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บทคัดย่อ      
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจของนักศึกษา 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐานและ  2)  เพื่อเปรียบเทียบเจตคติที่มตี่อการเขียน
จดหมายทว้งติงทางธุรกจิของนกัศึกษา ทีไ่ด้รบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้กจิกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน กอ่นและหลังเรยีน  
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการเลือก 
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 18 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย ได้แก่  1)  แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ
อรรถฐานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนจดหมายท้วงติงทาง  2)  แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนจดหมาย 
ท้วงติงทางธุรกิจ (Complaint Letter Writing Test)  3)  แบบวัดเจตคติ (Attitude Questionnaire) และ  4)  เกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ผูเ้รยีนมีผลการสอบก่อนการจดักิจกรรมโดยรวม เฉลี่ยเท่ากับ 68.43 ผลการทดสอบหลังการจัด
กิจกรรมโดยรวม เฉลี่ยเท่ากับ 88.21 ค่า t-test เท่ากับ 27.95 และผู้เรยีนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนรู้การเขียนจดหมายท้วงติง
ทางธุรกิจโดยกิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were  1)  to improve students’ complaint letter writing ability based 
on genre-based activities and  2)  to study the attitude of students toward the learning activities based  
on genre-based activities.  The samples were selected by purposive sampling of eighteen second-year 
undergraduate students, majoring in English, faculty of Humanities and Social Sciences, Surindra Rajabhat 
University in the first semester of 2015.  The instruments used in this research were 1)  Genre Based 
Activities Lesson Plans  2)  Writing Test  3)  Attitude questionnaire and  4)  Complaint letter writing ability 
rubric.  Data analysis was on activities in lesson plans which were based on genre-based activities and  
a complaint letter writing test after class.  The statistics used in this research consist of mean, percentage, 
and standard deviation.  The study results revealed that  1)  the score of students’ writing ability before 
using activities was 68.43%, after using genre-based activities was 88.21% and t-test was 27.95 and   
2)  the students’ attitude with genre-based activities process were of a high level.   
 
ค าส าคัญ   : การเขียนจดหมายท้วงติง, การสอนตามแนวอรรถฐาน, เจตคต ิ
Keywords  : Complaint Letter Writing, Genre-based activities, Attitude 
 
 
 

* นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
** ดร. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 



