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กมล โพธิเย็น : รูปแบบการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใชแนวคิดทฤษฎีไตรอารขิกและวิธีการแบบสแกฟโฟลด ( A MODEL FOR DEVELOPING
SYSTEMATIC THINKING TO IMPROVE THAI LANGUAGE WRITING SKILL ABILITIES FOR UNDERGRADUATE
STUDENTS BASED ON TRIARCHIC THEORY AND SCAFFOLDING APPROACH)อาจารยที่ปรึกษา : รศ. ดร.ทวีวัฒน
ปตยานนท อาจารยที่ปรึกษารวม : รศ. ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา , จํานวนหนา 367 ISBN 974-53-1297-5
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถ
ดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใชแนวคิดทฤษฎีไตรอารขิกและวิธีการแบบสแกฟโฟลด และ2)เพื่อประเมิน
คุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยและดานการคิด
อยางเปนระบบของนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นและของนักศึกษาที่เรียนตามปกติ การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน เริ่มจากการวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีไตรอารขิก การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู การเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบ สแกฟ
โฟลด เทคนิคการระดมสมอง เทคนิคผังความคิด และวิเคราะหปญหาและความตองการในการสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีแลว นําขอมูลที่ไดมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้นโดยนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระ
นคร จํานวน 90 คน แบงแบบสุมเปนกลุมตัวอยางโดยการใชคะแนนความสามารถพื้นฐานทางการเขียนเปนตัวควบคุม โดยแตละกลุมจะมี
ตัวอยาง 30 คน การทดลอง 6 สัปดาห รวม 18 ชั่วโมง โดยมีการวัดความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยและดานการคิด
อยางเปนระบบของกลุมตัวอยางทั้งกอนและหลังการทดลอง วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติ ONE WAY ANALYSIS OF VARIANCE และ
TWO WAY ANALYSIS OF VARIANCE และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยหลักการคือ การชวยเหลือสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนอยางเปนระบบโดย
การวางแผนความคิดอยางเปนระบบและชัดเจนกอนที่จะลงมือเขียนและมอบหมายงานใหแกผูเรียนตองเหมาะสมกับระดับความสามารถของ
ผูเรียน วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขั้นตอนการเรียนมี 6 ขั้น ไดแก 1)สรางความนาสนใจและใหเสรีในการฝก 2)ใชประสบการณและปรับบริบท
ในการเรียนรู 3)สรางความชัดเจนทางความคิด 4)ตรวจสอบทบทวนความคิด 5)ลงมือปฏิบัติงานตามผังโครงรางความคิด 6)ตรวจประเมินผล
งานเพื่อการปรับปรุง การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนมีทั้งระหวางและภายหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน
2. ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน พบวา
2.1 คะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยของกลุมทดลองกลุมที่ 1 และกลุมทดลองกลุมที่ 2
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 คะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยของกลุมทดลองกลุมที่ 1 และกลุมทดลองกลุมที่ 2
หลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 คะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบของกลุมทดลองกลุมที่ 1 และกลุมทดลองกลุมที่ 2 หลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 คะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบของกลุมทดลองกลุมที่ 1 และกลุมทดลองกลุมที่ 2 หลังการทดลอง
สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 การวิเคราะหเนื้อหาจากบันทึกผลการเรียนรูของกลุมทดลองทั้งสองกลุม แสดงใหเห็นวาการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น สงเสริมการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบและพัฒนาความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียง
ภาษาไทย อันเปนผลจากการที่ผูเรียนไดสรางแผนผังโครงรางความคิดกอนลงมือเขียน ไดมีปฏิสัมพันธ ทํางานรวมกันและชวยเหลือการเรียนรู
ซึ่งกันและกัน
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This study aimed to develop a pedagogical model for developing systematic thinking to improve Thai language writing
skill abilities and systematic thinking abilities for undergraduate students to Triarchic Theory and Scaffolding Approach and test
its effectiveness. The researcher analyzed related data and developed them into a pedagogical model. Then the model was
evaluated by being tried out with the samples of 90 undergraduate students of Rajamangala Institute of Technology, the Bangkok
Commercial Campus in semester 2 of the academic year 2004. The students were classified into groups according to their scores
in basic writing abilities. There were two experimental groups and one control group with 30 students in each. The experimental
duration was six weeks or 18 hours. The Thai language writing skill abilities and systematic thinking abilities test was tried out
with the two experimental groups both before and after the experiment. The data analysis was done by comparing the average
scores among the students in the experimental groups and the control group using “One Way Analysis of Variance” and
“Two Way Analysis of Variance”. The learning result records of the experimental groups were also analyzed by content analysis.
The developed pedagogical model consisted of the principles that the learner would be helped and supported in his/her
clear and systematic learning before writing, and the assigned task had to suit his/her ability. The six steps or procedures were
1) create interest and freedom in practising 2) Use experience and adapt the context in learning 3) Create thinking clearness
4) Inspect and revise ideas 5) Start writing according to the thinking structure diagram 6) Inspect and evaluate the writing in order
to improve; the measurement and evaluation of the instruction would happen during and after the instruction.
As for the model effectiveness , the experimental showed that the scores in Thai language composition writing skill
abilities and systematic thinking abilities higher average scores in post-test and repeated measures than in pre-test at the significant
level of .05.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความเมตตา ความกรุณาและความปรารถนาดีอยางยิ่งของ รอง
ศาสตราจารย ดร.ทวีวัฒน ปตยานนท อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และรองศาสตราจารย ดร.ประสาร
มาลากุ ล ณ อยุ ธ ยา อาจารย ที่ปรึ ก ษาร ว ม ที่ค อยให ค วามช ว ยเหลือ ดูแ ลเอาใจใส ห ว งใย และให
คําแนะนํา ตลอดจนใหคําปรึกษาและขอคิดตาง ๆ อยางตอเนื่อง จนงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงลงได ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทานที่ไดสละเวลาใหขอคิดอันมี
คา ตลอดจนคําแนะนําในการแกไขปรับปรุงเพื่อใหวิทยานิพนธเลมนี้มีความสมบูรณในดานเนื้อหาและ
คุณคาทางวิชาการมากยิ่งขึ้น
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยผูสอนทุกทาน ทั้งจากคณะครุศาสตรและคณะ
จิตวิทยา
ที่เปนผูประสิทธิ์ประสาทขอความรูและใหประสบการณตาง ๆ ในศาสตรทางจิตวิทยาการศึกษา จนเปนผู
จุดประกายประเด็นในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดใหความอนุเคราะหในการตรวจ เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย ตลอดจนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการ พระนคร ที่เปนกลุม
ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยยุทธภูมิ สุวรรณเวช หัวหนาแผนกวิชาภาษาไทย สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ที่ชวยกรุณาเปนผูชวยผูวิจัย และอุทิศเวลา ตลอดจน
ความชวยเหลืออยางเต็มที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุก
ทานที่ไดสละเวลามาเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธในครั้งนี้ ตลอดจนไดใหคําชี้แนะ แกไขเพื่อให
งานวิจัยสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณ คณาจารยภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่
คอยใหกําลังใจและมีสวนชวยเหลือใหวิทยานิพนธนี้สําเร็จลงได
ขอขอบพระคุณ อาจารยณรงคฤทธิ์ ธีระเวช อาจารยประจําสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะ
บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร วิ ท ยาเขตพณิ ช ยการพระนคร ที่ ไ ด ช ว ย
อนุเคราะหที่การจัดทําตนฉบับจนสมบูรณแบบ
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเขียนเปนทักษะที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่ใชในการติดตอสื่อสาร เพราะการเขียน
เปนลายลักษณอักษรและเปนประจักษพยานสําคัญที่สรางความนาเชื่อถือไดดีกวาการพูด และ
สามารถจะใชเปนหลักฐานสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในธุรกิจการงานของคนเราไดเปน
อยางดี ในโลกยุคโลกาภิวัตนที่มีการติดตอสื่อสารกันอยางไรพรมแดนดังเชนปจจุบันนี้ จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองพัฒนาความสามารถในการใชทักษะการสื่อสารของคนเราใหมีประสิทธิภาพอยาง
สูงสุดและเต็มศักยภาพเพื่อใหทันตอความเจริญกาวหนาที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและไม
หยุ ด ยั้ ง ผู ที่ มี ค วามสามารถในการสื่อ สารอย า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพเท านั้ น จึง จะสามารถประสบ
ความสําเร็จในชีวิตไดเปนอยางดี ดังนั้น การสื่อสารดวยทักษะการเขียนอยางมีประสิทธิภาพที่
สามารถสื่อสารกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรง
พั ฒ นาให เ กิ ด ขึ้ น ในตั ว คนทุ ก คนให มี ศั ก ยภาพสู ง สุ ด โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในผู ที่ อ ยู ใ นวั ย ของ
การศึกษาเลาเรียน
ทักษะการเขียนจะเปนรากฐานสําคัญยิ่งเพราะการที่ผูเรียนจะประสบความสําเร็จในการ
เรียนในแตละรายวิชาไดมากนอยเพียงใดนั้น สวนหนึ่งยอมขึ้นอยูกับความสามารถในการเขียน
ถายทอดขอมูลความรูตลอดจนประเด็น ความคิดเห็นของตนที่มีตอเหตุการณเรื่องราวหรือประเด็น
ตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ออกมาไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ผูเรียนจะตองเรียบเรียงความคิด
ของตนที่ มี อ ยู ป ระกอบกั บ ข อ ความรู ตลอดจนข อ มู ล ต า ง ๆ ของตนเองที่ มี อ ยู อ อกมาเพื่ อ สื่ อ
ความหมายและทําความเขาใจกับผูอื่น
โดยเฉพาะในการเรียนระดับอุดมศึกษานั้นนับไดวา ทักษะการเขียนจะมีความสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่งตอการศึกษาในระดับนี้ เนื่องจากผูเรียนในระดับนี้จะตองใชทักษะการเขียนเปน
เครื่องมือสําคัญในการแสดงขอมูลความรูประเด็นความคิดเห็น ตาง ๆ ตลอดจนการสรางสรรค
องคความรูตาง ๆ ออกมาในรูปแบบของการเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนบันทึกผลการ
เรียนรู การเขียนตอบขอสอบแบบอัตนัย เปนตน
การเขียนเปนทักษะที่จะตองอาศัยการนําถอยคําและความรูจากประสบการณตาง ๆ มา
เรียบเรียงลําดับความคิดใหตอเนื่องกัน ดวยเหตุนี้จึงนับไดวาการเขียนเปนสวนหนึ่งของการแสดง
ถึงพฤติกรรมเชิงสรางสรรคของผูเขียนดวย (อัจฉรา ชีวพันธ, 2533 : 3) อยางไรก็ตามกอนที่ผูเรียน
จะกาวไปถึงทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคซึ่งก็เปนผลผลิตของความคิดริเริ่มอยางหนึ่งที่จําเปน
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อยางยิ่งที่ควรจะสรางเสริมใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน ผูเรียนควรจะตองมีความชํานาญและแมนยําใน
การใชทักษะการเขียนรากฐานที่เปนเครื่องมือสําคัญและจําเปนอยางยิ่งของการศึกษาเลาเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาเสียกอนเพราะหากผูเรียนขาดความสามารถในการถายทอดขอมูลความรู และ
ประเด็นความคิดที่เฉียบคมของตนออกมาเปนลายลักษณอักษรโดยผานทักษะการเขียนใหผูอื่น
ไดรับรูและเขาใจไดเ ปนอยางดีแลวก็คงจะไมมีประโยชนอันใดที่ จะพั ฒนาทักษะการเขี ยนใน
ระดับสูงขึ้นไดอยางแนนอน
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาการสอนทักษะการเขียนภาษาไทย โดยผูวิจัยได
ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการสอนทักษะการเขียนจากผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณเกี่ยวกับการสอน
ทักษะการเขียนภาษาไทยและไดสังเคราะหผลการศึกษาของบุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2518) ;
พิศวาส ลัดดากุล (2524) ; จารุณี กองพลพรหม (2526) ; สุนันท ศลโกสุม (2526) ; อิงอร อมาตยกุล
(2535) ; จุไรรัตน หมั่นพงษสถาพร (2538) ; กระทรวงศึกษาธิการ (2541) ไดขอสรุปวา
1. ครูมักจะสอนโดยยึดตัวครูเปนศูนยกลาง จึงทําใหนักเรียนไมมีโอกาสไดแสดงออก
และฝกทักษะดานการคิด
2. ครูสวนใหญมีวิธีการสอนโดยใหนักเรียนจดจํา อธิบายถึงหลักเกณฑการเขียนโดยแยก
