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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมจีดุมุง่หมายเพื่อพฒันาความสามารถในการเขยีนเรื่องสรา้งแรงบนัดาล
ใจของนิสติด้วยกจิกรรมการสอนเขยีนแบบอรรถฐานกระบวนการ  (Process  Genre  
Approach:  PGA)  และเพื่อศกึษาความพงึพอใจของนิสติทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการสอน
เขยีนแบบ  PGA  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา  ไดแ้ก่  นิสติสาขาวชิาภาษาองักฤษชัน้ปี
ที่  3  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ที่เรยีนรายวชิา  
0105305  Narrative  and  Descriptive  Composition  ประจ าภาคเรยีนที่  1  ปีการศกึษา  
2557  จ านวน  24  คน  โดยการเลอืกแบบเจาะจง  เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบไป
ดว้ย  (1)  แผนการจดักจิกรรมการสอนเขยีนแบบ  PGA  เพื่อพฒันาความสามารถในการ
เขยีนเรื่องสรา้งแรงบนัดาลใจของนิสติ  จ านวน  5  แผนๆ  ละ  3  ชัว่โมง  รวมทัง้สิน้15  
ชัว่โมง  (2)  แบบประเมนิการเขยีนเรือ่งสรา้งแรงบนัดาลใจ  (3)  แบบวดัความพงึพอใจของ
นิสติที่มต่ีอกจิกรรมการสอนเขยีนแบบ  PGA  สถติิที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ได้แก่  
ค่าเฉลีย่  รอ้ยละ  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ผลการวจิยัพบว่า  ความสามารถในการ
เขยีนเรื่องสรา้งแรงบนัดาลใจของนิสติคดิเป็นรอ้ยละ  84.86  และนิสติมคีวามพงึพอใจต่อ
การจดักจิกรรมการสอนเขยีนแบบ  PGA  ในระดบัมากทีสุ่ด   
ค าส าคญั  เรือ่งสรา้งแรงบนัดาลใจ  กจิกรรมการเขยีนดว้ยวธิอีรรถฐานกระบวนการ  อรรถ
ฐานกระบวนการ 
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Abstract 
 This  study  attempted:  1)  to  improve  students’  ability  to  effectively  
write  an  inspirational  story  through  the  use  of  the  Process  Genre  Approach  
(PGA),  and  2)  to  find  out  their  satisfactions  towards  the  Process  Genre  
Activities  designed.  The  sample  of  the  study  were  24  third-year  English  
majors  from  the  Faculty  of  Humanities  and  Social  Sciences,  Mahasarakham  
University,  enrolled  in  the  course  0105305  Narrative  and  Descriptive  
Composition  during  the  first  semester  of  the  2013  academic  year.  The  
research  tools  comprised  1)  five  PGA  learning  plans,  each  of  which  lasted  
for  three  hours  which  made  15  hours  in  total,  2)  an  inspirational  story  
writing  rubric,  and  3)  a  student’s  satisfaction  form  towards  the  process  
genre  activities.  The  statistics  used  included  mean,  percentage  and  standard  
deviation.  The  study  results  revealed  that  the  students’  writing  achievements  
surpassed  the  specified  criteria.  That  is,  their  inspirational  writing  ability  
could  be  calculated  as  84.86%.  Additionally,  the  students  were  highly  
satisfied  with  the  process  genre  activities. 
Keywords:  Inspirational  Story,  Process  Genre  Activities,  Process  Genre  
Approach 
 
บทน า 
 กา ร จัด ก า ร เ รีย นก า รส อน
ภาษาองักฤษในประเทศไทยแมว้่าจะเกดิ
ขึน้มานานหลายทศวรรษแล้วแต่ก็นับว่า
ยั ง ไ ม่ ป ร ะ ส บ ผ ล ส า เ ร็ จ เ ท่ า ที่ ค ว ร  
นักวชิาการ  นักวจิยั  ตลอดจนครูผู้สอน
ต่างก็ได้คดิค้นและน าเทคนิควธิกีารสอน

ต่างๆ  นานา  เข้ามาใช้ในชัน้ เรียน  
นั บ ตั ้ ง แ ต่ ก า ร เ ขี ย น แ บ บ ค ว บ คุ ม  
(controlled  writing)  การเขยีนแบบมี
การชีแ้นะ  (guided  writing)  การเขยีน
แบบเน้นผลงาน  (writing  as  a  
product)  การเขยีนแบบเน้นกระบวนการ  
(writing  as  a  process)  การสอนเขยีน
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ทีมุ่่งเน้นกจิกรรมทางสงัคม  (writing  as  
a  social  act)  การสอนเขยีนแบบเน้น
ประเภท  (writing  as  a  genre)  แต่
กระนั ้นก็ ยัง ไม่ป ระสบผลส า เ ร็จดัง
คาดหวงั  (Hayes  and  Flower:  1980;  
Paltridge:  2001;  Swales  1990)  จน
มาถงึยุคปจัจุบนัที่ไดม้กีารพฒันารูปแบบ
การสอนซึง่เป็นการบรูณาการระหว่างการ
สอนเขยีนแบบเน้นกระบวนการและการ
สอนเขียนแบบเน้นประเภทเข้าด้วยกัน  
กลายเป็นรปูแบบการสอนเขยีนที่เรยีกว่า  
“วิธีอรรถฐานกระบวนการ”  หรือ  
Process  Genre  Approach:  PGA  ซึง่
วิธีการสอนดังกล่าวนับว่าเป็นแนวการ
สอนเขียนรูปแบบใหม่ล่าสุดที่รวบรวม
วิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ
เขยีนและการสอนเขยีนทีเ่น้นรูปแบบการ
เขยีนเขา้ดว้ยกนั  (Badger  and  White:  
2000)  นอกจากนัน้  นักการศกึษาและ
นักวิจ ัยหลายท่าน  เช่น   Gupitasari  
(2013)  รวมทัง้  Lee  และคณะ  (2007)  
พบว่าวธิสีอนแบบ  PGA  ช่วยส่งเสรมิ
การเขยีนของผู้เรยีนในชัน้เรยีนวชิาการ
เขยีนประเภทต่างๆ  เช่น  การเขยีนเชงิ
พรรณนา  การเขียนเชิงอรรถอธิบาย  
การเขยีนจดหมายธุรกจิ  เป็นตน้   
 Badger  and  White  (2000)  
เสนอว่าจุดเด่นของการสอนเขยีนด้วยวธิ ี 
PGA  คอื  เป็นการผสมผสานระหว่าง
กระบวนการเขยีนและรูปแบบ/ประเภท
ของงานเขียน  ดังนัน้  ผู้เรียนที่เรียนรู้

