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บทคัดย่อ      
 การศึกษาครั้งน้ีมีจดุมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนจดหมายสมัครงานโดยใช้กิจกรรมการสอน 
ตามกระบวนการอรรถฐาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิค
ร้อยเอ็ด ภาคเรยีนที ่1 ปีการศึกษา 2558 และเพื่อศึกษาเจตคติที่มตี่อการเรียนการเขียนจดหมายสมคัรงานของนักศึกษา  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรยีนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม รหสัวิชา 3000-1201 
จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 32 คน ที่ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน รวมทั้งหมด 18 ช่ัวโมง แบบทดสอบความสามารถในการเขียนจดหมายสมัครงาน 
และแบบวัดเจตคติต่อการเรยีน การเขียนจดหมายสมัครงาน สถติิทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่า t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี ้
 1.  นักศึกษาท่ีได้รับการสอนการเขียนจดหมายสมคัรงาน โดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนอรรถฐานมีคะแนน
ความสามารถในการเขียนหลังเรียนรู้สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน นอกจากน้ียังเห็นได้ว่าความสามารถการเขียนจดหมายสมัครงาน 
ของนักศึกษาท้ังหมดอยู่ในระดับด ี
    2.  นักศึกษาท่ีได้รับการสอนการเขียนจดหมายสมคัรงาน โดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนอรรถฐาน มีเจตคต ิ
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 โดยสรุป การเรียนการเขียนจดหมายสมัครงาน โดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนอรรถฐาน ส่งผลให้ความสามารถ
ทางการเขียนจดหมายสมัครงานของนักศึกษาดีขึ้น และนักศึกษามีเจตคติต่อการเรียนการเขียนจดหมายสมัครงานสูงข้ึน  
จึงควรสนับสนุนให้ครูน าไปใช้ในการจัดการเรยีนการสอนต่อไป 
 

ABSTRACT 
  This study was aimed at investigating students’ writing abilities and their attitudes toward using 
genre-based teaching activities.  Selected through simple random sampling, the subjects consisted of 32 high 
vocational certificate students with electrical major who registered the English for Business and Social 
Communication (3000-1201) course, in the first semester of the academic year 2015 at Roi-Et Technical 
College in Roi-Et province.  The instruments included 18 hours of 3 learning activity plans,  an application 
letter writing test and a students’ attitude questionnaire.  The obtained data were analyzed with the use of mean, 
standard deviation and t-test (Dependent Samples).  The findings of this research were as follows: 
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 1.  After the use of authentic materials through genre-based teaching activities for 18 hours, it was 
found that the subjects’ application letter writing abilities had improved with the higher scores in post test 
and all students could perform at a good level;   
  2.  The subjects had a positive attitude toward teaching application letter writing through genre-
based approach.   
  In conclusion, using genre-based teaching activities helped improve high vocational certificate 
students’ application letter writing abilities.  In addition, it improved their attitude toward English. 
Therefore, teachers should be encouraged to use genre-based teaching activities for improving English 
abilities of students.  
 
ค าส าคัญ   : กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน, การเขียนจดหมายสมคัรงาน,  
     นักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
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บทน า 
 โลกยุคปัจจุบันวิทยาการต่าง ๆ มคีวามเจรญิก้าวหน้าไปอย่างมากท าให้การติดต่อสื่อสารทั่วโลกเปนนไปอย่างรวดเร็ว
ด้วยเหตุนี้ ภาษาที่ใช้เปนนสื่อกลางหรือภาษาสากลจึงมคีวามจ าเปนนอย่างยิ่ง ภาษาอังกฤษก็นับเปนนภาษาสากลภาษาหนึ่งที่ได้รับ
ความนิยมและเปนนที่ยอมรับในการสื่อสารระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษจึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ท าให้มีความจ าเปนนที่ต้องศึกษาอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และตอนนี้การเปลี่ยนแปลงแห่งยุค 
ของโลกาภิวัตน์ท าให้ชุมชนต่าง ๆ ในโลกจะต้องปรับเปลีย่นตัวเอง เพื่อให้ทันต่อความทันสมัยของเทคโนโลยี ด้านการคมนาคม 
การติดต่อสื่อสารที่เปนนไปอย่างไรพ้รมแดน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้นานาประเทศ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีองค์กรและสถาบันต่าง ๆ ระหว่างประเทศเกิดใหม่เพิ่มขึ้น ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของชุมชนนานาชาติ 
จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันกับองค์กร และสถาบันต่าง ๆ ระหว่างประเทศเหล่านั้น ดังนั้นจึงมีความจ าเปนนที่จะต้องปรับเปลี่ยน
ทิศทางในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้อง และสอดรับกับระเบียบใหม่ที่ไดเ้กิดขึ้น และจะต้องตระหนกัในการแสดงบทบาท 
ในความสัมพันธ์อันดีระหว่างอารยประเทศต่าง ๆ รวมทั้งจะต้องอยู่ร่วมในการแข่งขันบนเวทีระหว่างประเทศมากขึ้น และในขณะนี้
ภาษาอังกฤษกลายเปนนส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนธรุกิจให้ด าเนินการอย่างราบรื่น เช่น การติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง 
การสร้างความสัมพันธ์อันดีในรูปแบบวัจนภาษาและอวัจนภาษา เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแต่ละองค์กรธุรกิจ ในบรรดา
ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งทักษะ การเขียนได้ขึ้นช่ือว่าเปนนทักษะที่ยากที่สุด เนื่องจากผู้เขียนต้องฝึกฝน
ที่จะคิดและเรียบเรียงถ้อยค าเข้าเปนนประโยค รวมทั้งใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้เหมาะสม  
 การเขียนเปนนทักษะทีเ่ปนนปัญหาในผู้เรยีนทุกระดบั รวมถึงนักเรยีน นักศึกษาที่เรียนในสายอาชีวศึกษา ซึ่งตอนนี้ถือ
ได้ว่าเปนนกลุ่มตลาดแรงงานที่มีความส าคัญต่อตลาดแรงงานโลกอย่างมาก จากการศึกษาของอัจฉรา  วงศ์โสธร (2538) เกี่ยวกับ
ความต้องการของสังคมไทยต่อการใช้ภาษาในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่าทักษะการใช้ภาษาเปนนสิ่งจ าเปนนต้องใช้มาก 
เปนนอันดับสองรองจากทักษะอ่าน สอดคล้องคับค าให้สัมภาษณ์ของวิเชฐ  ตันติวานิช กรรมการผู้จัดการบริษัทแฟมมิลี่โนฮาว จ ากัด 
ในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อเรื่องภาษาต่างชาติในภาคธุรกิจ (อ้างใน ภัทรศักดิ์  โอสถานุเคราะห,์ 2548) 
ที่กล่าวว่า ในการติดต่อสื่อสารกับทางยุโรปหรืออเมริกา บางครั้งมีข้อเข้าใจผิดอยู่มาก ท าให้เสียโอกาสทางธุรกิจเพราะในสัญญา 
จะใช้ภาษาอังกฤษเปนนหลัก จะเห็นได้ว่าความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ เปนนที่ต้องการอย่างมากในสังคมไทย และกล่าวได้ว่า 