เปนสวน ๆ จากนั้นจึงกําหนดหัวขอเรื่องและขอบเขตที่จะตองเขียนใหนักเรียนลงมือฝกทักษะ
3. ครูมักจะมองวา การสอนทักษะการเขียนเปนเรื่องยากเกินไป ในขณะที่นักเรียนก็
มองเห็นวาการเขียนเปนงานหนักและยากเกินความสามารถของตน
4. วิธีการสอนของครูสวนใหญมุงสอนเพียงเพื่อใหนักเรียนสอบผานโดยขาดการเนนการ
นําไปใชประโยชนในชีวิตจริง ครูยังขาดทักษะในดานการใชภาษา เครงครัดเจาระเบียบเกินไป มี
ชั่วโมงสอนมากเกินไป สอนโดยไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และประการสําคัญก็คือ
ครูประเมินผลไมสม่ําเสมอและเหมาะสม
5. นักเรียนเกิดทัศนคติที่ไมดีตอการฝกทักษะการเขียน เกิดความเบื่อหนายที่จะฝกทักษะ
มองวาการฝกทักษะการเขียนเปนเรื่องที่ยุงยาก ขาดแรงจูงใจในการฝกทักษะการเขียน
6. นักเรียนขาดการสงเสริมในดานทักษะการคิด คิดไมออก และขาดความตอเนื่องทาง
ความคิด เขียนอยางไร ขาดประสบการณในการนําเสนอเนื้อหาสาระที่แปลกใหมใหนาสนใจ
จากผลการศึกษาเรื่องปญหาการเขียนของครูทั้งหมด ดังที่ไดนําเสนอมาขางตนนี้ สามารถ
สรุปไดวา ปญหาการสอนทักษะการเขียนภาษาไทยจะอยูที่ครูขาดทักษะการสอนที่เหมาะสมของ
ครูที่ไมเนนกระบวนการสงเสริมใหผูเรียนรูจักการคิด และการรูจักประมวลและเรียบเรียงความคิด
ใหเปนระบบเพื่อจะถายทอดออกมาเปนผลงานเขียนที่มีประสิทธิภาพได จึงสงผลใหผูเรียนเกิด
ความเบื่ อ หน า ยในการเรี ย นวิ ช าภาษาไทยโดยเฉพาะการฝ ก ทั ก ษะการเขี ย นเนื่ อ งจากผู เ รี ย น
ไมสามารถมองเห็นหนทางที่จะทําใหตนประสบความสําเร็จในการสรางสรรคผลงานการเขียน
ออกมาได
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ในการแกปญหาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการเขียนดังกลาว ครูจะตอง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสอนและใหความสําคัญกับผูเรียน โดยจะตองจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนดวยการเนนผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองทั้งใน
ดานความรูและเจตคติตอการเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะตองเนนใหผูเรียนไดลง
มือปฏิบัติ ลงมือสรางความรูดวยตนเอง และใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
ตลอดเวลา และที่สําคัญคือตองใหผูเรียนไดรูจักคิดอยางแจมแจงในสิ่งตาง ๆ ที่ผูเรียนไดพบใน
ชีวิตและบทเรียน เพราะการเขียนเปนกระบวนการที่มีความสัมพันธอยางแยกไมออกกับการคิด
ดังที่ สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532 : 108) ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางการคิดและการ
เขียนวา การเขียนเปนกระบวนการที่มีความเกี่ยวของกับการคิดเปนอยางยิ่ง เพราะกอนที่จะเขียน
ผูเขียนตองคิดกอนเสมอวา ตนจะเขียนอะไร เขียนใหใครอาน และมีจุดมุงหมายในการเขียน
อยางไร โดยพยายามสื่อสารทางความคิดกับผูอาน ผูเขียนจะตองรวบรวมขอมูล เลือกสรรสิ่งที่ตน
ตองการถายทอดความคิด นํามาลําดับความดวยการเรียบเรียงออกมาเปนตัวอักษร
จากแนวคิดและเหตุผลขางตนแสดงใหเห็นวา ทักษะการเขียนตองอาศัยทักษะการคิดซึ่ง
สอดคลองกับความคิดเห็นของ ฐะปะนีย นาครทรรพ (2519 : 18) ที่กลาวถึงความสําคัญของการ
คิดวา “กอนที่เราจะสามารถเขียนสิ่งใดใหใครอานได เราตองคิดใหแจมแจงเสียกอน เมื่อคิดได
แจมแจงแลว จึงเลือกถอยคํามาใชใหไดความหมายตามตองการ”
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดศึกษาแนวทางในการแกปญหาการสอนทักษะการเขียนภาษาไทย
ตามที่ไดมีนักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดานการสอนทักษะการเขียนภาษาไทยได
ใหขอเสนอแนะเอาไว ซึ่งมีประเด็นแนวคิดที่สอดคลองกัน ดังประมวลสรุปไดดังนี้ (สนิท ตั้งทวี ,
2518 ; สุจริต เพียรชอบ , 2539 ; เอกฉัท จารุเมธีชน ; จิราภรณ ภัทราภานุภัทร , 2544)
1. การสอนทักษะการเขียนเปนการสื่อสารที่มีหลายขั้นตอนที่ผูเรียนจะตองเอาใจใสในการ
ฝกฝนทักษะนี้ใหเกิดความชํานาญเปนพิเศษ และกอนที่จะลงมือเขียน ผูเขียนจะตองมีความรู
ความคิด และประสบการณตาง ๆ เปนอยางมาก
2. การสอนทักษะการเขียนทุกชนิด จะตองใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาความคิดของ
ผูเรียนเสียกอน โดยเริ่มตั้งแตการรวบรวมความคิด การตระเตรียมและจัดระเบียบความคิด การลง
มือเขียนไปตามที่คิดและการตรวจทานปรุงแตงงานเขียนใหสมบูรณยิ่งขึ้น
3. การสอนทักษะการเขียนในระดับอุดมศึกษาไมควรจะเนนที่การอธิบายรูปแบบของการ
เขียนเทานั้น แตควรจะใหความสําคัญกับการสรางความเขาใจในเรื่องขั้นตอนการเขียน โดยเฉพาะ
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อยางยิ่งกอนจะลงมือเขียนทุกครั้งจะตองมีกระบวนการคิดเสียกอน จึงจะทําใหการเขียนในครั้ง
นั้น ๆ ประสบความสําเร็จได
จากการศึกษาถึงสภาพปญหาเกี่ยวกับการสอนทักษะการเขียนภาษาไทย
ตลอดจน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการสอนทักษะการเขียน ตามที่กลาวมาขางตน เปนสิ่งที่สามารถ
จะยืนยันถึงความสําคัญของครูผูสอนไดวา ครูควรมีบทบาทสําคัญที่จะตองพัฒนาความสามารถใน
การเขียนใหกับผูเรียนใหบรรลุจุดมุงหมายไดในที่สุด ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
ทักษะการเขียนควรจะเปนการสอนการเขียนที่เนนกระบวนการมากกวาเนนเฉพาะผลงานของ
ผู เ รี ย น ซึ่ ง จะเป น การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส ามารถสนองต อ แนวการจั ด การศึ ก ษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 และมาตรา 23 ที่วา การจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด
การจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542)
จากปญหาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของ
ผูเ รียนดังที่ ได กล าวมาแลว พบว า เกิดจากครูผูสอนยังไม ได ให ความสําคั ญเกี่ยวกั บการพัฒ นา
ความคิดของผูเรียนเทาที่ควร เพราะการที่ผูเรียนจะมีความสามารถและพัฒนาดานทักษะการเขียน
ของตนอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น จะตองเริ่มตนจากการสรางความคิดที่ดี มีระบบและมีขั้นตอน
อยางชัดเจนเสียกอน กลาวคือผูเรียนจะตองมีความเขาใจถึงกระบวนการในการสรางสรรคงานเขียน
โดยจะเริ่มตนจากการสรางและพัฒนาความคิดของตนเองใหเปนระบบและชัดเจนสามารถมองเห็น
ปญหาอยางเดนชัดของตนเองเมื่อจะตองลงมือเขียนวาจะตองทําอยางไรบาง จากนั้นจึงจะลงมือ
เขียนตามระบบความคิดที่ไดวางแผนเอาไว ผูวิจัยเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะชวย
ใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูและมองเห็นกระบวนการในการสรางสรรคผลงานขึ้นมาไดจนมี
ความสามารถในการนําไปพัฒนาทักษะการเขียนของตนเองจนบรรลุเปาหมายไดดีที่สุดนั้น ผูเรียน
จะตองมีความสามารถที่จะเรียนรู เขาใจและสามารถมองเห็นสภาพปญหาในขณะนั้นวากําลังเผชิญ
อยูกับเรื่องใด จากนั้นก็จะตองมีการวางแผนจัดการแกปญหา โดยอาศัยขอมูลความรูความรูเดิมที่
ตนมีอยูแลวสามารถประยุกตขอความรูนั้นออกมาใชในการจัดการแกปญหาที่ตนกําลังเผชิญอยูนั้น
ไดอยางมีประสิทธิภาพหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผูเรียนจะตองมีความสามารถในการคิดหาวิธีการ
ที่ดีที่สุดเพื่อสามารถจัดการแกไขปญหาที่ตนกําลังเผชิญอยูใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดเปน
อยางดีในที่สุด (Robert J. Sternberg et al.,1996)
จะเห็นไดวา แนวทางในการแกปญหาการสอนทักษะการเขียนใหเกิดประสิทธิภาพขึ้นใน
ตัวผูเรียนนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนจะตองใหความสําคัญกับทักษะการคิดของผูเรียนเสียกอน
กลาวคือ ผูสอนจะตองหาแนวทางตลอดจนวิธีการที่จะพัฒนาใหผูเรียนเกิดการสรางความคิดอยาง
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เปนระบบ (systems thinking) ใหเกิดขึ้นเสียกอนที่จะลงมือผลิตหรือสรางสรรคงานเขียนของตน
ขึ้นมา กลาวคือ ผูสอนจะตองหาแนวทาง ตลอดจนวิธีการที่จะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจถึงการ
นําขอมูล ประสบการณ ตลอดจนขอความรูตาง ๆ ที่ผูเรียนมีอยูมาผนวกเขากับความสามารถทาง
ทักษะการใชภาษาไทยที่ดี อันไดแก การเลือกสรรถอยคํา การเรียบเรียงประโยคเขาเปนขอความที่
สละสลวย ความเข า ใจในเรื่ อ งรู ป แบบของงานเขี ย นประเภทต า ง ๆ โดยผู เ รี ย นจะต อ งมี
ความสามารถในการสรางความคิดเชื่อมโยงสิ่งที่ตนมีอยูเหลานี้ ซึ่งยังเปนสวนที่อยูในระดับของ
ความคิดที่ยังกระจัดกระจายอยูมาจัดใหเปนระบบ หรือหมวดหมูที่มีความหมายเพื่อจะไดใชเปน
แนวทางในการผลิต หรือสรางสรรคผลงานเขียนออกมาใหไดอยางมีประสิทธิภาพในที่สุด
ดังนั้น ในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของผูเรียนจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพเสียกอน เพราะกอนที่ผูเรียน
จะลงมือสรางสรรคผลงานเขียนของตนออกมาไดนั้น ผูเรียนจะตองมีความสามารถในการสรางและ
พัฒนาความคิดของตนใหเปนระบบที่ชัดเจนเสียกอน กลาวคือ ผูเรียนจะตองเกิดระบบความคิดที่
ชัดเจนวา จะต องเขียนเรื่ องอะไร เขียนเพื่ออะไร และเขี ยนอยางไร นั่น ก็คือ ผูเ รียนจะตอง
คํานึงถึงกระบวนการในการสรางสรรคงานเขียนกอนที่จะลงมือเขียน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอน
จะตองพัฒนาและคนหากลวิธีการสอนเพื่อใหผูเรียนไดรูจักการวางแผนความคิดของตนใหเปน
ระบบอยางชัดเจน และครูผูสอนจะตองเนนใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดจนเกิดความชํานาญ
และเปนระบบชัดเจนทุกครั้งกอนจะลงมือเขียน(เอกฉัท จารุเมธีชน,2539 ; สุภัทรา อักษรานุเคราะห
, 2532) นอกจากนี้ ยังพบวาผูเรียนที่มีทักษะการคิดที่เปนระบบชัดเจนจะสามารถใชกระบวนการ
คิดใน การปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และสามารถทํางานไดดวยตนเองอยางคลองแคลว
(เสรี พงศพิศ , 2547) ดังนั้น ในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
ไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาทักษะการคิดในตัวผูเรียนใหเกิดขึ้นอยางเปนระบบเสียกอน
กลาวคือ ผูเรียนจะตองมีความสามารถในการประมวลความคิดที่ตนมีอยูอยางกระจัดกระจาย ให
เกิดความสัมพันธเชื่อมโยงเพื่อนําไปสูการวางแผนการดําเนินงานเขียน โดยนําเอาขอความรูตาง ๆ
ที่ตนมีอยู ทั้งที่เปนขอมูลเกี่ยวกับสวนที่ใชเปนเนื้อหาในการนํามาสรางผลงานเขียน และสวนที่
เปนกลวิธีและความสามารถในการใชภาษา เพื่อมาประสานเชื่อมโยงกันใหออกมาเปนงานเขียนที่
มีประสิทธิภาพได
ปจจุบันนักจิตวิทยาและนักการศึกษาพยายามที่จะคนหาทฤษฎีและแนวทางในการปฏิบัติ
ใหม ๆ ที่ จ ะสามารถนํ า มนุ ษ ย ไ ปสู เ ป า หมายสู ง สุ ด ของการพั ฒ นาความคิ ด ด า นเชาวน ป ญ ญา
พบวา แนวคิดหนึ่งที่นาสนใจและสอดคลองกับการนํามาพัฒนาความคิดของผูเรียนใหเปนระบบที่
ชัดเจนเพื่อสามารถพัฒนาทักษะดานการเขียนภาษาไทยของผูเรียนใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวได
นั้น ผูวิจัยมองเห็นวา เปนแนวคิดของ Sternberg (1985) ซึ่งเปนนักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่จัด
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อยูในกลุมกระบวนการประมวลผลขอมูล (Information Processing Perspective) Sternberg ได
นําเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเชาวนปญญาของมนุษย นั่นคือ ทฤษฎีไตรอารขิก (Triarchic Theory)
ซึ่งประกอบดวยทฤษฎียอย 3 สวน คือ ทฤษฎียอยดานการคิด (Componential Subtheory) ซึ่งเปน
ความสามารถทางเชาวน ป ญ ญาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการคิ ด ทฤษฎี ย อ ยด า นประสบการณ
(Experiential Subtheroy) ซึ่งอธิบายถึงผลของประสบการณที่มีตอความสามารถทางปญญา และ
ทฤษฎียอยดานบริบทสังคม (Contextual Subtheory) ซึ่งอธิบายถึงความสามารถในทางเชาวนปญญา
ที่เกี่ยวข องกั บบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของบุคคล ทฤษฎีดังกลาวนี้เ ปนทฤษฎีที่อธิ บาย
เกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมองของมนุษยไดอยางครอบคลุมซึ่งนับวาเปนกาวใหมที่สําคัญในการที่
จะเขาใจลักษณะการปฏิบัติทางสมอง (Intelligent Function) ของมนุษย สําหรับแนวคิดในดานการ
จัดการศึกษา Sternberg (1997) ไดเสนอแนวคิดในการสอนที่นาสนใจ คือ การเสริมสรางทักษะ
การคิดที่สําคัญ 3 ดาน คือ ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการคิดสรางสรรค และทักษะการคิด
ประยุกตใช ซึ่ง Sternberg (1997) ใหความสําคัญอยางมากตอการเชื่อมโยงประสบการณที่ไดจาก
การฝกคิดเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของมนุษย ดังนั้นในการนําแนวคิดดังกลาวนี้มาเปนพื้นฐาน
ทฤษฎีเพื่อพัฒนาเปนแนวทางในการสรางรูปแบบการเรียนการสอน จึงนับวาเปนสิ่งที่นาจะเกิด
ประโยชนอยางยิ่งตอวงการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนของชาติที่จะตองรูจักใชความคิดใน
การแกปญหาตาง ๆ ในโอกาสตอไป
นอกจากการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบ จะเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหผูเรียนสามารถ
สรางสรรคผลงานเขียนภาษาไทยในรูปแบบตาง ๆ ออกมาไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังพบวา
หากผูเรียนเกิดความคิดอยางเปนระบบจนกลายเปนสวนหนึ่งของคุณลักษณะประจําตัวแลว ก็จะ
ชวยใหผูเรียนสามารถที่จะเขาใจถึงความสัมพันธเกี่ยวของของสรรพสิ่งรอบตัวที่ดําเนินไป อันเปน
ที่มาของเหตุการณตลอดจนพฤติกรรมที่เกิดขึ้น โดยที่ความคิดอยางเปนระบบนี้จะเปนมุมมองอีก
รูปแบบหนึ่งที่เปนพื้นฐานของการตีความ หรืออธิบายถึงความสัมพันธภายในระบบ ความสัมพันธ
