศในยุคศตวรรษที่ 21 นั้น ทำาให้มีอิทธิพล
ให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเพิ่ม
ขึน้ เกอืบทกุประเทศในโลกมกีารสอนและใชภ้าษา
องักฤษเปน็ภาษาตา่งประเทศ (สมุติรา องัวฒันกลุ. 
2540) นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษยังมีความสำาคัญ
ต่อการศึกษาในระดับสูงทั้งในและต่างประเทศ 
เนื่องจากตำาราวิชาการระดับสูงจัดพิมพ์เป็นภาษา
อังกฤษเป็นส่วนใหญ่ การจัดการเรียนการสอนใน
ประเทศไทยไดก้ำาหนดใหภ้าษาองักฤษมคีวามสำาคญั
ที่จะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างหนึ่งในการ
ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ 
การเรยีนรูด้า้นวฒันธรรมและวสิยัทัศนข์องประชากร
โลก ดงันัน้ การจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ
นัน้ ครผููส้อนตอ้งตระหนักถงึความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก ซึ่งอาจมีการ
รว่มมอืกับประเทศตา่งๆ เพือ่พฒันานกัศกึษาใหม้ี
ความเข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็น
ความสำาคัญของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจและการศึกษา นำาไปสู่การพัฒนาการ
จัดการศึกษาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป พ.ศ. 
2554 โดยจดัใหม้หีมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ประกอบ
ด้วยเนื้อหาสาระทั้งหมด 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่ม

วิชาภาษาเพื่อการส่ือสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่มุง่ใหน้กัศกึษาได้
เรียนในระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มี
จติสาธารณะ รวมถงึการมคีวามรบัผดิชอบตอ่ตนเอง
และสงัคม ตลอดจนความซาบซึง้ในคณุคา่ทางศลิป
วฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ทำาใหน้กัศกึษามี
ความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง เข้าใจผู้อื่น และ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข เรียนรู้ในการ
ทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ สามารถนำาความรูไ้ปใชใ้นชวีติ
ประจำาวนัไดอ้ยา่งมคีวามสขุ นอกจากนี ้กลุม่สาระ
ภาษาและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ ประกอบไปด้วย รายวิชาภาษา
องักฤษเพือ่การสือ่สารและการสบืคน้และรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 
ซ่ึงเน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการส่ือสารทั้ง
ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และ
ทกัษะการเขยีน เพือ่นำาไปใชใ้นชวีติประจำาวนั เปน็
เครือ่งมอืในการแสวงหาความรู ้และประกอบอาชพี
ในอนาคต (Febrianita & Hardjati. 2019)

 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวิชา 
10101227 ภาษาอังกฤษสำาหรับการท่องเที่ยว 
ในส่วนการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขา
วิชาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อยู่ใน
ระดับที่ต่ำา ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวทิยาลยั คอืรอ้ยละ 70 (มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ,์ 
2562) นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการ
เขยีน นกัศกึษาขาดความสนใจ แมจ้ะเหน็ประโยชน์

or 24 hours . The mean, standard deviation and percentage were employed to analyze the 
data. The findings revealed that students had posttest score higher than pretest score at .05 
level of significantly statistics. and they had attitude towards learning English writing ability 
was at a highest level. 
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และความสำาคญัของภาษา แตน่กัศกึษาไมส่ามารถ
เขยีนประโยคภาษาองักฤษไดด้ตีลอดจนไมส่ามารถ
เลือกใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์และคำาศัพท์ได้ถูก
ตอ้ง ประกอบการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไม่
หลากหลาย ดังนั้นจำาเป็นต้องหาวิธีแก้ไขอย่างเร่ง
ด่วน เพือ่ใหน้กัศกึษาได้เกดิการเรียนรู้ท่ีเท่าทันกับ
การเปลีย่นแปลง และยงัเปน็การสง่เสรมิศกัยภาพ
ในการนำามาภาษาองักฤษมาใชเ้พ่ือการส่ือสารและ
ทำางานในอนาคต 

การสอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการ
เป็นเทคนิควิธีสอนวิธีหน่ึงที่มุ่งให้นักศึกษาได้ฝึก
เขยีน โดยมรีปูแบบการเขยีนและขัน้ตอนท่ีละเอยีด
และชดัเจน Heaton (1990) ไดเ้สนอองคป์ระกอบ
ของลกัษณะของการเขียนทีด่ไีว้ดงันี ้คือ ทกัษะความ
สามารถ ในการใชภ้าษาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะ
สม มใีนระบบความคดิอยา่งสรา้งสรรค ์นำามาสูก่าร
พฒันาทีป่รากฏในงานเขยีน อกีทัง้การจัดการเรยีน
รูก้ารสอนเขยีนแบบเนน้กระบวนการเป็นการเรยีนรู้
ภาษาโดยฝกึเขยีนตามขัน้ตอนการสอนเขยีน ม ีการ
ฝึกเขียน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ก่อนเขียน (Pre Write) 
ร่าง (Draft) ทบทวน (Revise) ตรวจสอบ (Proof) 
และ พมิพเ์ผยแพร ่(Publish) ซึง่นกัศกึษาตอ้งเขา้ใจ
ขัน้ตอนในการเขยีน โดยแตล่ะขัน้ตอนของกจิกรรม
การสอนเขียนมีความดึงดูด ช่วยจูงใจ และท้าทาย
นักศึกษาให้เขียนบรรลุเป็นชิ้นงาน ในขณะเขียน
งานนั้น นักศึกษาได้ใช้ภาษาอย่างอิสระ และเน้น
เรือ่งความหมายมากกวา่ความถกูตอ้ง ซึง่จะชว่ยให้
นักศึกษาทำางานเป็น (Varma et.al., 2018) การ
วิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความ
สามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษโดยใชก้ารเรยีน
รู้แบบเน้นกระบวนการระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน และศึกษาเจตคติต่อการเรียนของนักศึกษา 
ผลการวิจัยจะช่วยพัฒนาพัฒนาการเขียนภาษา
องักฤษของนกัศกึษาใหด้ยีิง่ขึน้ และยงัเปน็แนวทาง
ทีผู่ส้อนนำาไปปรบัใชไ้ดต้ามความเหมาะสมในการ
จัดการเรียนสอนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดา้นการ
เขยีนภาษาองักฤษของนกัศกึษาระหวา่งกอ่นเรยีน
และหลงัเรยีนท่ีไดร้บัการเรยีนรูแ้บบเน้นกระบวนการ

2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อ
การเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ 

วิธีดำาเนินการวิจัย

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นีค้อืนกัศกึษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ อำาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ลง
ทะเบียนเรียนรายวิชา 10101227 ภาษาอังกฤษ
สำาหรับการท่องเที่ยวในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 จำานวน 17 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความ
สามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบวัด
เจตคติต่อการเรียน

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ 
ได้แก่ 1) ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบ
ทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษา
อังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการที่
กำาหนดมาให้ ความยาว 150-180 คำา จำานวน 
2 ข้อ คะแนน 50 คะแนน ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง  
2) ผู้วจิยัดำาเนนิการทดลอง โดยผู้วจิยัเป็นผู้ทดลอง
สอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้การสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบเน้น
กระบวนการผู้วิจัยสร้างขึ้น 3) ทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) และ 4) สอบถามเจตคติต่อการเรียน
การสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบ
เน้นกระบวนการ 

การวิเคราะห์ข้อมูลในคร้ังน้ีผู้วิจัยได้นำา
คะแนนทีไ่ด้จากการวดัความสามารถด้านการเขียน
ภาษาองักฤษโดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบเนน้กระบวนการ
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ของนักศึกษาก่อนเรียนและหลัง และคะแนนจาก
แบบวดัเจตคตทิีม่ตีอ่การสอนเขยีนภาษาองักฤษโดย
ใชก้ารเรยีนรูแ้บบเนน้กระบวนการ ผูว้จิยัไดท้ำาการ
วเิคราะหข์อ้มลู ขอ้มลูเพือ่ศกึษาความสามารถดา้น
การเขียน และวิเคราะห์เจตคติต่อการเรียนภาษา
อังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ 
(ประสาท เนืองเฉลิม. 2563)

