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8. ความส าคัญและทีม่าของหัวข้อการวจัิย 
ในยคุการส่ือสารไร้พรมแดนภาษาองักฤษไดท้วีบทบาทส าคญัในฐานะภาษาสากลท่ีผูค้นจากทัว่โลกใช้

เป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสาร ส าหรับวงการศึกษา ผูเ้รียนมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้ภาษาองักฤษในการ
คน้ควา้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เน่ืองจากภาษาองักฤษเป็นเง่ือนไขส าคญั ท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์ในการรับผูเ้รียนเขา้ศึกษาต่อ
ในระดบั อุดมศึกษาดงันั้นการเตรียมบณัฑิตจากสถาบนัอุดมศึกษาของประเทศไทยให้มีความพร้อมทางดา้นการ
ใช้ภาษา องักฤษเพื่อศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบนั 
(กาญจนา และ ประกายแกว้, 2543) อีกทั้งการต่ืนตวัของการเขา้เป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Asean Economic Community: AEC) ส่งผลให้ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารระหวา่งกลุ่ม
ประเทศสมาชิก (สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2554) การท่ีผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาองักฤษ เพื่อการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพย่อมเกิดผลดีกบัทั้งตวัผูเ้รียนจนถึงประเทศชาติ ดว้ยเหตุน้ีการเรียนการสอนภาษาองักฤษตอ้งให้
ผูเ้รียนมีโอกาสในการส่ือสารเพื่อพฒันา ทกัษะทาง ภาษาองักฤษทั้งส่ีทกัษะได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน 
(ONEC, 2002)                     
  จากความส าคญัของภาษาองักฤษขา้งตน้ การให้ความส าคญักบัความคล่องแคล่วในการส่ือสารเป็น
ส่ิงจ าเป็นแต่ความเช่ือท่ีวา่ การจดัการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาองักฤษไม่มีประโยชน์อาจเป็นความเช่ือท่ีไม่
ถูกตอ้ง ดงัท่ี  สุมิตรา องัวฒันกุล (2540) กล่าววา่ ความคล่องแคล่วในการใชภ้าษาเป็นส่ิงส าคญัเช่นเดียวกบัความ
ถูกตอ้งของภาษาซ่ึงสอดคลอ้งกบั Brown (2004) ท่ีวา่ความส าคญัของไวยากรณ์ภาษาองักฤษเป็นพื้นฐานท่ีขาด
ไม่ได้ในการเรียนภาษา  อย่างไรก็ตามแม้ว่าไวยากรณ์ภาษาองักฤษมีความส าคัญแต่ต้องท าความเข้าใจถึง
เป้าหมายท่ีแทจ้ริงของการเรียนการสอนไวยากรณ์ เพราะเป้าหมายหลกัคือการท าใหผู้เ้รียนสามารถสร้างประโยค
ไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ และมีความหมาย (Pachler,1999; Celce-Murcia, and Freeman L, 1999; 
Purpura, 2004; Athmani, 2010) 

การท่ีผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ให้มีประสิทธิภาพย่อมท าให้ข้อความเป็นไปตามท่ี
ผูเ้รียนตั้งใจส่ือสาร อีกทั้งยงัมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นส่วนเสริมทกัษะทั้งส่ีในดา้นของความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ค าในประโยค หรือรูปแบบของการเรียงค าในประโยค รวมทั้งความสามารถในการดึงเอาความหมาย มาใช้ใน
การส่ือสารในประโยค ความสามารถดงักล่าวมีความส าคญัต่อเขียนเน่ืองจากการเขียนเป็นศิลปะอย่างหน่ึง ใน
การใช้ตวัอกัษรเป็นส่ือระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้าน เพื่อถ่ายทอดขอ้ความหรือสาระบางอย่างท่ีผูเ้ขียนตอ้งการให้
ผูอ่้านไดรู้้ ไดเ้ขา้ใจ ซ่ึงการสอนเขียนภาษาองักฤษเป็นทกัษะท่ีตามมาภายหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดฝึ้กการฟัง พูดและ
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อ่านไปแลว้ผูเ้รียนตอ้งใช้ความสามารถทางภาษาเพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจ การเขียนจึงเป็นทกัษะทางภาษาท่ีมีความ
ซบัซ้อนมากกวา่ทกัษะอ่ืนๆ เพราะการเขียนจะตอ้งอาศยัความรู้และขอ้มูลจากการฟัง การพูด และการอ่าน โดย
ผูเ้ขียนจะตอ้งมีความรู้ความสามารถมากพอ จึงจะสามารถถ่ายทอดความคิดของตน ให้ออกมาเป็นภาษาเขียนท่ี
ตรงกบัความตอ้งการของตนดงันั้นแลว้การเขียนท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งมีเน้ือหา การวางเน้ือหาท่ีเป็นเหตุเป็นผล 
ไล่เลียงตามล าดบัอยา่งเหมาะสม อีกทั้งผูเ้ขียนตอ้งเขียนใหถู้กตอ้งตามหลกัภาษาและส่ือความใหมี้ความหมาย                                          

แมห้ลกัสูตรการศึกษาระดบัขั้นการศึกษาพื้นฐานไม่ได้มองขา้มความจ าเป็นของภาษาองักฤษ  มีการ
ก าหนดใหภ้าษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน (ฟาฏินา วงศเ์ลขา, 2553) และผูเ้รียน
ตอ้งผ่านการเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษไม่ต ่ากวา่สิบสองปีก่อนเขา้ระดบัอุดมศึกษาแต่ผูเ้รียนกลบัไม่สามารถ
สร้างประโยคให้ถูกหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ (Yoon et al., 2012) ยกตวัอยา่งเช่นเม่ือผูเ้รียนตอ้งการเขียน
ประโยคท่ีตอ้งการส่ือความวา่ “ฉนัไม่ไปโรงเรียนเม่ือวานน้ี” เป็นภาษาองักฤษวา่ “I no go to school yesterday.” 
ผูเ้รียนกลบัมีปัญหาในการสร้างประโยคท่ีมีถูกตอ้งตามหลกัภาษาในแง่ท่ีวา่ประโยค       ดงักล่าวตอ้งใชรู้ปกริยา
ช่วยท่ีเป็นอดีตเพราะเหตการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนและจบไปแลว้และประโยคท่ีถูกตอ้งคือ  “I didn’t go to school 
yesterday.”  จากผลงานวิจยัหลายเร่ืองช้ีให้เห็นว่านักศึกษาชาวไทยระดบัปริญญาบณัฑิต เอกวิชา
ภาษาองักฤษ จากคณะมนุษยศ์าสตร์ หรือ คณะศิลปศาสตร์   มีปัญหาในการสร้างประโยคให้ถูกตอ้งตามหลกั
ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ผลงานวจิยัของนงลกัษณ์ ศรีวิชยั (2553) พบวา่ นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษช้นัปี ท่ี 2 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัพายพั จ านวน17คน มีปัญหาในการสร้างประโยคให้ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์
ภาษาองักฤษเช่นเดียวกนักนั ผลการวิเคราะห์พบว่าชนิดของความผิดพลาดทางไวยากรณ์ท่ีพบในการเขียนย่อ
หนา้ภาษาองักฤษของนกัศึกษามีความถ่ีจากมากไปนอ้ยโดยสรุปดงัน้ีน้คีวามผิดพลาดในการใชก้าล (Tense) ไม่
ถูกตอ้งร้อยละ 15.76 การใชก้ริยาช่วย be (Verb to be) เป็นร้อยละ13.79 การใชค้  าบุพบท (Preposition) ผิดหรือ
การไม่ใชค้  าบุพบท ร้อยละ11.33 ส่วนความผิดพลาดอ่ืนๆเช่นการไม่ใส่ค ากริยาในประโยค (Verb missing) การ
ใชค้  าน าหนา้นาม (Article) ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ใส่Article การใชค้วามสัมพนัธ์ของประธานและกริยา (Subject-
verb agreement) ไม่ถูกตอ้ง และการใช้หนา้ท่ีของค า(Part of speech) ไม่ถูกตอ้ง มีความถ่ีท่ีใกลเ้้คียงกนัคือ
ระหวา่งร้อยละ5.41 ถึงร้อยละ8.86 นอกจากน้ยีงัพบความผิดพลาดอ่ืนท่ีมีระดบัความถ่ีตั้งแต่ ร้อยละ1.47 ถึงร้อย
ละ 3.94เช่นการใช้ คาว่า Another และ Other ไม่ถูกตอ้ง การใชค้  าคุณศพัทบ์อกปริมาณ ไม่ถูกตอ้งเป็นตน้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของนนัทนาวรรณ นนัวติา (2556) พบวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 เอกวิชาภาษาองักฤษ จ านวน 
7 คน จากวิทยาลยัลุ่มน ้ าปิง มีปัญหาในการใช ้articles singular/plural nouns, subject-verb agreement, และ 
tensesในการเขียนเรียงความ  

จากผลงานวิจยัหลายเร่ืองช้ีให้เห็นว่า ผูเ้รียนชาวไทยมีปัญหาในการใช้ไวยากรณ์ให้มีความหมายและ
ถูกตอ้งตามหลกัภาษา อีกทั้งผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางภาษาองักฤษ ในส่วนการประเมินความสามารถใน
การใช้ไวยากรณ์ในบริบทงานเขียนของผูส้อบชาวไทยตั้งแต่ปี 2552-2555 ในแบบทดสอบมาตรฐาน TOEFL: 
PBT (Test of English as a Foreign Language: Paper Based Test) ท่ีปรากฏในรายงาน TOEFL Test and Score 
Data Summary Bulletins มีการเปรียบเทียบผลคะแนนของผูส้อบชาวไทยกบัผูส้อบจากประเทศต่าง ๆ ในทวีป
เอเชียปรากฏวา่ คะแนนเฉล่ียของผูส้อบชาวไทยต ่ากวา่ผูส้อบจากทุกประเทศ คิดเป็นร้อยละ 48 ปัญหาผูเ้รียนไม่
สามารถสร้างประโยคท่ีมีความหมายและถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์อาจเกิดจากแนวทางการจดัการเรียนการสอน
ท่ีมกัเน้นให้ผูเ้รียนท่องจ ากฎโครงสร้างเป็นหลกั (Yoon et al., 2012) และการสร้างกิจกรรมท่ีฝึกเพื่อเอ้ือดา้น
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ความจ าในกฏโครงสร้าง ท่ีไม่มีความหมายต่อผูเ้รียน (Pongsirivet, 2001 and Lush, 2002) ซ่ึงการเรียนการสอน
ในลกัษณะน้ี  ไม่พฒันาให้ผูเ้รียนสามารถใชไ้วยากรณ์ได ้เพราะไม่เอ้ือให้ผูเ้รียนทดลองน าไวยากรณ์ไปใช้ใน
ลักษณะของกระบวน-การท่ีมีความหมาย อีกทั้ งยงัไม่ท าให้ผูเ้รียนเห็นความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและ
ความหมาย เน่ืองจากการขาดกิจกรรมท่ีใช้ในการส่ือสารท่ีออกแบบให้ผูเ้รียนสังเกตถึงความหลากหลายของ
โครงสร้างท่ีมีต่อความหมายในการส่ือสารนอกจากน้ี ยงัขาดการปฏิสัมพนัธ์และการให้ผลสะทอ้นกลบัท่ีมี
ความหมายระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั หรือระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน การปฏิสัมพนัธ์ดงักล่าวมีความส าคญัในแง่ของ
ผูเ้รียนท่ีจะสามารถใช้ไวยากรณ์เร่ืองต่างๆไดอ้ยา่งมีความหมายนั้น ตอ้งเกิดจากการลองน าไวยากรณ์ไปใช้ใน
การส่ือสารร่วมกนักบัผูอ่ื้น โดยการท่ีผูเ้รียนมีการพดูคุยกนัระหวา่งกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนฝึกใชไ้วยากรณ์ท่ีเรียนไป
กบัเพื่อนร่วมชั้นช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนมีความตระหนกัในความสัมพนัธ์ของกฏโครงสร้างและความหมาย (Swain, 
1998)  จากการศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจยั จึงพบว่า แนวคิดการเขียนแบบร่วมมือ และแนวคิดการเรียน
ภาษาโดยมีเทคโนโลยีสนบัสนุนน่าจะเขา้มาช่วยแกปั้ญหาการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึน อีกทั้งสาระส าคญัของแต่
ละแนวคิดน่าจะสามารถเสริมสร้างความถูกตอ้งในการเขียน ของนกัศึกษาปริญญาบณัฑิตและทศันคติต่อการ
เขียนของผูเ้รียนใหเ้กิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ        
 แนวคิดท่ีให้ความส าคญัต่อการปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีผลในการเสริมต่อความรู้ทางภาษาและการฝึกใชค้วามรู้
อยา่งมีประสิทธิภาพคือ แนวคิดการเขียนแบบร่วมมือ (Collaborative writing approach) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมีท่ีมา
จากการเขียนเพื่อเรียนรู้ภาษา (Writing to learn language: WLL) ซ่ึงมีหลกัการและสาระท่ีส าคญัท่ีว่าการมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีบทบาทในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนผา่นการแบ่งปันความรู้ทางสังคมและการสร้าง
ความรู้จากความพยายามในการร่วมมือกนั อีกทั้งแนวคิดการเขียนแบบร่วมมือยงัส่งเสริมการควบคุมการใชก้ฏ
โครงสร้างให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีวา่การส่งเสริมหรือฝึกผูเ้รียนในการน าความรู้ทาง
ไวยากรณ์ไปสู่การใชจ้ริงตอ้งผา่นกระบวนการเขียน (Storch, 2013) อีกทั้งยงัส่งเสริมความแม่นย  าในการใชก้ฏ
โครงสร้างผา่นการแกไ้ขงานเขียนร่วมกนักบัคู่เขียนของตน และการใหผ้ลสะทอ้นกลบัท่ีมีความหมายจากคู่เขียน
หรือผูส้อน (Mulligan and Garofalo, 2011) 

แมแ้นวคิดการเขียนแบบร่วมมืออาจส่งเสริมกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ผ่านการเขียนงานและแกไ้ขงาน
ร่วมกนัเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ทางภาษา การฝึกใชอ้ย่างมีความหมายและการเพิ่มความตระหนกัในโครงสร้าง
ทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษ แต่ถึงกระนั้นการเรียนการสอนภาษาในชั้นเรียนนั้นมีข้อจ ากัดด้านบริบทจริง 
(Authentic context) โดย Lave and Wenger (1991) กล่าววา่การขยายขอบเขตการเรียนภาษาต่างประเทศออกไป
นอกหอ้งเรียนดว้ยการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการใชภ้าษาในการส่ือสารและจดัสภาพแวดลอ้มของการใชภ้าษาให้
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงตามบริบทสังคม น าประสิทธิภาพของการฝึกจากประสบการณ์จริงเขา้ไปสู่ชั้นเรียน
จึงเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียนภาษาต่างประเทศ (Lee and VanPatten, 2003)     

ในห้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสองกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา การใช้
อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ภาษาเพิ่มข้ึนอยา่งมากเพราะเทคโนโลยมีีขอ้ไดเ้ปรียบกวา่ส่ือการ
เรียนรู้อ่ืน ๆ (Chen, Belkada, and Okamot, 2004; Eskenazi, 1999; Nelson and Oliver, 1999; O’Dowd, 2003; 
Pennington, 1996; Toyoda and Harrison, 2002; Warner, 2004)     
               งานวิจยัหลายเร่ือง (Kern and Warschauer, 2000; Smith, 2003; Sotillo, 2000; Toyoda and Harrison, 
2002; Tudini, 2003) สนับสนุนแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยีสนับสนุน (Technology-enhanced 
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language learning approach: TELL) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีวา่การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนภาษาท่ีให้เทคโนโลยีมี
บทบาทในการส่งเสริมการปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและผูอ่ื้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมต่อความรู้ความ
เขา้ใจ อีกทั้งการน าความรู้ทางภาษาไปใช ้Bush (1997) กล่าววา่แนวคิดดงักล่าวไม่ใช่แนวคิดท่ีมองวา่เทคโนโลยี
เป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีผูเ้รียนแค่น ามาใช้ในการเรียนภาษา แต่การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและผูอ่ื้นผ่าน
เทคโนโลยจีะช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ภาษา   
               อินเตอร์เน็ตสามารถท าให้ผูเ้รียนฝึกภาษาองักฤษหรือไวยากรณ์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (Warschauer, 
Shetzer และ Meloni, 2000) ซ่ึงสามารถท าหนา้ท่ีเป็นเวทีส าหรับการแลกเปล่ียนส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนและผูอ่ื้น
เช่นเดียวกบัผูเ้รียนคนอ่ืนๆ (Vogel, 2001) ขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตเขา้ถึงห้องเรียนภาษาท่ีสองเร็วกวา่รูปแบบของ
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ เช่นการส่ือสารเช่นโทรทศัน์ หรือ การประชุมทางวิดีโอ (Coiro, 2005; Leu, 2002) นอกจากน้ี
อินเทอร์เน็ตขยายความสามารถของผูเ้รียนจากรูปแบบการเรียนแบบดั้งเดิมในห้องเรียน โดยผูเ้รียนจะสามารถท่ี
จะเรียนรู้เขา้ใจและมีปฏิสัมพนัธ์กบัเทคโนโลยีในทางท่ีมีความหมายมากข้ึน (Pianfetti, 2001) ผูเ้รียนสามารถ
คน้หาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาในปัจจุบนับนอินเทอร์เน็ต ส่งอีเมลไปยงัผูส้อนหรือเพื่อน แชทบน Facebook 
และอ่ืน ๆ เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากในการเรียนการสอนและการเรียนรู้จึงท าให้มีหลายหลกัสูตรใน
ไซเบอร์สเปซท่ีไดรั้บการพฒันาในรูปแบบของการเรียนการสอนบนเวบ็ (WBI) ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีราคา
ถูกกวา่โทรศพัท์, วิดีโอ, การเช่ือมต่อดาวเทียมหรือส่ือส่ิงพิมพ ์(Eklund, Garrett, Ryan, and Harvey, 1996) 
ยกตวัอย่างเช่น ส่ือทางภาษาผ่านคอมพิวเตอร์ CBMs รวมถึงส านักพิมพต่์างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์
(http://www.cambridge.org) และ  ผู ้ให้บ ริการผู ้เ ช่ี ยวชาญทางภาษา  ได้แ ก่  Clarity Software 
(http://www.clarity.com.hk/) (Figura and Jarvis, 2007) นอกจากน้ีเวบ็ไซต์ออนไลน์ทางภาษาท่ีไม่ตอ้งเสีย
ค่าใช้จ่ายท่ีให้ผูเ้รียนเขา้ถึงและท ากิจกรรมในเวบ็ไซต์ เช่น (http://a4esl.org/) ส าหรับภาษาองักฤษทัว่ไปและ 
(http: //www.uefap .com /) ส าหรับภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 
     การพฒันาให้ผูเ้รียนสามารถเขียนไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีความหมายและมีทศันคติท่ีเป็นบวกต่อการ
เขียนจ าเป็นตอ้งอาศยัการส่งเสริมกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและผูอ่ื้นเพื่อเสริมต่อความรู้ อีกทั้งตอ้ง
อาศยัการฝึกฝนผูเ้รียนให้ทดลองน าความรู้ในกฎโครงสร้างออกไปใช้จริง โดยมีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีมี
เทคโนโลยีสนบัสนุนการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและผูอ่ื้น รวมไปถึงความแตกต่างของผูเ้รียนแต่ละคน ดว้ย
เหตุน้ีผูว้ิจ ัยจึงสนใจท่ีจะใช้แนวคิดการเขียนแบบร่วมมือร่วมกับแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยี
สนบัสนุนเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางไวยากรณ์ในการเขียนและทศันคติต่อการเขียนของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี สาขา  ภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต  
 
9. วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนการเขียนภาษาองักฤษโดยใช้แนวคิดการเขียนแบบ
ร่วมมือร่วมกบัแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยสีนบัสนุน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางไวยากรณ์ในการเขียนก่อนและหลงัการเรียน   
     3. เพื่อศึกษาทศันคติต่อการเขียนของผูเ้รียนเม่ือมีการจดัการเรียนการสอนการเขียนภาษาองักฤษโดยใช้
แนวคิดการเขียนแบบร่วมมือร่วมกบัแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยสีนบัสนุน   
 



 - 6 - 

10. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
      1. ไดแ้นวทางในการจดัการเรียนการสอนการเขียนภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 
      2. ไดแ้นวทางในการจดัการเรียนการสอนการเขียนภาษาองักฤษท่ีสร้างทศันคติเชิงบวกต่อผูเ้รียน  
 
11. แนวความคิดและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
1. ความสามารถทางไวยากรณ์ (Grammatical ability)และการเขียน (Writing)   
    1.1 ความหมายและความส าคัญของความสามารถทางไวยากรณ์                  
   Purpura (2004) ได้กล่าวว่า ความสามารถทางไวยากรณ์  (Grammatical ability) 
หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ทางไวยากรณ์อย่างถูกตอ้งแม่นย  า (Accurately) และมีความหมาย 
(Meaningfully) ในการทดสอบ (Testing) หรือสถานการณ์การใชภ้าษา (Language-use situations)         
   Purpura (2004) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมและให้ค  าจ  ากดัความกบัค าว่า ความสามารถ (Ability) ว่า
หมายถึงความสามารถในการใชโ้ครงสร้างของขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นความจ าระยะยาว ในขณะท่ีความสามารถทาง
ภาษา (Language ability) หมายถึงความสามารถของบุคคลในการใช้ความรู้ทางภาษาหรือการแสดงออกของ
โครงสร้างท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษา (Bachman and Palmer, 1996)      
    Purpura (2004) กล่าววา่ ความรู้ทางไวยากรณ์แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ Explicit หมายถึง 
ความรู้ท่ีผูเ้รียนจ ากฎโครงสร้างและน าไปประยุกตใ์ชต่้อได ้(Ellis, 2001) Implicit คือความรู้ทางโครงสร้างของ
ผูเ้รียนท่ีเกิดข้ึนระหว่างการใช้จริงโดยท่ีผูเ้รียนจะตอ้งสังเกตกฎการใช้เหล่านั้นและจ าให้ไดเ้อง (Ellis, 2001) 
ดงันั้นการวดัและประเมินผูเ้รียนวา่มีความรู้ทางไวยากรณ์หรือไม่ตอ้งพิจารณาทั้ง Explicit และ implicit เพื่อให้
มัน่ใจว่าผูเ้รียนรู้ไดร้ะดบัท่ีจ  ากฎโครงสร้างไดแ้ละสามารถน าไปใช้ได้  โดย Explicit อาจวดัด้วย Multiple 
choices ในขณะท่ี  Implicit อาจวดัดว้ย task ท่ีผูเ้รียนตอ้งน าโครงสร้างเหล่านั้นมาประยุกตใ์ชโ้ดยความหมาย
ของความสามารถทางไวยากรณ์ของ Purpura ขา้งตน้นั้นสอดคลอ้งกบั Puengpipattrakul (2007) ท่ีให้ค  าจ  ากดั
ความกบัค าวา่ ความสามารถทางไวยากรณ์ วา่หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการใชก้ฏทางไวยากรณ์อยา่ง
ถูกตอ้งและมีความหมาย                                                               
  Grabowski (2007) ไดก้ล่าววา่ ความสามารถทางไวยากรณ์เป็นส่วนหน่ึงของความสามารถทางภาษาใน
การส่ือสาร (Communicative language ability) อนัหมายถึงความสามารถท่ีผูเ้รียนใช้ความรู้ทางไวยากรณ์ได้
อยา่งถูกตอ้ง มีความหมาย และเหมาะสมตามวจนปฏิบติัศาสตร์์ (Pragmatic)                
   Nakamura (2007) กล่าววา่ ความสามารถทางไวยากรณ์ เก่ียวขอ้งกบัความแม่นย  าท่ีผูเ้รียนใชโ้ครงสร้าง
ทางไวยากรณ์ (Form) และความหมาย (Meaning)  เม่ือไปส่ือสาร                                                       
              Silva (2007) ให้ค  าจ  ากดัความกบัค าว่า ความสามารถทางไวยากรณ์ วา่หมายถึง ความสามารถในการ
ตระหนกัถึงความรู้ทางไวยากรณ์อยา่งถูกตอ้งและมีความหมายในสถานการณ์การใชภ้าษา            
 Sharpling (2010) กล่าววา่ ความสามารถทางไวยากรณ์ ครอบคลุม กฏทางไวยากรณ์ (Grammatical form) 
ความหมายทางไวยากรณ์ (Grammatical meaning) และ ความหมายทางวจนปฏิบติัศาสตร์ (Pragmatic meaning) 
  
             Huang (2011) ไดก้ล่าววา่ ความสามารถทางไวยากรณ์ คือ ความสามารถท่ีผูเ้รียนใชเ้ป็นพื้นฐานส าคญัใน
การส่ือสารและถือเป็นองค์ประกอบท่ีจ าเป็นต่อสมรรถนะทางการส่ือสาร อันหมายถึงผูเ้รียนสามารถใช้
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ไวยากรณ์ไดอ้ยา่งแม่นย  า (Accurately) มีความหมาย (Meaningfully) และเหมาะสม   (Appropriately)             
            นอกจากน้ีการท่ีผูเ้รียนสามารถใชไ้วยากรณ์ไดมี้ความส าคญัในฐานะท่ีเป็นส่วนเสริมทกัษะทั้งส่ีทกัษะ
ในดา้นของความสัมพนัธ์ระหวา่งค าในประโยค หรือรูปแบบของการเรียงค าในประโยค ตลอดจนวฒันธรรมใน
การใชภ้าษา รวมทั้งความสามารถในการดึงเอาความหมายท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการส่ือสารในประโยค    
             การท่ีผู ้เรียนสามารถใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆได้เป็นส่ิงส าคัญเพราะไวยากรณ์
ภาษาองักฤษท าหนา้ท่ีบอกผูเ้รียนใหเ้ขา้ใจถึงกฎต่างๆ ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนสามารถประเมินความกา้วหนา้ทางภาษา
ของตนเองและพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีความหมาย (Freeman, 2001)  
  ดงันั้น การท่ีผูเ้รียนสามารถท่องจ ากฏไวยากรณ์ไดอ้ย่างแม่นย  าอาจเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัน้อยกว่าเม่ือ
เทียบกบัการท่ีผูเ้รียนสามารถน าความรู้ทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษไปใช้ส่ือสารได(้ Freeman, 2003; Purpura, 
2004)                                                                                         
  โดยสรุปแลว้ ความสามารถทางไวยากรณ์ (Grammatical ability) คือความสามารถท่ีผูเ้รียนน าความรู้ทาง
ไวยากรณ์ภาษาองักฤษไปส่ือสารโดยมีความหมายตามความมุ่งหมายในสถานการณ์ต่างๆและถูกตอ้งตามหลกั
ภาษา  
     1.2 ความหมายและความส าคัญของการเขียน 

พิตรวลัย ์โกวิทวที (2540 : 29-30) กล่าววา่ การสอนภาษาองักฤษในปัจจุบนัเนน้ให้ผูเ้รียนสามารถใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารได้ จึงมีความจ าเป็นตอ้งฝึกทกัษะทั้ง 4 ไปพร้อมๆ กนั แต่ในท่ีน้ีจะเนน้ท่ีทกัษะการ
เขียนเพราะเป็นทกัษะท่ียากและซับซ้อนมากท่ีสุดเพราะนกัเรียนจะตอ้งมีความสามารถอย่างแทจ้ริงท่ีจะเขียน
หรือถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจนผูอ่้านเขา้ใจได ้

ในการเรียนการสอนทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ทกัษะ การเขียนนบัเป็นทกัษะท่ียากและซบัซ้อนมากท่ีสุด
ทั้งน้ีเพราะในการฟัง และการอ่านนกัเรียนเป็นฝ่ายรับสาร จึงเป็นเพียงแต่ตีความหรือวิเคราะห์วา่ก าลงัไดย้ินหรือ
อ่านอะไร ส่วนในการพูดนกัเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึกโดยอาศยัภาษาและกิริยาท่าทาง แต่ใน
การเขียนนกัเรียนตอ้งมีความสามารถอยา่งแทจ้ริงในทุกๆ เร่ืองจึงสามารถเขียนหรือถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก
ใหผู้อ่้านเขา้ใจได ้

พิตรวลัย ์ โกวิทวที (2540 : 32) สรุปวา่ การเขียนหมายถึง การรวบรวมความคิดความรู้สึกและความ
ตอ้งการของผูส่้งข่าวออกมาเป็นภาษาเขียนในลกัษณะต่างๆ กนั เพือ่ใหผู้รั้บไดเ้ขา้ใจจุดประสงคข์องตน 

การเขียนยงัเป็นมากกวา่การถ่ายทอดความคิดในลกัษณะเดียวกบัการพูด เพราะการเขียนประกอบดว้ย
กระบวนการยอ่ยๆ ของการเรียงความ (composing process of writing) ไดแ้ก่ การคิด (thinking)การร่าง (drafting) 
และการทบทวน (revising) ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีตอ้งไดรั้บการฝึกฝน มิไดพ้ฒันาข้ึนไดต้ามธรรมชาติ อนัท าให้
วธีิการถ่ายทอดความคิดทางการเขียนแตกต่างจากการถ่ายทอดความคิดโดยการพูด และการเขียนยงัประกอบข้ึน
จากทกัษะยอ่ยๆ (micro skills) หลายประการ ไดแ้ก่ 

1) ทกัษะการสร้างรูปแบบหน่วยตวัอกัษร (graphemes) และการสะกดในภาษา 

2) ทกัษะการเขียนในอตัราเร็วท่ีมีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงค์ 
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3) ทกัษะการเขียนค าหลกั (core words) ท่ีเป็นท่ียอมรับและใชรู้ปแบบการเรียง ล าดบัค าท่ีเหมาะสม 

4) ทกัษะการใชร้ะบบไวยากรณ์ (เช่น เร่ืองการใช้กาล) รวมทั้งรูปแบบภาษาและกฎเกณฑ์ท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ 

5) ทกัษะการแสดงความหมายท่ีตอ้งการเฉพาะอยา่ง ในรูปแบบการใชก้ฎไวยากรณ์ต่างๆ กนั 

6) ทกัษะการใชเ้คร่ืองเช่ือมโยงความ (cohesive devices) ในการเขียนขอ้ความท่ีต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั 

7) ทกัษะการใชรู้ปแบบส านวนภาษา (rhetorical forms) และแบบแผนทางภาษาในการเขียนขอ้ความท่ี
ต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั 

8) ทกัษะการเขียนขอ้ความท่ีสามารถส่ือสารไดเ้หมาะสมตามรูปแบบ และวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

9) ทกัษะการเช่ือมโยงและสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุการณ์ย่อยๆ ในงานเขียนและทกัษะการ
ส่ือสารใจความส าคญั ความคิดสนบัสนุนขอ้มูลใหม่ ขอ้มูลดั้งเดิมการสรุปความจากข ้

อมูลท่ีมีและการยกตวัอยา่งท่ีปรากฏสัมพนัธ์กนัในงานเขียนออกมาได ้

10) ทกัษะการแยกแยะความหมายตามตวัอกัษรและความหมายโดยนยัในขณะเขียนงาน 

11) ทกัษะการส่ือความหมายขอ้ความอา้งอิงเก่ียวกบัวฒันธรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสมกบับริบท
ของงานเขียน 

12) ทกัษะการพฒันาและใช้กลวิธีการเขียน การขอขอ้มูลป้อนกลบัจากเพื่อนและผูส้อนและน าขอ้มูล
ป้อนกลบัท่ีไดม้าใชท้บทวนและแกไ้ขงานเขียน 

ลาทูลิพพ ์ (Latulippe, 1992 : 2) กล่าวถึงความหมายของการเขียน ว่าเป็นวิธีการหรือกระบวนการ
ถ่ายทอดความคิดจากผูเ้ขียนไปยงัผูอ่้าน 

วินเจอร์สก้ี (Wingerski, 1999 : 4)ให้ความหมายของการเขียน หมายถึง กระบวนการท่ีผูเ้ขียนคน้พบ 
เรียงล าดบั และถ่ายทอดความคิดเพื่อส่ือขอ้มูลออกมาใหผู้อ่้านทราบ 

บรุนน่ิงและฮอร์น (Brunning, & Horn, 2000 : 318) ใหค้วามหมายวา่ การเขียนเป็นกระบวนการของการ
น าเสนอแนวคิดออกมาในรูปของตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์ของภาษา 

ดงันั้น การเขียน จึงหมายถึง กระบวนการในการน าเสนอความคิด โดยใช้ตวัอกัษรเป็นตวัผา่นไปยงั
กระบวนการในการวางแผน การน าเสนอ และการล าดบัความอยา่งเป็นระบบ เพื่อการส่ือความหมายไดเ้ป็นท่ี
เขา้ใจไดถู้กตอ้งตรงกนัระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้าน 

จากทรรศนะท่ีมีผูก้ล่าวถึงการเขียนไวม้ากมาย อาจจ าแนกความส าคญัของการเขียนไดด้งัน้ี 
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ชี (Chee, 2002) กล่าววา่ การเขียนเป็นหวัใจของการเรียนภาษาองักฤษในชั้นเรียนเน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีตอ้ง
กระท าอยู่เป็นประจ า คือการอ่านงานเขียน เขียน และเตรียมงานเขียน การเขียนท าให้ผูเ้รียนไดท้  างานท่ีทา้ทาย 
ท าใหผู้เ้รียนไดค้น้พบตวัเอง คิดเอง และแสดงความคิดออกมาเป็นงานเขียน 

โกเบล (Gobel, 2002) กล่าววา่ ความสนใจในการใช ้Internet เพื่อติดต่อส่ือสารกนัทัว่โลก และความ
ตอ้งการในการใชค้อมพิวเตอร์เพิ่มข้ึน ท าให้การใช ้E-mail ในการติดต่อส่ือสารกนัเขา้มามีบทบาทในหลกัสูตร
การเรียนการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประทศ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช ้E-mail ในชั้นเรียน มีทั้งการ
ไดแ้ลกเปล่ียนวฒันธรรมกนัในหมู่ผูเ้รียนท่ีมีวฒันธรรมต่างกนั 

บินเดอ (Binder, 2001) กล่าววา่ การเขียนเป็นหน่ึงในบูรณาการดา้นการศึกษา และในการเรียนการสอน

ภาษาทุกระดบั มกัจะผนวกการสอนเขียนไวด้ว้ยเสมอ ยิ่งผูเ้รียนเรียนในระดบัสูงข้ึนเพียงใด ก็ยิ่งตอ้งเขียนมาก

ข้ึนเท่านั้น ส่วนมากแลว้การก าหนดให้ผูเ้รียนเขียนมกัจะก าหนดตามหนงัสือแบบเรียนท่ีใชก้นัเท่านั้น โดยการ

ฝึกเขียนจากระดบัประโยค ระดบัยอ่หนา้จนถึงการเขียนบทความทางวิชาการ แมว้า่ผูเ้รียนจะฝึกเขียนไดม้าก แต่

ก็มกัท าใหผู้เ้รียนเบ่ือหน่ายเพราะตอ้งท าตามหนงัสือตลอด การท าใหผู้เ้รียนสนุกกบัการเขียนมากข้ึน สนองความ

ตอ้งการของผูเ้รียนมากข้ึน จะยิง่ท  าให้ผูเ้รียนเกิดแรงบนัดาลใจ เกิดแรงจูงใจในการเขียน และตั้งใจในการฝึกฝน

การเขียนอยา่งจริงจงัมากยิง่ข้ึนเช่นกนั เม่ือนั้นการเขียนก็จะไม่เป็นงานท่ียากและน่าเบ่ืออีกต่อไป 

ดว้ยเหตุท่ีการเขียนมีความส าคญัทั้งในชีวิตประจ าวนัและการเรียนดงักล่าวขา้งตน้โดยเฉพาะในการ

เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง หากผูส้อนสามารถพฒันาทกัษะการเขียนของผูเ้รียนของตนให้อยูใ่นระดบัท่ีดี

ไดแ้ลว้ ก็จะส่งผลให้ผูเ้รียนมีทกัษะอ่ืนๆ ดีข้ึนไปด้วย นักการศึกษาในแขนงการเรียนการสอนภาษาและ

นกัภาษาศาสตร์เองก็เห็นความส าคญัของการเขียนในขอ้น้ี เป็นเหตุให้มีการศึกษาเพื่อหาวิธีการสอนเขียนท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุดกบัผูเ้รียน เกิดเป็นแนวคิด(approach) ในการสอนเขียนมากมาย 

  1.3 องค์ประกอบของความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษ                        
  ขอ้มูลจากต าราและเอกสารต่างๆของนกัการศึกษาหลายท่านกล่าววา่องคป์ระกอบของความสามารถทาง
ไวยากรณ์ภาษาองักฤษมีดงัน้ีคือ                                                        
   1.3.1 ความรู้และความเข้าใจในกฏการใช้และโครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
(Declarative/Explicit knowledge of English grammar)        
        1) ความหมายของไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  (English grammar) Swain (1980) 
กล่าววา่ ไวยากรณ์คือโครงสร้างทางภาษาและอรรถศาสตร์ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึง วจันปฏิบติัศาสตร์  ในขณะท่ี   
              Stevick (1982) ไดก้ล่าวไวว้า่ ไวยากรณ์ หมายถึง การอธิบายวา่ในภาษาหน่ึงมีการจดัหน่วยเล็กๆ เช่น 
หน่วยค าท่ีเป็นแกน หน่วยค าท่ีใช้เติมหน้าและเติมทา้ย และค าของเสียง ให้อยูใ่นโครงสร้างท่ีใหญ่กวา่ เช่น ค า 
อนุประโยค และประโยค ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Canale and Bachman (1990) ท่ีกล่าววา่ ไวยากรณ์คือโครงสร้างทาง
ภาษาในระดบัประโยคเท่านั้น  Celce-Murcia และ Hills (1998) ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ไวยากรณ์เป็นกฎเกณฑ์
ย่อยท่ีควบคุมลกัษณะโครงสร้างประโยคของภาษา เป็นกฎเกณฑ์ท่ีเจ้าของภาษารู้ได้โดยอตัโนมติั สามารถ
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จ าแนกแยกแยะได้ว่าประโยคใดถูกตอ้ง หรือประโยคใดผิดหลกัไวยากรณ์ ดงันั้นไวยากรณ์ส าคญัต่อผูเ้รียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองหรือเป็นภาษาต่างประเทศ เน่ืองจากไวยากรณ์เป็นค าอธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างของ
ภาษา และเม่ือผู ้เรียนเข้าใจโครงสร้างของภาษาแล้วจะส่งผลให้สามารถจดจ า และน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ๆ จึงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะเรียนภาษาโดยปราศจากการเรียนไวยากรณ์ ผูเ้รียนท่ีมีโครงสร้างของ
ภาษา หรือไวยากรณ์ก็จะมีรูปแบบของภาษาอยูใ่นสมอง ท าใหก้ารเรียนรู้ภาษาง่ายข้ึน                     
  จินตนา สุจจานนัท ์(2543) กล่าววา่ ไวยากรณ์ หมายถึง กฎเกณฑ์ทางภาษา ในขณะท่ี      บุญเลิศ วงศ์
พรม (2545) เสนอวา่ความรู้ทางไวยากรณ์ หมายถึง กฎเกณฑ์ท่ีวา่ดว้ยรูปและการเปล่ียนรูปของค า เช่น eat , ate, 
eaten หรือเป็นกฎท่ีวา่ดว้ยการเรียบเรียงถอ้ยค าเขา้เป็นประโยค เช่น He eats an apple. กฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์นั้น
เป็นการวเิคราะห์ และอธิบายภาษาท่ีใชอ้ยูว่า่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร         
  โดยสรุปแลว้ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งอาศยัไวยากรณ์อนัเป็นหลกัเพื่อความเขา้ใจภาษาท่ีถูกตอ้งตามความหมาย
ท่ีแทจ้ริง และอาศยัเป็นเกณฑ์ตดัสินวา่การใชภ้าษาแบบไหนถูกหรือผิดอยา่งไร การรู้ศพัทอ์ยา่งเดียวยอ่มไม่เป็น
การเพียงพอท่ีจะเรียนรู้ หรือใชภ้าษาไดดี้                              
  2) รายละเอียดของกฏการใช้และโครงสร้างของไวยากรณ์ภาษาองักฤษ    Freeman (1997) กล่าวว่า
ไวยากรณ์ครอบคลุมสามส่วนหลกัคือ โครงสร้างทางภาษา (Linguistic form) ความหมาย (Semantic meaning) 
และ การใชอ้ยา่งเหมาะสม (Pragmatic use) อนัหมายถึงผูเ้รียนตอ้งแม่นย  าในการใชโ้ครงสร้างทางภาษา อีกทั้ง
ตอ้งใชอ้ยา่งมีความหมายและเหมาะสมตามสถานการณ์                                              
   ความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างทางไวยากรณ์ (Grammatical form) หมายถึง ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้าง
ทางภาษาศาสตร์ในระดบัค า วลี จนถึงประโยค ในขณะท่ี ความรู้เก่ียวกบัความหมายทางไวยากรณ์ (Grammatical 
meaning) หมายถึง ความรู้ถึงความหมายเม่ือโครงสร้างทางไวยากรณ์รวมเป็น ค า วลี หรือประโยค โดยผูเ้รียนส่ือ
ถึงความหมายท่ีตอ้งการส่ือความออกไป                                                    
    Marshall (1997) ไดเ้สนอกฏและโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ดงัน้ี                    
    1.ความรู้ในกฎการใชโ้ครงสร้างในภาษาองักฤษ                   
   2. ความรู้ในการสะกดค า                  
  3. ความรู้ในการจดัโครงสร้างค าในล าดบัท่ีถูกตอ้ง                
   4. ความรู้ในการใชภ้าษาองักฤษท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม                                
  ในขณะท่ี LeTournoeau (2001) ไดเ้สนอประเภทของไวยากรณ์ภาษาองักฤษไวด้งัน้ี  
  1. ความรู้ดา้นประเภทของค าในไวยากรณ์ภาษาองักฤษ (Grammatical categories parts of speech) เช่น 
noun, adjective, adverb, verb, preposition                     
  2. ความรู้ดา้นประเภทวลีต่างๆ (Phrase structure) เช่น noun phases, verb phrases, adjective 
phrases                 
  3. ความรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและสามารถผลิตโครงสร้างและการวางล าดับในประโยค 
(Constituency) เช่น tree diagram                
   4. ความรู้ดา้นการรวมวลีใหเ้ป็นประโยค (Clauses) เช่น finite, nonfinite                                
  5. ความรู้ท่ีวา่วลีสามารถเป็นส่วนใดไดบ้า้งของประโยคท่ีมีความหมาย (Grammatical function) เช่น 
agent of the action, recipient of the action                                                      
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     จากความหมายและรายละเอียดของกฏการใช้และโครงสร้างของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสรุปได้
วา่ ไวยากรณ์ภาษาองักฤษหมายถึง กฎเกณฑ์ท่ีวา่ดว้ยรูปและการเปล่ียนรูปของค า หรือเป็นกฎท่ีวา่ดว้ยการเรียบ
เรียงถ้อยค าเข้าเป็นประโยค ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ และอธิบายภาษา โดยผูเ้รียนต้องมีความรู้ทางไวยากรณ์
ภาษาองักฤษเพื่อสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูอ่้าน 
   1.3.2 ความรู้ในการน าไวยากรณ์ภาษาองักฤษไปใช้ (Declarative/Explicit knowledge of English 
grammar)                                                       
    กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถจ าโครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกตอ้ง อีกทั้งเข้าใจ
ความหมายของโครงสร้างนั้น และสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่ง ถูกตอ้ง มีความหมาย ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ี
ผูเ้รียนตอ้งมีเพื่อมีความสามารถในการใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษ (Celce-Murcia, 2001)             
   เม่ือผูเ้รียนสามารถจ าและเขา้ใจความรู้ทางไวยากรณ์ได ้กระบวนการต่อไปคือ ผูเ้รียนตอ้งสามารถน า
ความรู้ทางไวยากรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎทางไวยากรณ์ไปประยุกต์ใชไ้ด ้อนัหมายถึง ผูเ้รียนตอ้งสามารถเลือกกฎ
ทางไวยากรณ์ท่ีถูกต้อง มีความหมาย   ซ่ึงต้องเกิดจากการฝึกฝน ทดลองใช้ จนเกิดความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการท่ีผูเ้รียนสามารถน าความรู้ทางไวยากรณ์ไปใช้ได้มี
ความส าคญัต่อทั้้งการเขียนและการพดู                      
  Bachman and Palmer (1996) และ Purpura (2004) กล่าววา่ความรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งมีเพื่อใชใ้นกระบวนการ
จดัเรียงกลุ่มขอ้มูลทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษท่ีประกอบดว้ยโครงสร้างและกฎในการสร้างประโยคอยา่งแม่นย  า 
ซ่ึงมีประเภทดงัน้ี                                 
  1. ความรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและสามารถผลิตลกัษณะพิเศษต่างๆในระบบเสียงและระบบการ
เขียน (Knowledge of phonological or graphological form and meaning) เช่น Prosodic forms (Stress, rhythm, 
intonation, volume)  Sound spelling correspondences (bear/bare) Writing systems   
  2. ความรู้ท่ีท าใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจและสามารถผลิตลกัษณะพิเศษต่างๆในระดบัค าตามความหมายท่ี
แทจ้ริง (Knowledge of lexical form and meaning) เช่น Word formation Parts of speech (Noun, adjective, 
adverb, verb, preposition)                             
   3. ความรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและสามารถผลิตโครงสร้างการผนัค าและโครงสร้างในการวาง
ล าดบัในประโยค (Knowledge of morphosyntactic form and meaning) เช่น Syntactic structure (tense) Voice, 
mood, word order Simple, compound, and complex sentences                 
  4. ความรู้ท่ีท าใหผู้เ้รียนสามารถใชล้กัษณะพิเศษต่างๆดา้นระบบเสียง ค า และประโยคของภาษาเพื่อท่ีจะ
ตีความและน าความรู้มาเช่ือมโยงกนั (Knowledge of cohesive form and meaning) เช่น Referential forms 
Logical connectors                  
  5. ความรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนสามารถน าโครงสร้างทางภาษาศาสตร์มาตีความและจดัเรียงขอ้มูล (Knowledge 
of information management form and meaning) เช่น Given/new organization Parallelism      
  6.  ความรู้ท่ีท าใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจและน าโครงสร้างทางภาษาศาสตร์เพื่อเขา้ใจส่ิงท่ีก าลงัส่ือสารกนั
อยู ่(Knowledge of interactional form and meaning) เช่น Communications management strategies (paraphrase, 
turn-taking)              
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  โดยสรุปแลว้การท่ีผูเ้รียนจะสามารถใชไ้วยากรณ์เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในสถานการณ์การส่ือสารท่ีแทจ้ริงได้
นั้น ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้ทั้งสองประเภทคือ Declarative และ Procedural ซ่ึงมีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั  
  1.4   การวดัผลและประเมินผลความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษ                     
          1.4.1 วธีิการวดัผลความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษ                            
         เป้าหมายของการวดัผลและประเมินผลความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษคือประเภทของ
แบบทดสอบท่ีหลากหลายเพื่อและประเมินความสามารถดงักล่าวได้อย่างรอบด้านมากท่ีสุด Bachman and 
Palmer (1996) และ Purpura (2004) ได้เสนอวิธีการวดัผลและประเมินผลความสามารถทางไวยากรณ์
ภาษาองักฤษ ดงัต่อไปน้ี                                         
   1) แบบทดสอบแบบปรนยั (Multiple-choice (MC) task)                              
   แบบทดสอบแบบปรนยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อวดัความรู้ความเขา้ใจทางไวยากรณ์ (Testing many discrete 
features of grammatical knowledge)อีกทั้งง่ายต่อการตรวจและมีความเป็นกลางสูง โดยในขณะท่ีผูเ้รียนเลือก
ค าตอบในช่องวา่งหรือค าท่ีขีดเส้นใตห้รือวลี ผูเ้รียนจะตอ้งเลือกค าตอบจากตวัเลือกท่ี่ีถูกตอ้งหรือเหมาะสมท่ีสุด 
ตวัอยา่งของแบบทดสอบแบบปรนยั มีดงัน้ี               
  ตวัอยา่ง 1: Multiple-choice task                   
   Designed to test grammatical form (morphosyntax-word order)                       
  Directions: Circle the correct answer.                                  
 A: Can’t Tom drive us to the airport?                    
 B: He has to take us all.  
 (a) such small car (c) a too small car 
 (b) very small a car (d) too small a car  
 
