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Learning Techniques for Improving English Writing Skill
สุ จิตตรา สิ งหการ*
บทคัดย่อ
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเป็ นปั ญหาหลักของการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนในประเทศไทย การเขียน
ภาษาอังกฤษนั้นมีความสําคัญ วิธีการเขียนและเทคนิคอย่างไรที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนให้ดีข้ ึน การเขียนภาษาอังกฤษ
ที่มีกระบวนการขั้นตอนที่ชดั เจน รวมทั้งกิจกรรมการสอนเขียนที่แบ่งตามระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน เพื่อกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนในแต่ละขั้นตอนจนเกิดความชํานาญและสามารถสื่ อสารได้ อีกทั้งการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ตก็เป็ นอีก
แนวทางหนึ่ งที่ จ ะช่ ว ยพัฒ นาทัก ษะการเขี ย นภาษาอังกฤษให้ ดี ข้ ึ น และทําให้ เกิ ด ทัก ษะการเขี ยนของผูเ้ รี ย นนั้น ดี ข้ ึ น
ตามลําดับ
Abstract
Writing skill is one of the major problems in English learning for Thai students. In order to develop the
writing skill, the students have to realize its importance, special techniques and writing strategies. English writing skill
which consists of obvious process and writing activities graded according to the students’ learning ability can stimulate
and lead to mastery in communication. Besides, learning through internet can be an effective channel in improving
writing skill, the students’ writing skill can gradually and obviously develop.

*อาจารย์โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
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ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลที่สาํ คัญภาษาหนึ่ ง
และนิ ยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย การจัดการเรี ยนการสอน
ภาษาอัง กฤษในโรงเรี ย นจึ ง เน้ น การใช้ภ าษาเพื่ อ การ
สื่ อสาร โดยผูเ้ รี ยนจะต้องสามารถสื่ อสารได้ทุ กทักษะ
ภาษาไม่วา่ จะเป็ นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ภาษาในสถานการณ์ จริ ง และ
นําไปใช้ใ นการปฏิ บ ัติ อ ย่างได้ผ ล อย่างไรก็ ต ามใน 4
ทักษะดังกล่าว จะพบว่าทักษะการเขี ยนเป็ นทักษะที่ มี
ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งสําหรับคนไทย เพราะการเขียน
เป็ นเครื่ องมือสําคัญที่มนุ ษย์ใช้ในการติดต่อสื่ อสารและ
ถ่ายทอดความคิดไปยังผูอ้ ื่นได้ในหลายรู ปแบบและใน
สถานการณ์ต่าง ๆ กันทั้งในชีวิตประจําวัน ในงานอาชีพ
และการศึกษาต่อในระดับสู ง การเขียนนับว่ามีบทบาท
สําคัญ มาก เพราะการเขี ยนเป็ นการเปลี่ ยนภาษาพูดให้
เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ คื อ ตัว อัก ษร ผู้เขี ย นต้อ งเลื อ กและ
รวบรวมความคิ ด คํา ประโยคมาจั ด เรี ยบเรี ยงเป็ น
ข้ อ ความต่ อ เนื่ อง และเป็ นข้ อ ความที่ สามารถสื่ อ
ความหมายได้ตรงกับความต้องการ การเขียนเป็ นทักษะ
ที่ ตอ้ งผ่านกระบวนการทางความคิ ด หลายขั้น ตอนซึ่ ง
ทิพวรรณ ธงภักดิ์ (2543:2) ได้กล่าวถึง ความสําคัญของ
การเขี ยนไว้ว่า การเขี ยนไม่ ว่ารู ป แบบใดก็ตามถื อ เป็ น
กระบวนการทางความคิ ดที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งมี ป ระโยชน์ ใน
การฝึ กให้ ผู้เขี ย นได้ ใ ช้ เวลาคิ ด อย่ า งตรึ กตรองแล้ว
ถ่ ายทอดข้อ มู ล ออกมาเป็ นตัวอัก ษร การเขี ย นจะช่ ว ย
เสริ ม แรงทัก ษะการฟั ง การพู ด และการอ่ า นให้ ดี ข้ ึ น
สอดคล้อ งกับ คํากล่ าวของไรมส์ (Raimes. 1986:3) ที่
กล่าวว่าการเขียนช่วยเสริ มการเรี ยนของผูเ้ รี ยนในเรื่ อง
โครงสร้างไวยากรณ์ สํานวน และคําศัพท์ ที่ผเู้ รี ยนเรี ยน
ไปแล้วให้เข้าใจและนํามาใช้ในการเขียนเรื่ องราวต่างๆ
ตามจุดประสงค์ของตนยิ่งผูเ้ รี ยนมีความพยายามในการ
เขียนมากเท่าใดผูเ้ รี ยนก็จะค้นพบเรื่ องใหม่ ๆ ที่จะเขียน
ตลอดจนวิธีการถ่ายทอดความคิดมากขึ้น ดังนั้นจึงถือว่า
การเขี ยนเป็ นกระบวนการที่ สําคัญ ถ้าผูเ้ รี ยนมี พ้ืนฐาน
การเขี ย นในเบื้ อ งต้น ดี ย่อ มส่ ง ผลให้ ก ารศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับสูงมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น

เทคนิคการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
สุ จิตตรา สิ งหการ
จากการศึกษาปั ญหาการเรี ยนภาษาอังกฤษใน
ปั จจุบนั พบว่า ทักษะการเขียนเป็ นทักษะที่ผเู้ รี ยนมีความ
บกพร่ องมากที่ สุด จากงานวิจยั ของกุสุมา มานะสุ นทร
(2537:78-80) ซึ่ งศึ กษาความสามารถในการเขี ยนของ
นั ก ศึ ก ษาปี ที่ ห นึ่ งจากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษของนัก ศึ ก ษายังไม่ เป็ นที่ น่ าพอใจ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยของข้อสอบแบบอัตนัย 21.75 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 40 คะแนน สกล เกิ ด ผล (2536:318) ได้
วิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องในการเขียนเรี ยงความภาษาอังกฤษ
แบบอิสระของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า
มี ค วามบกพร่ อ งในการใช้โ ครงสร้ า งภาษา คํา ศัพ ท์
สํานวน เครื่ องหมายวรรคตอน การสะกดคํา รวมทั้งยัง
มีปัญหาทางด้านการสื่ อสาร ซึ่ งผูเ้ รี ยนไม่สามารถแสดง
ความคิ ด เพื่ อ การสื่ อ สารความหมายให้ ผูอ้ ื่ น เข้า ใจได้
นอกจากนั้น บังอร สว่างวโรรส (2538: 57) ได้สํารวจ
ความเห็ น ของอาจารย์จ ากสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเกี่ ย วกับ
ข้อ บกพร่ อ งในการเขี ย นภาษาอังกฤษของนัก ศึ ก ษาที่
เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษธุ รกิจ พบว่า ความรู้เกี่ยวกับศัพท์
เฉพาะสาขาวิชาของนักศึกษามี จาํ กัด และมี ปัญ หาด้าน
การเขียนตั้งแต่ระดับโครงสร้างประโยคจนถึงระดับลีลา
การเขียน
สาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้ทกั ษะการเขียนของผูเ้ รี ยน
ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด จากการขาดความรู ้ แ ละความ
ชํานาญในการเขียน ซึ่ งในที่น้ ี จะขอเสนอหลักพื้นฐานใน
การเขียนที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของผูเ้ รี ยนให้มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น ดังนี้
บริบทของการเขียน
กระบวนการเขี ย นเปรี ย บได้กับ พัฒ นาการ
ของผีเสื้ อ ซึ่ งเริ่ มจากการฟั กออกมาจากไข่กลายเป็ นตัว
ดัก แด้ แล้ว เปลี่ ย นเป็ นตัว หนอนและผี เสื้ อในที่ สุ ด
เช่ น เดี ย วกับ การเขี ย นก็ เกิ ด ขึ้ น โดยผ่า นกระบวนการ
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4 ขั้นตอน คือ การวบรวมความคิดมาเขียนเป็ นโครง แล้ว
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กระบวนการในการเขี ยนก็จะต้อ งเป็ นไปตามรู ป แบบ