การเขียนเปนนเรื่องส าคญัอย่างมากอีกเรื่องของนักเรียนท่ีเรียนในสายสาขาการอาชีวศึกษา ซึ่งเปนนกลุ่มที่ต้องเตรียมตัวเข้าสู่
ตลาดแรงงานโลกต่อไปอีกด้วย จากงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลายงาน พบว่านักเรียนที่เรียนในสายอาชีพ 
ยังขาดความสามารถในการเขียน เนื่องจากครูผูส้อนไม่ให้ความส าคญัในการสอนทักษะการเขียนให้กบันักเรียน ซึ่งในอนาคต 
จะเปนนตลาดแรงงานโลกต่อไป อีกทั้งทักษะการเขียนเปนนทักษะที่ยากและซับซ้อน ครูส่วนใหญ่จึงไม่สอน หรือชะลอการสอนเขียน
เปนนทักษะสุดท้าย โดยมุ่งไปสอนทักษะอื่น ๆ ที่เห็นว่าง่ายกว่าแทน ท าให้ทักษะการเขียนเปนนทักษะทีน่ักเรียนได้รับการฝึกฝน
น้อยกว่าทักษะอื่น ๆ ดังนั้นทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในด้านธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาในสายอาชีวศึกษาจึงอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
จะเห็นได้ว่านอกจากปัญหาในด้านการจัดการ เรียนการสอนแล้ว ปัจจัยทางด้านความรู้สึกนึกคิด เช่น การขาดความมั่นใจในตนเอง 
(Self-Confidence) ก็มีผลต่อความส าเร็จของผู้เรียนเนื่องจากความรู้สึกดังกล่าว เปนนส่วนประกอบของ มโนทัศน์ (Self-Concept) 
ที่เปนนตัวควบคุมพฤติกรรมของมนษุย์ (พรรณี  ชูทัยเจนจติ, 2538 : 593) จากการวิจัยของ Pajares พบว่าความมั่นใจในตนเอง
เปนนเสมือนตัวเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรที่มีอิทธิพลทางพฤติกรรม เช่น ความถนัด ทักษะ ความวิตกกังวล หรือประสบการณ ์
ในความส าเร็จที่ผ่านมากับการกระท า ซึ่งคนเราจะแปลความสามารถของตนเองจากการแสดงออก ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้น
ท าให้สามารถท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ผูเ้รียนทีม่ีทักษะและกระบวนการในการเรียนรู้ทีด่ี ก็จะได้รับการเช่ือว่า
เปนนผู้ที่มีความสามารถทางการศึกษาดีเปนนต้น 
 จากปัญหาและความส าคัญด้านการเขียน เพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจภาษาอังกฤษของนักเรียนในสายอาชีพ รวมทั้งอิทธิพล
ของความรู้สึกของผู้เรียนที่เกี่ยวกับความมั่นใจในตนเองดังกล่าว ได้มีความพยายามที่จะใช้แนวการสอนแบบต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือใหผู้้เรยีนประสบความส าเร็จในการเรียนการเขยีนได้มากท่ีสุด แนวการสอนหนึ่งที่น่าสนใจที่ผู้วิจัยเลือก 
เปนนกระบวนการสอนส าหรับนักเรยีนในสายอาชีพ คือ การสอนตามกระบวนการอรรถฐานเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียน 
จดหมายสมัครงาน สุภัทรา  อักษรานุเคราะห์ (2540) กล่าวว่าการที่ผู้เรียนจะสามารถใช้กระบวนการทางความคิดอย่างเปนนระบบ
ได้นั้น จ าเปนนที่ผู้สอนจะต้องน าเสนอรูปแบบการสอน (Model of Teaching) ให้กับผู้เรียนและให้ผู้เรยีนได้รับการฝึกเพื่อให้เกิด
ความช านาญเสียก่อน รวมทั้งผูเ้รยีนควรมีพื้นฐานการใช้ค าศัพท์และโครงสร้างทางภาษามาเปนนอย่างดีก่อนท่ีจะเขียน มิฉะนั้น
จะท าให้ผู้เรียนมีข้อผิดพลาดมาก และเกดิทัศนคติที่ไม่ดตี่อการเขียน ฉะนั้นผู้สอนจึงจ าเปนนต้องน าเสนอเนื้อความ (Text) 
ส าหรับเปนนแบบอย่างให้ผู้เรียน ชนิดของเนื้อความต่าง ๆ นั้นจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่เปนนระบบทางภาษาซึ่งเปนนที่ยอมรับในสังคม
หรือชุมชนเรียกว่าอรรถลักษณะ (Genre) เช่น การรายงาน (Report) การแสดงความคิดเห็น (Exposition) การสังเกต (Observation) 
เปนนต้น จินตนา  นักบุญ  (2536) อธิบายว่าวิธีสอนตามแนวคดิการสอนแบบอรรถฐาน เปนนวิธีการสอนภาษาวิธีหนึ่งที่ได้รบั 
การพัฒนามาจากนักภาษาศาสตรช์าวออสเตรเลียกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ Jim  Martin, Joan Rothery, Frances  Christie, Brian 
Gray และ Mary Macken (Martin and Rothery.  1980; 1981; Christie.  1987; 1989) กล่าวว่า แนวคิดการสอน 
แบบอรรถฐานนั้น เปนนวิธีสอนท่ียดึหลักการทางภาษาศาสตรเ์ชิงระบบ (Systemic Linguistic Theory) ของ M.A.K. Halliday 
เปนนหลัก เน้นการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ซึ่งเน้นการสื่อเนื้อความจากบริบทภาษาในสถานการณ์ 