    2) แบบทดสอบแบบปรนยัหาขอ้ผดิพลาด (Multiple-choice error identification task) 
  แบบทดสอบแบบปรนยัหาขอ้ผิดพลาดมีวตัถุประสงคเ์พื่อวดัวา่ผูเ้รียนสามารถเห็นถึง   ขอ้ผิดพลาดทาง
ไวยากรณ์และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางไวยากรณ์ไดห้รือไม่ (These tasks are often used in editing to identify 
grammatical errors) โดยผูเ้รียนเลือกค าตอบท่ีมีตวัเลือกหน่ึงท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์และความหมาย 
ตวัอยา่งของแบบทดสอบแบบปรนยัหาขอ้ผดิพลาด มีดงัน้ี          
   ตวัอยา่ง 2: Multiple-choice error identification task  
  Designed to measure grammatical form 
  Directions: Circle the letter corresponding to the error. 
  As my car had broken down, I decided to go there by foot. 
  A    B     C         D 
            3) แบบทดสอบแบบจบัคู่ (Matching task)                                                        
     แบบทดสอบงานจบัคู่จะถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบความรู้ทางไวยากรณ์และยงัออกแบบยงัเพื่อ
ส่งเสริมให้อา้งอิงและตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสองรายการ โดยจะให้ผูเ้รียนเลือกจบัคู่ให้ถูกตอ้งจาก
สองช่องรายการท่ีเป็นค า วลี หรือประโยคท่ีมีการบอกใบไ้ว ้ตวัอยา่งของแบบทดสอบแบบจบัคู่ มีดงัน้ี ตวัอยา่ง  
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  3: Matching task 
 Designed to measure grammatical meaning 
 Directions: Match the letter of the underlined word(s) with its meaning. Write the letter on line.  
 Last week while Tom and Jane were having dinner in a restaurant, thieves (a) broke down the front  door of 
their pretty little house, went inside and (b) broke into their safe. Now they’re (c )broke. 
____1. poor ____3. enter to steal something 
____2.make into two or more pieces  ____4. enter by force  
  4) แบบทดสอบแบบเติมค าในช่องวา่ง (Gap-filling task)                    
         ผูเ้รียนเติมค าในช่องวา่งในรูปแบบของประโยคหรือบทสนทนาท่ีมีค าท่ีถูกลบ ช่องวา่งจะถูกเลือกมา
โดยเฉพาะเพื่อทดสอบความรู้ทางไวยากรณ์ ผูเ้รียนจะตอ้งกรอกค าในช่องว่างด้วยค าตอบท่ีเหมาะสมส าหรับ
บริบท งานช่องวา่งกรอกถูกออกแบบมาเพื่อวดัความรู้รูปแบบไวยากรณ์และความหมายของผูเ้รียน 
 ตวัอยา่ง 4: Gap-filling task 
 Designed to measure grammatical form and meaning 
 Directions: Fill in the blank with an appropriate form of the verb. 

In about 20 AD Apicus was well known for the cookbooks he (1) ___________ in his spare time.       He 
was equally famous for the lavish meals he (2) ___________for his family and guests.               

            5) แบบทดสอบแบบเล่าเร่ืองและการรายงาน (Story-telling and reporting tasks) 
         แบบทดสอบแบบเล่าเร่ืองและการรายงานมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการวดัความสามารถของผูเ้รียนใน
การใช้รูปแบบไวยากรณ์เพื่อท่ีจะถ่ายทอดความหมายท่ีหลากหลายทั้ งความหมายท่ีตรงตัวอักษรหรือมี
ความหมายเป็นนยั โดยตอ้งการให้ผูเ้รียนใช้ขอ้มูลจากประสบการณ์ของตวัเองหรือจินตนาการเพื่อท่ีจะเล่าเร่ือง
หรือรายงานขอ้มูล 
 ตวัอยา่ง 5: Reporting task 
 Designed to measure grammatical form and meaning on the sentence and discourse levels 
 Directions: Part A: Last night there was a break-in at the Santellis’. You are the detective on the case. For 
each piece of evidence below, make a written speculation about the  burglary. Use modals whenever possible. 
 1. The kitchen lock was forced open and a window was broken. 
 2. Traces of cookies and milk were found on the kitchen counter. 
 3. There was a wet towel in the shower. 
 4. All of Mrs. Santelli’s diamonds are missing. 
 Directions: Part B: Based on the evidence, draw some tentative conclusions about the  
 thief. Write a brief progress report on the situation for a new colleague on the case.                     
  โดยสรุปแลว้ ส าหรับการสร้างแบบทดสอบส าหรับการวดัความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ซ่ึง
ในการวจิยัเร่ืองน้ี ผูว้จิยัสร้างแบบทดสอบความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษ (English grammatical ability 
test) ซ่ึงพฒันามาจาก Framework ของ  Bachman and Palmer (1996) และ Purpura (2004) โดยแบบวดัดงักล่าวมี
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วตัถุประสงคเ์พื่อ (1) วดัความรู้ ความเขา้ใจในไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  (2) วดัความสามารถในการน าไวยากรณ์
ไปใชใ้หถู้กตอ้งและเหมาะสม                
        1.4.2 การประเมินผลความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 
              การประเมินผลความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงส าคญั ขอ้มูลจาก
ต าราและเอกสารของนกัการศึกษาหลายท่านเสนอแนวทางการประเมินผล ดงัต่อไปน้ีคือ 
              Bachman and Palmer (1996) และ Purpura (2004) เสนอเกณฑ์การประเมินผลความสามารถทาง
ไวยากรณ์ภาษาองักฤษตามกระบวนการเรียนรู้ไวยากรณ์ดงัต่อไปน้ี 
      1. เกณฑก์ารประเมินผูเ้รียน แบบการใหค้ะแนนแบบวเิคราะห์ (Analytic scoring)  
ตาราง 2.1 :  เกณฑ์การประเมินผูเ้รียนแบบการให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Bachman and Palmer, 1996 อา้งถึงใน 
Purpura, 2004 หนา้ 121) 

Level of 
control 

Form Meaning 

Complete 
(5) 

Evidence of complete 
accuracy in these forms; may 
have minor random errors, but 
never obscuring meaning. 
 

- The message is completely and 
clearly conveyed.  

Extensive 
(4) 

Evidence of good accuracy in 
these forms; may have some 
errors, but meaning is never 
obscured. 
 

- The message is generally well 
and clearly conveyed.  

Moderate 
(3) 

Evidence of satisfactory 
accuracy in these forms; has 
some errors in form. Errors 
almost never obscure meaning. 
 

- The message is adequately 
conveyed with some 
ambiguities.  

Limited  
(2) 

Evidence of errors in several 
target forms; has some errors 
in form. Errors sometimes 
obscure meaning. 
 

- The message is sometimes 
confusing. 
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None 
(1) 

Evidence of serious errors in 
form. Errors often obscure 
meaning. 
 

- The message is barely 
conveyed or not at all. 

 
    จากตาราง 2.1 Purpura (2004) กล่าววา่เกณฑ์การประเมินผูเ้รียนแบบการให้คะแนนแบบวิเคราะห์แบ่งตาม
องคป์ระกอบของความสามารถทางไวยากรณ์ อนัหมายถึง โครงสร้าง (Form) และ ความหมาย (Meaning) 
    2. เกณฑก์ารประเมินผูเ้รียน แบบการใหค้ะแนนแบบองคร์วม (Holistic scoring) 
ตาราง 2.2:  เกณฑ์การประเมินผูเ้รียนแบบการให้คะแนนแบบองคร์วม (Bachman and Palmer, 1996; Purpura, 
2005)  
 

                                                  Descriptors 

9-10 Complete Demonstrate complete grammatical control for the 
task; full range of grammatical forms; may have a 
few random minor errors; wide and sophisticated 
range of vocabulary 

7-6 Extensive Demonstrate extensive grammatical control for the 
task; large range of grammatical forms; may have 
some error types that do not impede communication; 
wide range of vocabulary 

5-6 Moderate Demonstrate moderate grammatical control for the 
task; limited range of grammatical forms; may have 
a few errors impede communication; a moderate 
range of vocabulary 

3-4 Limited Demonstrate limited grammatical control for the 
task; small range of grammatical forms; may have 
several error types which impede communication; a 
moderate range of vocabulary 

1-2 None Demonstrate poor grammatical control for the task; 
extremely limited range of grammatical forms; may 
have several error types which often impede 
communication; a limited range of vocabulary 
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จากตาราง 2.2 Purpura (2004) กล่าวว่าเกณฑ์การประเมินผูเ้รียนแบบการให้คะแนนแบบองค์รวมเป็นการให้
เกณฑ์ประเมินความสามารถทางไวยากรณ์ โดยการพิจารณาโครงสร้าง (Form) และ ความหมาย (Meaning) 
พร้อมกนั     
2. แนวคิดการเขียนแบบร่วมมือ (Collaborative writing approach) 
2.1 ความหมายของแนวคิดการเขียนแบบร่วมมือ 
Bosley (1989) กล่าววา่ แนวคิดการเขียนแบบร่วมมือคือการท างานร่วมกนัของผูเ้รียนเพื่อผลิตงานเขียนร่วมกนั
โดยมีความรับผดิชอบในกลุ่มเป็นหลกั  
  Ede and Lunsford (1990) กล่าวถึงแนวคิดการเขียนแบบร่วมมือในแง่มุมท่ีมีลกัษณะพิเศษ 3 ประการ คือ 
    (1) การปฏิสัมพนัธ์ในทุกขั้นตอนในกระบวนการเขียน  
       (2) อ านาจในการตดัสินใจร่วมกนัและความรับผดิชอบส าหรับการผลิตงานเขียน   
    (3) การผลิตผลงานเอกสารท่ีไดรั้บการเขียนออกมาหน่ึงช้ิน  
  Schrage (1994) นิยามแนวคิดการเขียนแบบร่วมมือวา่ เป็นกระบวนการท่ีผูเ้ขา้ร่วมท างานดว้ยกนัและ
ปฏิสัมพนัธ์กนัตลอดกระบวนการเขียนซ่ึงก่อใหเ้กิดการวางแผน การสร้างไอเดีย ความตั้งใจใน การวางโครงร่าง
ของงานเขียน การแกไ้ข และ ปรับปรุงงาน โดยกระบวนการดงักล่าวน้ีไม่ใช่แค่การแลกเปล่ียนความคิดแต่ยงัเป็น
การเจรจาท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีความพยายามท่ีจะสร้างความเขา้ใจและส่ิงท่ีตอ้งการแสดงออกร่วมกนั      
  Hirvela (1999) กล่าวว่า แนวคิดการเขียนแบบร่วมมือเป็นแนวคิดท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนช่วยเหลือ 
สนบัสนุนในการเขียนร่วมมือกนั   Stahl (2006) กล่าววา่ ผลผลิตท่ีไดจ้ากระบวนการเขียนแบบร่วมมือนั้นคืองาน
เขียน (Text) ท่ีมีการผลิตร่วมกนัและแบ่งปันความคิดซ่ึงกนัและกนั โดยงานเขียนดงักล่าวไม่สามารถท าให้เสร็จ
สมบูรณ์ได้โดยบุคคลเพียงคนเดียวได้ นอกจากน้ีงานเขียนท่ีผลิตออกมานั้นจะถือว่าเป็นเจา้ของร่วมกนัของ
ผูเ้ขียนนัน่เอง  
  Mulligan and Garofalo (2011) กล่าววา่ แนวคิดการเขียนแบบร่วมมือ หมายถึง แนวคิดท่ีให้ผูเ้รียนสอง
คนหรือสมาชิกในกลุ่มยอ่ยช่วยกนัสร้างงานเขียนเพื่อเรียนรู้ภาษาร่วมกนั    
Storch (2012) กล่าววา่ แนวคิดการเขียนแบบร่วมมือหมายถึงการร่วมกนัเป็นเจา้ของงานเขียนโดยผูเ้ขียนสองคน
หรือมากกวา่นั้น โดยแนวคิดการเขียนแบบร่วมมือรวมไปถึงการแกไ้ขงานเพื่อน และการวางแผนร่วมกบัเพื่อน   
   Storch (2013) ไดใ้หค้วามหมายแนวคิดการเขียนแบบร่วมมือไวว้า่ การเป็นเจา้ของงานเขียนร่วมกนัโดย
นักเขียนสองคน หรือมากกว่านั้น Storch (2013) กล่าวเพิ่มเติมว่าการเขียนแบบร่วมมือต้องเกิดจากการ
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในทุกขั้นตอน ไม่ใช่เพียงขั้นใดขั้นหน่ึงของกระบวนการเขียนเท่านั้น การท่ีให้ผูเ้รียนแกไ้ข
งานเขียนท่ีตนเองไม่ไดผ้ลิต หรือประเภทกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนและกระบวนการเขียนก็ยงัคงเป็นของ นกัเขียน
เพียงคนเดียว ท่ีส าคญัยิ่งกว่านั้นคือความเป็นเจา้ของงานเขียนจะเป็นของนกัเขียนคนใดคนหน่ึงแทนท่ีจะเป็น
เจา้ของร่วมกนั    
  โดยสรุปแลว้ แนวคิดการเขียนแบบร่วมมือหมายถึงแนวคิดท่ีว่าการประยุกต์ใช้ความรู้ทางไวยากรณ์
เกิดข้ึนจากการฝึกสร้างเป็นประโยคผ่านกระบวนการเขียนกบัคู่เขียนของตนในฐานะการเป็นเจา้ของงานเขียน
ร่วมกัน อีกทั้งความรู้ความเขา้ใจทางไวยากรณ์เกิดข้ึนได้ดียิ่งข้ึนเม่ือผูเ้รียนเสริมต่อความรู้กับผูอ่ื้นผ่านการ
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ปฏิสัมพนัธ์และการใหผ้ลสะทอ้นกลบั โดยการแกไ้ขงานเขียนของคู่ของตนท าให้ผูเ้รียนเกิดความตระหนกัและ
การสังเกตเห็นถึงขอ้ผดิพลาดทางไวยากรณ์  
   2.2 ความส าคญัของแนวคิดการเขียนแบบร่วมมือ  
 Johnson and Johnson (1998); Raimes, (1998); Reid and Powers, (1993); Rollinson, (2005) ช้ีให้เห็นถึง
ความส าคญัและสนับสนุนแนวคิดการเขียนแบบร่วมมือเพราะเป็นท่ียอมรับว่าผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ี
สองหรือภาษาต่างประเทศมีงานเขียนท่ีคุณภาพดีข้ึน (Storch, 2005)   นอกจากน้ีผูเ้รียนไดค้วามรู้ท่ีเพิ่มข้ึนจาก
กระบวนการเขียน (Donato, 1994; Storch, 2005) และแรงจูงใจในการเรียนท่ีเพิ่มข้ึน (Kowal & Swain, 1994; 
Swain & Lapkin 1998) อีกทั้งผูเ้รียนไดโ้อกาสในการใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษและค าศพัทซ่ึ์งมีความส าคญัอยา่ง
สูงในงานเขียน (Swain & Lapkin, 1998)   
 Storch (2012) กล่าววา่ความส าคญัของแนวคิดการเขียนแบบร่วมมือไม่ใช่ผลงานท่ีเขียนดว้ยกนั แต่เป็นการ
รวบรวมความรู้ท่ีผูเ้รียนอาจไม่สามารถท าได้เพียงคนเดียว  ผลลัพธ์จากกิจกรรมตามแนวคิดการเขียนแบบ
ร่วมมือไม่ใช่แค่งานเขียนร่วมกนั แต่ยงัเป็นการสร้างปัญญาร่วมกนัท่ีเกิดจากเม่ือคนสองคนหรือมากกว่านั้น
เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงวา่งานเขียนท่ีเกิดข้ึนไม่อาจส าเร็จไดจ้ากการท างานคนเดียว ตอ้งร่วมมือการสร้างงานเขียนจน
จบ (Stahl, 2006)   Storch (2013) กล่าววา่ในบริบทของการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง แนวคิดการเขียนแบบร่วมมือท าให้
เกิดปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ภาษา ยกตวัอย่างเช่น การเรียนรู้ค าศพัท์ใหม่ การพฒันาการแสดงออกทาง
ความคิด การเขา้ใจไวยากรณ์บางเร่ืองไดดี้ข้ึน หรือ การควบคุมการใชไ้วยากรณ์ไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน    
 โดยสรุปแลว้ ความส าคญัของแนวคิดการเขียนแบบร่วมมือ คือ เป้าหมายท่ีว่าความรู้ทางภาษาเกิดจากการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนเม่ือผลิตผลงานเขียน อีกทั้งการให้ผลสะทอ้นกลบัก่อให้เกิดความตระหนกัและการ
สังเกตเห็นถึงขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนและยงัเป็นการฝึกใหผู้เ้รียนแกไ้ขงานไดด้ว้ยตนเอง  
2.3 แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของแนวคิดการเขียนแบบร่วมมือ      
  หลงัจากศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจยั พบว่าแนวคิดการเขียนแบบร่วมมือมาจากแนวคิดและทฤษฏี ซ่ึง
ส่งผลต่อความสามารถทางไวยากรณ์ ดงัต่อไปน้ี 
 2.3.1 การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social interaction) 
 แนวคิดการเขียนแบบร่วมมือมีรากฐานจากทฤษฎีของไวกอตสก้ี (1978) ท่ีวา่การปฎิสัมพนัธ์ทางสังคมมีส่วน
ส าคญัในการเสริมต่อความรู้ของผูเ้รียนเม่ือไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นท่ีเป็นผูเ้ชียวชาญหรือมีประสบการณ์ท่ี
มากกวา่ จากสาระส าคญัดงักล่าวเม่ืออยูใ่นบริบทของเรียนรู้ภาษาท่ีสอง การปฎิสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งผูเ้รียน
และคู่เขียนจะช่วยพฒันาความแม่นย  าในการใช้ภาษาของผูเ้รียน ในแง่มุมท่ีว่าผูเ้รียนท่ีมีความรู้ความเขา้ใจใน
ไวยากรณ์ท่ีดีกว่าจะช่วยผูเ้รียนท่ีเป็นคู่เขียนอีกคนให้มีความรู้ความเขา้ใจทางไวยากรณ์ท่ีดีข้ึน (Gillian and 
Neomy,     ,  legr   a de la Colina    arc   a Mayo, 2007; Donato, 1994; Kim, 2008; Kuiken & Vedder, 
2002a; Nassaji & Tian, 2010; Storch, 2002; Swain, 1998; Swain, 2000; Swain, 2006; Swain, 2010; Swain & 
Lapkin,1998; Swain & Lapkin, 2001; Swain & Lapkin, 2002; Swain, Lapkin, Knouzi, Suzuki, & Brooks, 
2009)  
  Smith and Mcgregor (1992) กล่าววา่การท่ีผูเ้รียนสองคนเขียนงานร่วมกนันั้นตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนัในทุกๆ
ขั้นตอนซ่ึงถือเป็นกระบวนการท่ีท าให้ผูเ้รียนพฒันาการเขียนของตนเอง อนัสอดคล้องกบัสาระส าคญัของ 
Vygotsky (1978) ในเร่ืองของพื้นท่ีรอยต่อพฒันาการ (Zone of Proximal Development)   
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      การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) ในกระบวนการเขียนร่วมกนั หมายถึง การให้การช่วยเหลือ แนะน า 
สนบัสนุน ขณะท่ีอยูใ่นระหวา่งการเขียนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ท าให้ผูเ้รียนตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจเพื่อใชใ้นการ
เขียนอย่างเป็นขั้นตอน และปรับการสร้างความรู้ความเขา้ใจในการเขียนภายในตนให้กลายเป็นความรู้ความ
เขา้ใจใหม่ได ้(Internalization) ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียน ให้กา้วไปสู่ขั้น หรือระดบัพฒันาการ
ท่ีสูงข้ึนไป (Potential Development Level) จากระดบัพฒันาการท่ีเป็นจริง (Actual Development Level) ซ่ึงท า
ให้ผูเ้รียนสามารถก ากบัตนเองในการเรียนรู้ และมีความเช่ือมัน่ในตนเองในการเรียนรู้ท่ีเพิ่มมากข้ึน (Raymond, 
2000)   
 Kuiken and Vedder (2002)กล่าววา่การปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและคู่เขียนในแนวคิดการเขียนแบบร่วมมือ
น้ีท าให้ผูเ้รียนทั้งคู่ไดพู้ดคุยร่วมกนัถึงโครงสร้างทางภาษา เน้ือหา และกระบวนการเขียน ซ่ึงท าให้ ผูเ้รียนมี
ความรู้ความเขา้ใจในไวยากรณ์ Kuiken and Vedder อธิบายต่อวา่การร่วมมือกนัเพื่อผลิตงานเขียนท าให้ผูเ้รียน
เกิดความตระหนักในกฏไวยากรณ์ท่ีลึกซ้ึงข้ึนและเป็นการกระตุน้กระบวนการทางปัญญาท่ีอาจจะท าให้เกิด
ความรู้ในไวยากรณ์เร่ืองใหม่ อีกทั้ง Meta-talk หรือการการพูดคุยร่วมกนัของผูเ้รียนสองคน หรือมากกวา่นั้นข้ึน
ไปสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างและความหมาย และส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาท่ี
สอง    
 2.3.2 การใหผ้ลสะทอ้นกลบั (Feedback) และการแกไ้ขงานของคู่เขียน (Peer editing) 
 การให้ผลสะทอ้นกลบัในกระบวนการเขียนร่วมกนัน้ีมีผลในแง่ดีต่อผูเ้รียนในความแม่นย  าทางไวยากรณ์ 
Storch (2005) พบว่าการท่ีคู่เขียนสามารถผลิตงานเขียนท่ีมีคุณภาพมากกวา่ทั้งในดา้นเน้ือหาและความแม่นย  า
ทางไวยากรณ์ อีกทั้งผูเ้รียนยงัรู้สึกเป็นบวกเก่ียวกบัประสบการณ์การเขียนร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Storch and 
Wigglesworth (2007) ท่ีกล่าววา่การเขียนร่วมกนัช่วยผูเ้รียนใหมี้โอกาสในการปฏิสัมพนัธ์ในแง่มุมของการเขียน 
ความแม่นย  าในการใชไ้วยากรณ์เกิดข้ึนไดดี้ข้ึนเม่ือผูเ้รียนทั้งคู่ไดรั้บโอกาสในการให้และไดรั้บผลสะทอ้นกลบั
ทางภาษา ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีไม่มีเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนเขียนงานคนเดียว  
           การได้รับผลสะทอ้นกลับมีรากฐานจากทฤษฎีของ Long (1983) ท่ีกล่าวว่าการปฏิสัมพนัธ์ท่ีเน้น
ความส าคญัในด้านความหมายและการส่ือสารเป็นล าดับแรก ในขณะเดียวก็ให้ความส าคญักับโครงสร้าง
ไวยากรณ์ ซ่ึงในการเนน้ลกัษณะส าคญัของโครงสร้างไวยากรณ์นั้น ใชว้ธีิการสร้างหรือดึงความสนใจของผูเ้รียน
ใหเ้กิดข้ึนกบัรูปแบบภาษา (Form) ในขณะท่ีผูเ้รียนก าลงัใชภ้าษาในการส่ือสาร  
 Long (1996) ไดป้รับการต่อรองความหมายมาใชใ้นลกัษณะท่ีแตกต่างออกไปจากเดิมกล่าวคือใชเ้ป็นการให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัโดยวธีิการปรับแต่งการใชภ้าษาของผูเ้รียนเพื่อให้เกิดความถูกตอ้งและเพื่อท าให้ขอ้มูลในการใช้
ภาษานั้นเป็นขอ้มูลภาษาเขา้ใจได ้หนา้ท่ีอีกประการหน่ึงของการต่อรองความหมายคือ การสร้างความสนใจของ
ผูเ้รียนให้เกิดข้ึนต่อรูปแบบภาษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของ Schmidt (1990) ท่ีสรุปไวว้า่วิธีการสร้างความ
สนใจของผูเ้รียนภาษาท่ีสองให้เกิดข้ึนกับโครงสร้างไวยากรณ์ท าให้ผูเ้รียนสามารถสังเกตเห็นโครงสร้าง
ไวยากรณ์ท่ีตนใช้ขณะก าลงัใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร ซ่ึงทกัษะการสังเกตนบัว่าเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นต่อการ
เรียนรู้ภาษาดว้ย 
 Storch and Wigglesworth (2010) กล่าวว่าความรู้ความเขา้ใจในไวยากรณ์ของผูเ้รียนท่ีเขียนงานร่วมกนัมี
ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนเม่ือไดรั้บผลสะทอ้นกลบัจากผูส้อนเน่ืองผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้จากขอ้ผิดพลาดทางไวยากรณ์ท่ี
ตนเองสร้างข้ึน และการไดรั้บผลสะทอ้นกลบัจะช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไวยากรณ์ไปดว้ย   
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นอกจากน้ีการท่ีผูเ้รียนไดแ้กไ้ขงานเขียนของคู่เขียนของตนยงัเป็นการเพิ่มความตระหนกัในความรู้ความเขา้ใจ
ในโครงสร้างภาษาซ่ึงผูเ้รียนอาจจะไม่เคยสังเกตเม่ือเขียนงานของตนเองคนเดียว (Mulligan and Garofalo, 2011) 
โดยการแกไ้ขงานเขียนของคู่เขียนของตนก่อให้เกิดการปรับปรุงงานอยา่งมีความหมาย (Hansen and Lui, 2005; 
Storch, 2005; Swain and Lapkin, 1998)   
 