273 
 

บทน า 
 การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน ในบรรดาภาษาต่างประเทศทั้งหลายทั่วโลก 
ภาษาอังกฤษจัดว่าเป็นภาษาสากลที่มีความส าคญัมาก เนื่องจากเปน็ท่ีนิยมใช้สื่อความหมาย ท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนการศึกษา จะเห็นได้ว่าประเทศท้ังหลายในเอเชียต่างยอมรบัว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  
และการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งผู้ที่มีทักษะการใช้ภาษาดี มักจะเรยีนรู้ได้รวดเร็วและกว้างขวางกว่าบุคคลอื่น ที่ขาดความรู ้
ในทักษะด้านนี้ การที่ผู้เรียนมีความสามารถในการเขยีนต่ า เนื่องจากในการเขียนต้องประกอบด้วย ความคิดความรู้ด้านภาษา
เพื่อสื่อความหมายได้ตรงกับความต้องการ ซึ่งทักษะการเขียนเป็นเครื่องมือท่ีสะท้อนว่ามนุษยร์ู้อะไรหรือคิดอะไร ในปัจจุบันนี้
คนไทยมีการเขียนเอกสารติดต่อทางด้านการเมือง การค้า การทูต การทหาร และการศึกษา ดังนั้นการเขียนเอกสารรวมไปถึง
จดหมายภาษาอังกฤษจึงจ าเป็นอย่างมาก เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางใช้ในการสื่อสารเกือบทั่วโลก คนท่ีรู้ภาษาอังกฤษ
จะเข้าใจความคิด ทัศนคติและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ การเรียนภาษาอังกฤษช่วยให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถสื่อสาร 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีเจตคติที่ได้ต่อการใช้ภาษาและวัฒนธรรมตา่งประเทศ ซึ่งการเรยีนการสอนในภาษาอังกฤษน้ัน 
มี 4 ทักษะทีส่ าคัญ และการเขยีนเป็นทักษะที่ยุ่งยากซับซ้อนมากทีส่ดุ (Valette, 1977) เพราะนักเรียนต้องมีความรู้ที่แท้จริง 
ถึงจะสามารถเขียนหรือถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ให้ผู้อ่านเข้าใจทักษะการเขียน จึงเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนมากกว่าทักษะอื่น 
เพราะโดยปรกติคนมักจะเขียนน้อยกวา่พูด อ่าน และฟัง ความช านาญคล่องแคล่วในการเขียนจึงมีน้อย แต่การเขียนมีความส าคัญ
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพราะเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้ผู้รับขอ้มูลตรงตามจุดประสงค์ของผู้เขียน และการเขียนยังช่วยให้
นักเรียนได้ฝึกฝน น าโครงสรา้งทางส านวนภาษาตลอดจนค าศัพท์ที่ครูสอนมาใช้เขียนเรื่องราวตา่ง ๆ ตามจุดประสงค์ของตน 
ท าให้ได้มโีอกาสฝึกฝนใช้ภาษา เพือ่การพัฒนาการด้านภาษายิ่งข้ึน (พิตรวัลย์  โกวิทวที, 2540 : 31) การเขียนน้ัน ท าให้มนุษย์ 
สามารถติดต่อสื่อสาร ตลอดจนเผยแพร่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคนิคต่าง ๆ ดังนั้นการเขียนให้ถูกต้องจึงส าคัญมาก 
(วิไลวรรณ  ขนิษฐานันท์, 2526 : 39) ผู้วิจัยจ านวนมากจึงศึกษาวิธกีารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อท่ีจะท าให้มีส่วนในการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของผู้เรียนส่งผลในทางบวก โดยเฉพาะในการเขียนจดหมายแบบท้วงติงทางธุรกิจ 
ได้อย่างถูกต้องและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการสอน การเขียนจากในอดตีเริม่ด้วยการพฒันาทักษะการเขียน โดยใช้แนวคิดการสอน 
เขียนแบบเน้นผลงาน (Product Approach) โดยแนวคดิดังกลา่วเปิดโอกาสใหผู้้เรียนสามารถศึกษาตัวอย่างงานเขียน  
และท าแบบฝึกหัดเพื่อให้เขยีนงานท่ีคล้ายคลึงกับงานต้นแบบได้ ในระยะต่อมาการพัฒนาทักษะการเขียนจะช่วยเพิ่มศักยภาพ
ในแนวคิดทางการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ (Process Approach) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถปรึกษา 
หารือกับผู้อื่น เพื่อให้เกิดความคิดที่หลากหลาย รวมทั้งยังเน้นกระบวนการเขียนย่อย ๆ เช่น การจัดท าโครงร่าง ข้อเสนอแนะ
และการแสดงความคิดเห็น จากนัน้การพัฒนาทักษะการเขียนจะเริม่มีการผสมผสานแนวคิดการสอนเขียนแบบเน้นผลงาน 
เข้ากับแนวคิดการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ เพื่อให้ความส าคัญในตัวช้ินงานให้สมบูรณ์แบบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการสอน
การเขียน จนกระทั่งในระยะหลัง แนวคิดการสอนเขียนแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
ทักษะการเขียนซึ่งเป็นแนวคดิที่ยดึหลักการเกี่ยวกับทฤษฎภีาษาศาสตรเ์ชิงระบบหน้าท่ี (Systemic Functional Linguistics 
Theory) ของ M.A.K. Halliday (2009) ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านภาษาศาสตร์ที่มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับนบัถือในกลุ่ม
ของนักภาษาและผูส้อนภาษา โดยทฤษฎีภาษาศาสตรด์ังกล่าวช้ีให้เหน็ความสัมพันธร์ะหว่างภาษาและหน้าท่ีทางสังคม  
ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าภาษาเป็นระบบที่ผู้ใช้เลือกใช้เพื่อสื่อความหมาย โดยพัฒนาวิถีเฉพาะของการใช้ภาษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ในการสื่อสารเนื้อความที่สื่อสารจึงมีความสัมพันธ์กับปริบททางสังคมและเนื้อความอื่น ๆ ดังนั้นเมื่อเนื้อความต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์
ที่คล้ายคลึงกันในการสื่อความ เนือ้ความเหลา่นั้นย่อมมโีครงสร้างทีค่ล้ายคลึงกัน และจดัอยู่ในอรรถฐานชนิดเดียวกัน (Hyland, 
2003 : 19) การสอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ซึง่เน้นการสื่อเนื้อความจากบริบททางภาษาในสถานการณ์
วัฒนธรรมอิทธิพลต่อการใช้ภาษาของบุคคลที่แตกต่างกันตามอรรถลักษณะ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมได้เป็นอย่างดี (Miller, 1984) จึงกล่าวได้ว่าการใช้ภาษาเพื่อการสื่อเนื้อข้อความ
จากปริบทของภาษ าเป็นหลักการส าคัญของแนวคิดการสอนเขยีนแบบอรรถฐาน ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการสอน
ตามวงจรอรรถฐานเป็น 4 ขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การให้ข้อมลู (Input Ideas) เป็นการให้ข้อมลูที่จ าเป็นในการเขียน
จดหมายท้วงติงทางธุรกิจ คือ ค าศัพท์ วลี และรูปแบบประโยคในการเขียน ข้ันท่ี 2 การให้รูปแบบ (A Modeling Stage) 
ผู้เรยีนได้ท าความรูจ้ักกับรูปแบบการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกจิ จากการศึกษาตัวอย่างงานเขียนที่ผู้สอนแจก  