วัฒนธรรมอิทธิพลต่อการใช้ภาษาของบุคคลที่แตกต่างกัน อรรถลักษณะจะช่วยใหผู้้เรยีนเข้าใจภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมได้เปนนอย่างดี (Miller, 1984) ซึ่งขั้นตอนการสอนเขียนจดหมายสมัครงานตามแนวคิด
การสอนแบบอรรถฐานมี 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
       1.  ขั้นการให้รายละเอียดรูปแบบการเขียน (Modelling) 
       2.  ขั้นการเขียนเนื้อความร่วมกัน (Joint Construction of a Text) 
  3.  ขั้นการเขียนเนื้อความโดยอิสระ (Independent Construction) 
 โดยปกติแล้วการเรียนการสอนเขยีนจดหมายธุรกิจนั้น ผู้สอนจะน าตัวอย่างของจดหมายตา่ง ๆ มาใหผู้้เรยีนไดศ้ึกษา
เปนนตัวอย่างก่อนการเขียนจริง ซึ่งผู้สอนจะอธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ และรูปแบบการเขียนจดหมายในแต่ละประเภทให้นักศึกษา
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ทราบก่อน แต่นักศึกษายังขาดทักษะในการคิดสร้างสรรค์ ค าและภาษาท่ีจะใช้ในการเขียนจดหมายดว้ยตัวของเขาเอง  
ดังนั้นเมื่อลงมือปฏบิัติจริง ผู้เรยีนส่วนใหญ่จึงคัดลอกค า การใช้ภาษาและประโยคต่าง ๆ จากจดหมายตัวอย่างที่น ามาให้ผู้เรียน 
ซึ่งผู้เรียนจะเปลี่ยนข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเองเท่านั้น เพราะฉะนั้นผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาทักษะในการเขียนจดหมาย
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดการใช้ค าและภาษาท่ีใช้ในการเขียนจดหมายได้ด้วยตนเอง โดยไมต่้องคัดลอกจากเนื้อหาอ่ืนๆ 
และช่วยส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการเขียนจดหมายสมัครงาน 
 ในปัจจุบันนี้แนวคิดการสอนแบบอรรถฐาน เปนนวิธีการทีไ่ด้รับความนิยมในการน ามาใช้ในการสอนการเขียน เช่น  
สมสมัย  วิสูตรรุจริา (2545) ได้ท าการศึกษาเปรยีบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนเขียนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานกับการสอน 
ตามคู่มือครู ผลการวิจยัปรากฏว่า ความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนเขียน 
ตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน มีความสามารถในการเขียนมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนเขยีนตามคู่มือครู จินตนา 
นักบุญ (2536) ก็ได้ท าการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการเขยีนตามข้อเท็จจริงโดย อาศัยแนวทฤษฎีการสอนภาษา 
แบบอรรถฐาน กับวิธีการสอนเขียนตามคู่มือครู ผลการวิจยัปรากฏว่า นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
ระหว่างนักเรยีนกลุม่ทดลองกับกลุ่มควบคุมที่แตกต่างกัน สริิมาน  ยุวโสภรี์ (2545) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ
ในการเขียนภาษาอังกฤษ เจตคติ และความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนเขยีน 
ตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน และการสอนแบบเดิม ผลการวิจัยปรากฏว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอน ตามแนวทฤษฎี
แบบอรรถฐานมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษท่ีดีขึ้นซึ่งแตกต่างจากนักเรียนที่ ได้รับการสอนตามคู่มือครู  
 จากงานวิจัยที่ได้ศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการวิจัยในหัวข้อการใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน 
เพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนจดหมายสมัครงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถในการเขียนจดหมาย
สมัครงานของผูเ้รียน และศึกษาเจตคติของผู้เรียนท่ีมีต่อแนวคดิการสอนแบบอรรถฐาน 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนจดหมายสมัครงาน ของนักศึกษาทีไ่ด้รับการจัดการ เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสอน
ตามกระบวนการอรรถฐาน 
 2.  เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนการเขียนจดหมายสมัครงาน ของนักศึกษาก่อนและหลัง ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน 
 