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน นำาคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์
ระดับเจตคติ (บญุชม ศรสีะอาด. 2553: 99-100) 
ดังนี้   คะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถงึ มี
เจตคติระดับมากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง 
มีเจตคติระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง 

มีเจตคติระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง 
มีเจตคติระดับน้อย 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง 
มีเจตคติระดับน้อยที่สุด 

เมื่อวิเคราะห์แล้ว ผู้วิจัยได้นำาเสนอผลใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียง เพื่อนำาเสนอ
ข้อมูลเชิงพรรณวิเคราะห์

ผลการวิจัย 

1. ความสามารถดา้นการเขยีนของนกัศกึษา
ที่ได้รับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การ
เรยีนรูแ้บบเนน้กระบวนการ หลังเรยีนสูงกวา่กอ่น
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผล
ปรากฏดังตารางที่ 1

คะแนน ค่�เฉลี่ย S.D. df t

ก่อนเรียน 15.46 2.99 16 25.532

หลังเรียน 44.82 3.69

จากตารางที่ 1 นักศึกษามีคะแนนความ
ความสามารถดา้นการเขยีนกอ่นเรยีนเทา่กบั 15.46 
คะแนน หลังเรียนเท่ากับ 44.82 และเมื่อทดสอบ
ทางสถิติพบว่า นักศึกษามีคะแนนความความ
สามารถด้านการเขียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. นักศึกษามีศึกษาเจตคติต่อการเรียน
ภาษาองักฤษโดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบเนน้กระบวนการ 
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทกุขอ้ ผลปรากฏดงัตารางที ่2

ต�ร�งที่	2 เจตคติต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ

ข้อคำ�ถ�ม ค่�เฉลี่ย S.D. ระดับเจตคติ

1. การเรียนรู้แบบนี้ช่วยพัฒนาศักยภาพทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 5.00 0.00 มากที่สุด

2. การเรียนรู้แบบนี้ทำาให้นักศึกษาเกิดความสับสนในการเขียนน้อยลง 4.61 0.50 มากที่สุด

3. การเรียนรู้แบบนี้ช่วยให้นักศึกษาสนใจเรียนภาษาอังกฤษยิ่งมากขึ้น 4.70 0.47 มากที่สุด

4. การเรียนรู้แบบนี้เน้นกระบวนการที่เข้าใจง่าย 4.70 0.47 มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษามีศึกษา
เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้
แบบเน้นกระบวนการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 
โดยมีข้อที่มีระดับเจตคติมากที่สุดได้แก่ การเรียน
รู้แบบนี้ช่วยพัฒนาศักยภาพทักษะการเขียนภาษา
อังกฤษ นักศึกษามีมุมมอง ทัศนคติที่สร้างสรรค์
ในการเขียน นักศึกษามีการแลกเปล่ียนความคิด
ในการทำางานเป็นกลุ่ม การเรียนรู้มีขั้นตอนการ
สอนเขียนท่ีมุ่งให้นักศึกษาได้ใช้ภาษา การเรียนรู้
มุง่เนน้นกัศกึษาใหเ้กดิการพฒันาทกัษะทางภาษา
องักฤษผา่นกจิกรรมกลุ่มฝกึปฏบัิติ และนกัศึกษามี
ความรูแ้ละทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษไดด้ยีิง่ขึน้

อภิปรายผล 

1. นกัศึกษามคีะแนนความความสามารถ
ด้านการเขียนก่อนเรียนเท่ากับ 15.46 คะแนน 
หลังเรียนเท่ากับ 44.82 และเมื่อทดสอบทาง