ขัน้ที่ 3 การระดมสมอง (A Joint Negotiation Stage) ผู้เรียนเริ่มฝกึเขียนตามรูปแบบของอรรถลักษณ์การเขียนจดหมายท้วงติง
ทางธุรกิจ และขั้นท่ี 4 การฝึกเขียนอิสระ (An Independent Stage) ผู้เรยีนลงมือเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ โดยคดิ 
เรื่องที่จะท้วงติงข้ึนเอง เช่น ท้วงติงเรื่องการไดร้ับบริการที่ไม่ดี การสง่สินค้าล่าช้า หรือสินค้าช ารดุเสียหาย เป็นต้น   
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่ามีผู้วิจัยท่านอื่นน าแนวคดิการสอนตามแนวอรรถฐานไปใช้พัฒนาการเขียน
ของผู้เรียน เช่น สมสมยั  วิสูตรรุจริา (2548) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติ 
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับการสอนเขียนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานกับการสอน
ตามคู่มือครู ผลการวิจยัปรากฏว่า ความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษของนักเรียน กลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนเขียน 
ตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานมีความสามารถในการเขียนมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนเขยีนตามคู่มือ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิริมาน  ยุวโสภีร์ (2545) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ เจตคติและความคิด
สร้างสรรคท์างภาษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการสอนเขียนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน และการสอน
แบบเดิม ผลการวิจัยปรากฏว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีแบบอรรถฐาน มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
ที่ดีขึ้น ซึ่งแตกต่างจากนักเรยีนที่ได้รับการสอนตามคู่มือคร ู
 เนื่องจากเท่าที่ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับการสอนตามกระบวนการอรรถฐานในประเทศไทย ยังไม่มีผู้น าวิธีการสอนนี้มาสอน
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนจดหมายทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงกระบวนการ และประเภทงานเขียนอย่างชัดเจน   
 ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการสอนเขียนตามกระบวนการอรรถฐานเพื่อมาพัฒนาความสามารถ
ด้านการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ ซึ่งส าคัญต่อนักศึกษาปีท่ี 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร์  
เพราะผู้เรยีนกลุ่มนีไ้ดผ้่านการเรยีนวิชาการเขียนทางวิชาการมาแล้ว ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าเป็นการดีที่จะได้รับความรูเ้พิ่มเติม
นอกเหนือจากการเขียนทางวิชาการเท่านั้น 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนจดหมายธุรกิจ ประเภทจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมการสอน
ตามกระบวนการอรรถฐานท่ีผู้วิจยัสร้างขึ้น 
 2.  เพื่อศึกษาเจตคติต่อการสอนการเขียนจดหมายธรุกิจ ประเภทจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมการสอน
ตามกระบวนการอรรถฐานท่ีผู้วิจยัสร้างขึ้น 
 