ที่เปนตัวการของการดําเนินไปของระบบ ความสัมพันธที่ทําใหเกิดรูปแบบตาง ๆ ของพฤติกรรม
และเหตุการณที่เรามองเห็นโดยเปนการมองรอบดาน (เสรี พงศพิศ , 2547)
จากการศึกษาขอมูลเบื้องตน พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิด
ของผูเรียนใหเปนระบบเพื่อสามารถพัฒนาความสามารถดานทักษะการเขียนของผูเรียนเพื่อให
บรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวนั้น ครูผูสอนจําเปนจะตองหาแนวทางในการชวยเหลือผูเรียนทุกคนให
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดในที่สุด เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความแตกตางระหวาง
บุคคล และมีขอบเขตของการเรียนรูที่จํากัด หากแตถาผูเรียนไดรับความชวยเหลือจากครูผูสอน
หรือเพื่อนที่มีความสามารถมากกวาผูเรียนก็จะสามารถขยายขอบเขตความสามารถในการเรียนรู
ของตนเองไปจนสามารถประสบความสําเร็จไดในที่สุด และในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย
นั้นนอกจากจะพัฒนาความคิดอยางเปนระบบของผูเรียนแลว วิธีการชวยเหลือของครูผูสอนก็เปน
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เรื่องที่จําเปนอยางยิ่งที่จะชวยใหผูเรียนสามารถประสบความสําเร็จในการพัฒนาความสามารถใน
ดานทักษะการเขียนภาษาไทยไดสําเร็จ ดังที่ Vygotsky ไดใหคําจํากัดความของ แนวคิดการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู (Zone of proximal development) วาหมายถึง ขอบเขตของการเรียนรู
ซึ่งเปนชวงหางระหวาง ระดับพัฒนาการทางเชาวนปญญาที่เปนอยู หรือความรูความสามารถเดิม ที่
ดูไดจากปญหาที่แกไดดวยตนเองกับระดับศักยภาพของพัฒนาการทางเชาวนปญญา ที่ดูไดจาก
ปญหาที่ยังแกดวยตนเองไมได แตอาจจะแกไดถาไดรับคําแนะนํา (Guidance) และการรวมงาน
(Collaboration) กับผูใหญและเพื่อนวัยเดียวกันที่มีความสามารถมากกวา เพราะจะทําใหเกิดการ
เรียนรู ซึ่งจะสงผลใหเกิดการ เพิ่มพูนความรูความสามารถ หรือพัฒนาการทางเชาวนปญญาขึ้น
จนแกปญหานั้นดวยตนเองไดในที่สุด (Vygotsky, 1981: 86)
จากประสบการณการสอนทักษะการเขียนของผูวิจัยก็พบวา ผูเรียนจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ไดรับความชวยเหลืออยางเหมาะสมเพื่อจะไดสรางสรรคผลงานทางการเขียนของตนใหประสบ
ความสําเร็จไดในที่สุด และวิธีการหนึ่งที่จะนํามาใชเปนแนวคิดในการใหความชวยเหลือผูเรียนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ไดก็คือ แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบสแกฟ
โฟลด (Scaffolded Instruction) ซึ่งเปนแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่ผูสอน เพื่อน หรือผูที่
มีความสามารถมากกวาจะใหการชวยเหลือการปฏิบัติงานแกผูเรียนในรูปแบบตาง ๆ โดยมุงให
ผู เ รี ย นสามารถแก ป ญ หา หรื อ ปฏิ บั ติ ง านที่ ผู เ รี ย นไม ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด ด ว ยตนเอง ไปสู
ความสามารถในการปฏิบัติงานนั้นใหสําเร็จไดดวยตนเองอยางอิสระ (Eggen and Kauchack, 1997
: 56 ; Mclnerney and Mclnerney, 1998 : 30 ; Wu , 2001) ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพ หรือ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูเรียนจึงเกิดจากการที่ผูเรียนไดรับการชวยเหลือ สนับสนุน
การเรียนรูอยางเปนระบบ โดยใชกลยุทธการชวยเหลือที่เหมาะสมกับระดับศักยภาพของผูเรียน ซึ่ง
การชวยเหลือจะคอย ๆ ลดลง ในขณะที่ผูเรียนคอย ๆ เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานดวย
ตนเอง และเมื่อผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองอยางอิสระแลว การชวยเหลือในการทํา
กิจกรรมนั้นยุติลง (Palincsar and Brown, 1984 อางถึงใน Rosenshine and Meister , 1992 : 26 ;
Wu , 2001)
ในฐานะที่ผูวิจัยเปนครูผูสอนวิชาภาษาไทยและมีประสบการณโดยตรงในการสอนทักษะ
การเขียนภาษาไทยใหแกผูเรียนในระดับอุดมศึกษามาเปนระยะเวลากวาสิบหกป ประกอบกับ
การศึกษาปญหาตลอดจนขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการสอนทักษะการเขียนภาษาไทยของ
ผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณในการสอนทักษะการเขียนภาษาไทย ดังที่ไดแสดงถึงผลการ
สังเคราะหขอมูลดังกลาวเอาไวในขางตนแลวนี้ พบวา การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของ
ผูเรียนนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนใหเปนระบบโดยเริ่มตั้งแตการที่
ผูเ รี ย นจะตอ งมี ก ารวางแผนการเขีย นของตนให เ กิด ขึ้น อยา งเป น ระบบและชั ด เจนเสี ย กอ นว า
จะตองเขียนเกี่ยวกับอะไร มีการจัดลําดับเนื้อหาอยางไร จากนั้นก็จะเปนขั้นตอนของการลงมือ

8
ปฏิบัติตามแผนการที่ไดวางไวแลวในตอนแรก โดยที่ผูเขียนสามารถจะจัดการกับขอมูลตาง ๆ ที่
ตนมีอยูมาสรางความสัมพันธเชื่อมโยงใหออกมาเปนขอความรูใหมเพื่อจะใชเปนขอมูลในการ
สรางสรรคผลงานเขียนออกมาไดอยางนาสนใจและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูเขียนจะตองใชทักษะ
ของการคิดวิเคราะหในการนําขอมูลที่มีอยูมานําเสนอเปนผลงานเขียนทั้งในดานการสรางเนื้อหา
การสรางคําและประโยค ตลอดจนรูปแบบการเขียนในแตละครั้ง ประกอบกับการคิดสรางสรรค
และการคิดประยุกตผลงานเขียนของตนใหออกมาเปนผลผลิตทางความคิดอยางมีประสิทธิภาพและ
นาสนใจ
ผูวิจัยยังพบอีกวา ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในครั้งนี้ นอกจากจะใชแนวคิด
ทฤษฎีไตรอารขิก (Triarchic Theory) ของ Sterberg และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน
แบบสแกฟโฟลด (Scaffolded Instruction) เปนสองแนวคิดหลักในการนํามาเปนแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในครั้งนี้แลว ในสวนของการจัดการกับระบบความคิดของผูเรียน
ใหสามารถมองเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงอยางเหมาะสมเพื่อจะนํามาจัดกลุมหรือจัดระบบใหเกิด
เปนภาพของความสัมพันธเชื่อมโยงของความคิดอันเกิดจากขอมูลความรูตาง ๆ ที่มีอยูในตัวผูเรียน
ทั้ ง หมดที่ จ ะใช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ สํ า คั ญ ในการผลิ ต และสร า งสรรค ผ ลงานเขี ย นของตนให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีวิธีการที่จะผลักดันใหเกิดภาพความคิดที่เปน
ระบบอยางชัดเจนขึ้น ตามแนวคิดทฤษฎีไตรอารขิก ของ Sternberg ที่จะตองสรางภาพความคิด
ใหเกิดความชัดเจนขึ้นมากอนที่จะลงมือปฏิบัติงาน โดยการสรางระบบความคิดใหเกิดความชัดเจน
นั้น จําเปนจะตองมีเครื่องมือสําคัญที่จะสามารถผลักดันใหเกิดภาพความคิดขึ้นมาอยางชัดเจนได
จากการศึกษาพบวา เทคนิคระดมสมอง (Brainstorming Technique) และเทคนิคผังความคิด
(Mindmapping Technique) เปนเทคนิคที่นาสนใจในการนํามาใชเปนเครื่องมือเพื่อพัฒนาความคิด
อยางเปนระบบ โดยนํามาเปนแนวทางในการสรางแผนผังโครงรางความคิดของผูเรียนกอนที่จะลง
มื อ สร า งสรรค ผ ลงานการเขี ย นความเรี ย งภาษาไทยขึ้ น มา เพราะเทคนิ ค ระดมสมอง
(Brainstorming Technique) เปนการฝกใหผูเรียนไดระดมความคิดอยางอิสระ หลากหลายและไม
มีการวิพากษวิจารณ ตัดสินความคิดของผูเรียนจนกวาการระดมสมองจะเสร็จสิ้น จึงนําความคิด
เหลานั้นมาประเมิน ปรับปรุง ตกแตงและผสมผสานเพื่อใหไดความคิดที่ดีที่สุด ซึ่งเปนวิธีการ
หนึ่ ง ที่ก อ ให เ กิ ด ความคิ ด สร า งสรรคขึ้ น ในตัว ผู เ รี ย น ส ว นเทคนิค ผัง ความคิด (Mindmapping
Technique) นั้นเปนการจัดกลุม จัดระบบ เชื่อมโยงความคิด ซึ่งไดรับการออกแบบใหสอดคลอง
กับการทํางานและความตองการของสมอง ซึ่งเปนลักษณะหนึ่งที่สามารถพัฒนาความคิดของผูเรียน
ใหเปนระบบ เปนระเบียบ มีความเชื่อมโยงสัมพันธและแจมแจงชัดเจน เมื่อนํามาใชควบคูกับการ
ระดมสมองก็จะยิ่งเสริมและสรางความคิดสรางสรรคใหเกิดแกตัวผูเรียน ไดดียิ่งขึ้น กอนที่จะ
เขียนออกมาเปนลายลักษณอักษรตอไป ซึ่งเทคนิคทั้งสองดังกลาวประกอบดวยสาระที่สําคัญดังนี้
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เทคนิคระดมสมอง (Brainstorming Technique) หรือระดมความคิดเปนวิธีการหนึ่งในการ
แกปญหาซึ่งพัฒนาขึ้น โดย Osborn (1957) มีจุดมุงหมายเพื่อใหบุคคลไดใชความคิดเสนอแนะวิธี
แกปญหาใหไดมากที่สุดในชวงเวลาจํากัด ซึ่ง Rawlinson (1988 : 36) ไดกลาวถึงคําจํากัดความ
ของการระดมสมองวา การระดมสมองคือการเสนอแนวคิดและการเก็บความคิดจากกลุมบุคคลใน
เวลาจํากัด สวนเทคนิคผังความคิด (Mindmapping Technique) เปนการทํางานรวมมือกันของ
สมองซีกซายและซีกขวาในการเชื่อมโยง ตอ ผูกขอมูลทั้งหมดเขาดวยกัน ซึ่ง Buzan (1991)
อธิบายวา โครงสรางหรือการทํางานของสมองในการติดตอ จัดการ รวบรวม บันทึก เชื่อมโยง
ขอมูลขาวสารตาง ๆ นั้นควรจะเริ่มดวยความคิดหลัก (main idea) ที่จุดกลางแลวแตกสาขาแยก
ยอยออกไปแลวแตความคิดของแตละคน (Buzan : 93)
ดังนั้น การนําเทคนิคระดมสมอง (Brainstorming Technique) และ เทคนิคผังความคิด
(Mindmapping Technique) เขามาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนครั้งนี้ จะ
เปนขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญที่จะชวยใหผูเรียนนําความคิดของตนที่มีอยูอยางหลากหลาย และกระจัด
กระจายเขามาจัดเปนกลุมหรือเปนระบบอยางมีความหมายเชื่อมโยงกันอยางเหมาะสม อันจะเปน
การสรางระบบความคิดของผูเรียนใหเกิดความชัดเจนเสียกอน หรืออาจกลาวไดวา จะทําใหผูเรียน
สามารถมองเห็นภาพโครงรางความคิดที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางชัดเจน กอนที่จะถึงขั้น
ลงมือเขียนนั่นเอง
จากการนําเสนอแนวคิดทฤษฎีดังที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมด ผูวิจัยมองเห็นวา นาจะเปน
พื้นฐานทฤษฎีและแนวคิดสําคัญที่จะนํามาใชเปนหลักการในการสรางสรรคและพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนเพื่อสามารถสรางเสริม
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยอันเปนรากฐานสําคัญยิ่งที่ผูเรียนในระดับอุดมศึกษาจะ
ใชเปนเครื่องมือในการแสดงขอความรู ความคิดเห็นและการสรางสรรคองคความรูของตนจากการ
เรี ย นรู ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด อั น จะเป น การช ว ย
สรางสรรคและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหสามารถนําไปใชสรางสรรคและพัฒนาตนเองใน
การศึกษาเลาเรียนในระดับที่สูงขึ้นไดตอไป และยังนับไดวาเปนการสรางสรรคประดิษฐกรรมที่
สําคัญในแวดวงการเรียนการสอนภาษาไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย
ในระดับรากฐานของผูเรียนที่มีปญหากันมาโดยตลอด
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีหลักสูตรและเนื้อหาวิชาที่
เกี่ยวของกับการฝกทักษะการเขียนภาษาไทยในรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรอยางชัดเจน และดวย
เหตุผลที่กลาวมาแลวทั้งหมดในขางตน ประกอบกับการที่ผูวิจัยมีความรู มีความเชี่ยวชาญตลอดจน
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มีประสบการณ โดยเฉพาะในสาขาวิชาภาษาไทยและยังเปนผูสอนและพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาไทยของผูเรียนในระดับอุดมศึกษาตอเนื่องมาเปนระยะเวลายาวนานพอสมควร จึงเกิดเปน
แรงจูงใจที่ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปน
ระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดย
ใชแนวคิดตามทฤษฎีไตรอารขิกของ Sternberg และวิธีการแบบสแกฟโฟลด นอกจากนี้ จาก
การศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของเทาที่มีปรากฎอยูในปจจุบันยังไมมีงานวิจัยเรื่องใดที่ศึกษา
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดาน
ทักษะการเขียนภาษาไทยของผูเรียนมากอน
ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาและทดลองในเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา
ความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีโดยใชแนวคิดตามทฤษฎีไตรอารขิกและวิธีการแบบสแกฟโฟลด อันจะสามารถ
นํ า ไปใช แ ละเป น รู ป แบบในการเรี ย นการสอนที่ จ ะเป น ประโยชน ต อ การจั ด การศึ ก ษาและ
ประเทศชาติตอไป และนับวาเปนการสรางประดิษฐกรรมสําคัญในการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสราง
เสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใชแนวคิดตาม
ทฤษฎีไตรอารขิก และวิธีการแบบสแกฟโฟลด
2. เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยพิจารณาจาก
2.1 การเปรียบเทียบความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหวางกลุมที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นกับกลุมที่
เรียนตามแบบปกติ
2.2 การเปรียบเทียบความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีกอนและหลังการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
2.3 การเปรียบเทียบความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ระหวางกลุมที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นกับกลุมที่เรียนตามปกติ
2.4 การเปรียบเทียบความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีกอนและหลังการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
2.5 การวิเคราะหเนื้อหาจากบันทึกการเรียนรูและผลการจัดทําแผนผังโครงราง
ความคิดของกลุมที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
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คําถามการวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริม
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มีองคประกอบและ
ขั้นตอนอยางไรบาง และเงื่อนไขอะไรบาง
2.
รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น จะทํ า ให นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี
ความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยและความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบ
สูงขึ้นหรือไม
3. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น สามารถสรางเสริมความสามารถดานทักษะการ
เขียนความเรียงภาษาไทยและความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบ ไดมากกวาการเรียนการ
สอนแบบปกติหรือไม
สมมติฐานการวิจัย
ทฤษฎีไตรอารขิก (Triarchic Theory) เปนแนวคิดที่สามารถนํามาใชในการพัฒนา
ความคิดของผูเรียนในการวางแผนการทํางาน และจัดการกับขอมูลที่มีอยู นํามาสรางความสัมพันธ
เชื่อมโยงใหออกมาเปนขอความรูใหมเพื่อจะไดสรางสรรคผลงานออกมาไดอยางนาสนใจและมี
ประสิทธิภาพ โดยผูเรียนจะตองใชทักษะการวิเคราะห การสรางสรรค และการประยุกตขอมูลที่มี
อยูออกมาเปนชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพ (Sternberg, 1985)
การเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด เปนแนวคิดที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาทักษะ
ทั่วๆ ไป และใชในการพัฒนากลยุทธทางปญญาขั้นสูง (Rosenshine and Meister, 1992 : 26) การ
เรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด เปนการสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนอยางเปนระบบ (Dickson,
Chard, and Simmons, 1993 อางถึงใน Larkin, 2001 : 30) เปาหมายของการชวยเหลือ คือการชวย
ใหผูเรียนสามารถใชทักษะหรือกลยุทธใหมที่ไดเรียนรูไดดวยตนเองอยางอิสระ (Rosenshine and
Meister, 1992 อางถึงใน Larkin, 2001 : 30) โดยผูเรียนจะไดรับการชวยเหลือดวยรูปแบบตาง ๆ ที่
เหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน
ในกระบวนการใหความชวยเหลือ ผูเรียนจะปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น หรือไดทํางานกับ
เพื่อนที่มีศักยภาพมากกวา ปฏิสัมพันธทางสังคมจะชวยใหผูเรียนไดสนทนา แลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณกับบุคคลอื่น ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทางปญญาได (Vygotsky, 1978 : 49, 86)
เทคนิคระดมสมอง (Brainstorming Technique) เปนการฝกใหผูเรียนไดระดมความคิด
อยางอิสระ หลากหลาย และไมมีการวิพากษวิจารณ ตัดสินความคิดของผูเรียนจนกวาการระดม
สมองจะเสร็จสิ้น จึงนําความคิดเหลานั้นมาประเมิน ปรับปรุงตกแตง และผสมผสานเพื่อใหเกิด
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ความคิดที่ดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนใชความคิดไดมากที่สุด ในชวงเวลาจํากัด (Osborn, 1957 ;
Rawlinson, 1988) สวนผังความคิด (Mindmapping Technique) เปนการจัดกลุม จัดระบบ
เชื่อมโยงความคิด ซึ่งไดรับการออกแบบใหสอดคลองกับการทํางานและความตองการของสมอง
ซึ่ง เป น ลั ก ษณะหนึ่ งที่ ส ามารถพั ฒ นาความคิ ด ของผู เ รี ย นให เ ป น ระบบ เป น ระเบี ย บ มี ค วาม
เชื่อมโยงสัมพันธและแจมแจงชัดเจนอันเปนการทํางานรวมมือกันของสมองซีกซายและซีกขวาใน
การเชื่อมโยง ตอ ผูกขอมูลทั้งหมดเขาดวยกัน (Buzan, 1991 ; Wycoff, 1991)
จากขอมูลดังกลาว การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริม
ความสามารถด า นทั ก ษะการเขี ย นภาษาไทยของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยใช ท ฤษฎี
ไตรอารขิก และวิธีการแบบสแกฟโฟลด จึงนาจะเปนแนวคิดที่สามารถนํามาผสานกันเพื่อมุงเนน
การพัฒนาและสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ได ดังนั้นผูวิจัยจึงไดตั้งสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ดวยการดําเนินการ ดังตอไปนี้
ผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมดวยกัน กลาวคือ กลุมทดลอง กลุมที่ 1 เปน
กลุมตัวอยางที่มีคะแนนความสามารถพื้นฐานทางการเขียนซึ่งไดจากการทําแบบทดสอบที่ผูวิจัยได
สรางขึ้นคละกัน คือทั้งระดับคะแนนสูง กลาง และต่ํา กลุมทดลอง กลุมที่ 2 เปนกลุมตัวอยางที่มี
คะแนนความสามารถพื้นฐานทางการเขียนจากการทําแบบทดสอบฉบับเดียวกันในระดับต่ําเทานั้น
สวนกลุมควบคุมจะเปนกลุมตัวอยางที่มีคะแนนความสามารถพื้นฐานทางการเขียนจากการทํา
แบบทดสอบในฉบับเดิมคละกัน คือ ทั้งระดับคะแนนสูง กลาง และต่ําเชนเดียวกันกับกลุม
ทดลอง กลุมที่ 1 โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น กับกลุม
ตัวอยางที่เปนกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม ทั้งนี้เพื่อเปนการยืนยันใหเห็นอยางชัดเจนวา รูปแบบการ
เรียนการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริง เพราะ
รูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวสามารถใชพัฒนาไดทั้งกลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐาน
ทางการเขียนคละกัน ทั้งระดับคะแนนสูง ปานกลาง และต่ํา และแมแตการนํามาใชกับกลุม
ตั ว อย า งที่ มี ค วามสามารถพื้ น ฐานทางการเขี ย นในระดั บ ต่ํ า เท า นั้ น ก็ ยั ง สามารถสร า งเสริ ม
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพไดเชนกัน ในขณะที่กลุม
ตัวอยางที่เปนกลุมควบคุมนั้น ผูวิจัยใชรูปแบบการสอนตามปกติ ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดตั้งสมมติฐาน
ของการวิจัยในครั้งนี้ไว ดังตอไปนี้
1. นักศึกษากลุมทดลองกลุมที่ 1 คือ กลุมที่มีคะแนนความสามารถพื้นฐานทางการเขียน
คละกัน จะมีคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนสูงกวากอนไดรับการฝกอยางมีนัยสําคัญ
2. นักศึกษากลุมทดลองกลุมที่ 1 คือ กลุมที่มีคะแนนความสามารถพื้นฐานทางการเขียน
คละกัน จะมีคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนสูงกวานักศึกษากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
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3. นักศึกษากลุมทดลองกลุมที่ 2 คือ กลุมที่มีคะแนนความสามารถพื้นฐานทางการเขียน
ในระดับต่ํา จะมีคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนสูงกวากอนไดรับการฝกอยางมีนัยสําคัญ
4. นักศึกษากลุมทดลองกลุมที่ 2 คือ กลุมที่มีคะแนนความสามารถพื้นฐานทางการเขียน
ในระดับต่ํา จะมีคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนสูงกวานักศึกษากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญ
5. นักศึกษากลุมทดลองกลุมที่ 1 คือ กลุมที่มีคะแนนความสามารถพื้นฐานทางการเขียน
คละกัน จะมีคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบสูงกวากอนไดรับการฝกอยางมี
นัยสําคัญ
6. นักศึกษากลุมทดลองกลุมที่ 1 คือ กลุมที่มีคะแนนความสามารถพื้นฐานทางการเขียน
คละกัน จะมีคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบสูงกวานักศึกษากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญ
7. นักศึกษากลุมทดลองกลุมที่ 2 คือ กลุมที่มีคะแนนความสามารถพื้นฐานทางการเขียน
ในระดับต่ํา จะมีคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบสูงกวากอนไดรับการฝกอยางมี
นัยสําคัญ
8. นักศึกษากลุมทดลองกลุมที่ 2 คือ กลุมที่มีคะแนนความสามารถพื้นฐานทางการเขียน
ในระดับต่ํา จะมีคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบสูงกวานักศึกษากลุมควบคุมอยาง
มีนัยสําคัญ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการทดลองเพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่
พั ฒ นาขึ้ น เป น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ เ รี ย นในหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สถาบั น
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 428 คน
ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการใหนักศึกษาทั้งหมดทําแบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐาน
ทางการเขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น และไดหาคุณภาพแลวซึ่งเปนขอสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบ
จํานวน 60 ขอ และไดคัดเลือกนักศึกษาที่มีคะแนนจากการทดสอบเขาเปนกลุมตัวอยางตามคะแนน
ที่ไดจากการทําแบบทดสอบ โดยใชการจับฉลาก ซึ่งไดผลดังนี้
กลุมทดลองกลุมที่ 1 เปนนักศึกษาที่ไดคะแนนจากการทําแบบทดสอบในระดับสูง คือ
ไดคะแนนระหวาง 41 – 60 คะแนน จํานวน 10 คน ไดคะแนนในระดับปานกลาง คือไดคะแนน
ระหวาง 21– 40 คะแนน จํานวน 10 คน และไดคะแนนในระดับต่ํา คือไดคะแนนระหวาง 0 – 20
คะแนน จํานวน 10 คน รวมเปนนักศึกษาในกลุมทดลองกลุมที่ 1 ทั้งหมดจํานวน 30 คน
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กลุมทดลองกลุมที่ 2 เปนนักศึกษาที่ไดคะแนนจากการทําแบบทดสอบในระดับต่ํา คือได
คะแนนระหว า ง 0 – 20 คะแนน จํา นวน 30 คน รวมเปน นัก ศึ ก ษาในกลุ ม ทดลองกลุ ม ที่ 2
ทั้งหมดจํานวน 30 คน
กลุมควบคุม เปนนักศึกษาที่ไดคะแนนจากการทําแบบทดสอบในระดับสูง คือไดคะแนน
ระหวาง 41 – 60 คะแนน จํานวน 10 คน ไดคะแนนในระดับปานกลาง คือไดคะแนนระหวาง
21 – 40 คะแนน จํานวน 10 คน และไดคะแนนในระดับต่ํา คือไดคะแนนระหวาง 0 – 20 คะแนน
จํานวน 10 คน รวมเปนนักศึกษาในกลุมควบคุมทั้งหมด จํานวน 30 คน
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการทดลองเพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น ประกอบดวย
2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variable) แบงออกเปน 2 ดาน ไดแก
2.1.1 ดานรูปแบบการสอน จําแนกออกเปน 2 ลักษณะดวยกัน คือ
1) รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
2) รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ
2.1.2 ดานลักษณะความสามารถของผูเรียนภายในกลุม จําแนกออกเปน
2 ลักษณะดวยกัน คือ
1) คะแนนความสามารถพื้นฐานทางการเขียนที่คละกันทั้ง
ระดับสูง กลาง และต่ํา
2) คะแนนความสามารถพื้นฐานทางการเขียนในระดับต่ํา
2.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) แบงออกเปน 2 ดาน ไดแก
2.2.1 ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยซึ่งวัดจากแบบทดสอบ
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยที่ผูวิจัยสรางขึ้น
2.2.2 ความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบซึ่งวัดจากคะแนนที่ไดจาก
แบบทดสอบความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยที่ผูวิจัยสรางขึ้น ในสวนขององคประกอบ
ดานเนื้อหาสาระและดานการเรียบเรียงความคิด
3. ชวงเวลาที่ใชในการทดลอง ใชระยะเวลาในการทดลองในชวงภาคเรียนที่ 2 ของป
การศึกษา 2547 โดยใชระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 6 สัปดาห เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาว
เนื้อหาของบทเรียนตามหลักสูตรจะเปนการฝกทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย
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นิยามศัพท
ทฤษฎีไตรอารขิก (Triarchic Theory) หมายถึง แนวคิดของ Sternberg ที่อธิบายถึง
เชาวนปญญาของมนุ ษ ย ซึ่ งประกอบดว ยทฤษฎียอย 3 สว น ได แก ทฤษฎี ย อยดานการคิ ด
(Componential Subtheory) ซึ่งเปนความสามารถทางเชาวนปญญาที่เกี่ยวของกับกระบวนการคิด
ทฤษฎียอยดานประสบการณ (Experiential Subtheory) ซึ่งอธิบายถึงผลของประสบการณที่มีตอ
ความสามารถทางปญญา และทฤษฎียอยดานบริบทสังคม(Contextual Subtheory) ซึ่งอธิบายถึง
ความสามารถในทางเชาวนปญญาที่เกี่ยวของกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมบุคคล นอกจากนี้
ยังรวมถึงการเสริมสรางทักษะการคิดสําคัญ 3 ประการ คือ ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการคิด
สรางสรรค และทักษะการคิดประยุกตใช (Sternberg , 1997) ซึ่งเปนแนวคิดที่สําคัญในการสราง
ภาพความคิดของผูเรียนใหเกิดความชัดเจนกอนที่จะลงมือปฏิบัติงาน ในที่นี้ไดใชเปนทฤษฎีสําคัญ
ในการสรางแผนผังโครงรางความคิดของผูเรียนใหเกิดความชัดเจนกอนที่จะลงมือสรางสรรค