จึงลงมือเขียนและทบทวนซํ้า ๆ หลายครั้ง จนกลายเป็ น

พื้ น ฐานของขั้น ตอนการเขี ย นทั้ง สิ้ น ขั้น ตอนและ

ความเรี ยงที่ สมบูรณ์ อันจะทําให้เกิ ดความสุ นทรี ยแ์ ละ

กระบวนการเขี ย นนี้ เกิ ด จากแนวความคิ ด ของไมเคิ ล

ความประทับใจแก่ผอู ้ ่าน ในการเขียนที่จะทําให้เกิดงาน

แองเจลโล ในการระบายสี โบสถ์ Sistine ณ กรุ งโรม เมื่อ

เขียนที่ ดีและสมเหตุสมผลนั้น ผูเ้ ขียนจําเป็ นต้องเรี ยนรู้

ปี ค.ศ.16 โดยเริ่ มจากการวาดภาพร่ างคร่ าว ๆ แล้วแก้ไข

และเข้าใจถึ งกระบวนการในการคิดเพื่อสร้างงานเขียน

ภาพร่ างอีกครั้งก่อนระบายสี กระบวนการดังกล่าวนี้ ได้

โดยคํานึ งถึงผลหรื อคุณภาพของงานเขียนอันจะส่ งผลดี

ถู ก นํ า ม าป ระยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ก ารเขี ยน จน ก ล ายเป็ น

ต่อผูอ้ ่านได้ในระยะยาว การเรี ยนรู้เพื่อการเขียนที่ดีน้ นั

กระบวนการเขียน 5 ขั้นตอน มีดงั ต่อไปนี้ คือ 1. ก่อนลง

จะช่ วยพัฒนากระบวนการคิ ดวิเคราะห์ ความสามารถ

มื อ เขี ย น 2. การร่ างงานเขี ย น 3. การปรั บ ปรุ งร่ างงาน

ทางด้านการตั้งคําถาม การวิเคราะห์ การประเมินผล และ

เขียน 4. การบรรณาธิ การหรื อพิสูจน์อกั ษร และ 5. การ

การตัดสิ นใจของผูเ้ ขียนได้เป็ นอย่างดี

ตี พิ ม พ์ห รื อ การนําเสนอ โดยมี ร ายละเอี ย ดของแต่ ล ะ
ขั้นตอน ดังนี้

จุดประสงค์ ในการเขียน

(1) ขั้นตอนก่อนการเขียน (Prewriting)

ในการเขียนงานแต่ละเรื่ องหรื อแต่ละครั้งนั้น

ก่ อ นการเขี ย นทุ ก ครั้ ง ผู้เขี ย นต้อ ง

สิ่ งที่ ผูเ้ ขี ยนจะต้องคํานึ งถึ งและระบุ ไว้ในงานเขี ยนคื อ

ตัดสิ นใจก่อนว่าจะเขียนอะไร โดยการสํารวจความคิ ด

เหตุผลในการเขี ยน หรื อจุ ดประสงค์ในการเขียน ส่ วน

ความรู้สึก และความจํา ผูเ้ ขียนอาจจะเริ่ มจากการคิดถึง

ใหญ่ เพื่ อ เป็ นการแจ้งให้ท ราบ การชักจูง การนําเสนอ

ผูช้ ม คือ ผูท้ ี่จะอ่านงานเขียน หรื อ จุดประสงค์ของการ

และเพื่ อความบันเทิ ง โดยเป้ าหมายเหล่านี้ มักจะมี การ

เขี ย น ก็ คื อ สิ่ ง ที่ ผู้เขี ย นหวัง ว่ า จะได้รั บ จากงานเขี ย น

นํามาคละกันในแต่ละงานเขียน เช่น การเขียนบางอย่างมี

นัน่ เอง

เป้ าหมายหลัก เพื่ อ เป็ นการนํา เสนอ ซึ่ งอาจเป็ นการ

(2) ขั้นตอนการร่ างงานเขียน (Drafting)

นําเสนอความคิดหรื อความรู ้สึกของผูเ้ ขียน โดยมักจะใช้

การร่ างงานเขียนหรื อการนําความคิด

ประสบการณ์ส่วนตัวในการสนับสนุ นแนวคิดดังกล่าว

ไปเขียน ก็คือขั้นตอนของกระบวนการเขียน เมื่อผูเ้ ขียน

งานเขี ยนลักษณะนี้ มักจะอยู่ในรู ป แบบของความเรี ยง

ได้เขียนร่ างงานเขียนขึ้นมาแล้วก็หมายความว่าผูเ้ ขียนได้

ส่ วนบุ ค คล งานเขี ย นบั น ทึ ก ประจํา วัน การบั น ทึ ก

สํารวจและพัฒนาความคิดของตนเองแล้ว

เหตุการณ์ วรรณกรรม เรื่ องสั้น และบทละคร เป็ นต้น

(3) ขั้นตอนการปรับปรุ งร่ างงานเขียน

ขั้นตอนและกระบวนการเขียน

(Revising)

การเขี ย นของแต่ ล ะคนย่อ มมี ค วามแตกต่ า ง

จุดประสงค์ของการปรับปรุ งร่ างงาน

กัน เพราะผูเ้ ขี ย นแต่ ล ะคนมี ค วามคิ ด และความรู้ สึ ก ที่

เขี ยน คื อ ช่ วยให้ม นั่ ใจว่าการเขี ยนนั้น ถูกต้อ งและวาง

แตกต่ างกัน ดังนั้น งานเขี ยนที่ ผลิ ตออกมาก็จะมี ค วาม

รู ปแบบดี ซึ่ งจะทําให้งานเขี ยนนั้นบรรลุวตั ถุป ระสงค์

แตกต่ า งกัน ออกไป ขึ้ นอยู่กับ ความคิ ด และรู ป แบบ

ตามที่ผเู้ ขียนกําหนดไว้ และงานเขียนนั้นสามารถเข้าถึง

ที่ นํ า เสนอของผู้ เ ขี ย นแต่ ล ะคน แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
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ผูอ้ ่านได้ ในการที่ จะบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์เหล่านี้ ผูเ้ ขี ยน

เทคนิคการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
สุ จิตตรา สิ งหการ
(1) การเขียนแบบเล่าเรื่อง (Narrative

จําเป็ นต้องมีการตัดหรื อเพิ่มความคิดของตนเองในงาน

Writing )

เขียน ควรที่จะมีการเขียนคําที่แก้ไขหรื อเขียนสัญลักษณ์

เรื่ อ งเล่า คื อ เรื่ องราวที่ เกี่ ยวข้อ งกับ

แสดงสิ่ งที่ ตอ้ งการแก้ไขลงไปในร่ างงานเขียน จากนั้น

ผลของเหตุ ก ารณ์ ใ ดเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง เนื้ อเรื่ องอาจจะ

ให้เปรี ยบเที ย บการปรั บ ปรุ งงานเขี ยนกับ งานเขี ย นใน

เป็ นเรื่ องจริ ง (Non-Fiction) หรื อเรื่ องที่ เกิ ด จากการ

ครั้ งแรก เพื่ อ ตรวจสอบว่า งานเขี ย นชิ้ น นั้ นได้มี ก าร

จิ น ตน าการ (Fiction) ซึ่ งโดยทั่ ว ไปเรื่ องเล่ า มั ก จะ

ปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงหรื อไม่

ประกอบด้วยตัวละคร ต่าง ๆ (Characters) ฉาก (Setting)

(4) ขั้นตอนการบรรณาธิการหรือพิสูจน์ อกั ษร

และโครงเรื่ อง (Plot) วิธีการในการเขียนแบบเล่าเรื่ องที่ดี
นั้น คื อ ต้อ งสร้ างตัวละครให้มี ตวั ตน ฉากของเรื่ อ งมี

(Proofreading)
จุดประสงค์ของการบรรณาธิ การ คือ

รายละเอียดสมจริ ง และโครงเรื่ องจะต้องสร้างปมความ

การตรวจสอบเพื่อความมัน่ ใจว่า ผูเ้ ขียนได้เลือกใช้คาํ ที่ดี

ขัด แย้ง (Conflict) หรื อ การต่ อ ต้า นที่ จุ ด ชนวนให้ เกิ ด

ที่ สุดในการถ่ายทอดความคิดและประโยคที่ ใช้ถูกต้อง

เหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้น

ตามหลัก ไวยากรณ์ ขั้น ตอนต่ อ ไปก็คื อการตรวจสอบ

(2) การเขียนอธิบายหรือให้ ข้อมูล (Expository

งานเขียน และแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดเหล่านั้นตามที่

Writing)

ผูเ้ ขียนได้เขียนหรื อทําเครื่ องหมายข้อผิดพลาดไว้ในร่ าง

รู ป แบบการเขี ย นอธิ บ ายหรื อให้

ปรับปรุ งงานเขียน

ข้อ มู ล ที่ นิ ย มใช้ คื อ การเขี ย นเรี ยงความ (Essay) ซึ่ ง

(5) ขั้นตอนการตีพมิ พ์ หรือการนําเสนอ

โดยทั่ ว ไปมั ก จะประกอบด้ว ย บทนํ า (Introduction)

(Publishing)

ประกอบด้วย ประโยคใจความสําคัญ (Thesis statement)

ขั้น ตอนนี้ เป็ นขั้น ที่ ผูเ้ ขี ย นนําเสนอ
ผลงานเขียนสู่สาธารณชน ผูเ้ ขียนอาจจะอ่านงานเขียนดัง
ๆ ในห้องเรี ยนและส่ งงานเขียนตีพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์
โรงเรี ยน หรื อให้เพื่อนอ่านงานเขียนของผูเ้ ขียน เป็ นต้น
จะเห็ น ได้ว่า การนําเสนองานเขี ย นนั้น ทําได้ห ลายวิธี
ผู้เขี ย นจึ ง สามารถเลื อ กวิ ธี ก ารนํา เสนอได้ต ามความ
เหมาะสม

เป็ นประโยคที่ สรุ ปจุดประสงค์ของการเขียน เนื้ อเรื่ อง
(Body) เป็ นส่ วนของรายละเอี ยดที่ ส นับ สนุ น ประโยค
ใจความสําคัญในบทนํา อาจจะมี เพียงย่อหน้าเดียวหรื อ
มากกว่าหนึ่ งย่อ หน้ าก็ ไ ด้ ส่ ว นสุ ด ท้าย คื อ ส่ ว นสรุ ป
(Conclusion) จะเป็ นการสรุ ปหรื อบอกนัยที่ได้กล่าวมา
ทั้งหมดในเรี ยงความ วิธีการเขี ยนแบบนี้ เป็ นวิธีที่ นิยม
นํามาใช้ในการเขียนมากที่สุด

วิธีการเขียน

(3) การเขียนงานวิจัย (Research Paper
Writing )

นอกเหนื อจากเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการ

การเขียนงานวิจยั จะแตกต่างจากการ

เขี ย นแล้ว ผู ้เขี ย นจะต้อ งรู้ จัก เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารเขี ย นที่

เขียนแบบอื่น ๆ เนื่องจากการเขียนวิจยั ต้องประกอบด้วย

น่าสนใจและเหมาะสมกับงานเขียนนั้น ๆ ด้วย ในที่น้ ี จะ

ข้อ มู ล ที่ เป็ นข้อ เท็จ จริ งจากแหล่ งข้อ มู ล ต่ าง ๆ ทั้งจาก

ขอยกตัวอย่างวิธีการเขียน 3 วิธี ดังนี้
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แหล่ งข้อ มู ล ทั่ว ไป เช่ น การบัน ทึ ก ของบุ ค คลที่ อ ยู่ใน
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สุ จิตตรา สิ งหการ
วิธี น้ ี เป็ นการดึ งดูด ความสนใจของ

เหตุการณ์ เอกสาร รู ปภาพต่าง ๆ และจากแหล่งข้อมูล

ผูอ้ ่าน โดยเริ่ มจากการสร้างปั ญหาขึ้นมา แล้วพยายามให้

อื่ น เช่ น หนังสื อ บทความที่ เขี ย นขึ้ น ในช่ วงเวลาหรื อ

ผูอ้ ่านคิดตามว่าจะแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยวิธีใด แต่สิ่งที่