วิธกีารด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เปนนนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
และสังคม รหสัวิชา 3000-1201 ซึ่งมีจ านวนนักเรียน ทั้งหมด 115 คน แต่ได้ท าการเลือกกลุ่มทดลองจากการจับสลากมา  
1 ห้องเรียน ได้แก ่นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง รวมทั้งสิ้น 32 คน 



  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เปนนนักศึกษาประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
และสังคมรหัสวิชา 3000-1201 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 32 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
   2.1  เครื่องมือท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
   2.1.1  แผนการสอนการเขยีนจดหมายสมัครงาน ตามกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการอรรถฐาน จ านวน  
6 แผน ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม รหัสวิชา 3000-1201 ใช้เวลาในการท าการวิจัย 18 ช่ัวโมง 
    2.1.2  แบบประเมินและเกณฑ์การประเมินความสามารถ ด้านการเขียนจดหมายสมคัรงาน โดยงานเขียน
จดหมายสมัครงานของนักศึกษา 
   2.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2.2.1  แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ (Writing Test) 
   2.2.2  แบบวัดความพึงพอใจ (Satisfaction Questionnaire)  
    2.2.3  แบบสัมภาษณ ์
    2.2.4  แบบประเมินความสามารถในการเขียนจดหมายสมัครงาน 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.1  การเตรยีมการ 
    3.1.1  เตรียมสถานท่ีโดยขอความอนุเคราะหจ์ากผูร้ับผดิชอบ 
    3.1.2  ก าหนดวันเวลาที่จะท าการเก็บข้อมูล 
   3.2  การด าเนินการเก็บข้อมูล 
   3.2.1  การด าเนินการวิจัยเพื่อจัดกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาการแผนการสอนการเขียนจดหมายสมคัรงาน 
ตามกิจกรรมการเรยีนรู้ตามกระบวนการอรรถฐาน ใช้ระยะเวลา 18 ช่ัวโมง จ านวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง จ านวน  
3 แผน ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม รหัสวิชา 3000-1201  
   3.2.2  มีการประเมินความสามารถในการเขียนระหว่างด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนการเขยีนจ านวน   
3 ครั้ง  (First Draft, Second Draft, and Final Draft)  
   3.2.3  ในการท ากิจกรรมการสอนแต่ละกิจกรรม ผู้สอนสังเกตเหตุการณ์ของผูเ้รียน โดยผู้วิจัยจะสังเกต 
ทั้งความก้าวหน้า และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการเรยีนการสอนทุกครั้ง และท าการรวบรวมข้อมลูที่เกิดขึน้ไว้ เพื่อปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในช่ัวโมงต่อไป การสังเกตผูเ้รียนเปนนผลสะท้อนท่ีผู้วิจัยได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในการเรยีนแต่ละครั้ง   
โดยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและบรรยากาศระหว่างการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  
   3.2.4  หลังการจัดกิจกรรมการสอนครบตามแผนการจัดการสอนแล้ว ผู้วิจัยมีการวัดความพึงพอใจของผู้เรียน 
ต่อการจัดกจิกรรมการสอน โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจ (Satisfaction Questionnaires) และสัมภาษณ์ผูเ้รียนโดยใช้ 
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interview) แล้วน าคะแนนที่ได้ไปสรุป วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลต่อไป 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1  ค านวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก ่คะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าความแปรปรวนของคะแนน (Variance)  
  4.2  เปรยีบเทียบความสามารถในการเขยีนภาษาอังกฤษ จากการจดัการสอนเขยีนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน 
และการการเปรียบเทียบเจตคติโดยใช้ t-test for Independent Samples 
  4.3  เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการจัดการเรียนการสอน เขียนตามแนวทฤษฎี
การสอนแบบอรรถฐานก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้ t-test for Dependent Samples 
 
สรุปผล 
 การวิจัยเรื่องการใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนจดหมายสมัครงาน 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนจดหมายสมัครงาน
ของนักศึกษา โดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน และเพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนการเขียนจดหมายสมัครงาน
ของนักศึกษา ที่ได้รับการจดัการเรยีนรู้โดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน ก่อนและหลงัเรียนโดยผู้วิจยัสามารถ
สรุปได้ดังนี ้
 1.  หลังจากท่ีได้รับการสอนแบบอรรถฐาน ผู้เรียนมคีวามสามารถในการเขียนจดหมายสมัครงานอยู่ในระดับดีมาก 
(X =85.23) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D = 8.53) คิดเปนนค่าเฉลีย่ร้อยละ 82 

ตาราง 1   ผลการวิเคราะห์ความสามารถจากงานเขียนจดหมายสมัคงานครั้งท่ี 1 (first draft) และงานเขียนครั้งสุดท้าย  
   (final draft) ในการเขียนจดหมายสมัครงาน ด้วยกิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน 
 

