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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
              การศึกษามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา 
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
 ในปัจจุบันนี้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการสื่อสารเป็นอย่างยิ่ง ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาท่ีทั่วโลกใช้ในการสื่อสาร เป็นภาษาสากล กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญและเห็นความ
จ าเป็นของการปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงได้ก าหนดแนวทางปรับปรุง
หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพ่ือให้หลักสูตรภาษาอังกฤษมีลักษณะต่อเนื่อง  ตั้งแต่ระดับประถมถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  และเพ่ือพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี   มีพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะน าไปศึกษาต่อและใช้ประกอบอาชีพ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2539, หน้า 8) 
นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน   ครูต้องเน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด   อ่าน
และเขียน กิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดให้สอดคล้องกับล าดับขั้นตอนของการสอนภาษาต่างประเทศ 
ที่ถูกต้อง   การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคาดหวังว่า  
เมือ่ผู้เรียนเรียนภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา  ผู้เรียนจะมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ  สามารถใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  แสวงหาความรู้  ประกอบอาชีพ  
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของ
ประชาคมโลก  และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545)  ดังนั้นการเรียนภาษาที่ดีผู้เรียนจะต้องมีโอกาสได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มากที่สุดทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน  การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติ  และลักษณะ เฉพาะของการ
เรียนภาษาจึงควรประกอบไปด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย  ทั้งกิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษา  และกิจกรรม
การฝึกผู้เรียนให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเองควบคู่ไปด้วยอันจะน าไปสู่การเป็นผู้เรียนที่พ่ึงตนเองได้  และ
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  ทั้งด้านภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้า      
หาความรู้ในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ  ในการศึกษาต่อ  รวมทั้งในการประกอบอาชีพ  ซึ่งเป็นจุดหมายส าคัญ
ประการหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู้  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)   



 จากการส ารวจการสอนทั้ง  4 ทักษะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่  มีความเห็นตรงกันว่า
นักเรียนไทยมีปัญหาในการฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเป็นอันดับหนึ่ง  (อรษา  เณรตาก้อง.  2535:2; 
อ้างอิงจาก รายงานการวิจัยของภาควิชาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนคริน-ทรวิโรฒปทุมวัน. 
2528:235)  เนื่องจากการเขียนเป็นทักษะที่ส าคัญและค่อนข้างยาก  ซับซ้อนกว่าทักษะอ่ืน ๆ การเขียนเป็น
ทักษะชั้นสูงจ าเป็นต้องอาศัยทักษะอ่ืน ๆ เป็นพ้ืนฐาน  จึงท าให้เราสามารถเขียนได้ดี (ศรีวิไล  ดอกจันทร์. 
2529:2)  นอกจากนี้การเขียนยังเป็นทักษะที่ต้องอาศัยความสามารถ  ความรอบรู้หลายด้านประกอบกัน  
เริ่มตั้งแต่การใช้ทักษะพื้นฐานทางภาษาด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  รวมทั้งการใฝ่หาความรู้ เพื่อน ามา
ถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  คนที่ฟังมาก อ่านมาก รู้มาก เห็นมาก  จะช่วยในการเขียนพัฒนาดีขึ้นด้วย  (จิ้มลิ้ม           
โกวิทางกูล. 2530:1)  การที่จะให้นักเรียนเขียนเป็น  และเขียนได้ดีนั้นต้องมีการฝึกเพราะการฝึกเขียนบ่อย 
ๆ ฝึกซ้ า ๆ จะช่วยให้นักเรียนเกิดความก้าวหน้า  แม่นย าในการใช้ภาษาและการเขียนมากยิ่งข้ึน  (สุไร  พงษ์
ทองเจริญ. 2519:11)  เพ่ือเป็นแนวทางในการลดปัญหาการเขียนของนักเรียนว่าควรมีการฝึกให้นักเรียนได้
เขียนบ่อย ๆ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความคล่องแคล่วในการเขียนตัวอักษร  ค าศัพท์  สะกดค า  และการเขียน
ประโยค  ซึ่งการฝึกให้เขียนบ่อย ๆ นั้นย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวรได้  รายมส์  (Raimes. 1979:5) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกให้นักเรียนแต่งประโยคง่าย ๆ เพ่ือให้มีความแม่นย าในการใช้ค าศัพท์ การสะกดค า  
การใช้โครงสร้างไวยากรณ์ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการใช้อักษรตัวพิมพ์  อักษรตัวเขียน  จะเป็น
การปูพ้ืนฐานในการเขียนและท าให้เกิดความคงทนในการเรียน  (Arunee. 1983:39-41)  ในการเขียน
นอกจากจะต้องค านึงถึงเนื้อความตามจุดประสงค์การเรียนรู้  ส านวนสละสลวยถูกต้องตามหลักภาษาแล้วยัง
ต้องค านึงถึงการเขียนค าศัพท์สะกดค าด้วย เพราะการเขียนสะกดค าที่ถูกต้อง  จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจ
ข้อความได้ถูกต้องรวดเร็ว (อมรรัตน์  คงสมบูรณ์. 2536:1)  ส าหรับในการสอนการเขียนนั้น  วอลค์เกอร์ 
(ถนอมศรี  เหลาหา. 2535:3; อ้างอิงจาก  Walker. 1973:102)  กล่าวว่าผู้เรียนไมช่อบการตรวจแก้
ข้อผิดพลาดทุกแห่ง  นอกจากข้อผิดพลาดที่ส าคัญเท่านั้น  เพราะจะท าให้ผู้เรียนเกิดความไม่มั่นใจในการเขียน  
ดังนั้นผู้สอน  จึงควรพิจารณาหาเทคนิคที่จะช่วยส่งเสริมความม่ันใจในการเขียน  และสร้างแรงจูงใจในการ
เขียนของผู้เรียนด้วย 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 จ านวน 17 คน มีปัญหาด้านการเขียน ทั้งการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบตัวพิมพ์ไม่ถูกต้อง เขียน
อักษรภาษาอังกฤษแบบตัวพิมพ์ปนกันทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ การเว้นวรรคค าแต่ละค าในหนึ่งประโยค 
บทความไม่ถูกต้อง และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน รวมทั้งลายมือไม่สวยงามและไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อย 
อีกท้ังนักเรียน ไม่ค่อยใส่ใจในการเขียนภาษาอังกฤษมากนัก จึงเกิดการเขียนผิดโดยไม่มีการแก้ไข  
 พิตรวัลย์ โกวิทวที (2534, หน้า 13-19) กล่าวถึง ปัญหาเกี่ยวกับทักษะการเขียนของนักเรียนไทย
ไว้ว่า  
 1. นักเรียนไทยในระดับต่างๆที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมีข้อบกพร่องในการเขียน
เกือบทุกด้าน เช่น การใช้ไวยากรณ์ ศัพท์ ส านวน การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ตลอดจนการสะกดค า เป็นต้น 
                2.  ความแตกต่างระหว่างภาษาแม่กับภาษาที่สอง เพศ อายุ เชาว์ปัญญา ความสามารถในการ
อ่าน ตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเขียน 
 3. การสอนโดยฝึกเชื่อมประโยค การฝึกพูดประโยค และการฝึกให้แก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียน
นั้นมีส่วนช่วยในการเขียนมีคุณภาพดีข้ึน 
 