 2.4 หลกัการของแนวคิดการเขียนแบบร่วมมือ 
 การพฒันาผูเ้รียนให้สามารถสร้างประโยคให้ถูกตอ้งตามหลกัภาษาและมีความหมายนั้นมา จากแนวทางท่ี
ผูเ้รียนเรียนรู้ไวยากรณ์ไปกบัการท างานบางอย่างท่ีให้ผูเ้รียนมีการทดลองใช้ความรู้ทางไวยากรณ์และท าให้
ผูเ้รียนเกิดการสังเกตกฏโครงสร้างทางไวยากรณ์ (Schrage, 1994)   อีกทั้งการให้ผลสะทอ้นกลบัจากผูอ่ื้นเป็นส่ิง
ส าคญัต่อผูเ้รียนกลบัเม่ือผูเ้รียนมีขอ้ผดิพลาดทางไวยากรณ์โดยการพูดประโยคท่ีผิดนั้นแลว้เปล่ียนใชใ้ห้ถูกหลกั
ภาษา นอกจากน้ีผูเ้รียนตอ้งฝึกใชก้ฏโครงสร้างทางไวยากรณ์เพราะการผลิตประโยคออกมาถือวา่เป็นส่ิงส าคญั
ต่อผูเ้รียนในการทดลองใชค้วามรู้ทางไวยากรณ์เหล่านั้นและส าหรับการพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการ
เลือกกฎทางไวยากรณ์ท่ีถูกตอ้ง มีความหมาย โดยการใหผู้เ้รียนมีการพดูคุยร่วมกนั 
       เน่ืองจากพฒันาการการเรียนรู้ไวยากรณ์จะเกิดข้ึนไดดี้เม่ือผูเ้รียนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัแลว้และการปฎิ
สัมพนัธ์เปรียบเสมือนกบัเคร่ืองมือทางปัญญาท่ีช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ไวยากรณ์ (Mulligan and Garofalo, 
2011; Storch, 2013)   
เน่ืองจากปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีบทบาทในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนผา่นการแบ่งปัน ความรู้ ทางสังคม
และการสร้างความรู้จากการร่วมมือกนั (Freeman, 2001; Nassaji and Fotos, 2011) อีกทั้งผูเ้รียนเกิด
ความสามารถในการใช้ความรู้ทางไวยากรณ์ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีสองของความสามารถทางไวยากรณ์
ภาษาองักฤษเม่ือผูเ้รียนไดรั้บการฝึกฝนในการเลือกหรือดึงกฏโครงสร้างเหล่านั้นออกมาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสาระส าคญัของแนวคิดการเขียนแบบร่วมมือท่ีว่าการส่งเสริมหรือฝึกผูเ้รียนในการน าความรู้
ทางไวยากรณ์ไปสู่การใช้จริงตอ้งผ่านกระบวนการเขียนซ่ึงท าให้ความรู้ทางภาษาเพิ่มข้ึน อีกทั้งผูเ้รียนจะให้
ความสนใจและความส าคญัต่อการใชค้วามรู้ทางไวยากรณ์และสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ
ไปใชอ้ยา่งเหมาะสม  
 ทา้ยท่ีสุดแล้ว ความตระหนักและการสังเกตเห็นถึงความแตกต่างของไวยากรณ์ภาษาแม่และไวยากรณ์
ภาษาองักฤษเม่ือผลิตงานเขียน และส่วนท่ีส าคญัอีกประการคือการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนทดสอบความรู้ ความ
เขา้ใจในไวยากรณ์ภาษาองักฤษกบัผูเ้รียน (DeKeyser, 1998) 
จากการสังเคราะห์ขอ้มูลจากต ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฏีและแนวคิดพื้นฐานของแนวคิดการ
เขียนแบบร่วมมือ ท าใหไ้ดห้ลกัการส าคญัของแนวคิดแบบร่วมมือ ดงัน้ี 
    1. การเสริมต่อความรู้ทางไวยากรณ์ระหวา่งการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในการเขียนงานร่วมกนัท าให้ ผูเ้รียน
เขียนไดถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 
  2. การฝึกใชไ้วยากรณ์ผา่นการเขียนท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไวยากรณ์อยา่งมีความหมาย  
   3. การแกไ้ขงานเขียนของผูอ่ื้นและการไดรั้บผลสะทอ้นกลบัท าใหผู้เ้รียนมีความแม่นย  าทางไวยากรณ์ 
 2.5 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดการเขียนแบบร่วมมือ    
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 ขอ้มูลจากต าราและเอกสารต่างๆของนกัการศึกษาหลายท่านเสนอถึงแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการเขียนแบบร่วมมือ ดงัต่อไปน้ี 
 Mulligan and Garofalo (2011) ไดส้รุปและเสนอชั้นตอนการเรียนการสอนตามแนวคิดการเขียนแบบร่วมมือ 
ดงัต่อไปน้ี  
 1. ผูเ้รียนเลือกคู่ท่ีจะท างานเขียนร่วมกนัดว้ยตนเองและแลกเปล่ียนขอ้มูลส่วนตวัเพื่อช่วยในการนดัพบนอก
ชั้นเรียนไดง่้ายข้ึน 
 2. เม่ืออยูใ่นห้องเรียน ผูเ้รียนทั้งคู่ช่วยกนัระดมสมองในหวัขอ้ของงานเขียนและช่วยกนัจดัระเบียบขอ้มูลเขา้
เป็นกลุ่มท่ีเป็นไปดว้ยกนั (Coherent groupings) 
 3. ผูเ้รียนทั้งคู่ช่วยกนัหาขอ้มูลและเก็บขอ้มูลเพิ่มเติม (Information gathering) นอกห้องเรียนเพื่อสนบัสนุน
งานเขียน  
   4. ในชั้นเรียน ผูเ้รียนทั้งคู่ช่วยกนัวางโครงงานเขียน (Outlining) วางแผน (Planning) และเร่ิมเขียนงานร่าง
แรก (Crafting of the first draft) ผูเ้รียนตอ้งส่งรายละเอียดในโครงของงานเขียน (Outlines) ก่อนส่งงานเขียนร่าง
แรก   
 5. ผูส้อนใหค้  าแนะน าหลงัจากอ่านรายละเอียดในโครงของงานเขียน (Outlines with pertinent comments)  
 6. ผูเ้รียนทั้งคู่เร่ิมท างานของงานเขียนร่างแรก โดยผูเ้รียนทั้งคู่แบ่งหนา้ท่ีกนัอยา่งชดัเจน เช่นผูเ้รียน A รับ
หนา้ท่ีพิมพง์านเขียนร่างแรกและตรวจสอบงานตามใบประเมินท่ีผูส้อนให้ ในขณะท่ีผูเ้รียน B ท าหน้าท่ีแกไ้ข
งานเขียนร่างแรก โดยการแก้ไขตอ้งใช้ปากกาสีเพื่อช้ีให้เห็นถึงส่วนท่ีแก้ไขไปหลงัจากนั้น ผูเ้รียน B ตอ้ง
ตรวจสอบกบัใบประเมินวา่ตนไดอ่้านงานเขียนของตนเองครบถว้นแลว้ ซ่ึงเป็น กระบวนการช่วยผูเ้รียนในการ
แกไ้ขงานท่ีมีขอ้ผิดพลาดทางตวัสะกดและไวยากรณ์ภาษาองักฤษ อีกทั้งท าให้ผูเ้รียนมัน่ใจในการเรียบเรียงทาง
ความคิดและโครงสร้างเรียงความท่ีดูมีเหตุมีผล จากนั้นผูเ้รียนทั้งตอ้งส่งงานเขียนร่างแรกพร้อมกบัใบประเมิน 
 7. ผูส้อนให้ค  าแนะน าในงานเขียนร่างแรกอีกคร้ัง โดยตรวจสอบความถูกตอ้งและบอกถึงขอ้ผิดพลาดทาง
ตวัสะกดและไวยากรณ์ภาษาองักฤษ อีกทั้งการเรียบเรียงทางความคิด    
 8. ผูเ้รียนทั้งคู่ช่วยกนัแกไ้ขงานท่ีมีขอ้ผดิพลาดทางความคิดและไวยากรณ์ภาษาองักฤษอีกคร้ังเพื่อส่ง เป็นร่าง
สุดทา้ย (Final draft) แต่ผูเ้รียน A และ ผูเ้รียน B ตอ้งสลบัหน้าท่ีกนั อนัหมายถึง ผูเ้รียน B จะเป็นคนพิมพ ์
ในขณะท่ี ผูเ้รียน A จะเป็นผูท่ี้แกไ้ขใหถู้กตอ้ง  
 9. รับการประเมินโดยพิจารณาจากคุณภาพของงานเขียน (Quality of their essay)  
 10. เร่ิมงานเขียนช้ินใหม่ โดยผูเ้รียน B และ ผูเ้รียน A ตอ้งสลบัหนา้ท่ีกนั อนัหมายถึง ผูเ้รียน A จะเป็นคน
พิมพ ์ในขณะท่ี ผูเ้รียน B จะเป็นผูท่ี้แกไ้ขใหถู้กตอ้งกนัอีกคร้ัง    
 
3. แนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยสีนับสนุน (Technology-enhanced language learning:TELL)  
   ความนิยมของการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยจ านวนของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตทัว่โลกมีถึง 
1, 574,313,184 ในปี 2009 (Internet World Stats, 2009) นอกจากน้ี ในโลกไซเบอร์ภาษาองักฤษยงัเป็นภาษาท่ีใช้
มากท่ีสุดส าหรับการส่ือสารท่ีมีจ านวนผูใ้ชถึ้ง 452 ลา้นคน (Internet World Stats, 2009) ของนกัวิจยัเกิดความ
สนใจว่าอินเทอร์เน็ตสามารถใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนภาษาองักฤษท่ีจะฝึกภาษากบัผูใ้ช้ท่ี
แตกต่างกนัทัว่โลก (Yang and Chen, 2008)   เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเปล่ียนแปลงวิธีท่ีผูค้นอาศยัและมี
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บทบาทส าคัญในด้านการศึกษา ในทางทฤษฎีการใช้เว็บในการเรียนการสอนภาษาและการเรียนรู้ อาจจะ
เก่ียวขอ้งกบัหลายทฤษฎีในการเรียนรู้ภาษาท่ีสองโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม การเรียนการ
สอนบนเวบ็ท่ีมีบทบาทท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ทางภาษาใหม่ เทคโนโลยี Web 2.0 เช่น Facebook 
และบล็อกสามารถสร้างชุมชนของการปฏิบติัท่ีช่วยใหผู้เ้รียนท่ีจะสนทนาร่วมเจรจาและหารือเก่ียวกบัการเรียนรู้
ของพวกเขากบัผูส้อนและเพื่อน   
  3.1 ความหมายของแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยสีนบัสนุน  
  Bush and Terry (1997) เสนอแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยีสนบัสนุนและให้ความหมายว่า 
แนวคิดท่ีผูเ้รียนเรียนภาษาโดยมีบริบทของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้
ภาษา   Bush (1997) กล่าวเพิ่มเติมวา่แนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยีสนบัสนุนคือแนวคิดท่ีเทคโนโลยี
สมยัใหม่ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถใชภ้าษาอยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ียงัสามารถปฎิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนคนอ่ืนผา่นการใช้
คอมพิวเตอร์ในบริบทการท างาน  
    Lian (2002) ให้ความหมายของแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยีสนับสนุนว่าเป็นแนวคิดท่ี
เทคโนโลยีพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาและช่วยสนับสนุนการเพิ่มความตระหนักทางภาษาของ
ผูเ้รียน    Oxford (2004) ใหค้วามหมายแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยสีนบัสนุนวา่เป็นแนวคิดท่ีกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์อนัเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนภาษา โดย Oxford 
(2004) กล่าวเพิ่มเติมวา่แนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยีสนบัสนุนนั้นเป็นมากกวา่การมองเทคโนโลยีแค่
เคร่ืองมือแต่เป็นแนวคิดท่ีส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคลและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและผูอ่ื้นเพื่อเสริมต่อ
ความรู้ทางภาษา 
   Villalon, Ortega and Villalon (2010) กล่าววา่แนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยีสนบัสนุนหมายถึง
แนวคิดท่ีวา่เทคโนโลยีสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ภาษาและสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้  Yang and Chen 
(2007) การเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยีสนบัสนุนเป็นการเรียนการสอนภาษาผ่านการส่ือสารทาง อีเมล การ
ประชุมทางวิดีโอ การท างานผา่นเวบ็ ในขณะท่ีบางการศึกษาไดมุ้่งเนน้องคป์ระกอบท่ีเฉพาะเจาะจงของทกัษะ
การใชภ้าษา (กล่าวคือ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน) หรือ ตระหนกัทางวฒันธรรม และ บางส่วนมีการ
รายงาน การรับรู้ของผูเ้รียน หรือ ผูส้อนของการเรียนรู้ภาษาท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง  
  โดยสรุปแล้ว จากความหมายทั้งหมดสรุปได้ว่า แนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยีสนับสนุน 
หมายถึง แนวคิดท่ีวา่ผูเ้รียนเรียนรู้ไวยากรณ์ไดดี้เม่ือเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิสัมพนัธ์เพื่อเสริมต่อ
ความรู้ทางไวยากรณ์กบัผูอ่ื้นและการให้ผลสะทอ้นกลบัท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยเทคโนโลยท่ีมีการจดัเน้ือหา
ทางไวยากรณ์ท่ีหลากหลายในเวปไซท์หรือโปรแกรมช่วยสอนภาษายงัสนบัสนุนผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการและ
แบบแผนการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันในการเรียนรู้ไวยากรณ์เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ไวยากรณ์ อีกทั้ งการ
ประยุกต์ใชไ้วยากรณ์และความสามารถเรียนรู้ภาษาดว้ยตนเองเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนไดฝึ้กใช้ไวยากรณ์ออกไปใน
รูปแบบของการเขียนอีเมล Discussion boards หรือ Blogs 
  3.2 ความส าคญัของแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยสีนบัสนุน  
               การใช้เทคโนโลยีมลัติมีเดียเพื่อช่องทางในการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกทั้งความสนใจในช่องทางดงักล่าวมีอตัราเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษท่ี
ผา่นมา โดยผลวิจยัหลายเร่ือง แสดงให้เห็นวา่ การเรียนรู้ภาษาโดยมีเทคโนโลยีสนบัสนุน สามารถอ านวยความ
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สะดวกในการส่ือสาร ลดความวิตกกงัวล ส่งเสริมให้มีการอภิปราย พฒันาการเขียน ปลูกฝังการเรียนรู้ เพิ่ม
แรงจูงใจของผูเ้รียน อ านวยความสะดวกในการรับรู้ขา้มวฒันธรรมและปรับปรุงทกัษะการเขียน   แนวคิดการ
เรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยีสนบัสนุนมีความส าคญัยิ่งในระบบการศึกษาภาษาต่างประเทศปัจจุบนั โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งระดบัอุดมศึกษา (Phadvibulya, 2006) ในแง่ของการรวมแนวคิดดงักล่าวเขา้สู่ชั้นเรียนท่ีมีการเรียนการ
สอนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมซ่ึงมีการสนบัสนุนโดยกิจกรรมท่ีใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน หรือ กิจกรรมออนไลน์ 
ซ่ึงสามารถแทนท่ีเวลาในห้องเรียนได ้ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลทางการเงินหรือเหตุผลในการ
จดัการเรียนการสอน นอกจากน้ีสถาบนัการศึกษาหลายแห่งมองวา่การใช้เทคโนโลยีเป็นทางแกปั้ญหาของการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยภาควิชาสอนภาษาต่างประเทศมีการใชก้ารเรียนการการสอนแบบออนไลน์ 
อนัมีเหตุผลในการเพิ่มการเขา้ถึง จ  านวนผูเ้รียน และ ทกัษะการถ่ายโยง  
  งานวจิยัหลายเร่ืองช้ีใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยีสนบัสนุนท่ีมีต่อ
การเรียนรู้ของผูเ้รียนวา่แนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยสีนบัสนุนช่วยท าใหผ้ลการเรียนและแรงจูงใจของ
ผูเ้รียนดีข้ึน อีกทั้ง การปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน (Saucers and Walker, 2004)  
             Hunter (2011) พบวา่ สภาพแวดลอ้มการเรียนภาษาผา่นเทคโนโลยีจะช่วยให้ผูเ้รียน ประสบความส าเร็จ
มากข้ึนเม่ือมีการท างานร่วมกนั โดยใช้เทคโนโลยีใหม่มาช่วยสนบัสนุน โดยประโยชน์จากการท างานร่วมกนั
แบบออนไลน์ท าให้ผูเ้รียนไดข้อ้เสนอแนะ (Feedback)และการแกไ้ข (Revision) ท่ีสะดวกสบายมากข้ึน และ
เวลาตอบสนอง (Time response)ได้เร็วข้ึน อีกทั้งอาจเพิ่ม แรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรค์ ( Lam and 
Pennington , 1995)     
  Blake (1998) กล่าววา่ เทคโนโลยีท่ีมีความยืดหยุน่และหลากหลายเช่นการใชเ้วบ็, CD-ROM โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรมและการส่ือสารบนเครือข่ายจะอ านวยความสะดวกในการเรียนภาษาท่ีดีท่ีสุด 
(McAdoo, 2000; van Lier, 1998) ดงันั้นแลว้ ความสนใจท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมากในการใชค้อมพิวเตอร์ในห้องเรียน
ภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศจึงมีมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว        การใช้คอมพิว เตอ ร์ เ ป็น
ส่ือกลางในการส่ือสารได้รับการสนับสนุนจากงานวิจยัหลายเร่ืองท่ีเห็นถึงความส าคญัของการต่อรองทาง
ความหมาย (Negotiation of meaning) (Hatch, 1978; Long, 1981) และความส าคญัการปฎิสัมพนัธ์โดยมี
คอมพิวเตอร์เป็นฐานต่อการอ านวยความสะดวกของการรับรู้ภาษาท่ีสอง (Chun, 1994; Kern, 1995) 
  ดงันั้นเทคโนโลยอีาจจะเพิ่มความสามารถในการใชภ้าษาของผูเ้รียน ความคล่องแคล่วและความสามารถ
ของนกัเขียนในการผลิตงานท่ีมีความหมาย ดว้ยความหลากหลายของเคร่ืองมือเช่นเดียวกบัวิธีท่ีมีการบูรณาการ
เทคโนโลยท่ีีมีศกัยภาพซ่ึงจ าเป็นต่อการช่วยเหลือผูเ้รียนเพื่อช่วยการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง   
  3.3 แนวคิด ทฤษฏีพื้นฐานของของแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยสีนบัสนุน  
             หลงัจากศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจยั พบว่าแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยีสนับสนุนมี
รากฐานจากแนวคิด ทฤษฏีดงัต่อไปน้ี    
   3.3.1 แนวคิดการปฎิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social constructivist theory) 
           ทฤษฎีของการเรียนรู้ภาษาท่ีอยู่บนหลกัการของการเรียนการสอนภาษาท่ีเทคโนโลยีสนบัเก่ียวขอ้งกบั
ทฤษฎีปฎิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social constructivism) โดยเป็นทฤษฎีท่ีแพร่หลายท่ีมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้
ออนไลน์ (Bonk and Wisher, 2000) หลกัของทฤษฎีtคือการสร้างความรู้ผา่นการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเช่นเดียวกบัการส่ือความหมายของประสบการณ์และความรู้ก่อนหนา้ (Bonk and Wisher, 
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2000; Brunner, 1960; Vygotsky, 1978) ผูเ้สนอทฤษฎีเช่ือวา่การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัหรือผูส้อน 
ดว้ยความร่วมมือและการแบ่งปัน ผูเ้รียนจะสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ โดยอาศยั "ชุมชนของการปฏิบติั หรือ 
Communities of practice(Dougiamas, 2000; Lave and Wenger, 1991)  
  ชุมชนของการปฏิบติัสามารถเกิดข้ึนบนเวบ็ท่ีมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนผา่นเคร่ืองมือเครือข่ายเช่น
เวบ็ไซต,์ เวบ็บล็อก, Facebook (LeFoe, 1998) Facebook เป็นเทคโนโลยี Web 2.0 ท่ีเนน้การสร้างชุมชนของการ
ปฏิบติัและใหท้างเลือกส าหรับผูเ้รียนท่ีจะใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายทางสังคมในรูปแบบท่ีสร้างสรรคแ์ละมีประโยชน์ 
อีกทั้งยงัมีบทบาทท่ีช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับภาษาเป้าหมายถ้าพวกเขาใช้ภาษาเป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้ ภาษา (EDUCAUSE, 2006) ในประเทศไทยพบว่าจ านวนของผูใ้ช้ Facebook ถึง 
5,143,240 คน ในเดือนกนัยายน 2010 (Wongreanthong 2010) น้ีการจดัอนัดบัท่ี 21 ของประเทศไทยในการจดั
อนัดบัโลกของจ านวนผูใ้ช ้Facebook (Wongreanthong 2010) ดว้ยจ านวนน้ีพบวา่ผูท่ี้มีอายุ 18 และ 24 ปี ซ่ึงเป็น
กลุ่มผูใ้ช้ Facebook คิดเป็น 37% ของจ านวนทั้งหมด เพราะกลุ่มอายุน้ีเป็นวยัของผูเ้รียนท่ีศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลยั และ Facebook รวมอยู่ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือเครือข่ายสังคมท่ีอาจน ามาใชเ้พื่อ
เสริมสร้างความสามารถทางไวยากรณ์      โดยสรุปแล้ว หลกัการส าคญัของแนวคิดการเรียนภาษาโดยมี
เทคโนโลยีสนบัสนุนภายใตก้รอบแนวคิดการปฎิสัมพนัธ์ทางสังคมนั้น คือ เทคโนโลยีมีบทบาทในการเรียนรู้
ภาษาผา่นการจดักิจกรรมท่ีมีเทคโนโลยีเป็นส่ือกลางในการส่งเสริมการปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและผูอ่ื้นเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมต่อความรู้ความเขา้ใจ และ การท่ีผูเ้รียนไดจ้ะไดข้อ้เสนอแนะท่ีมีความหมาย และ
การแกไ้ข ท่ีสะดวกมากข้ึน และเวลาตอบสนอง ไดเ้ร็วข้ึน   
   3.3.2 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนภาษา (Computer-Assisted Language Learning)   
1.ความเป็นมาของแนวคิดทฤษฎี  
   คอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษา หรือ CALL (Computer-Assisted Language Learning) มีการพฒันามาเป็น
เวลากว่าา 30 ปี ควบคู่ไปกบัการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยี ทฤษฎีการเรียนรู้และแนวการสอนภาษา (Torut, 
2000) โดย Warchauer (1996) ไดแ้บ่งช่วงเวลาในการพฒันาคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนภาษาออกเป็น 4 ยุค 
ดงัน้ี    
  1) คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนภาษายคุพฤติกรรมนิยม หรือ Behavioristic CALL การเรียนภาษาในยุคน้ี
ไดแ้นวคิดมาจากแนวการสอนแบบพฤติกรรมนิยม แนวการสอนแบบฟัง-พูด และแนวการสอนแบบโครงสร้าง 
ยึดหลกัการท่ีว่า การเรียนรู้ภาษาเกิดจากการเลียนแบบและฝึกฝนจนเป็นนิสัย โดยให้ความส าคญักบัส่ิงเร้า การ
ตอบสนองและการเสริมแรงคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนเคร่ืองมือช่วยสอนใน การส่งเสริมความถูกตอ้งในการใช้
ภาษาท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ และ เรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นคอมพิวเตอร์   
  2) คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนภาษายุคภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative CALL) เร่ิมข้ึนในปี ค.ศ. 
1970–1980 โดยมีความเช่ือในแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร มีหลกัในการเรียนรู้ภาษาคือ ให้ความส าคญักบั
หน้าท่ีของภาษาโดยเน้นการน าภาษาไปใช้การใช้ภาษาในบริบทและถือว่าความสามารถในการส่ือสารเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีสุด ใชค้อมพิวเตอร์ในการส่ือสารมากกวา่การท าแบบฝึกหดั จดักิจกรรมทุกอยา่งบนจอคอมพิวเตอร์ และ
ในยคุน้ีมีการน าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal computer) มาใช ้
    3) คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนภาษายุคบูรณาการส่ือประสม (Integrative CALL:multimedia CD -
ROM) หลกัในการเรียนภาษานั้นอยูท่ี่การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารโดยเนน้การใชภ้าษาอย่างมี ความหมาย ใช้
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เน้ือหาท่ีเป็นจริงและเป้าหมายสูงสุดในการเรียนภาษาอยู่ ท่ีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา ค านึงถึง
องคป์ระกอบในการเรียนรู้ภาษา เช่น อายุ ความสนใจ รูปแบบการเรียนรู้ เป็นตน้ ครูเปล่ียนบทบาทจากผูส้อน
กลายมาเป็นผูอ้  านวยความสะดวกหรือผูจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน วตัถุประสงค์ของการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอนภาษาก็เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัคอมพิวเตอร์ รวบรวม
ส่ือประสมไวด้ว้ยกนั จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริงในการเรียนรู้ภาษาโดยเนน้เน้ือหาและมีการใชท้กัษะ ทางภาษา
ทั้ง 4 ทกัษะ 
       4) คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนภาษายุคบูรณาการอินเตอร์เน็ต (Integrative CALL Internet)ในยุคน้ีการ
เรียนภาษาจะยดึแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร โดยมีหลกัส าคญัใน การเรียนภาษาคือ เน็ตการใชอิ้นเตอร์เน็ต
ในการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร เช่ือวา่การเรียนภาษา ต่างประเทศเป็นการเรียนรู้เน้ือหาของภาษาโดยการมีส่วน
ร่วมอยา่งมีจุดหมายและมีผลยอ้นกลบั หลกัสูตรเปล่ียนแปลงได ้ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวก แบบเรียนเป็น
แหล่งของความรู้คู่กบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จุดประสงคใ์นการใช้ คอมพิวเตอร์เพื่อให้ผูเ้รียนไดติ้ดติอส่ือสารกนัเอง
ทัว่โลก ไดด้าวน์โหลด คน้ควา้และแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั ผา่นทางอินเตอร์เน็ต สร้างแรงจูงใจในการเรียนโดย ใช้
การติดต่อส่ือสารท่ีเป็นจริง   
 2. เป้าหมายของแนวคิดทฤษฎี 
   ในการน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใชใ้นการเรียนการสอนนั้นมีจุดมุ่งหมายหลายประการ ซ่ึง ผา่น บาลโพธ์ิ 
(2539) และประพฒัน์ พวงทอง (2539) อา้งถึงใน สุพฒัน์ สุกมลสันต ์(2542) ไดส้รุปจุดมุ่งหมายของการใชไ้ว้
ดงัน้ี 
   1) เพื่อฝึกความคล่อง เน่ืองจากความคล่องแคล่ว เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัตาม แนวการเรียนการสอน จึง
สามารถใชก้บัผูเ้รียนท่ีเรียนเก่งและท่ีไม่ค่อยสนใจ โดยท่ีผูเ้รียนเก่งก็ไปฝึกเพิ่มเติมดว้ยตนเองและส าหรับผูเ้รียน
ท่ีไม่ค่อยสนใจ ก็ใหผู้ส้อนป้อนความรู้ใหใ้นระหวา่งท่ีมี การเรียนการสอน 
 2) เพื่อเป็นแหล่งความรู้ ผูเ้รียนสามารถหาความรู้ไดจ้ากกิจกรรมและส่ือการเรียนต่างๆ ไดห้ลากหลายไม่
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งรอรับความรู้จากผูส้อนโดยตรงเสมอไป ซ่ึงถือเป็นขอ้ดีของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียน
การสอน นอกจากน้ียงัสามารถบรรจุเน้ือหา เพิ่มตวัอย่างแบบฝึกหัดและอาจ มีแบบทดสอบทบทวนเน้ือหา 
ดงันั้นการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์จึงสามารถป้อนความรู้ท่ีน่าสนใจ น่าติดตาม และให้ขอ้มูลยอ้นกลบัไดอ้ย่าง
รวดเร็ว 
 3) เพื่อเป็นส่ิงเร้า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนนอกจากการน าเสนอ เน้ือหาแลว้ยงัสามารถ
สอดแทรกภาพและขอ้ความเคล่ือนไหว เพลง Sound effects และสีสันท่ี หลากหลาย เพื่อเร้าให้ผูเ้รียนเกิดความ
สนใจในการเรียนและกระตือรือร้นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 4) เพื่อการทดสอบและประเมินผล ผูส้อนสามารถสอดแทรกแบบทดสอบท้ายเน้ือหา ซ่ึงอาจจะมีทั้ ง
ขอ้แนะน าในการท าแบบทดสอบ ตวัอยา่ง ตวัแบบทดสอบ ก าหนดเวลา และ บทเรียนยงัสามารถรายงานผลการ
ทดสอบไดท้นัทีหากตอ้งการ นอกจากน้ีอาจใชป้ระโยคเสนอแนะ หลงัจากท าแบบทดสอบ ซ่ึงเป็นการกระตุน้
และช้ีแนวทางใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจ ตั้งใจ ขยนั หมัน่เพียรในการเรียน และการท ากิจกรรมมากข้ึน 
 5) เพื่อฝึกความแม่นย  า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนสามารถช่วยใน การน าสถานการณ์ท
น่าสนใจสอดแทรกให้เขา้กบัเน้ือหาท่ีน ามาฝึก และสามารถยอ้นกลบัไปเร่ิมใหม่ ไดอี้กโดยไม่รู้เบ่ือ ผูเ้รียนก็จะ
เกิดทกัษะและเกิดความแม่นย  าในท่ีสุด 



 - 25 - 

 6) เพื่อเป็นเคร่ืองมือหรือส่ิงอ านวยความสะดวก ผูส้อนสามารถบรรจุเน้ือหาได้เป็น จ านวนมาก เน่ืองจาก
แผน่ดิสก์ 1 แผน่ สามารถบรรจุไดต้ั้งแต่ 360 KB ถึง 1.44 KB จะเห็นวา่ แผน่ดิสก์สามารถเก็บขอ้ความจาก
หนงัสือไดเ้ป็นเล่ม นอกจากน้ียงัสามารถจดัแบ่งเน้ือหาเพื่อ การเรียนการสอนไดเ้ป็นตอนๆ ไป การคน้หาก็ง่าย
อีกทั้งสามารถสร้างแบบทดสอบและตรวจสอบให้ คะแนนหลงัการทดสอบไดอี้กดว้ย นบัวา่เป็นเคร่ืองมือและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่อผูเ้รียนอยา่งมาก 
 7) เพื่อสอนเน้ือหาท่ีไม่ยาวเกินไป กล่าวคือ หากมีเน้ือหาท่ีตอ้งการสอนตามดว้ย แบบฝึกหดัหรือการทดสอบ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถบอกผูเ้รียนไดท้นัทีว่าค าตอบของ ผูเ้รียนถูกตอ้งหรือไม่ หรืออาจเก็บ
บนัทึกขอ้มูลนั้นไวจ้นกวา่ผูเ้รียนตอ้งการทราบ บางโปรแกรมอาจ ประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนดว้ยว่าอยูใ่น
ระดบัใด 
 8) เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัศึกษาดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีผูเ้รียนจะตอ้งใช้ ต่อไปในอนาคต 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเอ้ือต่อการศึกษาดว้ยตนเองเพราะคอมพิวเตอร์ สามารถโตต้อบ บนัทึกขอ้มูล 
และแสดงผลส่ิงท่ีเรียนไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว   
3. การพฒันาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มลัติมีเดียและอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ภาษา   แนวคิดการเรียนภาษา
โดยมีเทคโนโลยสีนบัสนุนมีพื้นฐานมาจากการพฒันาทางเทคโนโลยีสองทางดว้ยกนัคือ คอมพิวเตอร์ มลัติมีเดีย 
และอินเตอร์เนต (Phadvibulya, 2006) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี    
   1) เทคโนโลยีมลัติมีเดีย หรือ CD-ROM  ท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงส่ือท่ีหลากหลายไดแ้ก่ text ภาพ เสียง 
animation และวดีีโอ ผา่นเคร่ืองเล่นเคร่ืองเดียว ส่ิงท่ีท าให้ multimedia resources มีประสิทธิภาพมากกวา่เดิม อนั
หมายความวา่ multimedia resources ถูกเช่ือมเขา้ดว้ยกนัและผูเ้รียนสามารถเลือกทางท่ีตนเองตอ้งการเพียงใช้
เมาส์เล่ือนลูกศรและคลิกเลือก 
    Warschauer (1996) กล่าววา่ การใช ้hypermedia มีผลดีต่อการเรียนรู้ภาษาหลายประการ ขอ้ดีประการแรกคือ
การท าให้เกิดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ี authentic เพราะวา่การฟังถูกรวมเขา้กบัการเห็น เหมือนกบัโลกของความ
จริง ขอ้ดีประการท่ีสองคือ ทกัษะทั้งฟัง พดู อ่าน เขียน ง่ายต่อการรวมกนัไวใ้นหน่ึงกิจกรรม ขอ้ดีประการท่ีสาม
คือผูเ้รียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ของตนเองอย่างเต็มท่ี เพราะผูเ้รียนสามารถเดินหน้า ถอยหลงั หรือขา้ม
โปรแกรมไปอนัท่ีตนเองสนใจได้อย่างเสรี และประโยชน์ขอ้สุดทา้ยคือ ผูเ้รียนสามารถได้เรียนรู้ทกัษะทั้งส่ี
พร้อมไปกบัการฝึกฝนพร้อมค าอธิบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างภาษา ค าศพัท์ การออกเสียง หรือ ค าถามท่ีให้
ผูเ้รียนใชก้ลยทุธ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
 2) อินเตอร์เน็ต  
   การผลกัดนัให้รวมเทคโนโลยีเขา้ไปในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศนั้นถือเป็นแนวโน้มท่ีมีมากข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นแลว้ ห้องเรียนภาษาต่างประเทศจึงไดเ้ห็นการพฒันาท่ียิ่งใหญ่ในการใช้เคร่ืองมือเพื่อเสริม
และเติมเตม็การเรียนการสอน โดยการพฒันาแต่ละคร้ังนั้นจะท าให้ศกัยภาพของเคร่ืองมือและโปรแกรมต่างๆมี
มากข้ึนไปยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
   ผูเ้รียนภาษาต่างประเทศสามารถมีการเข้าถึงข้อมูลและการปฎิสัมพนัธ์ อีกทั้งผูเ้รียนสามารถส่ือสารได้
โดยตรงกบัผูเ้รียนคนอ่ืนหรือเจา้ของภาษาโดยตรง ไม่แพง และสะดวกสบาย ตลอด 24 ชััว่โมง จากโรงเรียน ท่ี
ท างาน หรือ ท่ีบา้น    
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การส่ือสารน้ีสามารถเป็นไดท้ั้ง asynchronous ซ่ึงให้ผูใ้ช้สามารถมีเวลาในการแต่งขอ้ความไดต้ามท่ีตอ้งการ 
หรือแบบ synchronous โดยใชโ้ปรแกรม เช่น MOOs ซ่ึงให้ผูค้นจากทัว่โลกสามารถสนทนากนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
โดยการพิมพคี์ยบ์อร์ด นอกจากน้ียงัเป็นการส่ือสารแบบหลายทาง อนัหมายถึงการส่ือสารจากผูเ้รียนคนเดียว
ไปสู่กลุ่มยอ่ย จนถึงกลุ่มบุคคลมากมายนอกหอ้งเรียนในระดบันานาชาติ  
  3) การใช ้network technology ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    1. เคร่ืองมือใหม่ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน  
Online applications ท่ีใชผ้า่นคอมพิวเตอร์เป็นส่ือกลางมีดงัต่อไปน้ี Email, Threaded discussion boards, Wikis 
and blogs, Instant messaging , Chat rooms  
   2. การใชภ้าษาแบบใหม่    CMC เป็นทางเลือกใหม่ในการส่ือสารและมีลกัษณะท่ีเป็นทั้งการพูดและการ
เขียน ซ่ึงถูกเรียกว่า ภาษาเขียนท่ีเกิดข้ึนในบทสนทนาท่ีเกิดจากการพิมพ์อย่างต่อเน่ือง (Brunner and 
Whittemore, 1991) และเป็นลูกคร่ึงพนัธ์ุผสมระหวา่งการส่ือสารท่ีเขียนและพดู  
    3. วธีิการเรียนรู้แบบใหม่ 
   Warschauer (1996) กล่าววา่ เคร่ืองข่ายการเรียนรู้ผา่นคอมพิวเตอร์มีศกัยภาพท่ีช่วยพฒันาผูเ้รียนหากผูเ้รียน
ใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม โดยเครือข่ายดงักล่าวจะช่วยผูเ้รียนให้เกิดการเรียนร่วมกนัในห้องเรียนเดียวหรือจากหลาย
หอ้งเรียนทัว่โลก 
    3.3.3 การเรียนการสอนผา่นเวบ็ (Web-based instruction)  
  Thanawan Suthiwartnarueput (2012) กล่าววา่การเรียนการสอนบนเวบ็เป็นเรียนการสอนออนไลน์ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงวธีิการใหผู้เ้รียนเรียนรู้ภาษาแต่ท าให้การเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน แต่ยงัให้โอกาสผูเ้รียนท่ีจะศึกษาทุกท่ี
ทุกเวลา ดว้ยเทคโนโลยเีวบ็ผูเ้รียนไม่ไดไ้ปเยีย่มชมแหล่งการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจริง แต่พวกเขาสามารถคน้หาขอ้มูล
หรือเน้ือหาท่ีปัจจุบนัพื้นท่ีใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของพวกเขาท่ีบา้น นอกจากน้ีเวบ็การเรียนการสอนท่ีใช้
สามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในการสอนดา้นต่างๆของภาษาเช่นไวยากรณ์ การเขียน  การพฒันาการเรียนการสอน
ไวยากรณ์บนเวบ็ Pacheco (2005) ให้แนวทางส าหรับการสร้างเวบ็ไซต์ส าหรับการเรียนการสอนไวยากรณ์
ภาษาองักฤษดงัต่อไปน้ี  