ผ่านกระบวนการสอนด้วยวธิ ี PGA  จะ
ถู ก ฝึ ก ฝ น ใ ห้ เ กิ ด ทั ก ษ ะ ท า ง ด้ า น
กระบวนการเขยีนตลอดจนทกัษะการใช้
ภาษาในเวลาเดยีวกนั  นอกจากนัน้  การ
สอนเขยีนดว้ยวธิ ี PGA  ยงัช่วยส่งเสรมิ
การมปีฏสิมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างครผูู้สอนและ
ระหว่างผู้เรยีนด้วยกนัเอง  บทบาทของ
ของครูคอืเป็นผู้คอยแนะน าและให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อจ าเป็นเท่านัน้   ผู้เรียนมี
ส่ วนส าคัญในการร่ วมขับ เคลื่ อนให้
กิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไป
ข้างหน้า  ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนา
ตัวเองทัง้ในด้าน  สติปญัญา  อารมณ์  
และสงัคม  ผ่านขัน้ตอนการจดักิจกรรม
นับตัง้แต่ขัน้ก่อนเขยีนจนถงึขัน้การเขยีน
ฉบบัสมบรูณ์ 
 ปจัจยัส าคญัอกีอย่างหน่ึงทีม่ผีล
ต่อความส าเร็จในการเรียนก็คือ   การ
ส ร้ า ง บ ร ร ย า ก าศ ก า ร เ รีย น รู้   ที่ ด ี 
(positive  learning  atmosphere)  
บรรยากาศการเรยีนรู้ที่ดยี่อมจะส่งเสรมิ
ประสทิธภิาพในการเรยีนรูแ้ละการพฒันา
บุคลิกที่ดีของผู้เรยีน  (Fraser  &  
Walberg:  2005)  จากการศกึษาของ  
Freiberg  (1999)  และนักวจิยัท่านอื่น  
พบว่าห้องเรียนที่มีบรรยากาศที่เอื้อแก่
ก า ร เ รี ย น รู้ ขึ้ น อ ยู่ กั บ ป ัจ จั ย ห รื อ
อ งค์ป ร ะกอบหลายด้ าน   เ ช่ น   1)  
ครูผู้สอน  กล่าวคือ  ครูผู้สอนจะต้องมี
ค ว า ม เ ป็ น มิ ต ร ยิ้ ม แ ย้ ม แ จ่ ม ใ ส  
กระปรีก้ระเปรา่  สุภาพอ่อนน้อม  มจีติใจ
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อ่อนโยนโอบอ้อมอารต่ีอศิษย์  มวีธิีการ
จดัการควบคุมศิษย์มิใช่บังคับศิษย์  2)  
บรรยากาศทางด้านกายภาพ   เช่น  
ขนาดของห้องมคีวามเหมาะสม  มแีสง
สว่างเพียงพอ  อากาศถ่ายเทสะดวก  
โ ต๊ ะ เ ก้ า อี้ มีค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ทนท าน  
เครื่องใช้หรือสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การเรยีนรูเ้พยีงพอและอยู่ในสภาพพรอ้ม
ใช้งาน  3)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จะต้องสอดคล้องกับวยั  ความสามารถ
และสติปญัญาของผู้ เ รียน  กิจกรรม
จะตอ้งส่งเสรมิการมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม
ที่ ดี ร ะ ห ว่ า ง ผู้ เ รี ย น แ ล ะ ผู้ ส อ น   4)  
บรรยากาศทางจิตวิทยา  เช่น  ครูปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างเสร ี 
ครคูอยกระตุ้นและให้ก าลงัใจผูเ้รยีน  ทุก
คนในชัน้เรยีนยกยอ่ง  ยอมรบั  ใหเ้กยีรติ
ซึ่งกนัและกนั  มคีวามรกัความไว้วางใจ
ใหแ้ก่กนั  เป็นตน้ 
 นอกเหนือจากการเลือกใช้
วิธีการสอนที่เหมาะสมและการสร้าง
บรรยากาศในชัน้เรียนที่ดีแล้ว   ผู้สอน
จะต้องเลือกรูปแบบหรือประเภทงาน
เขยีนทีเ่หมาะสมกบัสตปิญัญาและวยัของ
ผู้เรยีน  อีกทัง้จะต้องก าหนดหวัข้อการ
เขยีนที่มคีวามเหมาะสมกบัผู้เรยีน  จาก
การศึกษาค้นคว้าที่ผ่านมาพบว่า  การ
เขียนจะประสบผลส าเร็จได้นัน้เกิดจาก
ปจัจยัหลายด้าน  และปจัจยัด้านหน่ึงที่
ส่งเสรมิให้การเขยีนบรรลุวตัถุประสงค์ที่
ต้องการคอืประสบการณ์และความรู้ของ