เหตุ ก ารณ์ น้ ั น ๆ ซึ่ งรู ป แบบของการเขี ย นงานวิ จั ย

ต้องคํานึ งถึงในการเขียนวิธีน้ ี คือ ไม่ควรนําเสนอปั ญหา

โดยทัว่ ไปนั้นจะมีอยูด่ ว้ ยกัน 4 รู ปแบบ ดังนี้

มากจนเกินไป ทั้งนี้ จะต้องตระหนักว่าปั ญหาที่สร้างขึ้น
นี้ เป็ นเพียงการจุ ดประเด็นให้ผูอ้ ่านเกิ ดความสนใจเนื้ อ

1. การเขี ย นแบบสรุ ป (Summary)
เป็ นการเขี ย นที่ ผูเ้ ขี ย นค้น หาหั ว ข้อ เรื่ อ งจากการสรุ ป

เรื่ องเท่านั้น

ความคิดของนักเขียนหรื อนักวิจยั อื่นๆ

(2) เขียนเกีย่ วกับเรื่องราวหรือเรื่องขบขัน

2. การเขียนแบบประเมินค่า

(Write about a story or start with a joke)

(Evaluation) เป็ นการเขียนที่ผเู้ ขียนแสดงความคิดเห็น

เรื่ อ งสั้ นหรื อ มุ ข ตลกสามารถนํามา

จากข้อมูลที่ได้คน้ หามาจากแหล่งต่าง ๆ

ใช้ดึงดูดความสนใจและอารมณ์ของผูอ้ ่านได้เป็ นอย่างดี

3. การเขี ย นแบบเหมื อ นต้น ฉบั บ

โดยทั้งนี้ ผูเ้ ขี ยนจะต้องใช้วิธีการเขี ยนที่ ให้ขอ้ มูลอย่าง

(Original) เป็ นการเขียนที่ผเู้ ขียน เขียนงานวิจยั ในหัวข้อ

ละเอี ย ด และการอธิ บ ายที่ ชัด เจน เช่ น เวลาจะเขี ย น

ที่เหมือนกับข้อมูลที่ได้หามา

เกี่ ยวกับ สถานที่ ที่ น่ าสนใจ ผูเ้ ขี ยนก็ควรจะบรรยายให้

4. การเขียนแบบคละ (Combination)

ผูอ้ ่านรั บ รู้ ได้ว่า จะได้เห็ น ได้ยิน หรื อ ได้สัมผัส กับ สิ่ ง

เป็ นการเขี ย นที่ ผูเ้ ขี ย นคละแบบต่ าง ๆ รวมกัน ในงาน

ใดบ้ า ง วิ ธี ก ารนี้ เป็ นการดึ ง ดู ด ให้ ผู้อ่ า นเกิ ด อารมณ์

เขี ย นหนึ่ งเรื่ อ ง เช่ น ใช้วิ ธี ก ารสรุ ป และเขี ย นเหมื อ น

ความรู้สึกคล้อยตามไปกับเรื่ องที่อ่านได้เป็ นอย่างดี

ต้นฉบับ

(3) เริ่มต้ นด้ วยคําถาม (Start with a question)
วิธีเริ่ มต้นด้วยคําถามถือเป็ นวิธีที่ง่าย

ข้ อแนะนําในการเขียน

ที่สุด แต่ท้ งั นี้ ผเู้ ขียนจะต้องระมัดระวังในการตั้งคําถาม
คือ ไม่ใช้คาํ ถามที่ง่ายเกินไปหรื อเป็ นคําถามที่ผอู้ ่านทุก

ปัญหาที่หลายคนมักจะประสบในการเขียน คือ

คนทราบคําตอบกันดี อยู่แล้ว เพราะจะทําให้ขาดความ

ไม่รู้วิธีที่จะเริ่ มต้นในการเขียน บางคนอาจจะเริ่ มต้นจาก

น่ าสนใจ ลักษณะของคําถามที่ ดีน้ ัน ควรเป็ นคําถามที่

การใช้ประโยคความเดียวง่าย ๆ แต่บางคนก็อาจไม่มีการ

กระตุน้ ให้รู้จกั คิด หรื อตระหนักถึงความสําคัญของสิ่ งที่

เกริ่ นนํา ในที่ น้ ี จะขอนําเสนอวิธีการเริ่ มต้นงานเขียนที่

ถาม เช่ น “คุ ณ เคยต้อ งจ่ า ยเงิ น ถึ ง 100 ดอลล่ า ร์ ต่ อ

จะนํ า ไป สู่ การเขี ยน ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 5 วิ ธี การ

อาหารเพียงมื้อเดียวหรื อไม่” คําถามเช่นนี้ จะเป็ นสิ่ งที่ทาํ

ดังต่อไปนี้

ให้ผอู้ ่านเกิดความสนใจได้ดี

(1) เขี ยน เกี่ ย วกั บ ปั ญ ห า (Write about a
problem )

(4) เขียนโดยใช้ ข้อมูลทางสถิติ (Write a bold
statement or use an interesting statistics)
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ตารางแสดงกิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาระดับความสามารถในการ

หนึ่ งที่สามารถนํามาดึงดูดความสนใจของผูอ้ ่านได้ เช่น

ใช้ ภาษาอังกฤษของผู้เรียน

ประโยคขึ้นต้นว่า “ในอเมริ กา 50 % ของคู่แต่งงานจะลง

ระดับความสามารถ
ในการใช้
ภาษาอังกฤษ

เอยด้ว ยการหย่าร้ าง” ข้อ มู ล สถิ ติ น้ ี จะทําให้ ผูอ้ ่ านเกิ ด
ความสนใจที่ จ ะอ่ านต่ อ ทั้ง นี้ เพื่ อ จะได้รู้ ว่าเป็ นเพราะ
สาเหตุใด และจะมีวธิ ีการแก้ไขได้อย่างไร
(5) เริ่มต้ นด้ วยการยกข้ อความของบุคคล
สํ าคัญ (Start with a quote from an important

ระดับเริ่ มต้น

person)
วิธีน้ ี จะทําให้ผูอ้ ่านเกิ ดความคุ น้ เคย
เพราะเป็ นคํา กล่ า วที่ คุ ้น หู แ ละได้รั บ การยอมรั บ จาก