วิธีด าเนินการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1  ประชากร ได้แก่ นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร ์อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ์
  1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปีท่ี 2 มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 18 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1  แผนกิจกรรมการเรยีนรู้ตามกระบวนการอรรถฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถดา้นเขียนจดหมายทว้งติง 
ทางธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จ านวน 6 แผน แผนละ  
3 ช่ัวโมง รวม 18 ช่ัวโมง 
  2.2  แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ (Complaint letter writing test)  
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
  2.3  แบบวัดเจตคติต่อการเรียนเขยีนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจที่ผู้วจิัยสรา้งขึ้น โดยมรีายละเอียดหัวขอ้การวัด 
ดังท่ีปรากฏในตาราง 3 
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  2.4  แบบประเมินและเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ (Complaint letter 
writing rubric) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยปรับมาจากเกณฑ์การเมินงานเขียนของ Jacobs; et al. (1981: 69-105) ซึ่งแบ่งเป็น  
7 หัวข้อ ดังนี้  1)  การกล่าวถึงปญัหา  2)  ไวยากรณ์และรูปประโยค  3)  การสะกดและเครื่องหมายวรรคตอน  4)  ภูมิหลัง  
5)  แนวทางการแก้ไข  6) องค์ประกอบและรูปแบบ และ  7)  การลงท้าย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
   3.1.1  เตรียมสถานท่ีโดยขอความอนุเคราะหจ์ากผูร้ับผดิชอบ 
   3.1.2  ก าหนดวันเวลาที่จะท าการเก็บข้อมูล 
  3.2  จัดปฐมนิเทศเพื่อท าความเข้าใจกับผู้เรียนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการด าเนิน การทดลองและการประเมินผล 
  3.3  ผู้เรียนทดสอบเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจเพื่อวัดความสามารถก่อนการจัดกจิกรรม (Pre-test) 
  3.4  ด าเนินการจัดกิจกรรมการสอน โดยใช้แผนการจดักิจกรรมตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน จ านวน  
6 แผน ใช้เวลาในการสอนจ านวน 18 ช่ัวโมง โดยในช่ัวโมงที่ 1-3 ผู้สอนอธิบายรายวิชาที่เรียน รายละเอียดคร่าว ๆ ของจดหมาย
ท้วงติงทางธุรกิจ ช่ัวโมงที่ 4-6 ผู้เรยีนศึกษา เรื่ององค์ประกอบของจดหมาย และการเขียนจดหมายท้วงติง จากเอกสารประกอบ 
การเรยีนที่ผู้สอนแจก รวมถึงการใช้รูปแบบภาษาต่าง ๆ และเริ่มวิเคราะห์องค์ประกอบ และฝึกเขียนจดหมายเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 
3-4 คน พร้อมออกมาอธิบายหน้าช้ันเรียน ช่ัวโมงที่ 7-9 ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์และเขียนจดหมายท้วงติงอีกครั้ง เพื่อเพิ่มความแม่นย า
และถูกต้องอีกครั้ง ช่ัวโมงท่ี 10-12 ให้ผู้เรียนเริ่มเขยีนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ ตามหัวข้อที่ผูส้อนก าหนด โดยเขียนให้ถูกต้อง
ตามองค์ประกอบของจดหมาย การใช้ภาษา รวมถึงหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ช่ัวโมงที่ 13-15 ผู้สอนท าการประเมินการเขียน
จดหมายท้วงติงทางธุรกิจของผู้เรียนตามแบบเกณฑ์การประเมิน ช่ัวโมงที่ 16-18 ผู้สอนพูดถึงจดหมายท้วงติง รวมถึงความส าคัญ
ของการเขยีนจดหมายอีกครั้งก่อนจบการสอน 
  3.5  ผู้เรียนทดสอบเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ เพื่อวัดความสามารถหลังการจัดกิจกรรม (Post-test) 
  3.6  หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกแผนแล้ว ผู้วิจัยได้แจกแบบทดสอบวัดเจตคติของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรม
การสอน (Attitude Questionnaires)  
  3.7  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าทางสถิต ิ
  3.8  สรุปและอภปิรายผลการทดลอง 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมลูมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
  4.1  หาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนท่ีได้จากการประเมินความสามารถในการเขียนจดหมาย 
ท้วงติงทางธุรกิจจนครบทุกแผน 
  4.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ โดยใช้แนวคิด การสอนแบบอรรถฐาน 
ระหว่างก่อนเรยีนและหลังเรียน โดยใช้สูตร t–test (Dependent Samples) 
  4.3  วัดเจตคติต่อการเรยีนการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ ก่อนและหลังการทดลองโดยหาค่าเฉลีย่ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  
สรุปผล 
 การวิจัยการพัฒนาความสามารถในการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ ด้วยกิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน 
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจยัล าดับดังนี้ 
  1.  เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ที่ได้จากการประเมินความสามารถการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ ด้วยกิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน 
ก่อนและหลังการทดลอง ผลปรากฏดังตาราง 1 
 
 
 



ตาราง 1  คะแนนความสามารถในการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจด้วยกิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน 
   ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม  

ล าดับ 
นักศึกษา 

ก่อนจัดกิจกรรม 
คะแนน 
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

( ร้อยละ) 

หลังจัดกิจกรรม 
คะแนน 
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

( ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย
ท่ีเพ่ิมขึ้น
หลังจัด
กิจกรรม 
( ร้อยละ) 

ผู้ตรวจ 
คนที่ 1 

ผู้ตรวจ 
คนที่ 2 

ผู้ตรวจ 
คนที่ 3 

ผู้ตรวจ 
คนที่  1 

ผู้ตรวจ 
คนที่ 2 

ผู้ตรวจ 
คนที่ 3 

1 68 67 68 203 67.67 82 85 81 248 82.67 15 
2 65 66 66 197 65.67 82 84 84 250 83.33 17.66 
3 72 72 70 214 71.33 94 94 95 283 94.33 23 
4 61 60 63 184 61.33 82 83 80 245 81.67 20.34 
5 75 74 68 217 72.33 95 94 96 285 95.00 22.67 
6 63 65 65 193 64.33 83 80 81 244 81.33 17 
7 70 72 72 214 71.33 92 93 93 278 92.67 21.34 
8 69 69 72 210 70.00 84 86 86 256 85.33 15.33 
9 70 71 71 212 70.67 93 93 92 278 92.67 22 
10 65 68 66 199 66.33 86 87 89 262 87.33 21 
11 68 66 67 201 67.00 91 93 92 276 92.00 25 
12 69 71 70 210 70.00 93 92 91 276 92.00 22 
13 76 74 76 226 75.33 90 90 91 271 90.33 15 
14 63 60 60 183 61.00 84 82 82 248 82.67 21.67 
15 63 65 62 190 63.33 83 81 82 246 82.00 18.67 
16 71 71 72 214 71.33 94 96 95 285 95 23.67 
17 68 69 69 206 68.67 90 90 92 272 83.5 14.83 
18 73 75 74 222 74 95 93 94 282 94 20 
รวม 1,229 1,235 1,231 3,695 1,231.67 1,593 1,596 1,596 4,785 1,587.83 356.18 
เฉลี่ย 68.28 68.61 68.39 205.28 68.43 88.50 88.67 88.67 265.83 88.21 19.79 
ร้อยละ 68.28 68.61 68.39 205.28 68.43 88.50 88.67 88.67 265.83 88.21 19.79 
S.D. 4.30 4.41 4.24 12.44 4.15 5.10 5.18 5.62 15.64 5.32  