ผูเ้รยีนนัน่เอง  Rumelhart  (1981)  และ
รปูแบบการเขยีนอกีรปูแบบหนึ่งซึง่เป็นที่
ยอมรบัว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการ ณ์ขอ งผู้ เ ขียนทั ้ง ที่ เ ป็ น
ประสบการณ์ตรงและประสบการณ์อ้อม
คือการเขียนเรื่องสร้างแรงบันดาลใจ  
(inspirational  story)  ทัง้นี้  เรื่องสรา้ง
แรงบนัดาลใจเป็นงานเขยีนอีกประเภท
หนึ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
กล่าวคอืเป็นเรื่องทีมุ่่งเน้นให้ก าลงัใจหรอื
แง่คดิแก่มนุษยใ์นการด าเนินชวีติในด้าน
ต่างๆ  เช่น  ความอดทน  การจดัการกบั
ความท้อแท้ความผิดหวงั  การต่อสู้กับ
อุปสรรคในชวีติ   
 จากเหตุผลข้างต้น  สามารถ
สรปุไดว้่าเรือ่งสรา้งแรงบนัดาลใจเป็นงาน
เขยีนอกีประเภทหนึ่งซึ่งได้รบัความนิยม
อย่างมาก  เ ป็นงานเขียนที่ เกิดจาก
ประสบการณ์ตรงและประสบการณ์อ้อม
ของผู้เขียนเอง  และเหตุผลที่ผู้วิจ ัยมี
ความสนใจที่จะท าการศึกษาค้นคว้า
เกีย่วกบัการเขยีนเรือ่งสรา้งแรงบนัดาลใจ
ในบริบทของการ เ รียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาเป็นเพราะยังไม่เคยมี
นักวจิยัท่านใดท าการศึกษาเกี่ยวกบัการ
เขียนเรื่องสร้างแรงบันดาลใจในบริบท
ข อ ง ก า ร จัด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น
ระดบัอุดมศกึษาในประเทศไทย  และยงั
ไม่ปรากฏเห็นงานเขียนเรื่องสร้างแรง
บันดาลใจของคนไทยที่ถูกน ามาเขียน
เป็นภาษาองักฤษอยา่งจรงิจงั 
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 การศกึษาในครัง้นี้มจีุดมุ่งหมาย
หลักสองประการคือ   เพื่อพัฒนาการ
เขียนเรื่องสร้างแรงบันดาลใจของนิสิต
ด้วยการจดักิจกรรมการสอนเขียนแบบ  
PGA  และเพื่อศกึษาความพงึพอใจของ
นิสติที่มต่ีอการจดักจิกรรมการสอนเขยีน
แบบ  PGA  และองคป์ระกอบทีส่ าคญัที่
จะช่วยส่งเสรมิและพฒันาทกัษะการเขยีน
ในงานวิจยันี้ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ประกอบไปด้วยหลายป ัจจัย   เ ช่ น  
กระบวนการหรือวิธีการสอนจะต้องมี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
บรรยากาศในชัน้เรยีนจะต้องเอื้ออ านวย
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  รูปแบบหรือ
ประเภทของการเขียนจะต้องมีความ
เหมาะสมกบัวยัและสตปิญัญาของผูเ้รยีน  
ตลอดจนปจัจัยย่อยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
ดงัที่ผู้วจิยัได้ท าการทบทวนวรรณกรรม
ในรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1.  เพื่อพฒันาความสามารถใน
การเขยีนเรื่องสร้างแรงบนัดาลของนิสิต
ดว้ยกจิกรรมการเขยีนแบบ  PGA   

2.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของ
นิสติทีม่ต่ีอรปูแบบกจิกรรมการเขยีนแบบ  
PGA  ทีพ่ฒันาขึน้ 