คําอธิบาย

วิธีการ/กิจกรรม

นักเรี ยนสามารถจํา

เขียนอธิบาย การ

คําและวลี และ

เติมคําในย่อหน้า

เขียนสิ่ งที่จาํ ได้

ให้สมบูรณ์ การ

พร้อมทั้งสามารถ

เติมคําในเนื้อเรื่ อง

ระบุรายละเอียด

การเขียนคําศัพท์

เขียนวลี ประโยค

การเขียนกลอน

หรื อคําถามในเน้ือ

การเขียนให้

เรื่องที่ใช้กนั บ่อย ๆ

สัมพันธ์กบั

ผู ้อ่ า นอยู่ แ ล้ ว นอกจากนี้ วิ ธี ก ารเริ่ มต้ น ด้ ว ยการยก

รู ปภาพ

ข้อ ความของบุ ค คลสําคัญ ยังช่ วยให้ผูอ้ ่านทราบได้ว่า

นักเรี ยนสามารถ

เขียนอธิบายให้

เขียนประโยคหรื อ

สัมพันธ์กบั ภาพ

คําถามเพื่อ

การเติมคําในเรื่ อง

ตอบสนองความ

การรวมประโยค

วิธีใดก็ตาม สิ่ งที่ ผูเ้ ขี ยนจะต้อ งคํานึ งถึ งเสมอ คื อ สิ่ งที่

ต้องการของสังคม

การเขียนบรรยาย

ผูเ้ ขียนนําเสนอจะต้องสามารถตอบคําถามได้วา่ ใคร ทํา

เขียนข้อความสั้น ๆ รายละเอียด เขียน

ผูเ้ ขี ยนกําลังจะนําเสนอเกี่ ยวกับ เรื่ องอะไร ซึ่ งจะทําให้
ผูอ้ ่านเข้าใจได้เป็ นอย่างดี
ทั้งนี้ ไม่ว่าผูเ้ ขียนจะเริ่ มต้นเขียนด้วย

อะไร เมื่อไร ที่ไหน ทําไม และอย่างไร ซึ่ งจะทําให้งาน

ระดับกลาง

เขียนนั้นดีกว่างานเขียนทัว่ ไป
นอกจากกระบวนการจัดการเรี ยนรู้และความ

การจดบันทึกสั้น ๆ

แนะนําและ

ได้ นักเรี ยน

อธิบาย เขียนบท

สามารถเขียน

สัมภาษณ์ และ

ประโยคอธิบาย

บทความ

เข้า ใจเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารเขี ย นแล้ว จะเห็ น ได้ว่ า การจัด

หรื อเปรี ยบเทียบ

กิจกรรมการสอนเขียนก็เป็ นส่ วนหนึ่ งในการมุ่งส่ งเสริ ม

เขียนบรรยาย

ให้ ผู้ เ รี ยน ได้ พ ั ฒ น าการเขี ยน อย่ า งเป็ น ระบ บ มี

เหตุการณ์ และ

ประสิ ทธิ ภาพ

เขียนสรุ ปเรื่ องได้

ซึ่ งต้องอาศัยการวางขั้นตอนการสอน

ที่ เหมาะสม ดัง ตารางแสดงกิ จ กรรมที่ พ ัฒ นาระดับ
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ดังนี้

ระดับสู ง
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นักเรี ยนสามารถ

อธิบายรายละเอียด

เขียนจดหมายอย่าง

การรวมประโยค

เป็ นทางการ เขียน

การเขียนบรรยาย

บรรยายหลาย ๆ ย่อ รายละเอียด เขียน
หน้า เขียนสรุ ป

แนะนํา และ

ความ อธิบายและ

อธิบาย การเขียน

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
ปี่ ที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค. 2555 – มิ.ย. 2555
ระดับความสามารถ
ในการใช้
ภาษาอังกฤษ

คําอธิบาย

เทคนิคการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
สุ จิตตรา สิ งหการ
1986 : 219-223 และ Heaton 1988 : 107) ได้ แ นะนํ า
กิ จกรรมการเขียนที่ น่าสนใจไว้หลายอย่าง เช่ น การใช้
ภาพ หรื อ วิดี ท ัศ น์ ที่ จะนําไปสู่ ก ารเขี ย นแบบเล่ าเรื่ อ ง
(Recount) โดยผูส้ อนเขียนคําศัพท์ที่สําคัญของเรื่ องบน
กระดานเพื่ อ ชี้ แ นะผูเ้ รี ย นหรื อ การให้ ชื่ อ เรื่ อ ง (Topic)
ให้ ค าํ ถามและคํา ศัพ ท์ ที่ สํ า คัญ นําไปสู่ ก ารเขี ย นแบบ
รายงาน ฮิ ต ัน (Heaton 1988 : 107) ยังเน้น ถึ งกิ จ กรรม
อื่นในลักษณะให้บรรยายคน สถานที่ หรื อวัตถุ รวมทั้ง
การเปรี ยบเที ยบของสองสิ่ ง การบอกทาง และการบอก
ขั้นตอนของการทําสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งจะช่วยให้ผเู้ ขียนสามารถ
นําไปเขียนได้อย่างมีความหมาย
จอห์ น สั น และบาร์ เร็ ท (Johnson and Barrett,
1981: 93-106) ได้ แ นะนํ า ลั ก ษณ ะกิ จ กรรมที่ ใช้ ใ น
การสอนเขียนเพื่อการสื่ อสารไว้ 3 ลักษณะ คือ ลักษณะ
แรกควรเป็ นการเติมข้อมูลให้สมบูรณ์และแบ่งข้อความ
ออกเป็ นส่ วน ๆ (Jigsaw) ทําให้เกิ ดช่ อ งว่างของข้อ มู ล
ซึ่ งมี ป ระโยชน์ ต่ อ การส อน เขี ยน ทํ า ให้ เกิ ดการ
แลกเปลี่ ยนข้อมูลกันในชั้นเรี ยน เพราะการจะดูว่าการ
เขี ย นบรรลุ ผ ลหรื อ ไม่ น้ ั น สามารถดู ไ ด้จ ากการอ่ า น
ข้อความแล้วเข้าใจหรื อไม่ ลักษณะที่สองคือกิจกรรมที่มี
ความต่อเนื่ องกัน ทําให้เกิดการบูรณาการของทักษะต่าง
ๆ กิจกรรมแต่ละอย่างจะให้เนื้อหาสําหรับกิจกรรมต่อมา
โดยครู อาจช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดจินตนาการในการเขียนได้
โดยให้ทาํ กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบ เช่น ฟั งบทสนทนา
แสดงบทบาทสมมติ ให้ อ่ า นบทความจากวารสาร
นิ ตยสาร อภิ ป ราย ฯลฯ จนกระทัง่ นําไปสู่ การเขี ยนใน
ขั้น สุ ดท้าย และลัก ษณะสุ ดท้ายเป็ นการเขี ยนข้อ ความ
เป็ น ตอน ๆ (Paragraph Writing) การเขี ยน ใน ขั้ น นี้
ใจความสํ าคัญ ของข้อ ความหนึ่ งจะต้อ งมี ก ารโยงผูก
ประโยคเข้าด้วยกันให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และมี
ความสอดคล้องกันตามความหมาย
การสอนเขี ย นแบบเน้ น งานปฏิ บ ัติ ก็ เป็ นวิ ธี
สอนอี กแบบหนึ่ งที่ มุ่ งให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิ บ ัติการเขี ยน
วิลลิส (Willis. 1996 : 23-24) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้
ด้วยวิธีเน้นงานปฏิ บ ัติ เป็ นการเรี ยนรู้ ภาษาโดยใช้งาน