ผลงานเขียน โดยการสรางแผนผังโครงรางความคิดจะมีการนําแนวคิดสําคัญ 2 แนวคิดดวยกันมา
เปนเครื่องมือในการสรางแผนผังโครงรางความคิดดังกลาว ไดแก เทคนิคการระดมสมองและ
เทคนิคผังความคิด
เทคนิคการระดมสมอง หมายถึง การระดมความคิดจากกลุมบุคคลหรือคนคนเดียวใน
เรื่องที่กําหนดให โดยการปลอยใหความคิดไหลออกมาอยางอิสระ ไมมีการวิพากษวิจารณหรือ
ตัดสินจะคํานึงถึงปริมาณความคิดเปนหลัก จนกวาการระดมความคิดจะสิ้นสุดลง จึงนําความคิด
เหลานั้นมารวมกันประเมิน ผสมผสาน ปรับปรุง และตบแตง เพื่อใหไดความคิดที่ดีที่สุด
เทคนิคผังความคิด หมายถึง การจัดกลุมความคิด การเชื่อมโยง การผูกตอขอมูลทั้งหมด
เขาดวยกัน เพื่อใหเกิดความชัดเจน สัมพันธตอเนื่องและงายตอการเขาใจและนําไปใช
การเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด (Scaffolded Instruction) หมายถึง การเรียนการ
สอนที่มีการชวยเหลือ สนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนอยางเปนระบบ โดยครูคอยใหการชวยเหลือ
หรือผูเรียนใหการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปาหมายของการชวยเหลือคือ การใหผูเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานที่ผูเรียนไมสามารถทําใหสําเร็จ ไดดวยตนเอง จนสามารถเสร็จสมบูรณไดดวยตนเอง
รูปแบบหรือกลยุทธในการชวยเหลือ จะคอย ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของผูเรียน โดยการชวยเหลือจะคอย ๆ ลดลง ในขณะที่ผูเรียนคอย ๆ เพิ่มความสามารถ
ในการปฏิบัติงานดวยตนเอง และเมื่อผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองอยางอิสระแลว การ
ชวยเหลือในการทํากิจกรรมนั้นจะยุติลง
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รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถ
ดานทักษะการเขียนภาษาไทย โดยใชทฤษฎีไตรอารขิก และวิธีการแบบสแกฟโฟลด หมายถึง
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น โดยใชแนวคิดและหลักการทฤษฎี
ไตรอารขิก และวิธีการแบบสแกฟโฟลด มาสรางเปนขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนทักษะการ
เขียนภาษาไทย โดยแบงออกเปน 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 สรางความนาสนใจและใหเสรีในการฝก
1) การสรางความสนใจ ใหผูเรียนมองเห็นความสําคัญและคุณคาของการเขียนที่
จะตองฝกทักษะ
2) แจงประเภทของงานเขียน ที่จะตองฝกทักษะและจุดประสงคของการเรียนให
ทราบ
3) ผูเรียนแตละคนเลือกหัวขอเรื่องที่ตนจะตองฝกเขียนตามความสนใจ
ขั้นที่ 2 ใชประสบการณและปรับบริบทในการเรียนรู
1) ผูสอนอธิบายถึงกลวิธีในการสรางงานเขียน พรอมใหเห็นตัวอยาง และสาธิต
2) ผูเรียนลงมือปฏิบัติงานโดยนําขอความรูที่ไดรับมาเปรียบเทียบ และปรับแตง
ใหเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง
ขั้นที่ 3 สรางความชัดเจนทางความคิด
1) ผูเรียนแตละคนกําหนดแผนงานในการสรางผลงานเขียนใหชัดเจน
2) ผูเรียนระบุถึงขอมูลความรู กลวิธีที่จะใช การจัดลําดับขั้นตอนความคิดกอน
ลงมือเขียน
3) ผูเรียนนําความคิดที่ประมวลไดมาเขียนเปนแผนผังโครงรางความคิดที่แสดง
ขั้นตอนอยางชัดเจน
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบทบทวนความคิด
1) ผูเรียนจับกลุมกับเพื่อนในชั้นเรียน เพื่อผลัดกันตรวจสอบแผนผังโครงราง
ความคิด
2) ผูเรียนแสดงขอคิดเห็น และแนะนําความคิดเห็นของตนกับเพื่อนในกลุม
3) ผูสอนชวยใหคําแนะนําแกไขในกรณีที่พบวาแผนผังโครงรางนั้นยังมีขอ
บกพรอง
4) ผูสอนเสนอความคิดที่ทาทายใหแกผูเรียน ที่ตองการสรางสรรคผลงานของตน
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 5 ลงมือปฏิบัติงานตามผังโครงรางความคิด
1) ผูเรียนลงมือเขียนผลงานตามโครงรางแผนผังความคิดที่ไดกําหนดขึ้น
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2) ผูเรียนแตละคนระบุถึงสาเหตุของการเลือกสรางผลงานเขียนของตนเอาไว
ตลอดจนเหตุการณ ความรูสึกที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนลงในแบบบันทึกผลการเรียนรู
3) ผูสอนใหความชวยเหลือผูเรียนในรายที่ประสบปญหาในการเขียนตามสมควร
ขั้นที่ 6 ตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง
1) ผูสอนตรวจประเมินผลงานการเขียนของผูเรียน
2) ผูสอนใหคะแนนและคําแนะนําขอติชมเพื่อการปรับปรุงงานเขียนในครั้งตอไป
ความสามารถพื้นฐานทางการเขียนภาษาไทย หมายถึง ความสามารถเบื้องตนที่จําเปนตอ
การสรางเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการเขียนภาษาไทยในระดับสูงไดมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ไดแก ความสามารถในการเขียนตัวสะกดการันตไดถูกตอง ความสามารถในการเลือกใช
ถอยคําไดถูกตองตรงความหมาย ความสามารถในการเขาใจโวหารประเภทตาง ๆ ไดถูกตอง
ความสามารถในการเรียงลําดับขอความไดถูกตองเหมาะสม ความสามารถในการเลือกใชสํานวน
ไดถู ก ต อง รวมทั้ ง ความสามารถในการเขา ใจโครงสรา งรู ป แบบประโยคได ถูก ต อ งซึ่ง วัด จาก
แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานทางการเขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย หมายถึง กระบวนการในการแสดงออกทาง
ความคิด ซึ่งผูเขียนใชความสามารถทางภาษาเรียบเรียงเปนเรื่องราวเพื่อใหผูอานเขาใจความคิดของ
ตนไดอยางชัดเจนถูกตองตรงกัน วัดไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการเขียน
ภาษาไทยที่ผูวิจัยสรางขึ้น และหาคุณภาพแลว
ความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบ หมายถึง กระบวนการในการแสดงออกในสวน
ที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระและการเรียบเรียงความคิด ซึ่งผูเขียนใชความสามารถในการจัดทําแผนผัง
ความคิดอยางเปนระบบเพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการเขียนเรื่องราว วัดไดจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยที่ผูวิจัยสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว โดยพิจารณา
คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบในสวนที่เปนองคประกอบดานเนื้อหาสาระและการเรียบ
เรียงความคิด
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ใน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
การเรียนการสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง) โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีขั้นตอนในการเรียน
การสอน 4 ขั้น ดังนี้
1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนขั้นที่ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนการสอนใหผูเรียนเห็น
ความสําคัญของเนื้อหาที่จะเรียน และทบทวนเนื้อหาเดิมที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่จะเรียนตอไป
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2) ขั้นสอน เปนขั้นที่ผูสอนใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจในเนื้อหาโดยผูสอนใชการ
บรรยาย การยกตัวอยางสถานการณ การอภิปรายกลุม หรือการแจกเอกสารใหศึกษาคนควาดวย
ตนเอง
3) ขั้นสรุป เปนขั้นที่ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญของบทเรียนนั้น ๆ และเปด
โอกาสใหผูเรียนซักถาม
4) ขั้นวัดและประเมินผล เปนขั้นที่ผูสอนตรวจสอบความรู ความเขาใจของผูเรียนโดยการ
ซั ก ถามผู เ รี ย น หรื อ เสนอกรณี ตั ว อย า ง แบบฝ ก ต า ง ๆ ให นั ก ศึ ก ษานํ า ความรู ใ นบทเรี ย นมา
ประยุกตใชในสถานการณตัวอยาง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบของผูเรียนตาม
แนวคิดทฤษฎีไตรอารขิกและวิธีการแบบสแกฟโฟลดที่มีคุณภาพและเปนแนวโนมใหมในดานการ
จัดกิจกรรมเรียนการสอนเพื่อใชในการพัฒนาความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย
2. เกิดประดิษฐกรรมในการจัดรูปแบบ วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย
เพื่อใชในการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อ
เปนการสรางเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนในระดับอุดมศึกษาเพื่อใหเกิดสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น
3. ครู ผู ส อนสามารถนํ า รู ป แบบการพั ฒ นาความคิ ด อย า งเป น ระบบเพื่ อ สร า งเสริ ม
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของผูเรียน โดยใชแนวคิดทฤษฎีไตรอารขิกและวิธีการ
แบบ สแกฟโฟลดใชสอนทักษะการเขียนในทุกระดับการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถดานทักษะ
การเขียนภาษาไทยของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับทักษะการเขียนภาษาไทย แนวคิดเกี่ยวกับการคิดอยางเปนระบบ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนการสอน ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของที่ใชเปนพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน อันไดแก ทฤษฎีไตรอารขิกของ Sternberg แนวคิดในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรู แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด และแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการระดม
สมอง และแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคผังความคิด ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอเอาไว 4 ตอนดวยกัน
ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ทักษะการเขียนภาษาไทย
1.1 ความสามารถในการเขียน
1.2 แนวทางในการสอนทักษะการเขียนภาษาไทย
1.3 การวัดและประเมินผลความสามารถดานทักษะการเขียน
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการคิดอยางเปนระบบ
2.1 ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการคิด
2.2 การคิดอยางเปนระบบเกี่ยวกับทักษะการเขียน
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน
3.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน
3.2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตอนที่ 4 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของที่ใชเปนพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน
4.1 ทฤษฎีไตรอารขิก ของ Sternberg
4.2 แนวคิดในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู
4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด
4.4 แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการระดมสมอง
4.5 แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคผังความคิด
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ตอนที่ 1 ทักษะการเขียนภาษาไทย
การเขี ย นเป น วิ ธี ก ารสื่ อ สารอย า งหนึ่ ง ด ว ยการแสดงออกทางภาษาที่ ผู เ ขี ย นจะต อ ง
มีความสามารถในดานการบูรณาการดานความรู ความคิดและความสามารถดานการใชภาษา
มาเรียบเรียงเปนตัวอักษรอยางมีระเบียบถูกตองตามหลักภาษา ตามความนิยม และสามารถใช
สื่อสารไดอยางถูกตอง จากการศึกษาพบวา การเขียนเปนทักษะที่มีความสลับซับซอนและยุงยาก
กว า ทั ก ษะอื่ น ๆ ผู เ ขี ย นจะสามารถเขี ย นได ดี ก็ ต อ เมื่ อ มี โ อกาสฟ ง มาก อ า นมาก และมี
ประสบการณกวางขวางในเรื่องตาง ๆ นอกจากนั้น ผูเรียนที่จะเขียนไดดีก็มักจะเปนผูที่มีทักษะ
การพูดที่ดี มีความรูทางหลักภาษาเปนอยางดี มีความสามารถในการเลือกสรรถอยคํามาใชในงาน
เขียนของตนไดอยางถูกตองเหมาะสม
1.1 ความสามารถในการเขียน
นักวิชาการหลายคนไดใหความหมายเกี่ยวกับความสามารถในการเขียนเอาไวอยาง
นาสนใจ ดังจะขอยกมากลาวถึง ดังนี้
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2525 : 55) กลาวถึงความสามารถในการเขียน สรุปไดวา
ความสามารถในการเขียนขึ้นอยูกับประสบการณและความตั้งใจ
ผูเขียนที่มีความรูและ
ประสบการณมาก จะสามารถเขียนขอความเพื่อเสนอความคิดอยางมีเหตุผล รูจักวิเคราะห วิจารณ
สิ่งตาง ๆ รอบตัว หรือมีประเด็นที่เขียนมากขึ้น
สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532 : 108) กลาวถึง ความสามารถในการเขียน สรุปไดวา
หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมขอมูล เลือกสรรสิ่งที่ตนตองการถายทอดความคิดแลวนํามา
ลํ า ดั บ ด ว ยการเรี ย บเรี ย งเป น ตั ว อั ก ษรตั้ ง แต ร ะดั บ ประโยคจนถึ ง ระดั บ ข อ ความหรื อ สู ง กว า
ขอความ โดยใชความรูทางดานกลไกของการเขียน เชน การสะกดคํา เครื่องหมายวรรคตอน
กฎเกณฑทางไวยากรณ ตลอดจนวากยสัมพันธ ซึ่งจะตองใหผูอานเขาใจสิ่งที่ผูเขียนแสดงออกทาง
ความคิดไดถูกตองตรงกับจุดประสงคของผูเขียน
Lado (1961 : 248) กลาววา ความสามารถในการเขียนคือ ความสามารถที่ใชตัวอักษร
อยางมีความหมาย สามารถเรียบเรียงขอความตามลักษณะโครงสรางภาษาใหตรงกับจุดมุงหมาย
ของการเขียนนั้น ๆ ตลอดจนการใชถอยคําสํานวนอยางถูกตอง
Vallett (1977 : 217) กลาววา ความสามารถในการเขียนเปนความสามารถในการใช
คําศัพท การสะกดและไวยากรณ โดยการเขียนอยางเชี่ยวชาญในลีลาของภาษา
Patty (1985 : 226) กลาววา ความสามารถในการเขียน คือ ความสามารถในการ
แสดงออกซึ่ ง ความคิ ด ที่ ต อ งการเชื่ อ มโยง จั ด วาง และพั ฒ นารายละเอี ย ดต า ง ๆ ตลอดจน
ความสามารถในการเรียบเรียงความคิดใหเปนประโยค เปนขอความสั้น ๆ และเปนเรื่องราว
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Johnson (1986 : 93) กลาววา ความสามารถในการเขียน คือ ความสามารถที่นักเรียน
ถายทอดตามเนื้อหา รายละเอียดตาง ๆ ในลักษณะที่ถูกตองทางไวยากรณ เปนขอความสั้น ๆ เพื่อ
สื่อความหมายได
สรุปไดวา ความสามารถในการเขียน เปนกระบวนการในการแสดงออกทางความคิดซึ่ง
ผูเขียนใชความสามารถทางภาษาเรียบเรียงเปนเรื่องราวเพื่อใหผูอานเขาใจความคิดของตนไดอยาง
ชัดเจนถูกตองตรงกัน ดังนั้น ความสามารถในการเขียนจึงเปนความสามารถทางเชาวนปญญาและ
เหตุผลมากกวาความสามารถทางภาษาศาสตรเพียงอยางเดียว
1.2 แนวทางในการสอนทักษะการเขียนภาษาไทย
ทักษะการเขียนเปนทักษะที่มีความสลับซับซอนและมีความยุงยากมากกวาทักษะอื่น ๆ
แตทักษะการเขียนนี้ก็เปนทักษะที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอผูเรียนในทุกระดับชั้นการศึกษาที่
ครูผูสอนจําเปนจะตองใหความสําคัญและใสใจที่จะสรางเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถ
ในการเขียนและสามารถสรางสรรคงานเขียนของตนเองใหผูอื่นเขาใจและนาสนใจได ดังนั้น การ
สอนการเขียนจึงเปนบทบาทสําคัญและภาระงานที่ครูผูสอนวิชาภาษาไทยทุกคนจะตองสรรหา
วิธีการสอนที่ดี อันจะชวยใหผูเรียนของตนประสบความสําเร็จในการพัฒนาความสามารถดาน
ทักษะการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
สํ า หรั บ แนวทางในการสอนทั ก ษะการเขี ย นภาษาไทยให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพนั้ น ได มี
นักวิชาการและผูรูเปนจํานวนมากที่ใหความสําคัญและไดเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการสอน
เอาไว ดังจะขอยกมานําเสนอไว ดังนี้
เกหลง พานิช (2514 : 83-88) เสนอแนะวิธีการสอนทักษะการเขียนไววา ครูผูสอนควร
คํานึงถึงเสมอวาผูเรียนทั้งชั้นไมจําเปนจะตองเขียนเรื่องเดียวกัน เรื่องที่จะเขียนควรเปนเรื่องที่
ผูเรียนมีความรู โดยครูเปนผูสงเสริมจากกิจกรรมตาง ๆ และครูควรเนนใหผูเรียนเขียนใหถูกตอง
พยุง ญาณโสมุท (2518 : 54) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการสอน
ทักษะการเขียนเอาไว 4 ขั้นตอนดวยกัน ดังนี้ ขั้นแรกเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดแนวความคิด
ในเรื่องที่จะเขียน ขั้นที่สองเปนการฝกใหผูเรียนไดรูจักโครงเรื่องกอนลงมือเขียน สวนในขั้นที่
สามนั้นจะเปนการใหผูเรียนลงมือเขียนโดยขยายโครงเรื่องเปนตอน ๆ ไป และในขั้นสุดทายก็จะ
เปนการใหผูเรียนไดมีโอกาสทบทวนตรวจทานและแกไขผลงานของตนเอง
รัชนี ศรีไพวรรณ (2520 : 20) ไดเสนอหลักการในการสอนทักษะการเขียนไววา ครูผูสอน
จะตองสงเสริมใหผูเรียนไดเขียนเรื่องที่คิดขึ้นมาเองไดอยางเสรีโดยคํานึงถึงจิตวิทยาและพัฒนาการ
ของผู เ รี ย นในแต ละวัย เป น อยางดี เ พราะผู เ รี ย นจะมี ค วามสนใจต า งกัน และครูจ ะต อ งเข า ใจถึ ง
จุดมุงหมายและประโยชนของการสอนทักษะการเขียนวาเปนวิชาที่ชวยใหผูเรียนไดรับความสําเร็จ
ในชีวิตและเปนการสงเสริมความกาวหนาของชีวิตตน

22

สมถวิล วิเศษสมบัติ (2525 : 82-84) ไดนําเสนอวิธีการสอนทักษะการเขียนเอาไววา เรื่อง
ที่ใหผูเรียนเขียนนั้น ควรเปนเรื่องที่ผูเรียนสนใจ และเหมาะสมกับตนเอง จากนั้นครูก็จะตองยั่วยุ
หรือเราใจใหผูเรียนไดคิดวาจะเขียนอยางไร จึงจะนาสนใจ ครูควรสรรหาวิธีการตาง ๆ ที่จะทําให
ผูเรียนสามารถนํามาใชเปนขอมูลในการเขียนไดเปนอยางดี และประการสําคัญก็คือ ครูจะตอง
สอนใหผูเรียนรูจักขั้นตอนของทักษะการเขียนในขั้นราง และขั้นเรียบเรียง จากนั้นครูจึงมีการ
ตรวจใหคําแนะนําเพื่อการปรับปรุงผลงานการเขียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สมพร มันตะสูตร (2526 : 150-152) ไดเสนอแนะการสอนทักษะการเขียนไว คือ
ครูผูสอนจะตองใหผูเรียนเลือกเรื่องที่จะเขียนดวยตนเอง จากนั้นจึงยั่วยุใหผูเรียนเกิดความคิดที่
อยากจะแสดงออกผานการเขียน โดยครูจะนําตัวอยางงานเขียนในประเภทนั้น ๆ มาใหนักเรียนได
เห็น แลวจึงใหผูเรียนไดคิดวางโครงเรื่องแลวจัดลําดับเรื่องราวใหเหมาะสม จากนั้นผูเรียนจึงลงมือ
เขียนเรื่องตามความคิดของตนที่ไดวางไว แลวครูจึงคัดเลือกผลงานการเขียนที่ดีของผูเรียนมา
นําเสนอหนาชั้นเรียนเพื่อเปนการเสริมแรงใหผูเรียนเกิดกําลังใจ
สุจริต เพียรชอบ (2527 : 1-12) ไดเสนอแนวทางในการสอนทักษะการเขียนเอาไว
กลาวคือ ครูควรศึกษาความพรอมของผูเรียนกอนดวยการทดสอบความสามารถดานการเขียนของ
ผูเรียน จากนั้น จึงมอบหมายงานใหแตกตางกันไปตามความสามารถ และควรดําเนินการสอนดวย
กิจกรรมที่หลากหลาย สรางบรรยากาศในการเรียนใหเกิดความเป นกันเอง และทําใหผูเรีย น
มองเห็นโอกาสในความสําเร็จของการเรียน พยายามสงเสริมใหผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น
ของตนไดอยางเสรี อีกทั้งสรางแรงจูงใจใหผูเรียนรูสึกอยากที่จะเขียน
กระทรวงศึกษาธิการ (2532 : 53-55) ไดเสนอแนะแนวทางในการสอนทักษะการเขียน
เอาไวคือ ใหผูเรียนไดเขียนในสิ่งที่ตนสนใจ และเตรียมความพรอมของผูเรียน โดยการใหเขียน
ในเรื่องที่ตนเองมีขอมูลแลวพอสมควร จากนั้นครูจึงหาโอกาสที่จะใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น
ไดอยางอิสระตามจินตนาการของตน และชวยสรางบรรยากาศใหเกิดความตองการที่จะเขียน และ
มองเห็นความสําคัญ ตลอดจนคุณคาของการเขียนผลงานประเภทนั้น ๆ จากนั้นครูจึงตรวจแกไข
ผลงานของผูเรียนอยางระมัดระวัง
Guth (1970 : 124) ไดกลาวถึงหลักในการฝกใหผูเรียนเขียนไว ดังนี้ 1) สอนใหเขียนจน
เปนนิสัย เชน เขียนบันทึกประจําวัน เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ เขียนจดหมาย 2) เขียน
โดยมีจุดมุงหมาย เชน เขียนเพื่อชักชวน พรรณนาความสนุกสนาน 3) เขียนอยางมีระเบียบแบบ
แผนในการเรียบเรียงเรื่องราว และ 4) เขียนดวยจินตนาการและอารมณที่จะนําผูอานไปสูความคิด
และอารมณของผูเขียนได
Widdowson (1987 : 44) ไดเสนอวา ในการสอนทักษะการเขียนควรจัดเตรียม
สถานการณในการเขียน คือ ใหผูเรียนรูวาผูอานคือใครและเขียนเพื่ออะไร หากขาดสถานการณ
ดังกลาวก็มิใชการเขียนเพื่อสื่อสาร แตจะเปนเพียงแบบฝกหัดทางภาษาเทานั้น ในการสอนดวยวิธนี ี้
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ผูสอนจะตองกําหนดบทบาทของผูเขียนสถานการณที่จะเกิดขึ้นและผูอานใหแกผูเรียนทุกครั้งที่
มอบหมายงานเขียน โดยสรุปแลววิธีสอนแบบนี้เปนการสอนการใชภาษาในสถานการณ มิใชเปน
เพียงการสอนแตตัวภาษาที่ปราศจากปริบท
จากการที่นักวิชาการหลายทานไดเสนอแนะแนวทางในการสอนทักษะการเขียนภาษาไทย
เอาไว จะเห็นไดวา การสอนทักษะการเขียนที่สําคัญก็คือ การสอนใหผูเรียนรูจักใชความคิดและ
สามารถจัดสรรความคิดใหเปนระบบ กลาวคือ ผูเรียนจะตองเกิดความชัดเจนวา จะตองเขียนเรื่อง
อะไร และจะเขียนถึงอะไรบาง โดยเนื้อหาที่จะเขียนนั้น ควรจะมีการจัดลําดับกอนหลังกันอยางไร
และจะตองเขียนอยางไรจึงจะนาสนใจ ทําใหผูอานอยากติดตามอานผลงานของตนไปตลอด นั่นก็
หมายถึงครูผูสอนทักษะการเขียนภาษาไทยจําเปนจะตองมีรูปแบบการสอนที่จะพัฒนาความคิด
อยางเปนระบบเพื่อจะสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนของผูเรียนไดเปนอยางดี
1.3 การวัดและประเมินผลความสามารถดานทักษะการเขียน
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เปนมาตรการหนึ่งที่จะชวยใหไดขอมูลไปใช
ในการพัฒนาความรูความสามารถของผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามเปาหมายของหลักสูตรที่วางไว
การวัดและประเมินผลสามารถจะทําไดหลายวิธีดวยกัน และในการจัดการเรียนการสอนปจจุบัน
จําเปนที่จะตองเนนการประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงของผูเรียน (Authentic Assessment) และ
วิธีการในการประเมินดังกลาวจะตองใชวิธีการที่หลากหลาย และสามารถบอกถึงความสามารถ
ของผูเรียนในดานนั้น ๆ ไดอยางแทจริง การวัดและประเมินผลผูเรียนนั้น อาจจะกระทําไดหลาย
วิธี ดังตอไปนี้
สมบูรณ ชิตพงษ (2531 : 42) เสนอแนะการวัดความสามารถในการเขียนดวยขอความ
ปรนัยแบบเลือกตอบ ซึ่งดัดแปลงตามแนวทางของ E T S (Educational Testing Service) โดยวัด
ทักษะการเขียน 3 ดานคือ
1. ดานความสามารถในการแสดงความคิด เปนแบบทดสอบใหพิจารณาสิ่ง
บกพรองในการเขียน ปรับปรุงขอความ หรือสํานวนโวหาร
2. ด านการรวบรวม และจัดระเบีย บความคิ ดอย างมี เหตุ มีผล จะทดสอบ
ความสามารถในการเรียงลําดับประโยคตาง ๆ ซึ่งวางสลับตําแหนงกัน
3. ดานความสามารถในการใชถอยคําสํานวนใหเหมาะกับเนื้อความการวัด
ประเภทนี้มุงวัดความสามารถในการวินิจฉัยคุณภาพของการใชภาษาในขอความตาง ๆ
แมวิธีดังกลาวจะทําใหการตรวจเปนปรนัยขึ้น แตสมบูรณ ชิตพงษ ก็ยังมีความเห็นวา
วิธีวัดความสามารถในการเขียนโดยตรงก็คือ ใหผูเรียนเขียนความเรียงมาใหอาน
จันทิมา พรหมโชติกุล และสุนันท ศลโกสุม (2535 : 236) กลาวถึงการวัดและ
ประเมินผลทักษะการเขียนวา วิธีที่ดีที่สุดและตรงที่สุด คือ การใชแบบทดสอบชนิดอัตนัย ให
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นักเรียนลงมือเขียนจริง ๆ ขอสอบที่ใชประกอบการถามมีจํานวนขอไมมากนัก ผูตอบจะตองคิดหา
คําตอบเอง โดยรวบรวมความรู ความคิด และแสดงออกเปนภาษาเขียนอยางถูกตอง
Lado (1964 : 250) ไดกลาวถึงการใชขอทดสอบในการเขียนวา อาจใชไดทั้งแบบอัตนัย
และปรนัย ดังนี้
1. ใชขอทดสอบแบบปรนัย วัดความสามารถในการเรียบเรียงลําดับเนื้อหา การ
ใชเครื่องหมายวรรคตอน ตัวสะกด โครงสรางทางไวยากรณ และคําศัพท เปนตน
2. ใชขอทดสอบแบบอัตนัย โดยใหเขียนความเรียง เพื่อวัดความสามารถในการ
ใชทวงทํานองเขียนเนื้อเรื่อง และการจัดลําดับความ หรือใหดูตารางหรือรูปภาพ เพื่อชวยเปน
ขอมูลดานการเขียน
Perkins และ Konneker (1982 : 51) เสนอแนะวา การใชแบบทดสอบอัตนัย ใหผูสอบ
เขียนความเรียง จะวัดความสามารถของนักเรียน ในเรื่องดังนี้
1. ความสอดคลอง (Relevance) หมายถึง ความสอดคลองของเนื้อหากับเรื่อง
ที่เขียน
2. ความสละสลวย (Fulency) หมายถึง การเรียบเรียงเนื้อหาตอเนื่อง มีเหตุผล
นาอาน
3. คําศัพท (Vocabulary) หมายถึง มีการใชคําและสํานวนที่เหมาะสม
4. ไวยากรณ (Grammar) หมายถึง ความถูกตองทางโครงสรางของภาษา
5. กลไกของภาษา (Mechanics) หมายถึง มีความรูในเรื่องกฎเกณฑการเขียน
เชน ตัวสะกด การยอหนา
จะเห็นไดวา การเขียนความเรียงเปนวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดในการทดสอบความสามารถในการ
เขียน เพราะผูเขียนตองมีความสามารถในการคิด และการถายทอดออกมาเปนตัวอักษร โดยอาศัย
ถอยคําของตนเอง การเขียนความเรียงจึงเปนการประเมินผลการเรียนรู และทักษะทางภาษาของ
ผูเขียนไดมากที่สุด และสามารถจะทําใหเกิดความยุติธรรม เที่ยงตรง และเปนปรนัยมากที่สุด
โดยการสรางขอทดสอบอัตนัยใหมีความยากงายพอเหมาะกับผูเรียน สามารถจําแนกความสามารถ
ดานการเขียนระหวางกลุมสูง กับกลุมต่ําอยางเห็นไดชัด เนื้อหาที่นํามาใชใหผูเรียนเขียนจะตองอยู
ในวงประสบการณและเกี่ยวพันกับชีวิตของผูเรียน