 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั   
  การวิจัยครัง้นี้ ใช้กรอบแนวคิด   A  
process  genre  model  of  writing  
โดย  Badger  และ  White  (2000)  ซึง่
ข ัน้ตอนการสอนเขียนตามโมเดลนี้
ป ร ะกอบไปด้ว ยขั ้นตอน   situation,  
purpose,  consideration  of  mode  
field  tenor,  planning,  drafting,  
publishing  และ  text  ตามล าดบั  โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่
ลึกซึ้งเกี่ยวกับการก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของการเขียนและความคาดหวังของ
ผู้อ่าน  ซึ่งครูผู้สอนจะเป็นผู้ป้อนข้อมูล  
(inputs)  และเป็นคอยให้ค าแนะน า  
(facilitate  หรอื  guide)  เมื่อจ าเป็น  
ทัง้นี้  ผู้วิจยัได้น ากรอบแนวคิดดงักล่าว
มาประยุกต์ใช้ในการสร้างกิจกรรมการ
สอนเขียนเรื่องสร้างแรงบันดาลใจของ
นิสติ  โดยแบ่งออกเป็น  6  ขัน้ตอน
หลกัๆ  ไดแ้ก่ 
 1.  ขัน้ เตรียมความพร้อม  
(preparation)  ประกอบไปด้วยขัน้ตอน
ดั ง ต่ อ ไ ป นี้   (1)  ผู้ วิ จ ั ย ก า ห น ด
สถานการณ์  โดยการน าเสนอเรื่องสรา้ง
แรงบนัดาลใจสติใหน้ิสติไดร้บัทราบ  (2)  
ผู้ วิจ ัยกระ ตุ้ นความรู้ เ ดิม   ( schema  
activation)  ของนิสติโดยการตัง้ค าถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ อ่านโดยเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์ของนิสติ  (3)  นิสติร่วมกนั
เดาลกัษณะโครงสรา้งของการเขยีนเรื่อง
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สรา้งแรงบนัดาลใจ  ไดแ้ก่  การเปิดเรื่อง  
การด าเนินเรือ่ง  และการจบเรือ่ง 
 2.  ขัน้น าเสนอตัวอย่าง  
(model  of  the  text)  กจิกรรมใน
ขัน้ตอนนี้ประกอบไปดว้ย  (1)  นิสติอ่าน
ตวัอย่างเรื่องสรา้งแรงบนัดาลใจทีแ่จกให้  
(2)  ผู้วจิยัอธบิายใหน้ิสติทราบเบือ้งต้น
เ กี่ ย ว กับ บ ริบททา งสั ง ค ม   ( social  
context)  ของการเขยีนอนัประกอบไป
ด้ ว ย   จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ข อ ง ก า ร เ ขี ย น  
(purpose)  ผู้อ่าน  (audience)  
โครงสรา้งและการด าเนินเรื่อง  (structure  
and  organization)  ตลอดจนภาษา  
(language)  และไวยากรณ์  (grammar) 
 3.  ขัน้วางแผน  (planning)  
ไดแ้ก่  (1)  นิสติคดิประเดน็หรอืหวัเรื่องที่
จะเขยีน  (2)  นิสติก าหนดจุดมุ่งหมายใน
การเขยีนและผูอ่้านของเรื่อง  (3)  นิสติ
ใช้กลยุทธ์การเขยีนเพื่อเป็นแนวทางใน
การเกบ็ขอ้มลูก่อนลงมอืเขยีน  เช่น  การ
ระดมสมอง  (brainstorming)  การจดั
กลุ่ม  (clustering)  อ่านศกึษาเรื่องสรา้ง
แรงบนัดาลใจ  (reading  related  texts)  
การอภปิราย  (discussing)  เป็นตน้ 
 4.  ขัน้ร่วมมือเขียนเร่ือง  
(joint  construction)  ได้แก่  (1)  
หลงัจากที่ก าหนดหวัเรื่องได้แล้ว  นิสิต
และผู้วิจ ัยร่วมกันเขียนเรื่องฉบับร่าง
คร่าวๆ  เพื่อเป็นแนวทางให้นิสิตเขียน
เรื่องของตนต่อไป  (2)  นิสติน าขอ้มลูที่

ได้จากขัน้วางแผนมาใช้ในการเขยีนเรื่อง  
(3)  นิสติเขยีนเรื่องโดยด าเนินเนื้อเรื่อง
ตามรูปแบบของงานเขียนที่ได้ดู เ ป็น
ตวัอย่างก่อนหน้านัน้  (refer  to  the  
text  model) 
  5.  ขั ้น ล ง มื อ เ ขี ย น ด้ ว ยตั ว เ อ ง  
(independent  writing)  ประกอบไป
ดว้ย  (1)  นิสติเริม่ลงมอืเขยีนเรื่องสรา้ง
แรงบันดาลใจในหัวข้อที่ตนสนใจ  (2)  
นิสิตใช้กลยุทธ์ต่างๆ  ที่ตนถนัดเพื่อให้
การเขียนของตนมีประสิทธิภาพ  เช่น  
outlining,  webbing,  research,  
reading  related  texts,  discussing  
เป็นต้น  (3)  นิสติเขยีนเรื่องโดยยดึตาม
ตวัอย่างงานเขยีน  (text  model)  หรอื
เ ค้ า โ ค ร ง ก า ร เ ขี ย น   (inspirational  
writing  templates)  ทีผู่ว้จิยัแจกให ้
 6.  ขัน้ปรบัแก้  (revising  &  
editing)  กจิกรรมในขัน้ตอนนี้ประกอบ
ไปดว้ย  (1)  นิสติปรบัแก้งานเขยีนของ
ตนเองโดยยดึตามรายการในแบบฟอร์ม
การประเมนิการเขยีนด้วยตนเอง  (self-
editing  form)  ที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น  (2)  
นิสติขอใหเ้พื่อนและผูว้จิยัแสดงความเหน็
ต่องานเขยีนของตน  ในการนี้เพื่อนและ
ผู้วิจ ัยจะใช้แบบฟอร์มเพื่อนช่วยเพื่อน  
(peer-editing  form)  เป็นแนวทางใน
การให้ขอ้มลูสะทอ้นกลบั  (3)  ผูว้จิยัมี
บทบาทเป็นเพยีงผูใ้หค้วามช่วยเหลอืและ
จะให้ค าแนะน าเท่าที่จ าเป็นเท่านัน้  (4)  
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นิสิตอาจกลบัไปใช้กลยุทธ์  discussing,  
reading  related  texts,  research  หรอื  
asking  questions  อกีครัง้เพื่อหาขอ้มลู
เพิ่มเติมและน ามาปรบัปรุงในส่วนที่ย ัง
บกพร่อง  (5)  นิสติปรบัปรุงงานเขยีน
ตามผลสะท้อนของเพื่อนและผูว้จิยั  (6)  
นิสิตอ่านในใจหรืออ่านออกเสียงเพื่อ
ตรวจสอบดวู่าการเขยีนของตนมคีวามลื่น
ไหลมคีวามต่อเนื่องกนัหรอืไม่  (7)  นิสติ
ตรวจสอบการเขยีนตนเองอกีครัง้ก่อนส่ง
งานเขยีนฉบบัสมบูรณ์โดยยดึแบบฟอรม์
การประเมินการเขียนด้วยตัวเองเป็น
แนวทางในการประเมนิตนเองอกีครัง้ 
 