วิธีการ/กิจกรรม

บรรยายรายละเอียด อิสระ เขียนบท
จดบันทึกข้อความ

สนทนา การเขียน

เขียนแสดง

เรี ยงความ พร้อม

ความรู้สึก และให้

ปรับปรุ งต้นฉบับ

ข้อมูลสนับสนุน

งานเขียน

รายละเอียด
นอกจากนี้นกั เรี ยน
ยังสามารถพัฒนา
รู ปแบบการเขียน
เรี ยงความ รายงาน
หรื อบทความที่
มากกว่าหนึ่งย่อ
หน้า พร้อมทั้ง
สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้

กิ จกรรมต่างๆ ที่ ได้กล่ าวมาแล้วข้างต้น เป็ น
กิจกรรมที่ใช้สอนโดยแบ่งตามระดับความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนเพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้เกิ ดการเรี ยนรู้ ตรงตามศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยนให้มากที่ สุด อีกทั้งเป็ นการช่วยพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้ น นอกจากนี้ ยังมี ผูเ้ ขี ย นอี ก หลายท่ าน ที่ ไ ด้
กล่าวถึ งการจัดกิ จกรรมการสอนเพื่ อพัฒ นาทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษ เช่น สุ มิตรา อังวัฒนกุล (2537: 185)
เสนอหลัก การในการจัดกิ จ กรรมการสอนเพื่ อ ฝึ กการ
เขียนไว้ว่า การสอนทักษะการเขียนควรทําหลังจากที่
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกและเสริ มรู ปแบบภาษาที่ ผเู ้ รี ยนคุน้ เคยจาก
การฟั งและพูดแล้ว การควบคุมการเขียนควรลดน้อยลง
ตามลําดับ ผูเ้ รี ยนควรฝึ กการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ
ของผูส้ อนด้วยตนเองทีละน้อย ผูส้ อนควรเน้นกิจกรรม
เพื่ อ การสื่ อ สารเป็ นพิ เศษ หลังจากที่ ผูเ้ รี ย นได้ฝึ กการ
เขี ยนตามที่ ผูส้ อนชี้ แนะแล้ว ผูเ้ รี ยนควรมี อิสระในการ
เขี ย นอย่างเต็ม ที่ นอกจากนี้ เฮวิน ส์ แ ละฮี ต ัน (Hewins.
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ปฏิ บ ั ติ เป็ นสื่ อกลาง ผู้เรี ยนต้ อ งเข้ า ใจขั้ นตอนการ
ปฏิ บตั ิงาน โดยแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมจะช่วยจูงใจ
ท้าทายผูเ้ รี ยนให้ป ฏิ บ ัติจนงานบรรลุ เป็ นชิ้ นงาน ขณะ
ปฏิบตั ิงานผูเ้ รี ยนจะได้ใช้ภาษาอย่างอิสระ โดยเน้นเรื่ อง
ความหมายมากกว่าความถูกต้อง งานปฏิบตั ิน้ ี จะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนทํางานเป็ นระบบ รู้วิธีแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิ บ ัติ งาน ทํางานร่ วมกับ ผูอ้ ื่ น ได้ และสามารถทําให้
ผูเ้ รี ย นพูด และเขี ย นได้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ จ ริ ง
เทคนิ คดังกล่าวสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ มาตรา 24 ซึ่ งระบุ ว่ า ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด
กระบวนการเรี ยนรู้ โดยใช้กิจกรรมซึ่ งผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาํ ได้ คิดเป็ น ทํา
เป็ น และเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง (พระราชบัญ ญัติ
การศึ ก ษาแห่ งชาติ . 2542 : 13) นอกจากความสํ าคัญ
ดัง กล่ า วแล้ว วิ ล ลิ ส (Willis. 1996 : 137) และฟรอสท์
(Frost. 2005 : Online) ได้ก ล่ า วถึ ง ประโยชน์ ข องการ
เรี ยนรู ้แบบเน้นงานปฏิ บตั ิว่า เป็ นการนําความรู้ที่ เรี ยน
แล้วมาเพิ่มพูนด้วยการฝึ กใช้ภาษา ทําให้ผเู้ รี ยนเกิดความ
มั่น ใจในการพู ด และการเขี ย น มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ กับ ผูอ้ ื่ น
เพิ่มขึ้น ฝึ กการแก้ไขปั ญหา มีความสนุ กสนาน และเกิด
ความท้า ทายในการปฏิ บ ัติ ง าน รวมทั้ง ผู ้ส อนก็ ค วร
คํานึ งถึงจุดประสงค์ของการสอนทักษะการเขียนด้วยว่า
การสอนทักษะการเขี ยนนั้น ควรเน้นการเขี ยนเพื่อให้
นํ า ไปใช้ใ นชี วิ ต จริ ง สถานการณ์ ต่ า งๆ ที่ นํ า มาเป็ น
บทเรี ยนและแบบฝึ กหั ด ควรเป็ นเรื่ องที่ เกิ ด ขึ้ นใน
ชีวิตประจําวัน ศัพท์และสํานวนต่าง ๆ ที่ใช้ในแต่ละบท
ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ของบทนั้น ๆ บทเรี ยนแต่ละบทจะ
ไม่สอนไวยากรณ์โดยตรง คือ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนฝึ กฝนการใช้
คําศัพท์และสํานวนที่จาํ เป็ นในแต่ละสถานการณ์
ดังนั้น จะเห็ น ได้ว่าการจัด กิ จ กรรมการสอน
และวิ ธี การสอนทั ก ษะการเขี ย นภาษาอั ง กฤษนั้ น
จําเป็ นต้องมี ความหลากหลายในรู ปแบบต่างๆ รวมทั้ง
วิ ธี ก ารส อ น ที่ ช่ ว ย ก ร ะ ตุ ้ น ให้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ พ ั ฒ น า
ความสามารถการเขี ย นภาษาอัง กฤษได้อ ย่ า งเต็ ม ที่
นอกจากนี้ กิจกรรมต่างๆ ที่ ใช้ฝึกในเวลาเรี ยนนั้นควรมี

เทคนิคการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
สุ จิตตรา สิ งหการ
การส่ งเสริ ม ในเรื่ อ งคําศัพ ท์ และไวยากรณ์ เพื่ อ ฝึ กให้
ผูเ้ รี ย นแสดงความคิ ด สร้ างสรรค์ และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวติ ประจําวัน การจัดกิจกรรมการสอน
ทั ก ษะการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลที่ ดี น้ ั น
นอกจากจะต้องคํานึ งถึงกิจกรรมการสอนแล้ว ผูส้ อนยัง
ต้องอาศัยเทคนิ ควิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยน
เกิ ดพัฒนาการทางทักษะและความคิ ดที่ จะนําไปสู่ การ
เขี ย นได้ด้ว ย พิ ต รวัล ย์ โกวิ ท วที (2537 : 51-78) ได้
กล่าวถึ ง การสอนเขี ยนนั้น ควรมี เทคนิ ค สอดแทรกอยู่
ในขณะดําเนิ นการสอน เพื่อเป็ นเครื่ องมือให้ผเู้ รี ยนเกิด
ความเข้าใจ เพลิดเพลิ น สนุ กสนาน ทําให้การเรี ยนการ
สอนมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
นอกเหนื อ จากผู้เขี ย นหลายท่ า นที่ ไ ด้ก ล่ า ว
มาแล้วข้างต้น การใช้สื่ออินเทอร์ เน็ตก็เป็ นอีกแนวทาง
หนึ่ งที่ จ ะช่ ว ยพัฒ นาทัก ษะการเขี ย นภาษาอัง กฤษได้
เช่ น กัน เนื่ อ งจากในปั จ จุ บ ัน โลกแห่ งสั งคมออนไลน์
นับว่ามีบทบาทต่อการดําเนิ นชีวิตของผูค้ นในสังคมเป็ น
อย่างมาก ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เกร็ ดความรู้
ตลอดจนการติดต่อสื่ อสารล้วนเป็ นสิ่ งที่ เราสามารถหา
ได้ จ าก แห ล่ งอิ น เท อ ร์ เน็ ต ทั้ งสิ้ น ผู้ ส อ น อ าจใช้
อินเทอร์ เน็ตเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาเรื่ องต่าง
ๆ ที่ ผเู้ รี ยนสนใจก่อนจะนํามาเขียน ตัวอย่างเช่น ผูส้ อน
กําหนดให้ผเู้ รี ยนเขียนเรื่ องราวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ น่ า สนใจ ผู้เรี ยนก็ ส ามารถค้น คว้า หาแหล่ ง ข้อ มู ล
เกี่ ย วกับ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วจากอิ น เทอร์ เน็ ต ก่ อ นว่า มี
สถานที่ใดบ้างที่น่าสนใจ จากนั้นผูเ้ รี ยนก็รวบรวมข้อมูล
ที่ ได้จากการศึกษาค้นคว้านํามาเรี ยบเรี ยง และถ่ายทอด
ความคิ ด เป็ นภาษาเขี ย นจนกระทั่ง เป็ นงานเขี ย นของ
ตนเองได้ ในที่น้ ี ผเู้ ขียนจึงได้นาํ เสนอเกร็ ดสําคัญในการ
เขี ย นเป็ นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ใช้ ใ นการสื่ อสารทาง
อินเทอร์ เน็ตของนักเขียนชาวฟิ นแลนด์ คือ Jarkko Laine
เสนอไว้ 10 ข้อ ดังนี้
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(1) อ่านเป็ นภาษาอังกฤษ (Read in English)

เทคนิคการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
สุ จิตตรา สิ งหการ
(5) เชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง (Trust your

เหล่านี้เป็ นเรื่ องที่คุน้ เคยซึ่ งจะช่วยให้

potential )

คาดเดาถึงประเด็นสําคัญของผูเ้ ขียนได้ แต่ตอ้ งพยายาม

สมองของมนุษย์เป็ นเสมือน

อย่าใช้ Dictionary เว้นเสี ยแต่ว่าจะไม่ เข้าใจคําศัพท์น้ ัน

เครื่ องจักรกลที่สามารถบรรจุขอ้ มูลต่าง ๆ จากการอ่าน

จริ ง ๆ และพยายามอย่าคิ ดว่าการอ่านเป็ นภาระ เพราะ

การฟัง การพูดคุย แล้วนํามาเรี ยบเรี ยงเขียนใน Blog แรก

นัน่ จะเป็ นการทําลายความสุ ขในการอ่านไป และทําให้

ๆ ภาษาที่ใช้ในการเขียนอาจยังไม่เป็ นที่น่าพอใจ และไม่

อ่านได้ไม่นาน

เป็ นที่แน่ใจถึงความถูกต้องของภาษา ซึ่ งความไม่แน่ใจนี้
จะเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดความพยายามในการเรี ยนรู้การใช้

(2) พยายามฟังเสี ยงเจ้ าของภาษา (Listen to

ภาษาอย่างเป็ นธรรมชาติ เพียงแต่ตอ้ งมีความเชื่อมัน่ ใน

native speakers)

ศักยภาพและมันสมองของตนเอง โดยเมื่อสมองมีการ

Blogging เป็ นเครื่ องมือชนิ ดหนึ่ งใน
การพูดคุ ยกับ ผูอ้ ื่ น และการพูดคุยนั้นจะมี ชีวิตชี วามาก

พัฒนาและสร้างคําพูดออกมา ผูเ้ ขียนก็ตอ้ งเขียนเพื่อให้

ขึ้นหากมีการเขียนสื่ อสารกัน ซึ่ งสิ่ งที่จะเป็ นประโยชน์

เกิดคําพูดและแนวคิดออกไปก่อน แล้วจึงตรวจสอบ

ในการฝึ กการเขียนเชิงสนทนา คือ ต้องพยายามฟั งและดู

ข้อมูลที่ยงั ไม่แน่ใจ หรื อให้เพื่อน ๆ คนรอบข้างช่วย

ลักษณะการพูดของเจ้าของภาษาจากอินเตอร์ เน็ตซึ่ งเป็ น

ตรวจทานความถูกต้องว่าข้อความหรื อความคิดนั้นเป็ น

วิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาได้เป็ นอย่างดี

เหตุเป็ นผลหรื อไม่
(6) การตรวจทานข้ อมูล (Proofread)

(3) พยายามคิดเป็ นภาษาอังกฤษเมือ่ ต้ องเขียน

เมื่ อ เขี ย นบทความเสร็ จ แล้ว ควร

(When writing in English, think in English)
คนที่ เขี ย นได้ไม่ ค่ อ ยดี เพราะมัก จะ

ตรวจสอบ คํา ผิ ด โดยการใช้ เครื่ องจับ คํา ผิ ด (Spell

คิ ดเป็ นภาษาของตัวเองก่อ น แล้วค่อยแปลออกมาเป็ น

checker) และตรวจสอบความผิดพลาดทางไวยากรณ์ ซึ่ ง

ภาษาอังกฤษ ทําให้ได้ภาษาที่มีลกั ษณะแปลก ๆ ไม่เป็ น

อาจใช้ Microsoft word ที่มีอยูใ่ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ธรรมชาติ อันเนื่ องมาจากสํานวนภาษา ระบบไวยากรณ์

เข้ามาช่ วย แต่ ท้ ังนี้ หากต้อ งการความมั่น ใจและความ

และความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละภาษา

ถูก ต้อ งแล้ว ควรจะปรึ กษาผูท้ ี่ ใช้ภ าษาอังกฤษให้ช่ วย
ตรวจทานบทความนั้นอีกครั้ง