 
 

จ านวนคน 
(N) 

คะแนนรวม 100 คะแนน 
งานเขียนคร้ังท่ี 1 (First Draft) งานเขียนคร้ังสุดท้าย (Final Draft) 

ค่าเฉลี่ย  

X  

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความสามารถ

การเขียน 

ค่าเฉลี่ย  
X  

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความสามารถ

การเขียน 
32 30 5 ด ี 85.23 8.53 ดีมาก 

 
 2.  หลังจากที่ได้รับการสอนแบบอรรถฐานในการสอนเขยีนจดหมายสมัครงาน ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนสูงขึ้น
จากก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง X = 30 และมคีะแนนเฉลีย่ 
หลังการทดลอง X  = 85.23 แสดงว่าหลังการทดลองผู้เรียนมีความสามารถในการเขยีนจดหมายสมัครงานสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 2   เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบความสามารถด้านการเขียนจดหมายสมัครงาน 
   ก่อนและหลังเรียน ด้วยกจิกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน 
 

 

ความสามารถการเขียน 
จดหมายสมัครงาน 

จ านวนคน  
(N) 

คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย  

X  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

t-test 

ก่อนเรียน 32 100 30 5 
27.08 

หลังเรียน 32 100 85.23 8.53 
 

(p>0.05), df=31   * มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 3.  ผู้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อการจัดการเรยีนการสอนแบบอรรถฐานในการเขียนจดหมายสมัครงาน โดยอยู่ในระดับ 
เห็นด้วยซึ่งมีคา่เฉลีย่ X  = 86.46 ตามค่า Likert Scale ค่าเที่ยงเบน มาตรฐาน S.D = 8.83 

ตาราง 3   เปรียบเทยีบระดับเจตคตติ่อการเรยีนเขียนจดหมายสมัครงานของผู้เรียนก่อนและหลังได้รับการเรียนรู ้ 
    ด้วยกิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน 
 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวนคน  
(N) 

คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย  

X  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับเจตคติต่อการเรียน 
การเขียนภาษาอังกฤษ 