ขอบเขตของการวิจยั   
 1)  ประชากร  ไดแ้ก่  นิสติชัน้
ปีที่   3  ส าขาภาษาอังกฤษ   คณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร ์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  จ านวน  75  
คน   
 2)  กลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่  นิสติ
ชัน้ปีที่  3  สาขาภาษาองักฤษ  คณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร ์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ที่ เ รียน
รายวชิา  01053305  Narrative  and  
Descriptive  Composition  ประจ าภาค
เรยีนที่  1  ปีการศึกษา  2557  จ านวน  
1  ห้อง  ซึ่งมนีิสติลงทะเบยีนเรยีน
จ านวน  24  คน  โดยการเลอืกแบบ
เจาะจง  (purposive  sampling)  ทัง้นี้

เ ป็ น เ พ ร า ะ นิ สิ ต ห้ อ ง นี้ มีคุ ณ สมบัติ
ค ล้ า ย ค ลึ ง กั บ อี ก ส อ ง ห้ อ ง ที่ เ ห ลื อ  
ก ล่ า ว คื อ เ ป็ น ห้ อ ง ที่ มี นิ สิ ต ค ล ะ
ความสามารถ  เก่ง  ปานกลาง  อ่อน  
เช่นกนั 
 
แบบแผนการทดลอง 
 กา ร วิจัย ใ นค รั ้ง นี้ ผู้ วิ จ ัย ไ ด้
ด าเนินการทดลองแบบกลุ่มทดลองเดยีว,  
วดัเฉพาะหลงัการทดลอง  (The  one  
group  posttest  only  design)  
กล่าวคือ  ท าการวัดผลการเขียนด้วย
เกณฑ์ประเมนิการเขยีนที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น  
ซึ่ งท าการวัด ใน   5  ด้านๆ   ละ   4  
คะแนน  รวมทัง้สิ้น  20  คะแนน  ได้แก่  
การด าเนินเรื่อง  เนื้อหา  ลีลาในการ
เขียน  โครงสร้างและไวยากรณ์  และ
กลไกในการเขยีน  โดยก าหนดคะแนนที่
ผ่านคอื  15  คะแนนหรอืคดิเป็นร้อยละ  
75  ทัง้นี้   เพราะการเขียนเป็นทักษะที่
ซับซ้อนและเป็นทักษะการผลิตผลงาน  
(productive  skill)  จงึไม่ก าหนดเกณฑ์
ผ่านที่ร้อยละ  80  เหมือนการทดสอบ
ความรูค้วามจ า 
 ผู้ วิ จ ั ย น า แ ผ น ก า ร ส อ น ที่
พฒันาขึ้นไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างคือ  
นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษชัน้ปีที่   3  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  จ านวน  24  
คน  โดยด าเนินการทดลองตามระยะเวลา
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และสถานที่ที่ก าหนดไว้  (ปีการศึกษา  
1/2557  ณ  ห้อง  HS-114)  ส าหรบั
เนื้อหา(theme)  ของเรือ่งทีเ่ขยีนนัน้ไม่ได้
ก าหนดแบบตายตัว   กล่ าวคือนิสิต
สามารถเขยีนเรื่องอะไรก็ไดท้ี่เคยประสบ
มาอาจจะเป็นประสบการณ์ตรงหรือ
ประสบการทางอ้อม  แต่เรื่องที่เขยีน
จะต้องให้แง่คิดหรอืก าลงัใจแก่ผู้อ่านใน
การด าเนินชีวิตด้านใดด้านหนึ่ ง   เมื่อ
สิน้สุดกระบวนการเรยีนการสอนผูว้จิยัได้
ท าการวิเคราะห์ผลในสองประเด็นหลัก  
คอื  ความสามารถทางการเขยีนโดยใช้
แบบประเมินการเขียน  (inspirational  
story  writing  rubric)  และความพงึ
พอใจของนิสิตโดยใช้แบบวัดความพึง
พอใจ  (satisfaction  form) 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวม
ข้อมลู    
 1.  แผนการจดักจิกรรมการ
สอนเขยีนด้วยวธิ ี PGA  เพื่อพฒันา
ความสามารถในการเขยีนเรื่องสร้างแรง
บนัดาลใจของนิสติจ านวน  5  แผนๆ  ละ  
3  ชัว่โมง  รวม  15  ชัว่โมง    
 2.  แบบประเมนิการเขยีนเรื่อง
สรา้งแรงบนัดาลใจทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
   3.  แบบวดัความพงึพอใจของ
นิสติที่มต่ีอกจิกรรมการสอนเขยีนด้วยวธิี  
PGA 
 