สถติพิบวา่ นกัศกึษามคีะแนนความความสามารถ
ด้านการเขียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจาก
กระบวนการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้ ได้ฝึกฝน ได้ลงมือทำา โดยอาศัยกระบวนการ
เรียนรู้ที่เป็นไปหลักการ นักศึกษาเกิดทักษะความ
สามารถ ในการใชภ้าษาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม  
มีในระบบความคิดอย่างสร้างสรรค์ นำามาสู่การ
พฒันาทีป่รากฏในงานเขยีน (Heaton. 1990) เมือ่
ทดสอบความแตกต่างของคา่เฉล่ียของคะแนนกอ่น
เรียนและหลังเรียน พบว่า ความสามารถด้านการ
เขียนภาษาอังกฤษของ นักศึกษาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ซ่ึงสะท้อนว่าการเรียนการสอนแนวนี้ 
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถทางด้านการ
เขยีนไดด้ยีิง่ขึน้ สามารถเขยีนภาษาองักฤษไดด้แีละ
ถกูตอ้งมากยิง่ข้ึน โดยกระบวนการเน้นการเรยีรูจ้าก
ไวยากรณ์ โครงสรา้ง และบทความตวัอย่าง (Seow. 
2002) รวมถึงคำาศพัท์และเน้ือหาท่ีผูส้อนนำามาใช้

ข้อคำ�ถ�ม ค่�เฉลี่ย S.D. ระดับเจตคติ

5. การสอนพื้นฐานคำาศัพท์ ประโยค วลี ก่อนการเขียนทำาให้ช่วย
นักศึกษาเขียนภาษาอังกฤษได้ดีมากยิ่งขึ้น

4.70 0.47 มากที่สุด

6. การเรียนรู้แบบนี้ช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 4.87 0.34 มากที่สุด

7. การเรียนรู้เปิดโอกาสให้นำาเสนอผลงานการเขียนเป็นกิจกรรมที่ท้าทาย 4.91 0.29 มากที่สุด

8. การเรียนรู้มีขั้นตอนการสอนที่มีความหลากหลายไม่น่าเบื่อ 4.78 0.42 มากที่สุด

9. กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนของนักศึกษา 4.91 0.29 มากที่สุด

10. นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับคำาศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้างที่เพิ่มมาก
ขึ้น

4.78 0.42 มากที่สุด

11. นักศึกษามีมุมมอง ทัศนคติที่สร้างสรรค์ในการเขียน 5.00 0.00 มากที่สุด

12. นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดในการทำางานเป็นกลุ่ม 5.00 0.00 มากที่สุด

13. การเรียนรู้มีขั้นตอนการสอนเขียนที่มุ่งให้นักศึกษาได้ใช้ภาษา 5.00 0.00 มากที่สุด

14. การเรียนรู้มุ่งเน้นนักศึกษาให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
ผ่านกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติ

5.00 0.00 มากที่สุด

15. นักศึกษามีความรู้และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น 5.00 0.00 มากที่สุด

ต�ร�งที่	2 เจตคติต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ (ต่อ)
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เป็นเนื้อหาที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
(Vandermeulen et.al., 2020) สามารถนำาไปใช้ 
ในชีวิตประจำาวันได้ นักศึกษากล้าแสดงความคิด 
ทำางานเป็น คูแ่ละกลุม่ทำาใหเ้กดิการระดมความคดิ 