ก่อนเรียน 32 5 2.31 1.01 มีความพึงพอใจน้อย 
หลังเรียน 32 5 4.52 0.36 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยข้างต้น การพัฒนาการเขียนจดหมายสมัครงานด้วยกจิกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน  
พบว่าก่อนท่ีจะมีการเรียนการสอนการเขียนจดหมายสมัครงานนั้น ผู้วิจัยได้ให้ผูเ้รียนได้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ผลที่พบ  
คือ ผู้เรียนได้คดัลอกข้อมลูจากอินเตอร์เนต็ โดยทีไ่ม่เข้าใจด้วยว่าประโยคและค าศัพท์ท่ีใช้นั้นมีความหมายว่าอย่างไร  
แต่หลังจากที่ผูเ้รียนไดร้ับการเรียนการเขียนจดหมายสมัครงาน ด้วยกิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐานแล้วนั้น 
ความสามารถดา้นการเขียนของผูเ้รียนนั้นมีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เข้าใจรปูแบบการเขยีนจดหมาย รู้ความหมาย 
ของค าศัพท์และประโยคที่ใช้มากขึ้น และยังพบได้ว่าผู้เรียนมผีลการเรียนการเขียนจดหมายสมัครงาน ก่อนการจัดกิจกรรม 
(First Draft) โดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 30 และผลการเขียนจดหมายสมคัรงานหลังจัดกจิกรรม (Final Draft) โดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ  
85.15 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นอยา่งเห็นได้ชัดเจน 
   การวิจัยในครั้งน้ีเปนนการวิจัยแบบกรณีศึกษา เพื่อศึกษาความสามารถทางการเขียนจดหมายสมัครงานของผู้เรียน  
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อการจัดกจิกรรมการสอนเขียนตามกระบวนการอรรถฐาน โดยแบ่งการท ากิจกรรม
การเขียนออกเปนน 4 ข้ันตอน งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้วงจรการจัดการเรยีนการสอนตามแนวคดิอรรถฐานของ Christie 
และคณะ (ฉัตรชัย  อภิวันท์สนอง, 2548 ; อ้างอิงมาจาก Christie and others. n.d.) มาใช้ในกิจกรรมการสอนของผู้วิจยั   
ซึ่งออกแบบไว้ทั้งสิ้น 3 แผนการเรยีนรู้ 18 ช่ัวโมง โดยผู้วิจัยใหผู้้เรียนเขียนแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test) ก่อนเริ่มการเรียน
การเขียนจดหมายสมัครงานตามกระบวนการอรรถฐาน ได้แก ่
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 1.  ขั้นการให้ข้อมูล (Input ideas) ผู้สอนวางแผนการจัดกิจกรรมก่อนเรียน   
   1.1  ผู้วิจัยกล่าวถึงที่มา ความหมาย และความส าคญัในการเรียนการเขียนจดหมายสมัครงาน ให้ผู้เรยีนได้เขา้ใจ
ถึงความส าคัญของการเรียนรู้การเขียนจดหมายสมคัรงาน    
   1.2  ผู้วิจัยให้ข้อมูลเบื้องต้นที่จ าเปนนกับผู้เรียน เกี่ยวกับการเขียนจดหมายสมัครงาน เช่น รูปแบบการเขียนจดหมาย
สมัครงาน ค าศัพท์ วลี ประโยค ส านวนต่าง ๆ ที่จ าเปนนต่อการเขียนจดหมายสมัครงานและการวรรคตอน หรือการย่อหน้า  
ของจดหมายในแตล่ะขั้นตอน  
  จากขั้นตอนดังกล่าว เปนนขั้นตอนในการให้ข้อมูลที่จ าเปนนในการเขียนจดหมายสมัครงานกับผูเ้รียน ซึ่งผู้สอน 
จะแนะน าวิธีการเขียน แนะน าค าศัพท์ วลีที่ส าคัญ การใช้ค าเชื่อม และเรื่องไวยากรณ์ที่จ าเปนนในการเขียนจดหมายสมัครงาน 
ในขั้นนี้ผู้เรียนจะต้องศึกษาค าศัพท์ในตัวอย่างจดหมายสมัครงานท่ีผู้สอนแจกให้ พร้อมเขียนความหมายและชนิดของค า  
(ใบงานท่ี 1) และศึกษาเรื่องการใช้ Tense จากตัวอย่างจดหมายสมัครงาน  
 2.  ขั้นการให้รูปแบบ (Modeling)  
  ผู้วิจัยได้อธิบายความหมายและจุดมุ่งหมายของการเขียนจดหมายสมัครงาน ว่าเปนนการเขียนแบบวิธีการ (Procedure) 
โดยมรีูปแบบการเขียนแบบข้ันตอนท่ีชัดเจน กิจกรรมแรกในข้ันการให้รูปแบบน้ัน ผู้วิจัยแจ้งใหผู้้เรียนจ าแนกเปรียบเทียบ 
จากงานเขียนจดหมายธุรกจิในแบบอ่ืนท่ีไม่ใช่จดหมายสมคัรงานเปนนกลุ่มในกิจกรรมที่ 2 โดยมตีัวอยา่งจดหมายใหเ้ปรียบเทียบ
ว่าจดหมายใด ใช่หรือไม่ใช่จดหมายสมัครงาน กิจกรรมที่ 3 ผู้วิจัยอธิบายอัตภาควเิคราะห์จดหมายสมคัรงาน (Move analysis) 
ว่าในแต่ละอตัภาควิเคราะหม์ีวิธี ขั้นตอนการเขียนอย่างไร แล้วจึงให้ผู้เรียนช่วยกันระดมความคิด สรุป และจ าแนกองค์ประกอบ 
อัตภาควิเคราะห์ของจดหมายสมคัรงานเปนนกลุม่อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจตามใบงานในแต่ละกิจกรรมที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น 
ผู้วิจัยให้งานเขียนตัวอย่างและเกณฑ์การประเมินการเขียนจดหมายสมัครงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบเกณฑ์การประเมินคะแนน
ในแต่ละครั้ง โดยอัตภาควิเคราะหจ์ดหมายสมัครงาน (Application letter Template)   
 3.  ขั้นการสร้างเนื้อหาร่วมกัน (Joint Construction of a text)  
  ในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้ลงมือเขยีนจดหมายสมัครงานเปนนรายบคุคล รวบรวมความคดิเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขยีนสรุป
เปนนแผนผังความคิดลงในใบงานท่ี 4 หลังจากนั้นผู้เรยีนจะต้องลงมือร่างงานเขียนครั้งท่ี 1 (First Draft) โดยผู้เรียนจะต้องฝึก
เขียนจดหมายสมัครงาน ตามรูปแบบท่ีผู้วิจัยได้วิเคราะหโ์ครงสร้างจากจดหมายสมัครงานมาแล้ว และผู้วิจัยเปนนผู้ก าหนด 
ใบประกาศรับสมัครงาน ในขั้นนี้ผูเ้รียนจะต้องเลือกระดับการศึกษาของตนโดยอิงตามใบประกาศรับสมัครงานท่ีบริษัทน้ัน ๆ 
ต้องการ และให้เพื่อนตรวจงานเขยีนตามเกณฑ์การประเมินงานเขยีนท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ รับผลสะท้อนกลับเพื่อแก้ไขลงใน 
ใบงานท่ี 5 แล้วจึงน ามาปรับปรุง แก้ไขงานเขียนครั้งที่ 2 (Second Draft) งานเขียนจดหมายสมัครงานในแต่ละครั้ง จะต้องมี
รูปแบบตามทีผู่้วิจัยได้ก าหนดอัตภาควิเคราะห์จดหมายสมัครงานไว้ (Move analysis) ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน คือ   
   ส่วนท่ี 1  Contact Information (ข้อมูลด้านการติดต่อ) 
   ส่วนท่ี 2  Salutation (ค าขึ้นต้นจดหมาย) 
  ส่วนท่ี 3  Application Content/ Body of letter (เนื้อความของจดหมาย) 
  ส่วนท่ี 4  Experience and Job qualifications (ประสบการณ์ และคณุสมบัติที่ต้องการ) 
  ส่วนท่ี 5  Leaving (การกล่าวจบ) 
   ส่วนท่ี 6  Complimentary Close (ค าลงท้ายของจดหมาย) 
 
 
 