การวิเคราะหข้์อมลู   
 ตอนที ่ 1:  วเิคราะหผ์ลสมัฤทธิ ์
การเขียนเรื่องสร้างแรงบันดาลใจของ
นิสิตที่เรยีนด้วยวิธีการสอนแบบ  PGA  
สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ได้แ ก่   ค่ า เฉลี่ย   ร้อยละ  และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ตอนที ่ 2:  วเิคราะหค์วามพงึ
พอใจของนิสติที่มต่ีอการจดักจิกรรมการ
สอนด้วยวิธี  PGA  เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการเขยีนเรื่องสร้างแรง
บนัดาลใจ  สถติิที่ใช้  ได้แก่  รอ้ยละ  
ค่าเฉลีย่  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจยั 
 1.  ความสามารถในการ
เขียนเรื่องสร้างแรงบันดาลใจของ
นิสิต 
 นิสติเอกภาษาองักฤษชัน้ปีที่  3  
ทีเ่รยีนดว้ยวธิ ี PGA  มคีะแนนการเขยีน
เรื่องสร้างแรงบนัดาลใจโดยรวมเท่ากับ  
16.97  หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  84.86  ซึ่งสูง
กว่าเกณฑท์ี่ตัง้ไว้  นัน่กค็อื  15  คะแนน  
โดยจ านวนนิสิตที่ผ่านเกณฑ์มีทัง้หมด  
20  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  83.33  และนิสติ
ทีม่คีะแนนไม่ผ่านเกณฑม์ ี 4  คนคดิเป็น
ร้อยละ  16.66  และเมื่อพิจารณาโดย
ละเอียดพบว่ากิจกรรมการสอนด้วยวิธี  
PGA  มีผลช่วยให้นิสิตสามารถ
พัฒนาการเขียนในด้านต่างๆ  ได้แก่  
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tense,  verb  forms  and  focus,  
conjunctions,  prepositions,  subject-
verb  agreement,  run-ons,  
fragments,  sentence  patterns,  

mechanics,  relative  pronouns,  use  
of  wrong  word,  plagiarism  และ  
organization  and  structure  ซึ่ง
สามารถสรปุไดด้งัตารางที ่ 1  ดงันี้ 

 
ตาราง1  ผลของการใชก้จิกรรมการสอนดว้ยวธิ ี PGA  ในการพฒันาความสามารถดา้นการ 
เขยีนเรือ่งสรา้งแรงบนัดาลใจของนิสติ 

ประเดน็ท่ีพิจารณา นิสิตท่ีมีปัญหา นิสิตแก้ไขปัญหาได้ 
1.  Tense 20  คน 17  คน 
2.  Verb  Forms  and  Focus 15  คน 12  คน 
3.  Conjunctions 14  คน 11  คน 
4.  Prepositions 11  คน 11  คน 
5.  Subject-Verb  Agreement 10  คน 9  คน 
6.  Run-ons 9  คน 7  คน 
7.  Fragments 5  คน 3  คน 
8.  Sentence  Patterns 5  คน 5  คน 
9.  Mechanics 5  คน 5  คน 
10.  Relative  Pronouns 4  คน 4  คน 
11.  Use  of  wrong  word 4  คน 4  คน 
12.  Plagiarism 3  คน 3  คน 
13.  Organization  and  
Structure 

1  คน 1  คน 

 
 2)  ความพึงพอใจของนิสิต
ต่อกิจกรรมการสอนแบบ  PGA 
  นิสิตเอกภาษาอังกฤษชัน้ปี
ที่  3  มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
สอนแบบ  PGA  โดยรวมในระดบัมาก
ทีสุ่ด  (x    =  4.72) 

 ทัง้นี้   ผู้วิจยัจะใคร่ขอน าเสนอ
ผลการวิจยัอย่างละเอียดทัง้ในส่วนของ
ความสามารถทางการเขยีนและความพงึ
พอใจของนิสติในส่วนของการอภปิรายผล
ในล าดบัต่อไป 
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อภิปรายผล 
 1.   ความสามารถในการ
เขียนเรื่องสร้างแรงบันดาลใจของ
นิสิต 
  นิสติที่เรยีนด้วยวธิกีารสอน
แบบ  PGA  มคีะแนนการเขยีนเรื่องสรา้ง
แร งบันดาล ใ จ เฉลี่ ย เท่ ากับ   16.97  
กล่าวคือ  นิสิตจ านวน  20  คน  จาก
ทัง้หมด  24  คน  มคีะแนนเฉลี่ยสูงกว่า  
15  คะแนน  ซึ่งเป็นคะแนนผ่านเกณฑ์
ทีต่ ัง้ไว ้ และมนีิสติเพยีง  4  คนเท่านัน้ที่
มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์  เมื่อพิจารณา
กระบวนการจัดกิจกรรมการสอนเขียน
เรื่องสร้างแรงบนัดาลใจพบว่า  ขัน้ตอน
การสอนทัง้  6  ขัน้ตอนที่ใชใ้นกจิกรรม
การสอนดว้ยวธิ ี PGA  มบีทบาทส าคญั
ในการสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจในการ
เขียนเรื่องสร้างแรงบันดาลใจตลอดจน
ทกัษะการเขยีนของนิสติดงันี้ 
  -ขั ้น เ ต รีย มค ว ามพ ร้ อ ม  
(preparation)  :  เป็นขัน้ทีช่่วยใหน้ิสติมี
ความพร้อมก่อนการเรยีน  กล่าวคือได้
ร่วมกันอภิปรายและตอบค าถามของ
ผูว้จิยั  เช่น  เรื่องสรา้งแรงบนัดาลใจควร
มลีกัษณะส าคญัอย่างไรบ้าง  โครงสร้าง
เฉพาะของงานเขียนประเภทนี้มีน่าตา
เป็นอย่างไร  นิสติคดิว่าจุดมุ่งหมายของ
การเขยีนประเภทดงักล่าวคอือะไร  นิสติ
เคยพบหรอืประสบเรือ่งราวใดในชวีติทัง้ที่
เป็นประสบการณ์ตรงและประสบการณ์