(4) เขียน (Write)

(7) ขอความช่ วยเหลือจากเพือ่ นทีใ่ ช้

วิธีการที่ดีที่สุดในการเรี ยนรู้ คือ ต้อง
ทุ่มเทและฝึ กฝนมาก ๆ ดังนั้นเมื่อต้องการจะพัฒนาการ

ภาษาอังกฤษแก้ ไขความผิดพลาด (Have English –

เขียน ก็ตอ้ งพยายามฝึ กเขี ยนทุ กวันจนเกิ ดความเคยชิ น

speaking friends who are not afraid to correct your

และถ้าต้องการให้เกิดความชํานาญในการเขียน ก็จะต้อง

mistakes)

พยายามรั ก ษานิ สั ย การเขี ย นให้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของตน

วิธีการที่ดีที่สุดในการฝึ กใช้ภาษา คือ

พยายามเขียนหลาย ๆ รู ปแบบ เช่น เขียนเรื่ องตลก เขียน

การออกไปสั งสรรค์กับ ชาวต่างชาติ ให้ม ากที่ สุ ด และ

บทสัมภาษณ์ เป็ นต้น

ควรให้ความสนใจลักษณะการพูด การใช้ภาษา สํานวน
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หรื อ แม้แ ต่เรื่ อ งขําขัน ที่ ได้พูด คุ ยกัน สิ่ งเหล่ านี้ จะช่ วย

เทคนิคการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
สุ จิตตรา สิ งหการ
ทางด้านความคิ ดที่ เป็ นระบบจนทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
เรี ยนรู้และนําความรู้น้ นั ไปพัฒนางานเขียนชิ้นต่างๆ ของ
ตัวเองได้รวมทั้งการฝึ กฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อให้เกิดความชํานาญและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
การดํ า รงค์ ชี วิ ต ได้ ใ นปั จจุ บ ั น ดั ง นั้ นการประสบ
ความสําเร็ จในด้านการเขี ยนภาษาอังกฤษนั้น คงไม่ ใช่
เรื่ องที่ยากอีกต่อไป

พัฒ นาทัก ษะการใช้ภ าษาอังกฤษให้เป็ นธรรมชาติ ไ ด้
มากกว่าการเรี ยนรู ้ จ ากหนังสื อ นอกเหนื อ จากการพูด
คุ ย พบปะสั ง สรรค์แ ล้ว วิ ธี ก ารนี้ ยัง รวมไปถึ ง การส่ ง
ข้อความ และการส่ ง E-mail ด้วย
(8) ศึกษาเรื่องการใช้ ไวยากรณ์ และการสะกด
คํา (Study spelling and grammar)

บรรณานุกรม
กรมวิชาการ (2551) หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กรุ งเทพมหานคร:
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

การเรี ยนรู ้เรื่ องไวยากรณ์ (Grammar)
อาจไม่ใช่เรื่ องสนุ ก แต่จะเป็ นสิ่ งที่ ช่วยเพิ่มความมัน่ ใจ
ในการเขียน และเพิ่มขีดความสามารถในเรื่ องการเขียน
ได้รวดเร็ วมากขึ้น

กุสุมา มานะสุ นทร (2519) “ความสามารถในการอ่าน
และเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยปี ที่ 1 ในระดับมหาวิทยาลัย”
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการมัธยมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทิพย์วรรณ ธงภักดิ์ (2543) “การพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ด้วยวิธีการสอนเพื่อการสื่ อสารที่เน้นการ
ประเมินผล โดยใช้แฟ้ มสะสมผลงาน”
วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การ
ประถมศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บังอร สว่างวโรรส (2526) การศึกษาความสอดคล้ อง
ระหว่ างวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่ สอนใน
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับความต้ องการ
ของวงการธุรกิจไทย กรุ งเทพมหานคร:
โรงพิมพ์ชวนพิมพ์
บังอร สว่างวโรรส (2537) “ภาษาอังกฤษธุรกิจใน
ประเทศไทยในรอบ 12 ปี (2526-2538): การ
ใช้การเรี ยนการสอนและข้อเสนอแนะ”
วารสารภาษาปริ ทัศน์ , ฉบับปี การศึกษา

(9) การใช้ Commas และ Hyphenation
การใช้เรื่ อ งหมาย Commas (,) และ
เครื่ องหมาย Hyphens (-) นับเป็ นเรื่ องที่ สร้ างปั ญ หาใน
การเขี ย นอย่างมาก แม้แ ต่กับ เจ้าของภาษาเอง แต่ ห าก
ต้อ งการจะเป็ นนั ก เขี ย นที่ ดี แ ล้ว ต้อ งกํา จัด อุ ป สรรค
เหล่านี้ โดยอาศัยการฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง
(10) ใจเย็น (Relax)
การจะเป็ นนักเขียนที่ เก่งนั้น ผูเ้ ขี ยน
จะต้องทุ่มเทความสามารถและต้องหมัน่ ฝึ กฝนอยูเ่ สมอ
อย่ากลัวที่ จะต้อ งผิดพลาดเพราะความสําเร็ จนั้นไม่ ได้
เกิ ด ขึ้ น ในเวลาอัน รวดเร็ ว ดัง นั้ น วิธี ที่ สําคัญ ที่ สุ ด คื อ
ผูเ้ ขียนต้องใจเย็น และสนุกกับการเขียนนั้นด้วย
จากที่ กล่าวมาแล้วจะเห็ นได้ว่า การ
สอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมีความสําคัญเพียงใด
หากแต่ผูส้ อนเลื อ กใช้กิจกรรมที่ น่าสนใจ เทคนิ ค สื่ อ
การสอนที่ ท ัน สมัยรวมทั้งวิธีการสอนที่ ห ลากหลาย ที่
เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ ความถนัดของ
ผูเ้ รี ยนเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาทักษะการเขียนได้เต็มตาม
ศัก ยภาพของตน นอกจากนี้ ผูส้ อนยังต้อ งวางแผนให้
ผูเ้ รี ย นฝึ กเขี ย นตามกระบวนการที่ ถู ก ต้อ งเพื่ อ ช่ วยให้
ผู้เรี ยนเกิ ด พั ฒ นาการทางด้ า นทั ก ษะ มี ก ารพั ฒ นา
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2537 (15) 115-132
ปฏิรูปการศึกษา, สํานักงาน (2545) ปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 กรุ งเทพมหานคร : บุญศิริการพิมพ์.
ปฏิรูปการศึกษา, สํานักงาน (2545) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรุ งเทพมหานคร :
พริ กหวานกราฟฟิ ค
พิตรวัลย์ โกวิททวี (2537) ทักษะและเทคนิคการสอน
เขียนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สุ มิตรา อังวัฒนกุล (2537) วิธีสอนภาษาอังกฤษ
กรุ งเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
______. (2538) แนวทางปฏิรูปการศึกษาของ
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