 4.  ขั้นการสร้างเนื้อหาร่วมกัน (Joint Construction of a text)    
  ขั้นการสร้างเนื้อหาร่วมกันเปนนงานเขียนครั้งที่ 3 (Final Draft) ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้ทบทวนและแก้ไข จดหมาย 
ที่ได้ศึกษาอย่างอิสระ ซึ่งเปนนขั้นสดุท้ายของกระบวนการสอนเขียนตามกระบวนการอรรถฐาน และเปนนการเขียนที่ผูเ้รียน 
ต้องปรับปรุง พัฒนางานเขียนของตนเองโดยเขียนตามก าหนดอัตภาควิเคราะห์จดหมายสมัครงาน (Move analysis) ผู้เรียน 
ลงมือเขียนในงานเขียนครั้งท่ี 3 (Final Draft) ซึ่งเปนนข้ันเรียบเรียงงาน(Editing) ในขั้นนี้ผู้เรียนได้ปรับปรุงงานเขียนของตนเอง
ให้สมบูรณ์ โดยสามารถเพิ่มเตมิเนือ้ความ และใช้ค าเชื่อมหรือวลีเข้ามาช่วยให้ประโยคสมบูรณ์ยิ่งข้ึนได ้เมื่อผู้เรียนได้ปรับปรุง
งานเขียนเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนสามารถน างานเขียนของตนเองไปประยุกต์ใช้กับงานเขียนอื่น ๆ หรือน าเสนอผลงานของตนเองได้ 
จากผลการจัดกจิกรรมทั้ง 3 ขั้นตอน ผู้วิจัยให้ผู้เรียนเขียนแบบทดสอบหลังจัดกิจกรรม (Post test) สามารถอภิปรายผลเปนน
ประเด็นต่าง ๆ ตามล าดับ ดังน้ี 
  4.1  การศึกษาความสามารถด้านการเขียนจดหมายสมัครงานของผูเ้รียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนเขียน
ตามกระบวนการอรรถฐานก่อนเรยีนและหลังเรยีน จากผลการจดักจิกรรมในครั้งนี้ พบว่าค่าร้อยละของคะแนนก่อนการจัด
กิจกรรม เท่ากับร้อยละ 30 และหลังเรียน เท่ากับร้อยละ 85.23 จากคะแนนก่อนเรียนจะเห็นได้ว่า ความรู้พื้นฐานด้านการเขียน
จดหมายสมัครงานของผู้เรยีนก่อนการท าวิจัยอยู่ในระดับต่ า สาเหตทุี่ท าให้การการเขียนจดหมายสมัคงานของผู้เรียน 
อยู่ในเกณฑ์ต่ า เนื่องจากผู้เรียนไมท่ราบรูปแบบในการเขียนจดหมายสมัครงานท่ีถูกต้อง และไม่ทราบความแตกต่างของรูปแบบ
จดหมายธุรกิจและจดหมายสมัครงาน นอกจากนั้นผู้เรียนร้อยละ 93 ยังมีพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ า มีพื้นฐาน
หลักไวยากรณ์ และคลังค าศัพท์ท่ีน้อยมาก เปนนสาเหตุให้ช่วงการวิจัยในขั้นการให้ข้อมูล (Input ideas) ใช้เวลาการเรียนการสอน
นานกว่าทุกข้ัน ผลการวิจยัพบว่านักศึกษาท่ีได้รับการสอนการเขียนจดหมายสมัครงาน โดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวน
อรรถฐาน มีคะแนนความสามารถในการเขียนหลังเรียนรู้สูงขึ้นกว่ากอ่นเรียน นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่า ความสามารถการเขียน
จดหมายสมัครงานของนักศึกษาท้ังหมดอยู่ในระดับด ี
  การจัดกิจกรรมการสอนเขียนตามกระบวนการอรรถฐาน ไม่เพียงแต่เปนนการให้กระบวนการเขียนเปนนไปอย่างถูกต้อง
ตามวิธีเท่านั้น แต่ยังเปนนการจดักจิกรรมทีส่่งเสริมใหผู้้เรยีนได้แสดงความร่วมมือกัน ผู้เรยีนเกิดการแลกเปลีย่นความคดิเห็น 
ร่วมกันศึกษา และได้ออกความเหน็ร่วมกันเกี่ยวกับใบงานต่าง ๆ ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย มากไปกว่านั้นผู้เรยีนได้เปนน 
ที่ปรึกษาท่ีดีแก่กันในเรื่องการใช้ไวยากรณภ์าษาอังกฤษและการเลือกใช้ค าศัพท์ เพื่อมาเขียนในเรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ฉัตรชัย  อภิวันท์สนอง (2548 : 116) ที่ว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยอาศัยแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน 
เปนนวิธีการส่งเสรมิให้นักเรยีนได้ท างานร่วมกัน ทั้งกับเพื่อนและกับครูผูส้อน เพราะจะได้ค าช้ีแนะในทนัที ทั้งจากเพื่อน 
และครูผู้สอน จึงสามารถกล่าวได้ว่าการสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานในครั้งนี้ สามารถพัฒนาความสามารถ
ด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ดีขึ้น 
  4.2  นักศึกษาที่ได้รับการสอนการเขียนจดหมายสมัครงาน โดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนอรรถฐาน มีเจตคติ
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนรู้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 จากคะแนนเต็ม 5 ค่าเฉลี่ย 4.52  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.36 ระดับเจตคตติ่อการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ แสดงว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการสอนเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบาย ตามกระบวนการอรรถฐานอยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมการสอนเขียน ในรูปแบบนี้เปนนสิ่งที่แปลกใหม่ส าหรับผู้เรียน ผู้เรียนมีความตื่นเต้นและสนใจที่จะเรียนรู้มากกว่าปกติ 
และสิ่งที่เปนนสาเหตุให้ผูเ้รียนมีความสุขกับการเรียน เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดกันเปนนกลุ่ม เปนนผลใหผู้้เรียน
คลายความวิตกกังวลกับการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษน้อยลงมาก แม้ว่าในระยะแรกผูเ้รียนมีความวิตกกงัวลบ้าง แต่เมื่อเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนไปไดส้กัระยะ ผู้เรยีนเกิดความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน และเข้าใจการเขียนมากขึ้น  
ผู้เรียนเริ่มมีปฏิกริิยาตอบสนองมากขึ้น เริ่มแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อสงสัยมากขึ้น เมื่อผู้เรียนเข้าใจกระบวนการเขียน
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ต่าง ๆ แล้ว ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้กับการเขยีนประเภทอื่น ๆ ได้อีกด้วย นอกจากน้ันผู้เรยีนยังได้รู้ว่างานเขยีน
ประเภทต่าง ๆ มีรูปแบบการเขยีนท่ีแตกต่างกันออกไป   
  เมื่อผู้สอนได้อ่านงานเขียนของผู้เรียน และตรวจสอบความถูกต้องของงานเขียนแล้ว พบว่าการสอนเขียนจดหมาย
สมัครงานตามกระบวนการแบบอรรถฐานนั้น เปนนการเน้นให้ผูเ้รียนได้ใช้กระบวนการเขียนท่ีมีวิธีการ ขั้นตอน และผูเ้รียน 
เกิดความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยจดัขึ้น เนื่องจากผู้เรยีนได้เรยีนรู้และศึกษาข้อมลู จากข้อมูลพื้นฐาน 
ที่ต้องรู้จนกระทั่งข้อมูลที่ซับซ้อนมาก ได้อย่างง่ายต่อการท าความเข้าใจ และผลการกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
แสดงให้เห็นผลว่า การสอนแบบเน้นกระบวนการช่วยใหผู้้เรยีนสามารถล าดับการเขยีนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น   
  การศึกษาความสามารถทางการเขยีนจดหมายสมัครงาน ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนเขยีน 
ตามกระบวนการอรรถฐานก่อนเรียนและหลังเรียน จากผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พบว่าหลังจากที่ได้รับการสอนแบบอรรถฐาน 
ผู้เรยีนมีความสามารถในการเขยีนจดหมายสมัครงานอยู่ในระดับดมีาก ( X =85.23) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D = 8.53)  
คิดเปนนค่าเฉลี่ยร้อยละ 82 ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนสูงขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ ระดับ .01  
โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง X = 30 และมีคะแนนเฉลีย่หลังการทดลอง X  = 85.23 แสดงว่าหลังการทดลอง  
ผู้เรยีนมีความสามารถในการเขยีนจดหมายสมัครงานสูงข้ึน และผู้เรยีนมีเจตคติที่ดตี่อการจดัการเรียนการสอนแบบอรรถฐาน
ในการเขียนจดหมายสมัครงาน โดยอยู่ในระดับเห็นด้วยซึ่งมีค่าเฉลี่ย X  = 86.46 ตามค่า Likert Scale ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D = 8.83 