อ้อมทีน่ิสติคดิว่าเป็นเรื่องทีจ่ะสามารถจุด
ประกายพลังกายพลังใจให้ผู้อื่นหรือไม่  
ค าถามเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นความรู้เดิม
ของนิสติ  Carrell  &  Eisterhold  
(1983)  ท าให้นิสติมคีวามพรอ้มในการที่
จะถ่ายทอดประสบการณ์นัน้ๆ  ลงบน
แผ่นกระดาษต่อไป   
  -ขั ้น น า เ ส น อ ตั ว อ ย่ า ง  
(model  of  the  text)  :  ผูว้จิยัน าเสนอ
ตัว อ ย่ า ง เ รื่ อ ง ส ร้ า ง แ ร ง บัน ด าล ใ จ  
หลงัจากนัน้มอบหมายให้นิสิตอ่านเรื่อง  
ขัน้ตอนนี้จะช่วยให้นิสิตมีความเข้าใจ
เกีย่วกบัการเขยีนเรือ่งสรา้งแรงบนัดาลใจ
มากยิง่ขึน้  กล่าวคอื  นิสติอ่านเรื่องแล้ว
ช่วยกันอภิปรายเรื่องที่อ่านในประเด็น
ต่างๆ  เช่น  จดุมุ่งหมายของเรื่อง  ภาษา
ที่ใช้  การด าเนินเรื่อง  โดยจะเห็นได้ว่า
ขัน้ตอนน้ีช่วยพฒันาความสามารถในการ
เขยีนของนิสติในเรื่องของ  organization  
and  structure  เป็นหลกั 
  -ขัน้วางแผน  (planning)  :  
นิสิตได้มีโอกาสน ากลยุทธ์การเขียนที่
หลากหลายมาใช้   เช่น   การระดม
ความคิด  การสืบค้นข้อมูล   การตั ้ง
ค าถาม  การอภิปรายร่วมกับเพื่ อน  
แผนผงัความคดิ  การก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของเรื่อง  ก าหนดกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย  
ซึ่งกลยุทธ์ต่างๆ  เหล่านี้เปรยีบเสมอืน
ใบเบิกทางให้นิสิตสามารถลงมือเขียน
ฉบบัร่างในล าดบัต่อไป  ซึ่งเป็นกระบวน
ที่ส่งเสรมิและพฒันาทกัษะการเขยีนและ
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การมีปฏิสัมพันธ์ ในชั ้นดังที่   Brown  
(1994)  ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ  
“Teaching  by  principles:  An  
interactive  approach  to  language  
pedagogy”   
  -ขัน้ร่วมมอืเขยีนเรื่อง  (joint  
construction)  :  ขัน้ตอนนี้มจีุดมุ่งหมาย
คอืเพื่อสรา้งการมปีฏสิมัพนัธ์ที่ดรีะหว่าง
นิสติดว้ยกนัเอง  ตลอดจนนิสติและผูว้จิยั  
กล่าวคือนิสิตช่วยกันเขียนเรื่องในกลุ่ม
ย่อยของตนโดยน าข้อมูลที่ได้จากการ
ระดมความคดิ  การอภปิรายกลุ่ม  หรอื
แผนผังความคิดที่ท าไว้ในขัน้ตอนก่อน
หน้านี้มาใช้  ในการนี้ผู้วิจยัจะท าหน้าที่
เป็นเพยีงผู้อ านวยความสะดวกและคอย
ให้ความช่วยเหลอืเมื่อจ าเป็น  โดยที่ทุก
คนในชัน้จะต้องมคีวามเสมอภาคกันใน
การแสดงความเหน็มที่าทแีละพฤตกิรรม
การแสดงออกทีเ่หมาะสม  ยกย่องชมเชย
เมือ่เพื่อนท าด ี สนับสนุนและเป็นก าลงัใจ
เมื่อเพื่อนยังท าผลงานไม่ดีเท่าที่ควร  
และจดุเด่นของขัน้ตอนนี้กค็อื  ท าใหน้ิสติ
รูจ้กัตนเองดขีึน้  รูว้่าตวัเองมคีวามสนใจ  
ความถนดั  ความสามารถ  ในดา้นใดบา้ง  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  Flower  &  
Hayes  (1980)  เช่น  นิสติบางคนเก่ง
เรือ่งไวยากรณ์หรอืนิสติบางคนมคีวามคดิ
สร้างสรรค์  ดังนัน้  เมื่อนิสิตทราบว่า
เพื่อนคนไหนเก่งดา้นใดกจ็ะเปิดโอกาสให้
เพื่อนคนนัน้เป็นผูน้ าและเป็นผูค้อยชีแ้นะ