การประเมินความสามารถดานทักษะการเขียน
การสอนทักษะการเขียนที่ดี นอกจากครูจะตองใชแนวทางในการดําเนินการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถเขียนผลงานออกมาไดถูกตองเหมาะสมแลว สิ่งสําคัญอีก
ประการหนึ่งก็คือ การประเมินผลงานการเขียนของผูเรียน เพราะการประเมินผลการเขียนจะเปน
กระบวนการที่สําคัญที่ทําใหผูเรียนสามารถทราบถึงความสามารถดานทักษะการเขียนของตนได
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ดังนั้น การประเมินผลการเขียนจําเปนจะตองมีเกณฑที่มีประสิทธิภาพเพื่อใชในการตรวจผลงาน
ไดมีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่สนใจศึกษาในเรื่องนี้ และไดนําเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับเกณฑในการตรวจประเมินผลงานการเขียน ดังตอไปนี้
เปลื้อง ณ นคร ( 2514 : 12) ไดเสนอขอที่ควรพิจารณาในการตรวจงานเขียนเรียงความและ
แบงคะแนนในการตรวจดังนี้
1.เนื้อเรื่อง โดยคํานึงถึงแนวคิด การจัดลําดับความคิด การขยายความคิดใหชัดเจน
โดยแบงคะแนนเนื้อเรื่องเปน 40%
2. การใชภาษา โดยพิจารณาการใชคํา การผูกประโยค การสรางยอหนาที่สมบูรณ
โดยแบงคะแนนการใชภาษา 40%
3. รูปแบบ พิจารณาวาทําไดถูกตองตามรูปแบบการเขียนแตละชนิด เชนบทความ
เรื่องสั้น เรียงความ ยอความ ฯลฯ โดยแบงคะแนน รูปแบบ 10%
4. กลไกประกอบการเขียนอื่นๆ คํานึงถึงเรื่องสะกดการันต ลายมือ และความเปน
ระเบียบเรียบรอย โดยแบงคะแนนกลไกประกอบการเขียนเปน 10%
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2526 : 11-13) ไดวิเคราะหความเรียงที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและ
ผลสัมฤทธิ์ต่ําประกอบกัน พบวา อาจารยผูตรวจใหคะแนนโดยพิจารณาจากหัวขอตอไปนี้
1. สาระของความเรียง เรื่องที่สามารถอธิบายสาระครอบคลุมหัวใจเรื่องไดมาก จะไดรับ
การ ตัดสินจากผูตรวจใหเปนความเรียงที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
2. การเสนอความคิดเห็น ความเรียงที่ไดคะแนนสูงจะเสนอความคิดเห็นสอดแทรกใน
ขณะที่อธิบายประสบการณตาง ๆ ของผูเขียน ความเรียงที่มีขอคิดเห็นดี นาสนใจจะไดคะแนนสูง
3. สํานวนภาษา และวิธีการเขียนเรียงความ สามารถเขียนไดสละสลวยตอเนื่อง ชวนอาน
และนาสนใจ
4. สะอาด ลายมือดี ตัวสะกด การันตถูกตอง
สุนันท ศลโกสุม (2526 : ภาคผนวก) กําหนดเกณฑการพิจารณาใหคะแนนความเรียงเปน
5 สวน ดังนี้
1. การเสนอเรื่อง
50 คะแนน
2. การลําดับเรื่อง
15 คะแนน
3. การใชภาษาเพือ่ สื่อความหมาย
20 คะแนน
4. การรักษารูปแบบการเขียน
5 คะแนน
5. การใชอลังการหรืออาภรณ
10 คะแนน
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สวนที่ 1 การเสนอเรื่อง ใหพิจารณาวาเขียนเรื่องประเภทใด ตองเขียนใหตรงตามเกณฑ
เฉพาะอยางของงานเขียนประเภทนั้น มีการเสนอเรื่องอันประกอบดวยสาระ ความรู ความถูกตอง
ขอเท็จจริงเสริมความคิดเห็นตามสมควรและมีเนื้อความอันแสดงทิศทางในการเขียนที่ชัดเจน
สวนที่ 2 การลําดับเรื่อง ใหพิจารณาการเรียบเรียงเนื้อหา ความมีระเบียบเกี่ยวเนื่องกันไป
ตลอด มีการลําดับความคิดที่ไมสับสน ไมวกวน ไมยอนไปยอนมา (มีเอกภาพ) เมื่อพิจารณาโดย
สวนรวมแลวแสดงความสามารถของผูเขียนในการวางโครงเรื่องที่ดี คือ มีความสัมพันธกันโดย
ตลอดทั้งการเปดเรื่องการดําเนินเรื่องและการปดเรื่อง
สวนที่ 3 การใชภาษาเพื่อสื่อความหมาย ใหพิจารณาดังนี้
- ดานอักขรวิธี การเขียนสะกดการันตไมควรฉีกคําหรือแยกคําในที่อันไมควร
- ดานการใชคํา วลี ประโยค ใหพิจารณาการใชวามีความชัดเจนสื่อความหมายไดตรง
ประเด็นและใหเนื้อความชัดเจน อานแลวรูเรื่อง นาอาน ไมหยาบคาย
สวนที่ 4 การรักษารูปแบบการเขียน ใหพิจารณาการเขียนเวนวรรคตอน การยอหนาในที่
อันควรการแบงยอหนาอันเปนการรักษารูปแบบการเขียนเรียงความนับวามีความสําคัญ เพราะการ
แบงสัดสวนของยอหนาจะชวยใหเนื้อหาชัดเจนและนาอาน
สวนที่ 5 การใชอลังการหรืออาภรณ หมายถึง การใชภาษาอันเปนเครื่องประดับให
เรี ย งความน า อ า น เช น การใช คํ า ที่ มี น้ํ า หนั ก การใช สํ า นวนโวหาร การเปรี ย บเที ย บ การ
ยกตัวอยาง การอางอิงสํานวน คําพังเพย สุภาษิต คําคม ขอคิด บทกวี และบทธรรมตาง ๆ
อิงอร อมาตยกุล (2535 : 96) ไดเสนอเกณฑในการพิจารณาใหคะแนนงานเขียนเรียงความ
โดยยึดหลักเกณฑการใหคะแนน 60 คะแนน แบงเปนองคประกอบตอไปนี้
1. การเสนอเนื้อหาสาระ 21 คะแนน แบงเปนขอยอยขอละ 3 คะแนน คือ การเขียน
เนื้อหาไดสอดคลองกับชื่อเรื่อง การเรียบเรียงเนื้อหาความมีเอกภาพของเนื้อหา การเนนขอคิดที่
สําคัญ การใชเ หตุ ผลสนั บสนุนความคิ ด เห็ น การเสนอเนื้อหาที่แ ปลกใหม การเสนอความคิ ด
สรางสรรค
2. การใชภาษา 18 คะแนน แบงเปนขอยอย ขอละ 3 คะแนน ไดแก การใชถอยคํา
การเรียงคําเขาประโยค การใชกลุมคําและประโยค การเขียนสะกดการันต การวางวรรณยุกต การใช
เครื่องหมายตางๆ
3. รูปแบบการเขียน 6 คะแนน แบงเปนขอยอยขอละ 3 คะแนน ไดแก การเขียนที่มี
สวน คํานํา เนื้อเรื่อง และสรุป สัดสวนการเขียนแตละยอหนามีความสัมพันธกัน
4. สวนประกอบการเขียน 15 คะแนน แบงเปนขอยอยขอละ 3 คะแนน ไดแก การใช
โวหาร การอางอิงตางๆ เชน สํานวน สุภาษิต คําพังเพย คําคม ขอคิด บทกวี หรือบทธรรมะตางๆ
เปนตน การวางวรรคตอน การไมเขียนฉีกคําหรือแยกคํา ความสมบูรณของการเบียน
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อัจฉรา วงศโสธร (2538 : 81) กลาวถึง เกณฑสําคัญที่ใชในการประเมินการเขียนวา
ประกอบดวย
1. ความถูกตองดานการใชภาษา ไดแก ศัพท โครงสราง
2. ความเหมาะสมดานการใชภาษา ไดแก ศัพทและสํานวนสื่อหนาที่ตามวัตถุประสงค
และประเภทของการเขียน ความชัดเจน กระชับไดใจความ ไมออมคอม เยิ่นเยอ
3. ความมีจุดเนนของความคิดและการนําเสนอที่ชัดเจน
4. ความสัมพันธระหวางความคิดและความสมดุลของการนําเสนอ
5. การใชเทคนิควิธีการนําเสนอขอมูลที่เปนนามธรรม และที่เปนรูปธรรมที่เหมาะสม
เชน การเลา การบรรยาย การใชความคิดสรางสรรค เปนตน
6. การนําเขาสูเรื่องไดอยางนาสนใจ
7. การดําเนินเรื่องอยางสัมพันธกัน มีการสนับสนุนความคิด
8. การสรุปหรือขมวดทายเรื่องใหเห็นประเด็น หรือการตีความพาดพิงใหประเด็นที่สรุป
มีความหมายและความเกี่ยวของกับแนวคิดหรือแนวทางปฏิบัติที่สําคัญ ๆ
C.R Cooper และ Odell Lee. (1977: 24) ไดเสนอเกณฑในการตรวจงานเขียน
อันดับคุณภาพองคประกอบไว 3 กลุม คือ สูง ปานกลาง ต่ํา
ดังนี้
1. การเขียนทัว่ ไป
ต่ํา
ปานกลาง
1.1 วิธีเสนอเนื้อหา
2-4
6-8
1.2 ลีลาการเขียน
2-4
6-8
1.3 รูปแบบการเขียน
2-4
6-8
1.4 การเรียบเรียงเนื้อหา 2-4
6-8
1.5 การลําดับเรื่อง
2-4
6-8
1.6 ประเด็นความคิด
2-4
6-8
2. การสะกดคํา การเรียบเรียงประโยค และกลไกในการเขียน
ต่ํา
ปานกลาง
2.1 การใชคํา
1-2
3-4
2.2 การเรียบเรียงประโยค 1-2
3-4
2.3 การใชภาษา
1-2
3-4
2.4 เครื่องหมายวรรคตอน 1-2
3-4
2.5 การสะกดคํา
1-2
3-4

โดยจัด

สูง
10
10
10
10
10
10
สูง
5
5
5
5
5
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Holly L. Jacobs และคณะ (1981 : 89-92) ไดเสนอแนะการตรวจงานเขียน โดยใชเกณฑ
การประเมินที่เรียกวา ESL Composition Profile ซึ่งเปนวิธีการตรวจการเขียนที่ละเอียดมาก ซึ่ง
ผูตรวจตองตัดสินงานเขียนทั้งเรื่องวา ผูเขียนไดสื่อความคิดและความหมายในกระบวนการสื่อสาร
ไปยัง ผูอานตามที่ตองการไดหรือไม ถางานเขียนประสบความสําเร็จ แสดงวาผูเขียนไดมีการ
รวบรวม ขอมูล การเรียบเรียงเรื่องราว และสวนประกอบทางภาษาหลาย ๆ สวนสอดคลองกัน ซึ่ง
วิธีการใช ELS Composition Profile ในการประเมินการเขียน มีเกณฑการใหคะแนนตาม
องคประกอบของการเขียน แบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้
1. ดานเนื้อหา (Content)
30 คะแนน
2. ดานการเรียบเรียงความคิด (Organization)
20 คะแนน
3. ดานการใชถอยคํา (Vocabulary)
20 คะแนน
4. ดานการใชไวยากรณ (Language use)
25 คะแนน
5. ดานกลไกการเขียน (Mechanics)
5 คะแนน
องคประกอบแตละดานจะแบงระดับคะแนนความสามารถออกเปน 4 ระดับ เชน
องคประกอบดานเนื้อหา
ระดับดีมากถึงดีเยีย่ ม ไดคะแนนอยูใ นระหวาง 27-30 คะแนน
ระดับปานกลางถึงดี
ไดคะแนนอยูใ นระหวาง 22-26 คะแนน
ระดับออนถึงใชได
ไดคะแนนอยูใ นระหวาง 17-21 คะแนน
ระดับออนมาก
ไดคะแนนอยูใ นระหวาง 13-16 คะแนน
นอกจากนี้ ในแตละระดับยังมีคําอธิบายแตละลักษณะไวอยางชัดเจน เพื่อผูตรวจจะไดใช
คําอธิบายเหลานี้ตัดสินวา ผูเขียนประสบความสําเร็จหรือลมเหลวในการสื่อสารนั้น เชน ในสวน
ของเนื้อหา ถาผูเขียนเขียนไดดีในระดับดีมากถึงดีเยี่ยมนั้น หมายความวา ผูเขียนมีความรอบรูใน
เรื่องที่เขียน เขียนไดอยางมีแกนสาร ขยายใจความสําคัญไดอยางสมบูรณสัมพันธกับหัวเรื่องที่
กําหนดให
ในการนําเกณฑการประเมินการเขียนไปใชนั้น Holly L. Jacobs และคณะ ( 1981 : 89-92)
ไดใหแนวการตรวจในแตละองคประกอบไวดังนี้
1. องคประกอบดานเนื้อหา พิจารณาจาก
1.1 การมีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่เขียน หมายถึง มีความเขาใจในหัวขอเรื่องที่เขียน
เลือกใช ขอมูลที่เปนจริงหรือตรงกับหัวขอเรื่อง มีเนื้อหาถูกตอง และมีความสัมพันธกันภายใน
เนื้อหาดวย
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1.2 เขียนไดใจความ หมายถึง สามารถเขียนใจความสําคัญของเนื้อหา และรายละเอียด
ของเนื้อหาไดชัดเจน สามารถแสดงออกถึงรายละเอียดไดดวยการอธิบาย มีตัวอยางประกอบมีการ
เปรียบเทียบ การใหนิยาม เปนตน
1.3 เขียนขยายความตอเนื่อง หมายถึง สามารถเขียนขยายหัวขอเรื่องออกไปจนกวาง
และครบถวน มีการใหเหตุผลในลักษณะของการเปรียบเทียบ การยกขอเท็จจริง การให ตัวอยาง
ประกอบ
1.4 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่เขียน หมายถึง ขอมูลที่นํามาเขียนถูกตองชัดเจน ตรงกับ
หัวขอเรื่อง ปราศจากขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับหัวขอเรื่อง
2. องคประกอบดานการเรียบเรียงความคิด พิจารณาจาก
2.1 เขียนไดสละสลวย หมายถึง การแสดงความคิดลื่นไหลจากความคิดหนึ่งไปยังอีก
ความคิดหนึ่ง มีการกลาวนําและกลาวสรุป เลือกใชถอยคํา วลี ประโยคที่สามารถขยายใจความ
ของเรื่องและสามารถเชื่อมความคิดถึงกันทั้งภายในยอหนาและระหวางยอหนา
2.2 แสดงความคิดชัดเจนประกอบดวยเหตุผล หมายถึง การแสดงความคิดตรงกับ
หัวขอเรื่องและสัมพันธกันตลอดเรื่องประโยคใจความสําคัญแตละยอหนาสนับสนุนและอยูใน
ขอบเขตของหัวขอเรื่อง
2.3 ความกะทัดรัด หมายถึง การแสดงความคิดตรงจุด กระชับตลอดเรื่อง โดยไม
ออกนอกลูนอกทาง
2.4 เรียบเรียงความคิดดี หมายถึง สามารถแสดงความสัมพันธกันของความคิดอยาง
ชัดเจนทั้งความคิดในยอหนา และความคิดที่เชื่อมตอระหวางยอหนา
2.5 ลําดับความสมเหตุสมผล หมายถึง สามารถลําดับเหตุผลไดถูกตอง มีพัฒนาการ
ทางการใชเหตุผล
2.6 ความตอเนื่อง หมายถึง แตละยอหนา แสดงถึงจุดประสงคเดียว และตอเนื่องกัน
ตลอดเรื่อง
3. องคประกอบดานการใชถอยคํา พิจารณาจาก
3.1 การเลือกใชถอยคําถูกตอง หมายถึง มีการใชถอยคํา สํานวนอยางถูกตองตรงกับ
ความคิดที่ตองการแสดงออก สามารถเลือกสรรถอยคําเพื่อนํามาใชอยางถูกตองตรงกับตําแหนง
หนาที่ของคํา ใชถอยคําเหมาะสมถูกตองกับบริบท เลือกใชคําเหมือน คําตรงขามไดถูกตองกับ
ความหมาย ใชคําไดหลายระดับความหมายในการแสดงความคิด
3.2 สื่อความหมายชัดเจน หมายถึง ใชถอยคําเหมาะสมกับเรื่อง เหมาะสมกับระดับ
ผูอาน ตรงกับจุดมุงหมายของเรื่อง ใชคําเขาใจงายและเปนที่คุนเคย และสามารถเลือกใชถอยคําที่
กอใหเกิดความประทับใจ
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4. องคประกอบทางดานการใชไวยากรณ พิจารณาจาก
4.1 การใช รู ป ประโยคในการเขี ย น หมายถึ ง ประโยคที่ใ ช ไ ม ว า จะเป น ประโยค
ซับซอน หรือประโยคแบบงาย ๆ จะมีรูปแบบที่สมบูรณ สามารถใชประโยคซับซอนไดดี ใชคํา
ขยายไดถูกตอง วลีและประโยคขยายเหมาะสมกับหนาที่ และวางไวในตําแหนงที่ถูกตอง มุขย
ประโยคและอนุประโยคเชื่อมกันโดยการใชสันธานอยางถูกตอง มีการใชคําสรรพนามไดอยาง
ถูกตองกับคํานามที่ใชแทน
4.2 ความสัมพัน ธร ะหวา งคํา ในประโยค หมายถึ ง สามารถใช คํา ตาง ๆ ได อย า ง