โดยสรุป การจัดกิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน เพื่อพัฒนาการเขียนจดหมายสมคัรงาน ที่ผู้วิจัย 
ได้สร้างขึ้นนั้น สามารถพัฒนาการเขียนของผู้เรียนไดเ้ปนนอย่างดี ท าให้ผู้เรียนเขียนเปนนระบบมากขึ้น รูจ้ักใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสม
กับประโยคที่จะเขียนค าเชื่อมในแต่ละวรรคตอน ไดฝ้ึกทักษะการเขียนที่มีกระบวนการมากข้ึน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียน 
ชอบเรียนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  การจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคดิการสอนแบบอรรถฐาน ผู้เรียนชอบท างานเปนนกลุ่ม ช่วยเหลือ ปรกึษาหารือกัน
ระหว่างการท างาน มากกว่าการท างานเปนนรายบุคคลเพราะได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน ดังนั้นควรจดักลุ่มผูเ้รียนใหม้ีลักษณะ
คละความสามารถ เพื่อให้โอกาสผูเ้รียนได้เรียนรู้ และช่วยเหลือกันและกัน 
 2.  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเปนนทักษะที่ยากและซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพฤติกรรมการเรียนภาษา 
ของนักศึกษาสายอาชีพแล้ว ดังนั้นการพัฒนาความสามารถของผู้เรยีนด้านการเขียนจดหมายสมัครงาน โดยการจดัการเรียนรู้
แบบอรรถฐานในการสอน จึงควรค านึงถึงเวลาในการจัดกิจกรรมใหเ้หมาะสม ไม่ควรเร่งรีบ หรือสร้างแรงกดดันให้กับผูเ้รียน 
มากจนเกินไป 
 3. กิจกรรมในการจัดการเรยีนรู้แบบอรรถฐานในการเขียนจดหมายสมคัรงาน ควรเปนนกิจกรรมทีม่ีความหลากหลาย 
ชัดเจน ท้าทายผู้เรียน และค านึงถึงความยากง่ายของเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของผูเ้รียน เนื่องจากผูเ้รียน
ไม่ใช่นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จึงมีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าท่ีควร ดังน้ันผู้สอนอาจจะสร้างกิจกรรม
เสรมิเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความสามารถให้ดียิ่งขึ้น 
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