 
 จากตาราง 1 สรุปได้ว่าผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนจดหมายทว้งติงทางธุรกิจ หลังจากไดร้ับการสอนด้วยการ
จัดกิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐานก่อนจดักิจกรรม (Pre-test)  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 68.43 จากคะแนนเต็ม 100  
คิดเป็นร้อยละ 68.43 และมีคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) 4.15 และหลังจัดกิจกรรม (Post-test) โดยมีค่าเฉลีย่เท่ากับ 88.21 
จากคะแนน เตม็ 100 คิดเป็นร้อยละ 88.21 และมีค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) 5.32 ดังนั้น ผู้เรียนมรีะดับความสามารถในการ
เขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจในการเขียนครั้งสุดท้าย (Final) สูงกว่าการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจในครั้งแรก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 68.43 กับ 88.21 และมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 4.15 กับ 5.32 ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้เรยีนมีความสามารถ
ในเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจดีขึ้นกว่าในการเขียนครั้งแรก แสดงว่าการจัดกิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน 
ช่วยพัฒนาความสามารถการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจของผู้เรยีนไดด้ีขึ้น วัดไดจ้ากงานเขียนของผู้เรยีนที่ปรากฏ 
การรู้จักรูปแบบการเขียนจดหมาย การเลือกใช้ค าเชื่อมเพื่อบอกเหต ุและผลการใช้ประโยคเงื่อนไข และการเลือกใช้ค าศัพท์ 
ที่เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 2.  ศึกษาและเปรยีบเทียบความสามารถการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจของผู้เรียนทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรม 
การสอนเขียนตามกระบวนการอรรถฐานระหว่างก่อนจดักิจกรรม (First draft) และหลังจดักิจกรรม (Final draft) โดยใช้สถิติ
ทดสอบค่า t (t-test Dependent Samples) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูดังตาราง 2 
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ตาราง 2  ผลการศึกษาและเปรยีบเทียบความสามารถด้านการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ 
 

การสอบ N X  S.D. คะแนนเต็ม *t-test 
ก่อนจัดกิจกรรม 18 68.43 4.15 100 

27.95 
หลังจัดกิจกรรม 18 88.21 5.32 100 

 
 df = 17*   มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .05 
 
 3.  ผลการศึกษาเจตคติของผู้เรยีนท่ีมีต่อการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ ด้วยกิจกรรมการสอนตามกระบวนการ
อรรถฐาน โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  ผลการศึกษาเจตคติของผู้เรียน 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
1.  การเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน 
     เป็นการเขียนจดหมายที่ควรเรียนรู้อย่างยิ่ง 

3.55 0.46 

2.  ผู้เรียนมีความสนใจในการเขียนจดหมายท้วงติงเพิ่มมากขึ้น หลังจากเรียนการเขียน 
     จดหมายท้วงติงทางธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน 

3.7 0.26 

3.  การเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน 
     ท าให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ และรูปประโยค เพิ่มมากขึ้น 

3.7 0.26 

4.  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรยีนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ โดยใช้กิจกรรม 
     การสอนตามกระบวนการอรรถฐานไปประยุกต์ใช้กับการเขียนจดหมายอื่น ๆ ได้ 

3.65 0.35 

5.  กิจกรรมหลากหลาย ท าให้การเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมการสอน 
     ตามกระบวนการอรรถฐาน   

3.55 0.46 

6.  การสอนเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ ตามกระบวนการอรรถฐาน ท าให้ผู้เรียน 
     เขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ ได้ถูกต้องตามโครงสร้าง การเขียนจดหมาย 

3.6 0.41 

7.  การเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจโดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน   
     ท าให้รู้รูปแบบที่ถูกต้องในการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ 

3.6 0.41 

8.  การเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน   
     ท าให้ผู้เรียนสามารถเขียนจดหมายท้วงติ่งทางธุรกิจได้อย่างสุภาพ   

3.5 0.49 

9.  การเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน   
     มีส่วนช่วยในการในการเขียนร้องเรียนและใช้ในอนาคตได้ 

3.55 0.46 

10.  การเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน 
       เป็นการเขียนในการร้องเรียนท่ีไม่ยากเกินไป 

3.55 0.46 

11.  ผู้เรียนเข้าใจเรื่องโครงสร้างไวยากรณเ์พิ่มขึ้นจากการเรยีนเขียนจดหมายท้วงติง 
       ทางธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน 

3.5 0.49 

12.  การเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการ 
      อรรถฐาน มีระยะเวลาที่เหมาะสม 

3.5 0.49 

13.  การเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจโดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน   
       เป็นการเขียนท่ีง่าย 

3.6 0.41 

 



ตาราง 3  (ต่อ) 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
14.  การเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการ 
      อรรถฐาน ท าให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการแสดงข้อร้องเรียนไดอ้ย่างสุภาพ  