 



 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและความส าคัญของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุง 
พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1๕ คน ซึ่งผลจากการพัฒนา
ในครั้งนี้ จะช่วยเพ่ิมศักยภาพทักษะการเขียนของนักเรียน เป็นประโยชน์ในปรับปรุง พัฒนาส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อไป 
 
 
กระบวนการพัฒนา/สร้าง นวัตกรรม 
 
 ๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีปัญหาด้านการเขียน

ภาษาอังกฤษ  
๒. ศึกษาหลักสูตร มาตรฐาน และตัวชี้วัด 

 ๓. จัดท าแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ   
             ๔. ด าเนินการให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1๕ คน ฝึกทักษะการเขียนจาก                 

แบบฝึกที่ก าหนด เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์  
๖. ประเมินผลทักษะการเขียนตามเกณฑ์คุณภาพที่ก าหนดและบันทึกผลเพ่ือดูความก้าวหน้า   
๗. สรุปผลและอภิปรายผล  

 
 

สรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน 
 

 จากการปรับปรุง พัฒนาทักษะการเขียนเป็นรายบุคคล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน        
1๕ คน แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินการคัดลายมือรายบุคคล ทักษะการเขียนอยู่ในระดับดี จ านวน ๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ และระดับพอใช้จ านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

 จากการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน และแบบบันทึกผลการประเมินทักษะการเขียนเป็น
รายบุคคลของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1๕ คน ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. พบว่าแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในครั้งนี้ สามารถช่วยให้
นักเรียนมีการปรับปรุง และพัฒนาทักษะการเขียนของมากขึ้น นักเรียนสามารถเขียนค าศัพท์จากภาพ                       
เขียนประโยคสั้นๆ จากรูปภาพได้ถูกต้องตามโครงสร้างทางภาษา  
 2. จากการวิเคราะห์แบบบันทึกผลการประเมินทักษะการเขียนรายบุคคล พบว่า โดยรวมนักเรียนอยู่
ในเกณฑ์ดี  
 