1. การออกแบบเน้ือหาทางไวยากรณ์กบับริบท ผา่นวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนและการใชภ้าษา  

2. การน าเสนอโครงสร้าง ดว้ยแผนภูมิไวยากรณ์และค าอธิบาย 

  3. ในส่วนกิจกรรมการฟังท่ีผูเ้รียนไดฟั้งการสนทนาสั้นๆท่ีหลากหลาย บทสัมภาษณ์    
  4. ในส่วนกิจกรรมการอ่านท่ีผูเ้รียนไดอ่้านเน้ือเร่ืองสั้นๆท่ีหลากหลายเช่นบทความจากหนงัสือพิมพท่ี์มี
ขอ้มูลท่ีมีความหมาย  
  5. ในส่วนกิจกรรมการเขียน ผูเ้รียนสามารถฝึกเขียนโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ท่ีมีความหมายท่ี
ก าหนด   
  6. จดัให้มีกิจกรรมเสริมและการเช่ือมโยงเวบ็เพื่อเสริมสร้างการฝึกปฏิบติัในไวยากรณ์การฟัง การอ่าน
และการเขียน 
  7. จดัใหผู้เ้รียนมีการทดสอบตวัเองพื่อท่ีจะเห็นความคืบหนา้ของพวกเขาในการเรียนรู้ 
ตามเกณฑ์ดงักล่าวขา้งตน้ในการออกแบบเวบ็ท่ีจะสอนไวยากรณ์ Pacheco (2005) แนะน า NetGrammar (http: 
//www,netgrammar.le.ucr.ac.cr) ท่ีผูเ้รียนสามารถฝึกโครงสร้างทางไวยากรณ์ Pacheco (2005) กล่าวว่าเป็น
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เว็บไซต์ท่ีเหมาะส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะมันจะช่วยให้ผู ้เรียนฝึกโครงสร้างใหม่ในบริบทท่ี
หลากหลาย  
  การเรียนการสอนบนเวบ็เป็นเวบ็ไซต์ท่ีออกแบบเพื่อเสริมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ภาษาซ่ึงจะ
รวมถึงการแนะน าการเรียนการสอนส าหรับผูเ้รียน ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะท่ีท าให้แตกต่างจากการเรียนการสอน
แบบดั้งเดิม (Cunningham and Billingsley, 2006) 
 1. ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีมีไวบ้นเวบ็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการของผูเ้รียน 
 2. ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงทุกเวบ็ทุกเม่ือท่ีพวกเขาตอ้งการ 
 3. การเรียนการสอนบนเวบ็ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีแตกต่างของแต่ละบุคคลเพราะผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนั
สามารถเรียนรู้ในรูปแบบของตวัเอง 
 4. เว็บเพจสามารถใช้ในการจดักิจกรรมทั้งในห้องเรียนถา้โปรเจ็คเตอร์คอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกบัเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 5. การเรียนการสอนบนเวบ็สามารถแทนท่ีส่ือการเรียนรู้แบบดั้งเดิมเช่น สมุด ต ารา และ กระดานด า 
 6. ไม่ตอ้งใชเ้วลามากในการพฒันาการเรียนการสอนบนเวบ็ เพราะมีงานหลายอยา่งท่ีผูส้อนไดเ้ขา้ร่วมในเช่น
การวางแผนบทเรียน ใหค้  าแนะน า ใหต้วัอยา่งและการประเมินการเรียนรู้ 
 7. การเรียนการสอนบนเวบ็ส่งเสริมการพฒันาอาชีพ ผูส้อนจะทนักบัเทคโนโลยีใหม่และการเปล่ียนแปลง
หลกัสูตรในเวลาเดียวกนั 
 8. เวบ็ท่ีมีแหล่งของขอ้มูลขนาดใหญ่ เช่น ข่าวใหม่ ขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ แผนท่ี รูปภาพและวิดีโอ ทั้งหมด
เหล่าน้ีสามารถใชใ้นการสร้างบทเรียนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะท าให้การเรียนรู้ท่ีน่าสนใจมากข้ึนในทนัทีและท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวถีิชีวติของผูเ้รียน 
 9. เวบ็เป็นประโยชน์ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนแต่ละคนท่ีจะเลือกหวัขอ้ท่ี
เฉพาะเจาะจงตามความสนใจของพวกเขา 
 10. เวบ็สามารถประหยดัค่าใช้จ่ายของการศึกษาโดยการเปล่ียน ต ารา สมุด งานเอกสารและอ่ืน ๆ ท่ีส่ือการ
เรียนท่ีใชก้ระดาษเป็นหลกั 
 11. เว็บเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถบูรณาการกับประสบการณ์โลกแห่งความจริงเพราะมีขอ้มูลพื้นฐานและ
อ านวยความสะดวกในการส่ือสารเพื่อใหผู้เ้รียนและให้ความรู้เพิ่มเติม 
 12. เวบ็เป็นทรัพยากรส าหรับสถานศึกษาเพราะสามารถปรับปรุงไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 13. การเรียนการสอนบนเวบ็สามารถเขา้ถึงได้ง่ายเพราะพวกเขาตอ้งการเพียงเว็บเบราวเ์ซอร์การเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต และปลัก๊อินฟรีส าหรับเน้ือหาพิเศษ 
 14.การเรียนการสอนบนเว็บสามารถรองรับการมาตรฐานแห่งชาติส าหรับการรวมเทคโนโลยีในด้าน
การศึกษา 
 15. พอ่แม่ผูป้กครองของผูเ้รียนสามารถมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งอิสระในการศึกษาของผูเ้รียน พวกเขาสามารถเห็น
และลองกิจกรรมในเวบ็ไซตแ์ละเขา้ใจมากข้ึนเก่ียวกบัความคาดหวงัของผูส้อน 
 16. เวบ็จะช่วยใหผู้เ้รียนทนักบัการท างานของพวกเขา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัผูท่ี้ท  าหนงัสือหาย แผน่งานหรือ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย พวกเขาสามารถส่ือสารกบัเพื่อนของพวกเขาและกบัผูส้อนท่ีจะขอความช่วยเหลือการ
เรียนรู้ถึงแมว้า่พวกเขาจะอยูท่ี่บา้น 
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 17. เวบ็สามารถมาพร้อมกบัเวบ็ของสถานศึกษาซ่ึงเป็นประโยชน์ส าหรับการอ านวยความสะดวกในการมี
ส่วนร่วมและการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 
 18. เวบ็สามารถสร้างเป็นโครงการปิดทา้ยท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเขา้สู่การสร้างเวบ็ซ่ึงอาจช่วยให้พวกเขามีความ
เขา้ใจมากข้ึนและยงัเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ของพวกเขา 
 โดยสรุปทฤษฏีปฎิสัมพนัธ์ทางสังคมเป็นทฤษฎีท่ีมีความเช่ือวา่ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาของผูเ้รียนมี
ตั้งแต่เกิดและจะพฒันาต่อไปเม่ือมีการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ทฤษฎีน้ีมุ่งเน้นไปท่ีการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท่ี
ผูเ้รียนจะตอ้งท างานร่วมกนักบัเพื่อนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีตอ้งการ เวบ็ไซทมี์บทบาทเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ภาษาท่ีเม่ือผูเ้รียนมีขอ้สงสัยบางอยา่งในใจของพวกเขา เวบ็ไซทจ์ะเป็นแหล่งท่ีให้ขอ้มูลท่ีพวกเขาสามารถ
คน้หาบนเวบ็ ด้วยความพร้อมของแหล่งต่างๆของขอ้มูลท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตวัเองและน้ีสามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
  3.3.4 การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Autonomous learning)  
  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Autonomous learning) หมายถึงการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมแสดงกบัการเรียนรู้
ของตนเอง พวกเขามีโอกาสมากข้ึนท่ีจะแบ่งปันความคิดของพวกเขาและเจรจาต่อรองกบัความตอ้งการการ
เรียนรู้ของพวกเขากบัคนอ่ืน (Nowlan 2008)    
การเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถเพิ่มแรงจูงใจ (Motivation) เพราะผูเ้รียนสามารถจดัการการเรียนรู้ของพวกเขา
ในทางท่ีพวกเขาตอ้งการนอกเหนือจากห้องเรียนดั้งเดิม พวกเขาสามารถท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติมในแหล่งการเรียนรู้
ภาษา อีกทั้ งผูส้อนสามารถใช้ความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาเช่นการเขียนบันทึก, การใช้
อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีหรืออ่ืน ๆ เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Little, 2010) การบนัทึกการเรียนรู้
เป็นวิธีการหน่ึงท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะภาษาของพวกเขาเช่นเดียวกบัการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง (Little, 2010)  
  ปัจจุบนัมีการเพิ่มข้ึนของการใชเ้ทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการเรียนภาษา ผูเ้รียนสามารถก าหนดเขียน
บนัทึกสะท้อนบนเว็บบล็อกซ่ึงจะช่วยให้คนอ่ืน ๆ ท่ีจะให้ความคิดเห็น ผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดเห็น
ดงักล่าวในการปรับปรุงความสามารถในการเขียน รวมไปถึงการใช้ไวยากรณ์ของพวกเขา นอกจากน้ีผูส้อน
สามารถใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของตนเองเพราะวา่เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต เช่น Twitter, Facebook และ MySpace ให้สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีช่วยให้พวกเขาไดรั้บขอ้มูล
ใหม่, แชท, และหารือกบัผูใ้ช้อ่ืน ๆ ทัว่โลก ลกัษณะเหล่าน้ีสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถภาษาของ
พวกเขาเกินกวา่หอ้งเรียนปติ (Little, 2010) 
  เวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีทนัสมยับนเวบ็ท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนออนไลน์ไดอ้ยา่งง่ายดายและต่อมาไดพ้ฒันาทกัษะ
ทางภาษาของพวกเขาผา่นกระดานสนทนา, บล็อกโตต้อบและฟอร่ัมออนไลน์ พวกเขาสามารถดาวน์โหลดเพลง
ภาษาองักฤษ, ภาพยนตร์ออกใหม่และรายการโทรทศัน์ท่ีช่วยให้พวกเขาไดรั้บการสัมผสักบั ส าเสียงท่ีแตกต่าง
กนัและการแสดงออกจากเจา้ของภาษา นอกจากน้ีในปัจจุบนัมี Facebook, MySpace และ Second life ท่ีสามารถ
สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษาและเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนในชุมชนเครือข่ายสังคม (Nowlan 2008) 
Second life เป็นโปรแกรมฟรีท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสร้างสภาพแวดลอ้มของตวัเองเสมือนท่ีพวกเขาสามารถพูดคุย
โตต้อบจริงท่ีมีกว่า 12 ลา้นรายทัว่โลก (Nowlan 2008) ดว้ยโปรแกรมน้ีผูเ้รียนสามารถสร้างช่ือและ Avatar 
ส าหรับตวัเอง พวกเขาสามารถตอบสนองความตอ้งการและความสนใจกบัผูอ่ื้นท่ีมีความคิดท่ีคลา้ยกนัแบ่งปัน 
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พวกเขาสามารถปรับปรุงทกัษะการพูดของพวกเขาผ่านเสียงสนทนาโดยไม่มีแรงกดดนัหรือความวิตกกงัวลท่ี
พวกเขามีประสบการณ์ในห้องเรียนจริง ในขณะท่ี Facebook และ MySpace สามารถช่วยให้ผูเ้รียนน าเสนอ
ตัวเองโดยใช้ภาษาเป้าหมาย นอกจากน้ียงัมีวิธีการทางเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีสามารถช่วย ผูเ้รียนปรับปรุง
ความสามารถทางภาษาของพวกเขาเช่นเดียวกบัการส่งเสริมการเรียนรู้อิสระเช่น Skype iChat MSN Yahoo 
บล็อก แบบทดสอบออนไลน์และพอดคาสต ์(Nowlan, 2008)    
  โดยสรุปแลว้ การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถตรวจสอบการเรียนรู้
ภาษาของตนเอง พวกเขาจ าเป็นตอ้งมีแรงจูงใจภายใน อนัหมายความว่าพวกเขาได้เรียนรู้ภาษาโดยไม่มีแรง
กดดนัหรือการบงัคบัจากผูอ่ื้น เทคโนโลยี Web-based เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผูเ้รียน (Li, 
2005) ผูส้อนสามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางอินเทอร์เน็ต พวกเขา
สามารถใช ้Facebook ส าหรับการอภิปรายในหวัขอ้บางอยา่งกบัผูอ่ื้น นอกจากน้ีในการส่ือสารออนไลน์ผูเ้รียนท่ี
มีความอายท่ีจะแสดงความคิดของพวกเขาในห้องเรียนจริงสามารถหลีกเล่ียงความกงัวลแต่มีความกลา้ท่ีจะใช้
ภาษาองักฤษ 
  3.4 หลกัการส าคญัของแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยสีนบัสนุน 
 AlKahtani (1999) กล่าววา่ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และการเรียนการสอนการเรียนรู้ภาษาบนเวบ็
สามารถส่งเสริมทกัษะการอ่านและการเขียน เช่นเดียวกบัความสามารถทางไวยากรณ์ นอกเหนือ จากน้ี Pacheco 
(2005) แสดงใหเ้ห็นวา่เวบ็ไซต ์เช่น http://www.elfs.com/ จะช่วยให้ผูเ้รียนปรับปรุงการออกเสียงและไวยากรณ์
ของพวกเขา Pacheco ช้ีให้เห็นว่าการเรียนการสอนบนเว็บสามารถบูรณาการทกัษะการใช้ภาษาในทางท่ีมี
ความหมาย อีกทั้ งทักษะภาษาแบบบูรณาการช่วยให้ผูเ้รียนสามารถฝึกฝนการใช้ด้วยความมั่นใจมากข้ึน 
นอกจากน้ีผ่านทางเว็บ ผูเ้รียนจะได้รับการเพิ่มขีดความสามารถส่วนบุคคลและการศึกษาในความส าเร็จ 
(Pacheco, 2005) 
 การเรียนการสอนไวยากรณ์ผ่านเว็บไซต์มีประโยชน์มากเน่ืองจากเว็บไซต์ให้โอกาสผูเ้รียนในการฝึก
โครงสร้างไวยากรณ์ท่ีเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะอยา่ง (Pacheco, 2005) หน่ึงในเวบ็ไซตท่ี์มีประโยชน์ท่ีรวมถึงการ
ฟังการอ่านและการเขียนทกัษะกบัการสอนไวยากรณ์เป็น NetGrammar (Pacheco, 2005) NetGrammar ไม่ไดใ้ช้
ทัว่ไปส าหรับการเรียนรู้ดว้ยตนเอง แต่ยงัมีบทบาทในห้องเรียนปกติ ท่ีถูกสร้างข้ึนดว้ยความเช่ือว่าถา้ผูเ้รียนมี
โอกาสท่ีจะฝึกไวยากรณ์ในหลายบริบท มนัจะท าผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในหลกัไวยากรณ์ ด้วยเหตุน้ี 
NetGrammar เสนอแบบฝึกหดัท่ีใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจความรู้ทางไวยากรณ์ใหม่แลว้น าไปใชอ้ยา่ง ถูกตอ้ง 
             ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีเทคโนโลยีสนบัสนุนบนเวบ็โดยใชร่้วมกบั
อีกสองเทคโนโลยี Web 2.0 รวมทั้ง Facebook และเวบ็บล็อก ซ่ึงถูกน ามาใช้เป็นวิธีการสอนไวยากรณ์ ใน
ระหว่างการเรียนการสอนผูเ้รียนไดรั้บอนุญาตให้เขียนความคิดเห็นโพสต์ปัญหาของพวกเขาในการเรียนรู้หรือ
แชทกบัเพื่อนหรือผูส้อนเก่ียวกบับทเรียนตามเวบ็ผา่น Facebook ส าหรับเวบ็บล็อก ก็ถูกจดัให้ส าหรับผูเ้รียนซ่ึง
เป็นพื้นท่ีอิสระท่ีจะฝึกใช้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษผ่านการเขียนเพื่อท่ีจะประเมินความคืบหน้าของพวกเขาใน
ความสามารถทางไวยากรณ์ 
 จากการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฎีของการเรียนการสอนภาษา ผูว้ิจยัพบวา่แนวคิดการเรียนภาษา
โดยมีเทคโนโลยสีนบัสนุนเก่ียวขอ้งกบัหลกัการของทฤษฎีปฎิสัมพนัธ์ทางสังคม เวบ็มีบทบาทในการสนบัสนุน
การปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและผูอ่ื้น (Dillenbourg and Schneider, 1995) นอกจากน้ีการเรียนการสอนบนเวบ็

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.elfs.com&data=02%7C01%7C%7C61a2094147ce418b043208d57c6a6b80%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636551718892890829&sdata=E1gwxxR8qBkfrZ7EoBKLmV4C9r%2BlsnYvkckKPShZVlo%3D&reserved=0
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และอีกสองเทคโนโลยี Web 2.0 (Facebook และเวบ็บล็อก) เป็นแหล่งความรู้ทางภาษาท่ีช่วยให้ ผูเ้รียนพฒันา
ความสามารถทางไวยากรณ์ไปอีกขั้นอยา่งมีศกัยภาพ (Lamberg and Walker, 1996; Vygotsky, 1978) เวบ็มีทั้ง
เคร่ืองมือส่ือสารอินเทอร์เน็ตแบบดั้งเดิมเช่นอีเมล, กลุ่มข่าว, Internet Relay Chat และ MOOS และชุมชนเสมือน
จริงของผูเ้รียนในกลุ่มท่ีท างานร่วมกนัท่ีมีขนาดเล็กสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกนัในการเรียนรู้ (Dillenbourg 
and Schneider,1995) ส าหรับเทคโนโลยี Web 2.0 เช่น Facebook และเวบ็บล็อก ผูเ้รียนสามารถแบ่งปันความคิด
ของพวกเขาและไดรั้บความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากคนรอบขา้งอ่ืนเช่นผูส้อนหรือผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีจะช่วย
ส่งเสริมความรู้ในไวยากรณ์ 
จากการสังเคราะห์ขอ้มูลจากต ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฏีและแนวคิดพื้นฐานของแนวคิดการ
เรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยสีนบัสนุน ท าใหไ้ดห้ลกัการส าคญั ดงัน้ี 
 1. แหล่งการเรียนรู้ทางภาษาในเวบ็สนบัสนุนผูเ้รียนท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 
 2. การใชเ้วบ็เพื่อเรียนรู้ภาษาท าใหผู้เ้รียนเกิดการก ากบัการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
 3. สภาพแวดลอ้มออนไลน์มีลกัษณะยดืหยุน่ทางดา้นเวลาและสถานท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจใน การเรียนรู้
ภาษา 
 4. การเสริมต่อความรู้ทางภาษาเกิดข้ึนไดดี้ยิง่ข้ึนเม่ือมีการปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนักบัผูอ่ื้นออนไลน์อยา่ง อิสระ 
 5. การฝึกประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางภาษาในบริบทจริงเกิดข้ึนผา่นการใชค้อมพิวเตอร์และเวบ็ออนไลน์ 
 6. การไดรั้บผลสะทอ้นกลบัเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วผา่นการใชค้อมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นฐาน  
  