3.6 0.41 

15.  ผู้สอนช้ีแจงรายละเอียดการวดัผลและประเมินผล 3.5 0.49 
16.  การเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการ 
      อรรถฐาน มีการเกณฑ์ประเมนิท่ีหลากหลาย 

3.55 0.46 

17.  ผู้สอนให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าในการเขียนจดหมายท้วงตงิทางธุรกิจ  
       โดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน 

3.55 0.46 

18.  ผู้สอนสามารถมีตัวอย่างจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ หลากหลายที่เป็นประโยชน์               
       แก่ผู้เรียนได้ด ี

3.35 0.52 

19.  ผู้เรียนได้แสดงข้อร้องเรียนผา่นทางจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมการสอน 
       ตามกระบวนการอรรถฐาน และได้พัฒนาพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียน   

3.55 0.46 

20.  ผู้เรียนมีการพัฒนาความสามารถในด้านการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ 
       โดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน 

3.7 0.26 

รวมท้ังหมด 3.56 0.08 
 
  จากตาราง 3  พบว่า เจตคติของผู้เรียนในข้อที่ 2, 3 และ 20 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี (X  = 3.7, S.D. = 0.26)  
แสดงว่า ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับกระบวนการสอน ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ เรื่องค าศัพท์ รูปแบบประโยค และโครงสร้างมากขึ้น 
และมีความเข้าใจวิธีการเขียนจดหมายประเภทนี้มากข้ึนอีกด้วย แต่ในขณะเดียวกัน ผู้เรียนมเีจตคติในเกณฑ์น้อย ดังข้อท่ี 18 
เกี่ยวกับตัวอย่างงานเขียนท่ีผู้วิจยัยกมาเป็นตัวอยา่งในการเรยีนการสอนครั้งนี้ เพราะมีตัวอย่างงานเขยีนค่อนข้างจ ากัด  
  สรุป เจตคติของผูเ้รียนที่มตี่อการจัดกิจกรรมการสอนเขียนแบบอรรถฐานของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีเจตคติอยู่ในระดับทีด่ี ( X  = 3.56, S.D. = 0.08)  
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3.7 และค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ที่ 3.35 แสดงว่าผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ 
ด้วยกิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการจัดกจิกรรมการสอนเขยีนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจโดยใช้กิจกรรมการสอนกระบวนการอรรถฐาน  
ทั้ง 4 ขั้นตอน ซึ่งผู้วิจัยให้ผู้เรียนเขียนแบบทดสอบหลังจัดกิจกรรม ซึ่งสามารถอภิปรายผลเป็นประเดน็ต่าง ๆ ตามล าดับ ดังน้ี 
 1.  การเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ ที่ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนเขียน
ตามกระบวนการอรรถฐานก่อนเรยีนและหลังเรยีน ผลการจดักิจกรรมในครั้งนี้ พบว่าจากคะแนนก่อนเรียนจะเห็นได้ว่า   
ในการเริ่มต้นการเขียนจดหมายทว้งติงทางธุรกิจ ผู้เรียนไม่ค่อยมีความรู้ในการเขียนจดหมายประเภทนี้ เพราะไม่ค่อยได้ใช้ 
ในการเขียนจึงมีความวติกกังวลในการเรยีนจดหมายประเภทนี้ ผู้เรยีนมีการเรียนโดยไม่มีองค์ประกอบในส่วนต่าง ๆ ไม่ครบ 
และมีการใช้ค าศัพท์ที่ยังไม่สมบูรณ์ตามหลักของไวยากรณ์ และมีการล าดับได้ไม่ถูกต้องตามรูปแบบการเขียน มรีายละเอียด 
ยังคลุมเครือไม่ชัดเจน และสรุปยังไม่ได้ใจความ ซึ่งผูเ้รียนอาจมีความรู้ในการเขยีนจดหมายประเภทนี้น้อย ดังน้ันในงานเขียน
ของผู้เรียนที่เป็นงานเขียนก่อนเรียน จึงยังไม่เป็นไปตามรูปแบบการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ หลังจากที่ผู้สอนใช้กระบวนการ
อรรถฐานในการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ พบว่าผู้เรียนเริ่มมคีวามเข้าใจมากขึ้นและมีความมั่นใจในการเขียน เพราะมรีูปแบบ
องค์ประกอบของการเขียนที่ชัดเจน ท าให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการร้องเรียนได้อย่างสุภาพ และถูกต้องสังเกตได้จากการเขียน
จดหมายท้วงติงทางธุรกิจ และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียนในการซักถามในการท าความเข้าใจในการเขียนจดหมายท้วงติง  