นอกจากนี้ยัง นักศึกษาได้มีการร่วมกัน
ตรวจและประเมนิงานเขยีนของทัง้เพือ่นภายในกลุม่
และภายนอกกลุม่ในการหาขอ้ผดิพลาดและรว่มกนั
แกไ้ขปัญหาขอ้ผิดพลาดนัน้ (Baker. 2016) ทำาให้
นักศึกษาเกิดความมั่นใจในตนเองและเกิดความ
ภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการทำางานร่วมกับเพื่อน
ในกลุ่มซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Murphy (2003) 
สำาหรับข้ันหลัง ปฏิบัติงาน นักศึกษาได้ร่วมกัน 
ฝึกวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้ภาษา ตรวจสอบแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดทางการเขยีน สอดคลอ้งกบั Vygotsky 
(1978) การเกิดเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้
จากประสบการณ์ไม่สามารถแยกออกจากทักษะ
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้ การเรียนรู้แบบนี้มิใช่
เพียงแค่ต้องการให้ผู้รู้และเข้าใจได้เท่าน้ัน หาก
แต่ต้องการให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่จำาเป็นใน
ศตวรรษที ่21 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะการสือ่สาร
ทีม่ปีระสทิธภิาพ นกัศกึษาเกดิความตระหนกัและ
เห็นความสำาคัญของภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็น 
ส่วนหนึง่ของภาษาเพือ่การสือ่สารและการทำาความ
เขา้ใจศาสตรต่์างๆ ผา่นการเขยีน (Bowen & Van 
Waes. 2020)

2. นักศึกษาที่ได้รับการสอนเขียนภาษา
อังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการมี
คะแนนเฉลี่ยเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็น
เช่นนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการเรียนการสอน
เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาคดิและลงมือทำาด้วยตนเอง 
(Durga & Rao 2018) แตอ่ยา่งไรกต็าม การพฒันา
เจตคติต่อการเรียนภาษาย่อมมีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทีก่ระตุน้ใหน้กัศกึษา
ได้นำาความรู้ ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกับกลุ่มเพื่อน จึงอาจกล่าวได้ว่า เจตคติต่อ
การเรยีนนัน้ไดร้บัการพฒันาจากกระบวนการเรยีน
การสอนที่มุ่งผลลัพธ์จากกระบวนการเขียนทั้งใน 
ช้ันเรียนและงานท่ีมอบหมาย (Friis & O’Hair. 
2020) นกัศึกษาไดฝ้กึฝนดว้ยตวัเองจริงตามลำาดบั
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ สามารถนำาความรู้ที่ได้
จากกิจกรรมการเขียนนี้ไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรม
งานเขียนประเภทอื่นๆ ได้ (Adams. 2019) ที่มี 
รูปแบบที่หลากหลายซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ฝึกเขียนภาษาตามสถานการณ์ต่างๆ 

การจดัการเรียนการสอนเขียนภาษาองักฤษ
แบบเนน้กระบวนการ มบีรรยากาศหรอืสภาพการณ์
ที่จะเอื้ออำานวยต่อการจัดการเรียน ได้ฝึกปฏิบัติ
หรอืเขยีนภาษาตามสถานการณต์า่งๆ ชว่ยพฒันา
ความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ นกัศกึษา
มเีจตคตทิีด่ตีอ่การสอนเขยีนภาษาอังกฤษโดใช้การ
เรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ ซึ่งเจตคติเป็นความ
รู้สึกช่วยให้นักศึกษามีแรงขับที่จะเรียนรู้อย่างต่อ
เนื่อง การนำากระบวนการเขียนเหล่านี้มาใช้ยัง 
ส่งผลกระทบในมิติทางสังคม นักศึกษาเรียนรู้ร่วม
กัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคิดและทำางาน
รว่มกนั เกดิความเขา้ใจและมุง่สูเ่ปา้หมายของการ
เขียนภาษาอังกฤษ นับว่าเป็นการเรียนการสอน
นี้นอกจากจะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เกิดความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรม ส่งเสริม
ความสามารถทางการเขยีน และทำาใหนั้กศกึษาเกิด
เจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วย

ข้อเสนอแนะ 

ควรเพิ่มระยะเวลาในการเรียนรู้แบบเน้น
กระบวนการ โดยอาจพฒันาเปน็สือ่เสรมิออนไลน์
ช่วยให้นักศึกษาฝึกฝนด้วยตนเองมากขึ้น 
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