ให้เพื่อนคนอื่นๆ  ได้ฝึกปฏิบัติให้เกิด
ความช านาญในสิง่นัน้ดว้ย   
  -ขัน้ลงมือเขียนด้วยตัวเอง  
(independent  writing)  :  หลงัจากการมี
ส่วนร่วมเพื่อนช่วยเพื่อนในขัน้ร่วมมือ
เขยีนเรื่อง  นิสิตแต่ละคนก็จะเริม่ลงมอื
เขยีนเรื่องของตนเอง  โดยน าความรูแ้ละ
กลยทุธต่์างๆ  จากการร่วมท ากจิกรรมมา
ประยุกต์ใชใ้นงานเขยีนของตน  กล่าวคอื
นิสติ  เริม่ลงมอืเขยีนเรื่องฉบบัที่หนึ่งซึ่ง
นิสติอาจจะยงัไมต่อ้งค านึงถงึความถูกผดิ
ทางดา้นกลไกในการเขยีน  ความถูกต้อง
ในการใช้ภาษา  แต่ให้นิสิตเน้นในเรื่อง
ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น เ รื่ อ ง แ ล ะ ก า ร สื่ อ
ค ว า ม ห ม า ย เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ อ่ า น เ ข้ า ใ จ
จุดมุ่งหมายของตน  ข้อดีของขัน้ตอนนี้
คอื  นิสติมอีสิรเสรใีนการแสดงออก  น า
ความรูแ้ละประสบการณ์ที่ได้มาถ่ายทอด
ผ่านตวัอกัษร  เรยีนรู้ที่จะมคีวามเชื่อมัน่
ในตัวเอง  มีความภาคภูมิใจในตัวเอง
เพราะไม่ต้องพึ่งเพื่อนหรอืผู้วิจยัเหมอืน
ในขัน้รว่มมอืเขยีนเรือ่ง 
  -ขัน้ปรบัแก้  (revising  &  
editing)  :  การปรบัปรุงแก้ไขงานเขยีน
ของนิสติแบ่งออกเป็น  2  ลกัษณะคอื  1)  
นิสิตตรวจสอบตัวเองโดยใช้แบบฟอร์ม  
(self-editing  form)  ที่ผูว้จิยัสรา้งขึน้  
ท าใหน้ิสติทราบว่าตวัเองมขีอ้บกพร่องใน
จุดใดบ้าง   3)   การมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อนๆ  และผู้วิจ ัยฝนการแก้ไขงาน  
กล่าวคอื  นิสติไดพ้บปะพูดคุยกบัเพื่อนๆ  
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และผู้ วิจ ัยผ่ านกิจกรรมการประชุ ม  
(conference)  ขัน้ตอนนี้ช่วยส่งเสรมิให้
นิสิตมคีวามระมดัระวงัในการเขยีนของ
ตนในเรื่องของ  organization  &  
structure  รวมทัง้โครงสรา้งไวยากรณ์  
ไดแ้ก่  tense,  verb  forms  and  focus,  
conjunctions,  prepositions,  subject-
verb  agreement,  run-ons,  
fragments,  sentence  patterns,  
mechanics,  relative  pronouns  จะเหน็
ได้ว่าขัน้ตอนนี้นอกจากจะช่วยในเรื่อง
ของการพฒันาการเขยีนแล้วยงัส่งเสรมิ
ความสมัพนัธอ์นัดใีนชัน้เรยีนโดยส่งเสรมิ
ให้เพื่อนช่วยเพื่อนและผู้สอนช่วยผู้เรยีน
อกีดว้ย 
 จะเหน็ไดว้่าการจดักจิกรรมการ
สอนด้วยวิธี  Process  Genre  
Approach  ทัง้  6  ขัน้นี้  ต่างกม็บีทบาท
ในการส่งเสรมิทกัษะการเขยีนของนิสิต  
อกีทัง้ยงัช่วยใหเ้กดิบรรยากาศการเรยีนรู้
ทีด่อีกีดว้ย 
 2.  ความพึงพอใจของนิสิต
ต่อการสอนด้วยวิธี  PGA 
  นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการ
จดักจิกรรมการสอนด้วยวธิี  PGA  ใน
ระดับมากที่สุด  และนิสิตได้ให้ความ
คดิเหน็ว่ากจิกรรมดงักล่าวส่งเสรมิใหเ้กดิ
การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนิสิตกับ
เพื่อนๆ  และนิสติกบัผูส้อน/ผูว้จิยั  ท าให้
นิสติทราบถงึขอ้บกพร่องในการเขยีนของ
ตนเอง  และน าค าแนะน าจากเพื่อนและ

ผู้วจิยัมาพฒันาการเขยีนของตวัเอง  อีก
ทัง้เนื้ อหาที่เรียนมีความน่าสนใจและ
เชื่อมโยงกบัประสบการณ์ของนิสติจงึช่วย
ให้นิสิตสามารถเขียนเรื่องได้ง่ายยิ่งขึ้น  
นอกจากนั ้น  นิสิตยังพบว่าการศึกษา
ตวัอยา่งงานเขยีนเรื่องสรา้งแรงบนัดาลใจ
และการศึกษาเค้าโครงการเขียนเรื่อง
สร้างแรงบันดาลใจมีผลช่วยให้นิสิต
สามารถก าหนดจุดมุ่งหมายของ  การ
เขียนและเขียนด าเนินเรื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  อีกทัง้การประเมินการ
เขียนของตัวเองโดยการใช้แบบฟอร์ม
ส ารวจการเขยีนที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นช่วยให้
นิสิตสามารถตรวจสอบการเขียนของ
ตนเองในเบื้ อ งต้นและนิสิตมีคว าม
ระมดัระวงัในการเขยีนมากยิง่ขึน้  
 

ข้อเสนอแนะ 
 การศกึษาคน้ควา้ในอนาคตอาจ
ประยุกต์ใช้กจิกรรมการสอนเขยีนดว้ยวธิ ี 
PGA  กับกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างจาก
การศึกษาในครัง้นี้   ตลอดจนการใช้
กจิกรรม  PGA  เพื่อพฒันาการเขยีนใน
รปูแบบอื่นๆ  เช่น  การเขยีนเชงิวชิาการ  
การเขียนโต้แย้ง   เป็นต้น  ทัง้นี้ เพื่อ
ค้นคว้า ว่ ากิจกรรมดังกล่ าวมีความ
เหมาะสมต่อการส่งเสรมิทกัษะการเขยีน
ของผู้ เ รียนในระดับที่ ต่ างกันและใน
รปูแบบงานเขยีนทีต่่างกนัหรอืไม่   
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