279 
 

 การจัดกิจกรรมการสอนเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ ตามกระบวนการอรรถฐานเป็นการให้กระบวนการเขียน
เป็นไปอย่างถูกต้องรูปแบบของการเขียน และยังเป็นการจัดกิจกรรมที่เพ่ือให้ผู้เรียนไดม้ีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดง
ความคิดเห็นต่องานเขียนของเพื่อนร่วมห้อง และแสดงความเห็นร่วมกันในแผนใบงานต่าง ๆ ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย  
มากไปกว่านั้นผู้เรยีนไดเ้ป็นที่ปรึกษาท่ีดีแก่กัน ในเรื่องการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการเลือกใช้ค าศัพท์ ซึ่งสอดคล้องกับ 
การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษโดยอาศัยแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน เป็นวิธีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ท างานร่วมกัน 
ทั้งกับเพื่อนและกับครผูู้สอน เพราะจะได้ค าชี้แนะ หรือข้อติติงในทันทีท้ังจากเพื่อนและครผูู้สอน จึงสามารถกล่าวได้ว่า  
การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานในครั้งนี้ สามารถพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนไดด้ีขึ้น งานวิจัยของ (ฉัตรชัย  อภิวันท์สนอง, 2548) 
 ซึ่งผู้เรียนได้รับการสอนเขียนจดหมายท้วงติงตามกระบวนการอรรถฐาน มีคะแนนความสามารถด้านการเขียนจดหมาย
ท้วงติงทางธุรกิจหลังเรียนสูงขึ้น ซึ่งผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการเขียน พบว่าความสามารถด้านการเขียน
จดหมายท้วงติงทางธุรกิจ หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ถือได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
ซึ่งสามารถอธิบายจากงานเขียน ในการจัดกิจกรรมการสอนเขียนตามกระบวนการอรรถฐานนั้น เป็นการสร้างกรอบแนวความคิด 
ในด้านการเขยีนภาษาอังกฤษตามรปูแบบที่ชัดเจนให้กับผูเ้รียนเพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถสร้างงานเขียนที่ชัดเจนได้ รูปแบบในการเขียนนั้น
จ าเป็นที่จะต้องด าเนินไปตามรูปแบบท่ีค่อนข้างชัดเจนตามรปูแบบ ส่วนเนื้อหานั้นผูเ้รียนต้องใช้ความคิดและความสามารถ 
ส่วนบุคคล เมื่อผูเ้รียนพบความชัดเจนแล้ว ความคดิของผู้เรียนท่ีจะสร้างงานเขียนจะเป็นระบบมากขึน้ นอกจากน้ันผู้เรียน 
ยังได้ปรึกษาหารือกับเพื่อนรวมทั้งขอค าปรึกษาจากผูส้อน ผู้เรียนจึงเรียนรู้กระบวนการและวิธีการมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 จากผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมสมัย  วิสูตรรุจิรา (2545) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษและเจตคตติ่อการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอน 
ตามข้อเท็จจริงโดยอาศัยแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานกับวิธีการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจัยปรากฏว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับ 
การสอนด้วยแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานกับกลุม่ควบคุมทีไ่ด้รบัการสอนเขียนตามคูม่ือ ครูมีความสามารถในการเขยีน
ภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และ สิริมาน  ยุวโสภีร์ (2545) ได้ท าการศึกษาเปรยีบเทียบ
ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษเจตคติ และความคดิสร้างสรรค์ทางภาษาของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได้รับ 
การสอนเขียนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานและการสอนแบบเดิม ผลการวิจัยปรากฏว่านักเรียนกลุม่ที่ไดร้ับการสอน
ตามแนวทฤษฎีแบบอรรถฐานมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ซึ่งแตกต่างจากนักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อินทร์วุธ  เกษตระชนม์ (2551) ที่ได้ท าการศึกษา
ผลของการสอนการเขียนตามแนวคิดอรรถฐานที่มีต่อความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนวคิดแบบอรรถฐาน มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถในการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจในงานวิจัยดังกล่าว 
สามารถสรปุได้ว่า การเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจโดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน ช่วยให้ผู้เรียน 
พัฒนาความสามารถทางการเขยีนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจได้ดี 
 2.  การวัดเจตคติการจดักิจกรรมการสอนเขียนแบบอรรถฐาน ซึ่งผู้วิจัยให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามวดัเจตคต ิ
หลังจากที่ได้รับการสอนแบบอรรถฐานไปแล้ว พบว่าผู้เรียนมีเจตคติอยู่ในเกณฑ์ดีต่อการจัดกิจกรรมการสอนเขียนจดหมายท้วงติง 
ทางธุรกิจตามกระบวนการอรรถฐาน แสดงว่าผู้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการสอนเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ 
ตามกระบวนการอรรถฐานอยู่ในระดับดี เนื่องมาจากมีให้รูปแบบการเขียนที่ถูกต้องและมีการจัดกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนมีความสุข
และสามารถช่วยกันแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างอิสระภายใต้กรอบการสอนเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ  
 การสอนเขียนตามกระบวนการอรรถฐาน เป็นสิ่งที่ใหมส่ าหรับผู้เรียนกลุ่มนี้ ท าให้ผู้เรียนมคีวามสบัสนและไม่มั่นใจ 
ในการเขียน ดังนั้นในระยะแรกผู้เรียนมีความไมเ่ข้าใจในการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ เขียนไม่ถกูต้อง ไม่มีองค์ประกอบ 
มีการใช้ค าศัพท์ยังไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาดในการเขยีน หลังจากท าการสอนท าให้ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจในองค์ประกอบ 
ของการเขียนจดหมายเพิ่มขึ้น มีการใช้ค าศัพท์ที่หลากหลายท าให้ผูอ้่านเข้าใจ และการอธิบายได้สมบรูณ์ขึ้น ผูเ้รียนสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็น มีการถามมากขึ้น ท าให้เรียนเข้าใจองค์ประกอบของการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ 
นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้เรียนรู้ในงานเขียนหลายรูปแบบ น ามาใช้ในการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ เพราะฉะนั้นในการเขียน 
แต่ละประเภทมีรปูแบบการเขียนที่แตกต่างกันออกไป ผู้เรียนจ าเปน็ต้องมีความรูด้้านค าศัพท์ และไวยากรณเ์พื่อท่ีจะสามารถ