 3.5 การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนภาษาตามแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยสีนบัสนุน     
 นกัการศึกษาและนกัวิจยัหลายท่านเสนอหลกัการและแนวทางการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยีสนบัสนุนไวด้งัน้ี   Jung and Kim (2004) กล่าวถึงแนวทางการจดั
สภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยสีนบัสนุนไวด้งัน้ี 
 1. ผูเ้รียนมีโอกาสในการปฏิสัมพนัธ์กนัและเจรจาแลกเปล่ียนความหมาย (Interact and negotiate meaning) 
โดยผูส้อนมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการให้ผูเ้รียนตอบค าถามซ่ึงช่วยกระบวนการการเรียนรู้ภาษาจาก
เจา้ของภาษา 
 2. ผูเ้รียนการปฏิสัมพนัธ์กนัในภาษาเป้าหมายกบัผูดู้ผูฟั้งอยา่งแทจ้ริง (Target language with an authentic 
audience) โดยมีเทคโนโลยีเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีให้ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษากบัเจา้ของภาษาอยา่งแทจ้ริง
และเตม็ไปดว้ยพลงังานและความคิดสร้างสรรค ์(Dynamic visualizations)   3. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการท างานท่ี
อยูใ่นบริบทของจริง (Authentic tasks) โดยผูส้อนแนะน าแหล่งขอ้มูลต่างๆในอินเตอร์เนตเพื่อให้ผูเ้รียนไปหา
ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียนท่ีเรียน 4. ผูเ้รียนตอ้งได้รับการสนับสนุนให้ใช้ภาษาท่ีหลากหลายและ
สร้างสรรค ์(Varied and creative language) ผูส้อนอาจใช ้Flash program เพื่อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการฟัง พูด 
อ่าน และ เขียน  5. ผูเ้รียนมีเวลาและการไดผ้ลสะทอ้นกลบัท่ีเพียงพอ (Enough time and feedback) ผูส้อนใช้
เทคโนโลยีในการให้ผลสะทอ้นกลบัท่ีรวดเร็วและมากพอท่ีท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจมากท่ีสุด 6. ผูเ้รียนได้รับการ
แนะน าในการเรียนรู้ภาษาอยา่งตั้งใจ (Attend mindfully to the learning process) ผูส้อนใชโ้ปรแกรมออนไลน์ท่ี
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ในห้องเรียนและสามารถกลับไปฝึกต่อท่ีบ้านได้  7. ผูเ้รียนเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีมี
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ความเครียดหรือความกงัวลนอ้ยท่ีสุด (An ideal stress/anxiety level) ผูส้อนและผูเ้รียนใชโ้ปรแกรมออนไลน์ใน
การแลกเปล่ียน แนะน าขอ้สงสัย ซ่ึงเป็นบรรยากาศท่ีเป็นมิตร 
   Merredith (1971) กล่าววา่บทบาทของผูส้อนเม่ือใชเ้ทคโนโลยใีนการสนบัสนุนวา่ 
   1. ผูส้อนตอ้งเป็นทั้งผูส้ร้างบทเรียน หรือแมก้ระทัง่เป็นถึงโปรแกรมเมอร์ (Instructional Programmer)  
  2. ผูส้อนตอ้งท างานร่วมกบัโปรแกรมเมอร์หรือผูอ้อกแบบระบบ (System Design) เพื่อให้ได้บทเรียนท่ี
สมบูรณ์แบบ 
   3. ผูส้อนตอ้งค านึงถึงทรัพยากรท่ีมีในหอ้งเรียน   
นอกจากน้ีบ ารุง โตรัตน์ (2000) ไดเ้สนอแนะผูส้อนเม่ือใชเ้ทคโนโลยใีนการสนบัสนุนใหมี้ประสิทธิภาพดงัน้ี     
 1. ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อจุดมุ่งหมายทางการศึกษาไม่ควรใชต้ามสมยันิยมหรือตามบุคคลอ่ืน โดยไม่ได้
พิจารณาวา่คอมพิวเตอร์ใหคุ้ณค่าต่อวตัถุประสงคท์างการศึกษาอยา่งแทจ้ริง หรือไม่   
 2. ไม่ควรแยกการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆในหลกัสูตรแต่ควรบูรณาการ
เขา้ดว้ยกนักบัเน้ือหาในรายวชิาอ่ืนๆ 
 3. ควรใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบกบัการใชส่ื้ออ่ืนๆในการสอน เช่น นิตยสาร วดีีโอ  
 4. ควรเลือกใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนใหเ้หมาะสมกบัระดบัชั้น อาย ุความตอ้งการ และ ความสนใจของผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
    5. หลงัจากการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแลว้ ควรให้ผูเ้รียนไดท้  ากิจกรรมอ่ืนๆ ดว้ย เช่น การอภิปราย
กลุ่ม การเขียนรายงานผล คน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ เป็นตน้ 
 6. ไม่ควรคาดหวงัว่าผูเ้รียนทุกคนในชั้นจะช่ืนชอบการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ ผูเ้รียน ส่วนมากชอบการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ครูควรจดัใหมี้กิจกรรมส าหรับผูเ้รียนท่ีชอบการเรียน แบบดั้งเดิม   
 7. ผูเ้รียนบางคนอาจใชเ้วลาในการเรียนรู้ทกัษะการใชคี้ยบ์อร์ดและเมา้ส์นานกวา่ผูเ้รียน คนอ่ืนๆ ดงันั้นครูจึง
ควรมีความอดทนและคอยใหค้วามช่วยเหลือในเร่ืองน้ี 
 8. ควรให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมอ่ืนๆ จากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น การโต้ตอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
 9. ควรใหค้วามร่วมมือกบัครูท่านอ่ืนในการเตรียมความพร้อมก่อนการใชง้าน เช่น การติดตั้งคอมพิวเตอร์ใน
หอ้งปฏิบติัการทางภาษา การเลือกสรรซอฟทแ์วร์และอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม    
 
 3.6 แนวคิดการเขียนแบบร่วมมือและแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยสีนบัสนุน  
   ในปัจจุบนัผูส้อนวิชาการเขียนค่อนขา้งกะตือรือร้นกบัศกัยภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีท่ี 
สนบัสนุนการปฎิสัมพนัธ์ในห้องเรียน ผูส้อนรายงานว่าการใช้ computer conferencing สามารถกระตุน้การ
อภิปรายมากยิง่ข้ึนซ่ึงถือวา่การใหบ้ทบาทผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Selfe, 1990) อีกทั้งเพิ่มความรู้สึกเป็นชุมชนการ
เรียนรู้ (Eldred, 1991) สนบัสนุนความรู้การแชร์ความรู้เป็นกลุ่ม (Barker and Kemp, 1990) และช่วยให้ผูเ้รียน
หาทางออกของปัญหาดว้ยตนเอง (Boiarsky, 1990)   การใชอี้เมลและ asynchronous conferencing เป็นท่ีนิยม
อยา่งมากเพราะวิธีการดงักล่าวสนบัสนุนการแลกเปล่ียนวฒันธรรมขา้มชาติ เช่น penpal writing การสัมภาษณ์
ทางไกล การท าโคงงานวิจยัร่วมกนั การตีพิมพ์ผลงานร่วมกนั และ การมีห้องเรียนท่ีหลากหลายเสมือนจริง 
อยา่งไรก็ตาม Synchronous conferencing ไดรั้บความนิยมในบรรดาผูส้อนวิชาการเขียนเช่นเดียวกนัเน่ืองจาก
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วิธีการดงักล่าวท าให้มีการใช ้electronic discussion และ การเขียนร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนท่ีนัง่อยูด่ว้ยกนัในเวลา
เดียวกนั 
   ผูส้อนหลายคนเช่ือว่ากลไลการท างานของการส่ือสารโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นส่ือกลางนั้นจะให้โอกาสท่ีดี
กวา่เดิมต่อผูเ้รียนในการเรียนภาษาต่างประเทศ ยกตวัอยา่งเช่น การใชอี้เมลและ electronic discussion board ท า
ให้ผูเ้รียนเป็นอิสระจากเวลาและสถานท่ีท่ีจ  ากดั ผูเ้รียนสามารถเร่ิมการพูดคุยกบัผูส้อนหรือผูเ้รียนคนอ่ืนใน
ช่วงเวลาไหนก็ได ้สถานท่ีไหนก็ได ้ไม่ใช่แค่ในหอ้งเรียนเท่านั้้น ซ่ึงวธีิการดงักล่าวท าให้เกิดปฎิสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูเ้รียนและผูส้อนหรือผูเ้รียนและผูเ้รียนเพิ่มมากข้ึน  
 นอกจากน้ี ตรงกนัขา้มกบัการพดูคุยในหอ้งเรียน ผูเ้รียนสามารถใชค้อมพิวเตอร์เป็นส่ือกลางในการพูดคุยกบั
ผูเ้รียนคนอ่ืนโดยไม่ตอ้งรอการอนุญาตจากผูส้อน ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนมีอ านาจในการเลือกเร่ืองท่ีจะพูดคุยและเวลาท่ี
อยากจะพดูคุย (Garrison and Baynton, 1987) อีกทั้งผูเ้รียนสามารถส่ือสารส่ิงท่ีตนคิดไดต้ามท่ีตนตอ้งการซ่ึงเป็น
การเพิ่มโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง (Kinkead, 1987) 
 Kessler (2009)เสนอชั้นตอนการเรียนการสอนตามแนวคิดการเขียนแบบร่วมมือและการใช้วิกิเป็นฐาน 
(Wiki-based) โดยมีสาระส าคญัท่ีวา่ กิจกรรมในห้องเรียนนั้นประกอบไปดว้ยการน าเสนอ (Presentation) การ
ให้ผลสะทอ้นกลบั (Feedback) และ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน ในขณะท่ีการใชเ้ทคโนโลยี Wiki นั้น
จะมีความแตกต่างออกไป ผูเ้รียนทั้งคู่ร่วมกนัผลิตผลงานเขียนเขียนผา่น Wiki เพื่อเป็นการสะทอ้นถึงส่ิงท่ีผูเ้รียน
เรียนรู้ในห้องเรียนนั้นเปรียบไดก้บัชุมชนหน่ึงชุมชน โดย Wiki เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีปลอดภยัเพราะมีปกป้อง
ผูใ้ชจ้ากการตอ้งใส่พาสเวิร์ด (Safe password-protected environment) อนัท าให้ผูเ้รียนสามารถแบ่งปันการเรียนรู้
และกลา้เส่ียงในการใชภ้าษา   
Kessler, Bikowski and Boggs (2012) เสนอชั้นตอนการเรียนการสอนตามแนวคิดการเขียนแบบร่วมมือและการ
ใช ้Web-based word processing โดยมีสาระส าคญัท่ีวา่ ผูเ้รียนทั้งคู่ร่วมกนัผลิตผลงานเขียนใน Google Docs ซ่ึง
สามารถเรียกขอ้มูลกลบัมาแกไ้ขและอพัเดทไดอ้ย่างต่อเน่ือง (Simultaneous editing ability and automated 
updating) นอกจากน้ี ขณะท่ีผูใ้ชก้  าลงัแกไ้ขงานผา่น Google Docs ผูใ้ชอี้กคนท่ีอย่้ ู ้่กลุ่มเดียวกนัสามารถเห็น
ขอ้ความท่ีถูกแกไ้ขหรือเขียนใหม่ไปพร้อมกนั   
 Wong, Chen, Chai, Chin and Gao (2011) เสนอชั้นตอนการเรียนการสอนตามแนวคิดการเขียนแบบร่วมมือ
ผา่น V.S.P.O.W. โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 
 1. Student group f2f collaboration คือ ขั้นตอนแรกท่ีผูเ้รียนเขียงานร่วมกนัผ่านคอมพิวเตอร์หน่ึงเคร่ือง 
หลงัจากนั้นผูเ้รียนตอ้งเขา้ Wiki เพื่อน าผลงานท่ีไดใ้ส่ไป  
 2. Individual online คือ ขั้นตอนท่ีผูเ้รียนกลบัไปตรวจสอบ ตั้งค  าถาม แกไ้ขงานเขียนของตนเม่ือไม่อยูใ่นชั้น
เรียน ผูเ้รียนสามารถใหข้อ้เสนอแนะกบักลุ่มอ่ืนได ้ 
 3. Class-wide f2f discussion คือ ขั้นตอนท่ีผูส้อนให้ค  าแนะน าเร่ืองการสร้างประโยคในงานเขียน อีกทั้งให้
ค  าอธิบายในส่ิงท่ีผูเ้รียนไม่เขา้ใจในหอ้งเรียน 
 Kessler, Bikowski and Boggs (2012) กล่าวว่าผูส้อนสามารถใช้เทคโนโลยีกบัการเขียนต่อไปน้ีไว้
ดงัต่อไปน้ี   
 1. Word processing to the networked writing classroom  
 2. แฟ้มผลงานออนไลน์ (Online electronic portfolios)  
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 3. สภาพแวดลอ้มท่ีมีเน้ือความเสมือนจริง (Text-based virtual environments)  
 4. อีเมล (Email)        
 Yang and Chen (2007) กล่าววา่การใชเ้ทคโนโลยีมลัติมีเดียในการเรียนภาษาท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีองคป์ระกอบท่ี
เฉพาะเจาะจงของทกัษะการใชภ้าษา การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน หรือ ความตระหนกัทางวฒันธรรม 
โดยผา่นช่องทางเทคโนโลยต่ีางๆ ไดแ้ก่ 
  1. การส่ือสารท่ีมีคอมพิวเตอร์เป็นส่ือกลาง (Computer-mediated communication)  
 2. การส่ือสารผา่นจดหมายอิเล็กทรอนิก (E -mail)  
 3. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Networking)  
 4. การประชุมทางวดีิโอ (Video-conferencing)  
  5. โปรเจค็งานผา่นเวบ็ (Web-based projects)    
 โดยสรุปแล้ว โอกาสของผูเ้รียนในการส่ือสารทั้ งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนสามารถสร้าง social 
dynamic บนพื้นฐานของการร่วมมือระหวา่งผูเ้รียน โดยมีผูส้อนเป็นผูช่้วย ยกตวัอยา่งเช่น a dialogue journal 
ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อนสามารถเปล่ียนกลายเป็น a collective class journal โดยผูเ้รียนสามารถแบ่งปันความคิด 
ความรู้สึก ความคิดเห็นและประสบการณ์ต่อกนั และผูส้อนจะเขา้มาช่วยเหลือในการพูดคุยตามความเหมาะสม 
ในสถานการณ์ดงักล่าวน้ี การแสดงออกความคิดของผูเ้รียนจะเป็นธรรมชาติและเป็นการส่ือสารท่ีเหมือนจริง
มากกวา่โดยไม่ตอ้งพยายามเพื่อท าใหผู้ส้อนพอใจ (Cohen and Miyake, 1986) ฃ 
    
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
        งานวจัิยในประเทศ  
        1. แนวคิดการเขียนแบบร่วมมือ 
   นคร กิจจรูญชยั (2549) ศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบักา้วหนา้ท่ีไดรั้บ
การสอนโดยกิจกรรมการเขียนแบบร่วมมือ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 36 คน ไดแ้ก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5/3 โรงเรียนเชียงใหม่มธัยม ต าบลสปเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเรียนวิชาภาษาองักฤษอ่าน เขียน ผล
วิจยัสรุปไดว้่า (1) นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้กิจกรรมการเขียนแบบร่วมมือ มีความสามารถในการเขียน
ภาษาองักฤษผา่นเกณฑท่ี์ตั้งไวใ้นระดบัปานกลาง (2) นกัเรียนมีทกัษะทางสังคมสูงข้ึนหลงัจากท่ีไดรั้บการสอน
โดยการใชกิ้จกรรมการเขียนแบบร่วมมือ  
    สุดสรวง ยุทธนา (2553) ศึกษาผลการใช้วิกิในการเขียนแบบร่วมมือของนิสิตชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยันเรศวรต่อความสามารถในการเขียน โดยใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 20 คน 
ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ (1) นิสิตมีความรู้สึกท่ีดีต่อการเขียนแบบร่วมมือโดยใช้วิกิ (2) นิสิตมีการแกไ้ขงาน
เขียนของกลุ่มทั้งในระดบัเน้ือหาและระดบัรูปแบบ และ (3) นิสิตท่ีมีการแก้ไขงานระดบัสูงมีความสามารถ
ทางการขียนสูงกวา่นิสิตท่ีมีระดบัการแกไ้ขงานในระดบัปานกลางและระดบัต ่าอยา่งมีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05                     
 2. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยสีนับสนุน    
 ในประเทศไทยมีการศึกษาในหวัขอ้ของการศึกษาบนเวบ็ (Chan, Chow, and Jia, 2003) ผูท่ี้ท างานในดา้นของ
การศึกษาเช่ือวา่การเรียนการสอนบนเวบ็ท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้รียนแต่ละคนเรียนรู้ดว้ยตวัเองเพราะมนัเอ้ือให้เกิด
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การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง       ด้ ว ย
ความตระหนกัของการพฒันาของการเรียนการสอนบนเวบ็ในประเทศไทย Yamkate และ Uantrai (2003) ศึกษา
ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาน้ีท าเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ 1999 (บทท่ี 4: มาตรา 22) ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนดว้ยตนเองเพื่อเสริมสร้าง
การเรียนรู้อิสระ โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (1999) เห็นถึงความจ าเป็นของเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาอนัเป็นเคร่ืองมือเพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้บนพื้นฐานอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีการศึกษาท่ีตรวจสอบ
ว่าอิทธิพลต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีมีต่อการเรียนรู้ภาษาของผูเ้รียนระดบัมธัยม นอกจากน้ียงัตรวจสอบว่า
นกัเรียนจดัการกบัปัญหาภาษารวมทั้งไวยากรณ์ค าศพัทแ์ละเน้ือหาบนเวบ็ ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัมี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
2 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 ท่ีโรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากโครงการขนาดเล็กท่ี
ใชอิ้นเทอร์เน็ตส าหรับการดึงขอ้มูลท่ีน่าสนใจของตวัเอง หลงัจากจบการท่องอินเทอร์เน็ตท่ีนกัเรียนจะตอ้งสรุป
theความคิดหลักของข้อความท่ีพวกเขาได้อ่าน จากนั้นพวกเขาจะต้องกรอกข้อมูลลงในแบบสอบถามซ่ึง
ประกอบดว้ยสองส่วนคือการจดัอนัดบัเวบ็ไซตท่ี์เลือกส าหรับภาษาองักฤษโครงการท างานและการจดัวิธีท่ีพวก
เขาจดัการกบัปัญหาภาษา และสุดทา้ย การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างไดด้ าเนินการเป็นรายบุคคล 
    
              ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมดในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ดูค  าในพจนานุกรมและคาดเดา
ความหมายจากเบาะแสตามบริบท ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 นักเรียนมี 75% ของนักเรียนท่ีมองข้ึนค าใน
พจนานุกรมและเดาความหมายจากเบาะแสตามบริบท ส าหรับไวยากรณ์มนัก็พบวา่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 นกัเรียน
พยายามท่ีจะท าความเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ (80%) และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 นักเรียนพยายามท่ีจะเดา
ความหมายจากรูปแบบ (75%) ในแง่ของเน้ือหาชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 นักเรียนมีแนวโน้มท่ีจะมองหา
แนวความคิดหลักและอ่านข้อมูลทั้งหมดท่ีจะได้รับรายละเอียด (60%) แต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 นักเรียนมี
แนวโนม้ท่ีจะอ่านขอ้มูลทั้งหมดท่ีจะไดรั้บรายละเอียดและเพียงแค่มองผา่นมนั (50%) ส าหรับประโยชน์ของเวบ็
ในการเรียนรู้ภาษา จากการศึกษาพบวา่นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์
ของแต่ละคน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 นักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้างว่ากราฟิกในเว็บช่วยให้พวกเขาคาดเดา
ความหมายของค าท่ีไม่รู้จกั(60%)   
             ผลงานวิจยัของ Thanawan Suthiwartnarueput (2012) ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัพฒันารูปแบบการเรียน
การสอนท่ีมีเทคโนโลยีสนบัสนุนบนเวบ็โดยใชร่้วมกบัอีกสองเทคโนโลยี Web 2.0 รวมทั้ง Facebook และเวบ็
บล็อก ซ่ึงถูกน ามาใชเ้ป็นวธีิการสอนไวยากรณ์และพบวา่ผูเ้รียนมีความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษท่ีเพิ่ม
มากข้ึน   
             โดยสรุปแลว้ เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีให้นกัเรียนฝึกภาษาดว้ยตนเอง การศึกษาเหล่าน้ี
รายงานวา่อินเทอร์เน็ตสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนในการเรียนการสอนภาษา พวกเขาเรียนรู้ท่ี
จะมองความหมายของค าท่ีมาจากอินเทอร์เน็ตในพจนานุกรม และเดาความหมายจากบริบท อีกทั้งพยายามท่ีจะ
ท าความเขา้ใจโครงสร้างโดยเดาความหมายจากบริบท 
 
งานวจัิยในต่างประเทศ  
           1. แนวคิดการเขียนแบบร่วมมือ 
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   Kessler (2009) ศึกษาความแม่นย  าในการเขียนของนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 4 ท่ีเมกซิโก สาขาภาษาองักฤษ 
หลงัจากไดรั้บการสอนโดยกิจกรรมการเขียนแบบร่วมมือท่ีใชว้ิกิเป็นฐาน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน ผล
วิจยัสรุปไดว้า่ ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมการเขียนแบบร่วมมือวิกิเป็นฐาน มีความแม่นย  าในการใช้
ภาษาสูงข้ึนหลงัจากท่ีไดรั้บการสอนโดยการใชกิ้จกรรมการเขียนแบบร่วมมือวกิิเป็นฐาน  
    Elola (2010) ศึกษาความแม่นย  าในการเขียนของนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 4 ท่ีสหรัฐอเมริกา สาขาภาษาสเปน 
หลงัจากไดรั้บการสอนโดยกิจกรรมการเขียนแบบร่วมมือท่ีใชว้ิกิเป็นฐานและ Chats โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
8 คน ผลวิจยัสรุปไดว้่า ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้กิจกรรมการเขียนแบบร่วมมือวิกิเป็นฐานและ Chats มี
ความแม่นย  าในการใชภ้าษาสูงข้ึนหลงัจากท่ีไดรั้บการสอนโดยการใชกิ้จกรรมการเขียนแบบร่วมมือวิกิเป็นฐาน
และ Chats อีกทั้งผูเ้รียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อการเขียนแบบร่วมมือโดยใชว้กิิและ Chats 
 
2. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยสีนับสนุน    
  ดว้ยคุณสมบติัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของอินเทอร์เน็ตท่ีช่วยให้ผูเ้รียนศึกษาไดทุ้กท่ีทุกเวลา นกัวิชาการหลาย
ท่านจึงให้ความสนใจมากข้ึนในการรวมเทคโนโลยีเวบ็ในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ จากการศึกษาก่อน
หน้าน้ีพบว่าอินเทอร์เน็ตสามารถน ามาใช้ในห้องเรียนเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมใน
ประสบการณ์ภาษาท่ีแทจ้ริง (Chun and Plass, 2000; Gruber-Miller and Benton, 2001; Kung and Chuo, 2002; 
Mosquera, 2001; Osuna and Meskill, 1998; Rico and Vinagre, 2000) โดยขอ้ไดเ้ปรียบของอินเทอร์เน็ตคือ
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาผ่านเว็บ (WBLL) ซ่ึงได้รับการพฒันาเป็นทรัพยากรท่ีเสริมการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง  
  Son (2008) ศึกษาการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาบนเว็บในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาท่ี 
University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย การศึกษาส ารวจประโยชน์ของกิจกรรมเว็บใน
ห้องเรียนสอนภาษาองักฤษ การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บการด าเนินการกบัผูเ้รียน 12 คน ท่ีไม่ใช่เจา้ของภาษา 
จากการศึกษาพบวา่ผูเ้ขา้ร่วมส่วนใหญมีทศันคติเชิงบวกต่อ WBLL จากผลของแบบสอบถามก็แสดงให้เห็นว่า
จากระดบัคะแนน รวม 5.00 ผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมดมีความสุขกบักิจกรรมเวบ็ (ค่าเฉล่ีย = 4.75) พวกเขาเรียนรู้มากข้ึน
จากเว็บ (ค่าเฉล่ีย = 4.17) พวกเขาพบว่าเวบ็มีความพร้อมท่ีดี (ค่าเฉล่ีย = 4.17) พวกเขาได้รับความเช่ือมัน่ใน
ความสามารถในการใช้เวบ็เพื่อการเรียนรู้ (ค่าเฉล่ีย = 4.08) กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาผ่านเวบ็ท าให้เรียนภาษา
น่าสนใจมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย = 4.00) พวกเขาชอบท่ีจะใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ภาษาบนเวบ็ในช่วงเวลาเรียน (ค่าเฉล่ีย 
= 4.25) และความตอ้งการเขา้ถึงกิจกรรมเวบ็นอกห้องเรียน (ค่าเฉล่ีย = 4.42)  นกัวิจยัช้ีให้เห็นวา่การพฒันาและ
ใชส้ภาพแวดลอ้มในการเรียนการสอนบนเวบ็ ผูส้อนจะมีบทบาทส าคญัในการมีกลยทุธ์ส าหรับการเลือกและการ
จดัการการเรียนรู้บนเวบ็     
   
  โดยสรุปแลว้ กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาผา่นเวบ็ (WBLL) มีขอ้ไดเ้ปรียบส าหรับผูเ้รียน กิจกรรมดงักล่าว
ท าให้เกิดทศันคติท่ีดีท่ีจะเรียนรู้ภาษาองักฤษ ผูเ้รียนรู้สึกสนุกมากข้ึนท่ีจะเรียนภาษาในเว็บ เว็บท่ีท าให้เรียน
ภาษาท่ีน่าสนใจมากกวา่ส่ิงท่ีพวกเขาศึกษาในหอ้งเรียนแบบดั้งเดิม 
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12. ระเบียบวธีิวจัิย 
     12.1  ประเภทของการวจัิย 

- การวจิยัก่ึงทดลอง 

     12.2  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

กลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย 
               กลุ่มตวัอยา่ง/กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขา
ภาษาองักฤษ ชั้นปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนใน รายวชิา ENG 332: Writing 2 ในภาคการศึกษาท่ี 1/2561 จ  านวน 30 คน   
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณาจากการ
ตดัสินใจของผูว้จิยัเองเน่ืองจากผูว้จิยัเป็นผูรั้บผดิชอบรายวชิา ENG 332: Writing 2 ลกัษณะของกลุ่มท่ีเลือก
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  
                  แบบแผนการวจัิย 
 ผูว้จิยัใชว้ธีิการวจิยัแบบก่ึงทดลอง (Quasi-experimental Research) และใชแ้บบแผนการทดลองแบบมี
กลุ่มทดลอง วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (The Pretest-Posttest Control Group Design) โดยเน้ือหารายวชิา 
รวม 45 ชัว่โมง หรือ 15 สัปดาห์ 
     12.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บข้อมูล 

1)  แบบทดสอบความสามารถทางไวยากรณ์ในการเขียนก่อนและหลงัเรียน 
     แบบทดสอบท่ีสามารถใช้ในการวดัความสามารถของผูเ้รียนในการใช้ไวยากรณ์เพื่อท่ีจะถ่ายทอด

ขอ้ความใหถู้กตอ้งและมีความหมาย โดยแบบทดสอบดงักล่าวมีคุณลกัษณะดงัน้ี  
     1.1 แบบทดสอบวดัความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษด้านความรู้ความเขา้ใจทางไวยากรณ์

ภาษาองักฤษ มีจุดประสงคเ์พื่อวดัความรู้ในกฎทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษมีลกัษณะเป็นปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก 
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ตอบถูกตรงตามเฉลยให้ระดบัคะแนน 1 ตอบตวัเลือกอ่ืน ให้ระดบัคะแนน 0 จ านวน 
35 ขอ้  

     1.2 แบบทดสอบวดัความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษดา้นการใช้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษมี
จุดประสงคเ์พื่อวดัความสามารถการเลือกกฏไวยากรณ์ท่ีถูกตอ้งเพื่อสร้างประโยคท่ีสมบูรณ์ส่ือถึงความหมาย มี
ลกัษณะเป็นอตันยั มีค าถามใหเ้ขียนตอบ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบั 1 ถึง 5 จ  านวน 5 ขอ้ 
 2)  แบบวดัทศันคติต่อการเขียน 

สร้างแบบวดัทศันคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อรายวชิา จ านวน  10  ขอ้  โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั 
ตามวธีิการของ Likert ซ่ึงมีตวัเลือกใหเ้ลือก  5  ขอ้ โดยถือเกณฑน์ ้าหนกัในการให้คะแนนตวัเลือกของขอ้ค าถาม
ประเภททางบวก และ ประเภททางลบ ดงัน้ี (บุญเรียง  ขจรศิลป์,2530) 
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ข้อค าถามประเภททางบวก 
Favorable Statement 

ข้อค าถามประเภททางลบ 
Unfavorable Statement 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่          ให ้         5        คะแนน 
เห็นดว้ย                      ให ้        4         คะแนน 
ไม่แน่ใจ                     ให ้         3        คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย                 ให ้         2        คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่     ให ้         1        คะแนน 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่    ให ้          5        คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย                 ให ้         4        คะแนน 
ไม่แน่ใจ                     ให ้         3        คะแนน 
เห็นดว้ย                      ให ้        2         คะแนน 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่          ให ้        1         คะแนน 

     12.4  วธีิการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) ช้ีแจง้วตัถุประสงค์ของการท าวิจยัและขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้กลุ่มตวัอยา่ง ในการท าวิจยั
ไดรั้บรู้ก่อนการท าวจิยั 
  2) ออกแบบทดสอบ ผา่นก่อนเรียนละหลงัเรียน เพื่อวดัความรู้ ความเขา้ใจของผูเ้รียน 
  3) ใหก้ลุ่มทดลองท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 4) ใหก้ลุ่มทดลองเรียนผา่นการเรียนการสอนการเขียนภาษาองักฤษโดยใชแ้นวคิดการเขียนแบบร่วมมือ
และแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยีสนบัสนุน ENG 332: Writing 2 ตามเน้ือหาท่ีก าหนดท่ีก าหนด 
    4.1. ผูเ้รียนเลือกคู่ท่ีจะท างานเขียนร่วมกันด้วยตนเองและแลกเปล่ียนข้อมูล
ส่วนตวัเพื่อช่วยในการนดัพบนอกชั้นเรียนไดง่้ายข้ึน 

4.2. เม่ืออยูใ่นหอ้งเรียน ผูเ้รียนทั้งคู่ช่วยกนัระดมสมองในหวัขอ้ของงานเขียนและช่วยกนัจดั\ 
ระเบียบขอ้มูลเขา้เป็นกลุ่มท่ีเป็นไปดว้ยกนั (Coherent groupings) 

4.3. ผูเ้รียนทั้งคู่ช่วยกนัหาขอ้มูลและเก็บขอ้มูลเพิ่มเติม (Information gathering) นอกห้องเรียน
เพื่อ 

สนบัสนุนงานเขียน  
4.4. ในชั้นเรียน ผูเ้รียนทั้งคู่ช่วยกนัวางโครงงานเขียน (Outlining) วางแผน (Planning) และเร่ิม

เขียน 
งานร่างแรก (Crafting of the first draft) ผูเ้รียนตอ้งส่งรายละเอียดในโครงของงานเขียน (Outlines) ก่อนส่งงาน
เขียนร่างแรก   

 4.5. ผูส้อนใหค้  าแนะน าหลงัจากอ่านรายละเอียดในโครงของงานเขียน (Outlines with pertinent  
comments)  

 4.6. ผูเ้รียนทั้งคู่เร่ิมท างานของงานเขียนร่างแรก โดยผูเ้รียนทั้งคู่แบ่งหนา้ท่ีกนัอยา่งชดัเจน เช่น 
ผูเ้รียน A รับหนา้ท่ีพิมพง์านเขียนร่างแรกและตรวจสอบงานตามใบประเมินท่ีผูส้อนให้ ในขณะท่ีผูเ้รียน B ท า
หนา้ท่ีแกไ้ขงานเขียนร่างแรก โดยการแกไ้ขตอ้งใชป้ากกาสีเพื่อช้ีให้เห็นถึงส่วนท่ีแกไ้ขไปหลงัจากนั้น ผูเ้รียน B 
ตอ้งตรวจสอบกบัใบประเมินวา่ตนไดอ่้านงานเขียนของตนเองครบถว้นแลว้ ซ่ึงเป็น กระบวนการช่วยผูเ้รียนใน
การแกไ้ขงานท่ีมีขอ้ผิดพลาดทางตวัสะกดและไวยากรณ์ภาษาองักฤษ อีกทั้งท าให้ผูเ้รียนมัน่ใจในการเรียบเรียง
ทางความคิดและโครงสร้างเรียงความท่ีดูมีเหตุมีผล จากนั้นผูเ้รียนทั้งตอ้งส่งงานเขียนร่างแรกพร้อมกับใบ
ประเมิน 
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4.7. ผูส้อนใหค้  าแนะน าในงานเขียนร่างแรกอีกคร้ัง โดยตรวจสอบความถูกตอ้งและบอกถึง 
ขอ้ผดิพลาดทางตวัสะกดและไวยากรณ์ภาษาองักฤษ อีกทั้งการเรียบเรียงทางความคิดผา่นช่องทางท่ีมีเทคโนโลยี
สนบัสนุน อนัหมายถึง Google Classroom  

4.8. ผูเ้รียนทั้งคู่ช่วยกนัแกไ้ขงานท่ีมีขอ้ผดิพลาดทางความคิดและไวยากรณ์ภาษาองักฤษอีกคร้ัง
เพื่อ 

ส่ง เป็นร่างสุดทา้ย (Final draft) แต่ผูเ้รียน A และ ผูเ้รียน B ตอ้งสลบัหนา้ท่ีกนั อนัหมายถึง ผูเ้รียน B จะเป็นคน
พิมพ ์ในขณะท่ี ผูเ้รียน A จะเป็นผูท่ี้แกไ้ขใหถู้กตอ้ง  

4.9. รับการประเมินโดยพิจารณาจากคุณภาพของงานเขียน (Quality of their essay)  
4.10. เร่ิมงานเขียนช้ินใหม่ โดยผูเ้รียน B และ ผูเ้รียน A ตอ้งสลบัหนา้ท่ีกนั อนัหมายถึง ผูเ้รียน A 

เป็นคนพิมพ ์ในขณะท่ี ผูเ้รียน B จะเป็นผูท่ี้แกไ้ขใหถู้กตอ้งกนัอีกคร้ัง    
 5) ด าเนินการทดสอบหลงัเรียน รายวชิา ENG 332: Writing 2 ตามเน้ือหาท่ีก าหนดท่ีก าหนด 
 6) น าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัการเรียน รายวิชา ENG 332: Writing 2 ตามเน้ือหาท่ีก าหนดท่ี
ก าหนดมาวิเคราะห์ผลทางสถิติการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยการเปรียบเทียบความสามารถทางไวยากรณ์
ในการเขียนก่อนและหลงัการทดลอง โดยใชท้ดสอบ T-test ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 7) น าขอ้มูลจากแบบสอบถามด้านทศันคติของผูเ้รียนต่อการเขียนตามเน้ือหาท่ีก าหนดท่ีก าหนดมา
วเิคราะห์ทางสถิติ 
 8)  ประเมินผลและน าเสนอรายงานการวจิยั 
 
 

      

  12.5 การด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูล 
1) การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยการเปรียบเทียบความสามารถทางไวยากรณ์ในการเขียนก่อน

และหลงัการทดลอง โดยใชท้ดสอบ T-test ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี .05  
2) แปลผลทศันคติต่อการเขียนโดยใชก้ารแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 

12.6  ขั้นตอนการด าเนินงานวจัิย  
 การด าเนินการวิจยั 

หัวข้อ ผู้รับผดิชอบ 

1. การก าหนดเน้ือหา ประกอบดว้ย ขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
 ศึกษาปัญหาดา้นการเขียนจากรายวชิาการเขียนผา่นแบบสอบถาม 
 วเิคราะห์เน้ือหาวชิาท่ีใชป้ระกอบการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 
 ก าหนดวตัถุประสงคข์องการเรียน 
 จดัท าแผนการเรียนในแต่ละคร้ัง 
 รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

อาจารยว์รพล มหาแกว้ 

 

ศึกษาปัญหาดา้น
การเขียนและ
รวบรวม องค์

ความรู้ 

 

ออกแบบ
แผนการสอน 

 จดัท า-ทดสอบ
แผนการสอน 

 

วดัและ
ประเมินผล 

 

สรุปผล 
และรายงาน 
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หัวข้อ ผู้รับผดิชอบ 

2. ขั้นตอนในการเตรียมเน้ือหารายวชิาและกิจกรรมในชั้นเรียน 
   3.1 ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอน 
   3.2 วเิคราะห์พฤติกรรมผูเ้รียน 
   3.3 การออกแบบเน้ือหา และกิจกรรมใน ENG 332: Writing 2 ตามเน้ือหาท่ีก าหนด 
       - จดัล าดบัเน้ือหา จ าแนกหวัขอ้ตามหลกัการเรียนรู้และลกัษณะเฉพาะในแต่ละ
หวัขอ้ 
       - ก าหนดระยะเวลาและตารางการศึกษาในแต่ละหวัขอ้ 
       - ก าหนดวธีิการศึกษา 
       - ก าหนดส่ือท่ีใชป้ระกอบการศึกษาในแต่ละหวัขอ้ 
       - ก าหนดวธีิการประมวลผล 
       - ก าหนดความรู้และทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเรียน 
       - สร้างประมวลรายวชิา ENG 332: Writing 2 
ตามเน้ือหาท่ีก าหนดท่ีก าหนด 

อาจารยว์รพล มหาแกว้ 
 

3. การพฒันาแผนการสอน  
 น าขอ้มูลในขอ้ 2 มาสรุป เพื่อใชป้ระกอบการออกแบบแผนการสอน 
 จดัท าเอกสารค าอธิบายเพื่อก าหนดรายละเอียด 

อาจารยว์รพล มหาแกว้ 
 

4. ปฐมนิเทศผูเ้รียน 
    - แจง้วตัถุประสงค ์เน้ือหา และวธีิการเรียนการสอน 
    - ส ารวจความพร้อมของผูเ้รียน และเตรียมความพร้อมผูเ้รียน 

อาจารยว์รพล มหาแกว้ 
 

5. จดัการเรียนการสอนตามแบบแผนท่ีก าหนดไว ้ อาจารยว์รพล มหาแกว้ 
 

6. เก็บรวบรวมขอ้มูล  

7. ประเมินผลการเรียนก่อน-หลงัเรียน และวเิคราะห์ขอ้มูล 

8. เสนอผลงานวิจยั และจดัท ารูปเล่มฉบบัสมบูรณ์ 

13. ขอบเขตของการวจัิย 
1. เน้ือหาท่ีใชใ้นการทดลอง คือ ความรู้เก่ียวกบั Descriptive-narrative essay, cause and effect  

essay, comparison and contrast essay, argumentative essay และความรู้ทางไวยากรณ์เร่ือง Tenses, Article 
Usage, Punctuation Marks, Subject-verb Agreement, Pre/post Noun Modifier, Sentence structure และ 
Active/Passive Voice 
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2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
       ประชากรคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขา  ภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต

  
                     กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั คือ  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ ท่ี
ลงทะเบียนในรายวชิา ENG 332: Writing 2 ในภาคการศึกษาท่ี 1/2561 จ านวน 30 คน 

3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
         3.1 ตวัแปรตน้  คือ วธีิการสอนโดยใชแ้นวคิดการเขียนแบบร่วมมือและแนวคิดการเรียนภาษาโดย

มีเทคโนโลยสีนบัสนุน อนัหมายถึง Google Classroom 
        3.2  ตวัแปรตาม  คือ   
  3.2.1 ความสามารถทางไวยากรณ์ในการเขียน 

  3.2.2 ทศันคติต่อการเขียน         
14. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 

รายการ เดือนท่ี 
1 2 3 4 5 

งวดที ่1 
1.ศึกษาปัญหาดา้นการเขียนจากรายวชิา
การเขียนผา่นแบบสอบถามและก าหนด
เน้ือหา 
2.ขั้นตอนในการเตรียมเน้ือหารายวชิาและ
กิจกรรมในชั้นเรียน 
3.การพฒันาแผนการสอน 
4.ปฐมนิเทศผูเ้รียน 
5.จดัการเรียนการสอนตามแบบแผนท่ี
ก าหนดไว ้
6.เก็บรวบรวมขอ้มูล 
7.ประเมินผลการเรียนก่อน-หลงัเรียน และ
วเิคราะห์ขอ้มูล 
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รายการ เดือนท่ี 
1 2 3 4 5 

งวดที ่2 
8.ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
9.เสนอผลงานวิจยั และจดัท ารูปเล่มฉบบั
สมบูรณ์ 

     

15. งบประมาณ  
1) ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 1 คน (ภายใน)     1,000 บาท 

 2) ค่าวสัดุ             -    - 
 3) ค่าใชส้อย 
      3.1) ค่าจดัพิมพแ์บบสอบถามและวเิคราะห์ขอ้มูล   8,600 บาท 
   (20บาท x 400 คน x1 ชุด) 
  ค่าพิมพแ์ละวเิคราะห์แบบสอบถามทศันคติต่อการเขียน     
   (20บาท x 30 คน x1 ชุด)     
      3.2) ค่าจา้งพิมพง์านและส าเนาเน้ือหา (เหมาจ่าย)    5,000 บาท 

     3.3) ค่าถอดเทป           -   - 
     3.4) ค่าพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั     5,000 บาท 
     3.5) ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด (เหมาจ่าย)     1,000 บาท 

  รวมงบประมาณทีหั่วหน้าโครงการได้รับ    20,600 บาท 
 4) อ่ืน ๆ (จ่ายในนาม ศสพ.) 
      4.1) ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุในการอ่านบทความงานวจิยั 2 ท่าน  2,000 บาท 
      4.2) ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจขอ้เสนอโครงการวจิยั                500 บาท 
      4.3) ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบบทคดัยอ่ไทย-องักฤษ     200 บาท 
      4.4) ค่าสมนาคุณโครงการวจิยัท่ีเสร็จสมบูรณ์    3,000 บาท 
      4.5) ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวจิยั              10,000 บาท 

                         รวมเป็นงบประมาณในการท าวจัิยคร้ังนีเ้ป็นจ านวนเงิน            36,300 บาท 
 
16. เอกสารอ้างองิ 
ภาษาไทย 
 

เกรียงศกัด์ิ สยะนานนท ์(2553) การเรียนรู้ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยวธีิการเรียนรู้ดา้นบริบท 
 และการพฒันาการอ่านของผูเ้รียน วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร ปีท่ี 7 , ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 
 พฤษภาคม - สิงหาคม 2553                                      
กาญจนา ปราบพาล และ ประกายแกว้ โอภานนทอ์มตะ. 2545. "การส ารวจความสามารถทกัษะภาษาองักฤษ   
 ของบณัฑิตไทย." จุฬาวจิยั. ปีท่ี 21 ฉบบัท่ี 3, หนา้ 12-16.                                               
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จินตนา  สุจจานนัท ์(2533) การเรียนการสอนโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ระดบัมธัยมศึกษา เชียงใหม่ : 
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บ ารุง โตรัตน (2545)“การพฒันามลัติมีเดียคอมพิวเตอร์ภาษาองักฤษวชิาการ” (วจิยัรวม).  

คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยัศิลปากร                              
นนัทนา คชเสนี ( 555) “ไทยอ่อนองักฤษ ติดอนัดบั 42 จาก 44 ทัว่โลก” available from http://
 www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9550000026154                                  
นคร กิจจรูญชยั. (2549). การใชกิ้จกรรมการเขียนแบบร่ว มมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ เขียนภาษา 
 องักฤษและทกัษะทางสังคมของนกัเรียนระดบักา้วหนา้.วทิยานิพนธ์ศึกษา ศาสตรมหาบณัฑิต    
 บณัฑิตวทิยาลย ัมหาวทิยาลย ัเชียงใหม่.                                                       
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