น ามาประยุกต์ใช้ในงานเขียนประเภทหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ  
ผู้สอนได้ตรวจและอ่านงานเขียนของผู้เรียน ท าให้ทราบว่าในการสอนเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ ตามกระบวนการอรรถฐาน 
เป็นการเน้นใหผู้้เรยีนได้ใช้การเขียนท่ีสุภาพและเหมาะสม กับสิ่งท่ีจะร้องเรียนและมีเหตผุล และมีหลกัฐานสนับสนุนการเขียน
จดหมายท้วงติงทางธุรกิจ และถูกต้องมากลักของการเขียน   
 โดยสรุป การจัดกิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน เพื่อพัฒนาการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ  
ทางผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้น สามารถพัฒนาการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้เรียนมีการใช้รูปแบบ 
และโครงสร้างได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสมและสุภาพในการเขียนประโยค และมีการใช้วลีที่ถูกต้อง 
อีกทั้งสามารถน าไปใช้ในการเขียนประเภทอื่นได้ ท าให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดทีม่ีเหตมุีผลและเหมาะสมตามสถานการณ์ 
ในปัจจุบัน ไดฝ้ึกทักษะการเขยีนในรูปแบบที่หลากหลาย ท าให้มคีวามมั่นใจในการเขียนและเขียนอยา่งถูกต้อง นอกจากนี้   
ยังช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกชอบในการเขยีนจดหมายภาษาอังกฤษมากยิ่งขึน้ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

 1.1  การเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน จะมีปัญหาในการเขียน
เรื่องการใช้ประโยค ซึ่งผู้เรียนเป็นนักเรียนไทยอาจท าให้ใช้ภาษาหรือวลีได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องให้ตัวอย่างหลาย ๆ 
ประโยคในการน ามาประยุกต์ใช้ในงานเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ  

 1.2  การสอนทักษะการเขียนจ าเป็นต้องมีเวลาในการสอนพอสมควร เพราะการเขียนเป็นทักษะที่ค่อนข้างยาก 
จึงต้องมีเวลาให้กับการเขียนมาก งานเขียนจึงจะสมบูรณ์ ดังนั้นการจัดการเวลาเป็นสิ่งส าคัญกับงานเขียนและให้เวลาท าความเข้าใจ
อย่างละเอียดกับทุกกิจกรรมด้วย 

 1.3  การจัดบรรยากาศภายในห้องเรียน ควรมผีู้สอนคอยใหค้ าแนะน าและจดัที่นั่งให้เหมาะกับการท ากิจกรรม
แบบกลุ่ม ท าให้ผูเ้รียนสามารถปรกึษากับเพื่อน ๆ และแลกเปลีย่นความรู้ในด้านภาษาได้อย่างอิสระภายใต้กรอบแนวคิด 
การสอนตามกระบวนการอรรถฐาน 

2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  การพัฒนาด้านการเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจ ไม่ควรเร่งรีบเกินไปและต้องมีเวลาให้เหมาะสมกับผู้เรยีน
ที่มีการรับรู้ช้า จ าเป็นต้องจัดเวลาให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรม 
  2.2  ควรจัดกลุ่มผู้เรยีนในระดับคละความสามารถ ท าให้มีการท างานเป็นรายกลุ่ม และช่วยเหลือได้อย่างดี 
  2.3  ควรเป็นกิจกรรมทีม่ีความท้าทายผู้เรียน ไม่นา่เบื่อ ความหลากหลาย ชัดเจน รูปภาพสวยงาม และต้อง 
ไม่ยากเกินไป ให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 
  2.4  จัดกิจกรรมการสอนเขียนจดหมายท้วงติงทางธุรกิจตามกระบวนการอรรถฐาน น าไปใช้กับกลุ่มตวัอย่าง 
ที่มีจ านวนมากขึ้น 
  2.5  น าไปไปประยุกต์ใช้กับรูปแบบการเขียนอื่น เช่น การเขียนเล่าประสบการณ์ การเขียนบรรยาย การเขียนจดหมาย
ในประเภทอ่ืน เป็นต้น 
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