ถูกตอง มีความสัมพันธกันระหวางการใชประธานกับกริยา คํานามกับลักษณนาม คํากริยากับคํา
วิเศษณ
5. องคประกอบดานกลไกทางการเขียน พิจารณาจาก
5.1 ความรูเกี่ยวกับเกณฑการเขียน หมายถึง สามารถสะกดคําไดถูกตองตามหลักการ
เขียน มีการแสดงความคิดที่ตอเนื่องจากยอหนาหนึ่งไปยังอีกยอหนาหนึ่ง
5.2 ลายมือ หมายถึง ลายมืออานงาย ไมเปนอุปสรรคตอการสื่อสาร
H.L. Jacops. (1981: 89) ไดเสนอแนวทางในการตรวจ การเขียนความเรียง โดย
ประเมินดวยเกณฑที่เรียกวา ESL composition profile ซึ่งเปนเกณฑการตรวจเรียงความที่
ละเอียดมากในการตรวจผูตรวจจะตองพิจารณาวา ผูเขียนสามารถสื่อความคิดและความหมายให
ผูอานรับรูตามวัตถุประสงคของผูเขียนไดหรือไม ดังนั้น ในการตรวจงานเขียนจึงพบปญหาวา
การใหคะแนนงานเขียนแตกตางกัน โดย Jacops ชี้ใหเห็นเหตุที่ทําใหผูตรวจไมเชื่อมั่นในการ
ตัดสินงานเขียน คือ ผูตรวจแตละคนอาจมีเกณฑในการตรวจประเมินผลแตกตางกัน โดยที่ผูตรวจ
คนหนึ่งอาจเขมงวดในการใหคะแนนในขณะที่อีกคนหนึ่งใหคะแนนงาย นอกจากนั้นผูตรวจบาง
คนลํ า เอี ย งโดยไม รู ตั ว เพราะคาดหวั ง ความสามารถของผู เ ขี ย นไว ก อ นหรื อ ให ค ะแนนจาก
สวนประกอบบางประการที่ปรากฏใหเห็นเทานั้น เชน ลายมือ คําที่สะกดผิด หรือกลไกทาง
ภาษาความคิดทางไวยากรณอื่น ๆ ที่ไมใชเกณฑโดยที่ผูตรวจแตละคนอาจมีความคิดเห็นในการ
ประเมินแตกตางกัน เชน บางคนอาจเนนความคิดของผูเขียนเปนสําคัญ หรือบางคนอาจพิจารณา
การเรียบเรียงเรื่องราว และการวิเคราะหขอมูล เปนตน ดังนั้น Jacops จึงแสดงทัศนะวาการ
ตรวจแบบESL composition profile สามารถควบคุมสาเหตุตาง ๆ เหลานั้นได โดยพิจารณา
ลักษณะรวม ๆ ของการเขียนดังตอไปนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

เนื้อหา (Content)
การเรียบเรียงเรื่องราว (Organization)
การใชถอยคํา (Vocabulary)
การใชไวยากรณ (Language use)
กลไกทางภาษา (Mechanics)

30
20
20
25
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ในแตละองคประกอบแบงระดับความสามารถในการเขียน เปน 4 ระดับ คือ
1. ดีมากถึงยอดเยีย่ ม
(Very good to excellent)
2. ปานกลางถึงดี
(Average to good)
3. ออนถึงใชได
(Poor to fair)
4. ออนมาก
(Very poor)
องคประกอบแตสวนมีรายละเอียด ดังนี้
1. องคประกอบดานเนื้อหา พิจารณาจากรายละเอียดตอไปนี้
1.1 มีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่เขียน หมายถึง มีความเขาใจในเรื่องที่เขียน
สามารถเขียนไดตรงประเด็นและเนื้อหาถูกตอง ตลอดจนมีความสัมพันธกัน
1.2 เขียนไดใจความ หมายถึง สามารถเขียนขยายความ ใจความสําคัญ
มีรายละเอียดของเนื้อหาชัดเจน โดยใชวิธีการอธิบาย การเปรียบเทียบ การใหคํานิยาม
การยกตัวอยางกวางขวางและครบถวน มีการใหเหตุผลประกอบและการเสนอขอเท็จจริง การยก
ตัวอยางประกอบ
1.3 เขียนขยายความตอเนื่อง หมายถึง สามารถเขียนขยายหัวขอเรื่อง
ออกไปอยางกวางขวางและครบถวน มีการใหเหตุผลประกอบและการเสนอขอเท็จจริง การให
ตัวอยางประกอบ
1.4 เนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องที่เขียน หมายถึงขอมูลที่นํามาเขียนถูกตอง
ชัดเจนตรงกับชื่อเรื่อง ปราศจากขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับชื่อเรื่อง
2. องคประกอบดานการเรียบเรียงความคิด รายละเอียดดังนี้
2.1 เขียนไดสละสลวย หมายถึง การแสดงความคิดลื่นไหลจากความคิด
หนึ่งไปยังความคิดหนึ่ง มีกลาวนํา และะกลาวสรุป เลือกใชถอยคํา วลี ประโยคที่สามารถขยาย
ใจความของเรื่อง และสามารถเชื่อมโยงความคิดจากยอหนาหนึ่งไปยังอีกยอหนาหนึ่ง
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2.2 แสดงความคิดชัดเจนมีเหตุผลประกอบ หมายถึง แสดงความคิดตรง
กับหัวขอเรื่องและสัมพันธกันตลอดทั้งเรื่อง ประโยคใจความสําคัญของแตละยอหนาสนับสนุนอยู
ในขอบเขตของหัวขอเรื่อง
2.3 ความกะทัดรัด หมายถึง การแสดงความคิดตรงจุด กระชับตลอดเรื่อง
ไมออกนอกประเด็น
2.4 เรียบเรียงความคิด หมายถึง สามารถแสดงความสัมพันธกับขอคิดอยาง
ชัดเจน ทั้งความคิดในยอหนาและความคิดที่เชื่อมตอระหวางยอหนา
2.5 ลําดับความสมเหตุสมผล หมายถึง สามารถลําดับเหตุผลไดอยางถูกตอง
มีพัฒนาการทางการใชเหตุผล
2.6 ความตอเนื่อง หมายถึง แตละยอหนา แสดงถึงจุดประสงคเดียวและ
ตอเนื่องกันตลอดเรื่อง
3. องคประกอบดานใชถอยคํา พิจารณาจากรายละเอียดตอไปนี้
3.1 การเลือกใชถอยคําถูกตอง หมายถึง มีการใชถอยคํา สํานวนอยาง
ถูกตองตรงกับความคิดที่ตองการแสดงออก สามารถเลือกสรรถอยคําเพื่อนํามาใชอยางถูกตองกับ
ตําแหนงหนาที่ของคํา ใชถอยคําถูกตองเหมาะสมกับบริบท เลือกใชคําเหมือนคําตรงขามได
ถูกตองกับความหมาย ใชคําไดหลายระดับความหมายในการแสดงความคิด
3.2 สื่อความหมายชัดเจน หมายถึง ใชถอยคําเหมาะสมกับเรื่อง เหมาะสม
กับระดับของผูอาน และตรงกับจุดมุงหมายของเรื่อง ใชคําเขาใจงายและเปนที่คุนเคย และสามารถ
เลือกใชถอยคําที่กอใหเกิดความประทับใจ
4. องคประกอบดานการใชไวยากรณ พิจารณาจากรายละเอียดตอไปนี้
4.1 การใชรูปประโยคในการเขียน หมายถึง ใชคําขยายไดถูกตอง ใชวลี
และประโยคขยายเหมาะสมกับหนาที่และวางไวในตําแหนงที่ถูกตอง มุขยประโยคและอนุประโยค
สามารถเชื่อมกันโดยใชสันธานไดถูกตอง ใชสรรพนามไดถูกตอง
4.2 ความสัมพันธระหวางคําในประโยค หมายถึง สามารถใชคําตาง ๆ
ไดอยางถูกตอง มีความสัมพันธกันระหวางการใชประธานกับกริยา คํานามกับคําลักษณนาม
คํากริยากับคําวิเศษณ
5. องคประกอบดานกลไกการเขียน พิจารณารายละเอียดตอไปนี้
5.1 ความรูเกี่ยวกับเกณฑการเขียน หมายถึง สามารถสะกดคําไดถูกตอง
ตามหลักการเขียน มีการแสดงความคิดที่ตอเนื่องจากยอหนาหนึ่งไปอีกยอหนาหนึ่ง
5.2 ลายมือ หมายถึง ลายมืออานงาย ไมเปนอุปสรรคตอการสื่อสาร
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J. B. Heaton. (1990: 108) ไดเสนอแนะแนวทางเพื่อประเมินงานเขียนโดยพิจารณา
จากหลักเกณฑตอไปนี้
1. ประเมินงานเขียนโดยวิธีการนับคําผิด
ในการนับคําผิดโดยพิจารณาจากคําทั้งหมดที่กําหนดใหเขียน นอกจากนั้นไม
ควรละเลย คือ เนื้อหา การใชภาษา จุดประสงคของการเขียนมาประกอบการใหคะแนน
2. ประเมินงานเขียนโดยวิธีการวิเคราะห
วิ ธี ก ารวิ เ คราะห เ ป น วิ ธี ที่ ดี มี ป ระโยชน ทํ า ให รู ขั้ น ตอนการปฎิ บั ติ โ ดยแยก
รายละเอียด คือ ความคลองแคลวในการใชภาษา ไวยากรณ คําศัพท เนื้อหา ตัวสะกดในแต
ละหัวขอมีคะแนนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ความคลองแคลวในการใชภาษา ไดแก
2.1.1. ใชภาษาในการเขียนสื่อความหมายไดตอเนื่อง เขาใจงาย
ใชประโยคความซอนและประโยคความเดียวเหมาะสม สมเหตุสมผล ให 5 คะแนน
2.1.2 ใชภาษาในการเขียนสื่อความหมายมีขอบกพรองเล็กนอย
สวนมากเขาใจงายใชประโยคซับซอนเล็กนอย สมเหตุสมผล 4 คะแนน
2.1.3 ใชภาษาในการเขียนสื่อความหมายไดพอสมควรสวนมาก
ประโยคความเดียวสมเหตุสมผลพอสมควรให 3 คะแนน
2.1.4 ใชภาษาในการเขียนสื่อความหมายไดนอยใชประโยค
สับสนสวนใหญใชประโยคงาย ๆ ใจความเดียวให 2 คะแนน
2.1.5 ใชภาษาในการเขียนสื่อความหมายไดมาก อานแลวจับใจ
ความไมไดไมนาสนใจ ใชประโยคงาย ๆ ทั้งหมด ใชประโยคสับสัน และใชคําวา “และ”
เชื่อมมากเกินไปให 1 คะแนน
2.2ไวยากรณ
2.2.1 ใชไวยากรณผิดพลาดในประโยคยอย 1 หรือ 2 ที่ให 5 คะแนน
2.2.2 ใชไวยากรณมีขอผิดพลาดในประโยคยอยทั้งคําบุพบทคําวิเศษณ
3 หรือ 4 ที่ ใหคะแนน 4 คะแนน
2.2.3 ใชไวยากรณมีขอผิดพลาดในประโยคหลัก 1หรือ 2 ที่แตมีขอผิดพลาด
ในที่ไมสําคัญเพียงเล็กนอยให 3 คะแนน
2.2.4 ใชไวยากรณผิดพลาดเปนสวนใหญ ทําใหเขาใจยากมีขอผิดพลาดใน
การผูกประโยค ให 2 คะแนน
2.2.5 ใชไวยากรณมีขอผิดพลาดมาก ไมสามารถผูกประโยคไดจนทําใหไม
สามารถเขาใจเรื่องไดให 1 คะแนน
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2.3 คําศัพท
2.3.1 มีความรูในการใชคําศัพทไดอยางกวางขวางและถูกตองเหมาะสมให
5 คะแนน
2.3.2มีการใชคําศัพทใหมๆไดอยางถูกตองเหมาะสมใชคําที่มีความหมาย
เหมือนกัน คําตรงขามได 4 คะแนน
2.3.3 ใชคําศัพทไดถูกตองเหมาะสมบาง บางครั้งใชคําศัพทอยูในวงจํากัดใช
คําที่มีความหมายเหมือนกัน และใชคําพูดไมตรงประเด็นบางครั้งให 3 คะแนน
2.3.4 ใชคําศัพทในวงจํากัด บางครั้งใชเหมาะสม ไมถูกตองและไดความ
เพียงเล็กนอยให 2 คะแนน
2.3.5 ใชคําศัพทอยูในวงจํากัด ใชคําพองไมเหมาะสม ไมสามารถสื่อความ
ไดให 1 คะแนน
2.4 การสะกดคํา
2.4.1 การสะกดคําไดถูกตองให 5 คะแนน
2.4.2 การสะกดคําผิดพลาดเพียงเล็กนอย ผิดเพียง 1 หรือ 2ที่ให 4 คะแนน
2.4.3 การสะกดคําผิดพลาด 3 หรือ 4 ที่ แตไมทําใหความหมายเปลี่ยนเขาใจ
ไดพอสมควรให 3 คะแนน
2.4.4 การสะกดคําผิดพลาด 5 หรือ 7 ที่ บางครั้งไมสามารถสื่อความหมาย
ใหเขาใจไดให 2 คะแนน
2.4.5 การสะกดคําผิดพลาดเกิน 8 แหง ไมสามารถเขาใจความหมาย สื่อ
ความหมายไดยากให 1 คะแนน
3.ประเมินผลงานเขียนโดยวิธีการใชความรูสึก
วิธีนี้ไมเนนรายละเอียดมากนัก จะดูเนื้อหารวม วิธีนี้ผูตรวจใชความรูสึกสวนตัวซึ่ง
ถือวาจะมีความลําเอียงใหเกิดความเที่ยงในการตรวจตองใชผูตรวจ 3 คน แลวจึงนําผลมาหาคาเฉลี่ย
สรุปไดวา แนวทางในการประเมินความสามารถทางการเขียนเรียงความสวนมากผูประเมิน
จะเนนองคประกอบที่สําคัญ คือ 1) การนําเสนอเนื้อหาสาระ 2) การเรียบเรียงความคิดหรือการ
ลําดับเรื่องราว 3) การเลื อกใชถอยคําโวหาร 4) การเลือกใชภาษา การใชไวยากรณไดถูกตอง
เหมาะสมซึ่ ง เกณฑ ก ารประเมิ น การเขี ย นความเรี ย งที่ มี ค วามชั ด เจนครอบคลุ ม ทุ ก ๆด า นของ
ความสามารถทางการเขียนจะทําใหการประเมินผลการเขียนมีประสิทธิภาพทําใหทราบระดับ
ความสามารถทางการเขียนไดอยางชัดเจนถูกตอง
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ผูวิจัยขอสรุปแนวทางในการประเมินความสามารถทางการเขียนความเรียงทั้งแนวคิดของ
นักการศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แนวทางในการประเมินความสามารถทางการเขียนความเรียง
แนวทางในการประเมินความสามารถทางการเขียนความเรียง
นักการศึกษาชาวไทย
นักการศึกษาชาวตางประเทศ
ผูวิจัย
1. ดานเนื้อหาสาระ
CR Cooper และ Odell Lee
เปลื้อง ณ นคร (2514)
1.1 มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ
1. เนื้อเรื่อง
(1977)
เรื่องที่เขียน
2. การใชภาษา
1) การเขียนทั่วไป
1.2 เขียนได
3. รูปแบบ
1.1 วิธีเสนอเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหา
4. กลไกประกอบการเขียน
1.2 ลีลาการเขียน
1.3 ยกตัวอยาง
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
1.3 รูปแบบการเขียน
ประกอบเนื้อหา
1.4 การเรียบเรียงเนื้อหา
(2526)
ครบถวน
1.5 การลําดับเรื่อง
1. สาระ
1.4 เขียนไดใจความ
1.6 ประเด็นความคิด
2. การเสนอความคิดเห็น
ขยายความได
2) การสะกดคํา เรียบเรียง
3. สํานวนภาษา
ตอเนื่อง
ประโยค และกลไกการเขียน
4. ความสะอาด ลายมือ
สอดคลอง
2.1 การใชคํา
ตัวสะกด
1.5 เขี ย นเนื้ อ หาให มี
2.2 การเรียบเรียง
สุนันท ศลโกสุม (2526)
ความสั มพัน ธ กั น
ประโยค
1. การเสนอเรื่อง
กั บ เรื่ อ งที่ เ ขี ย น
2.3 การใชภาษา
2. การลําดับเรื่อง
ตลอดทั้งเรื่อง
2.4 เครื่องหมายวรรค
3. การใชภาษา
2. ดานการเรียบ
ตอน
4. รูปแบบ
2.5 การสะกดคํา
เรียงความคิด
5. อลังการ
2.1 จัดลําดับความคิด
ไดอยาง
Holly L. Jacobs และคณะ
สมเหตุสมผล
อิงอร อมาตยกุล (2535)
2.2 เขี ย นใจความได
(1981)
1. เนื้อหาสาระ
กะทัดรัด
1) เนื้อหา
2. การใชภาษา
2.3 ใ ช คํ า ห รื อ ว ลี
2) การเรียบเรียงความคิด
3. รูปแบบ
เชื่อมโยงใจความ
3) การใชถอยคํา
4. สวนประกอบการเขียน
ของเรื่องราวและ
4) การใชไวยากรณ
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อัจฉรา วงศโสธร (2538)
1. การใชภาษา
2. ความเหมาะสมของ
ภาษา
3. จุดเนนความคิด
4. ความสัมพันธของ
ความคิดกับการนําเสนอ
5. การนําเสนอ
6. การนําเขาสูเรื่อง
7. การดําเนินเรื่อง
8. การสรุปทาย

5) กลไกการเขียน

ความคิ ด ได อ ย า ง
ชัดเจน
2.4 มีเหตุผล
สนับสนุน
ใจความสําคัญ
ชัดเจน
3. การใชถอยคํา
3.1 ใชคํา คําศัพท
สํานวนภาษาไทย
ไดถูกตอง
3.2 ใชคําไดนาในใจ
และสามารถสื่อ
ความหมายได
ชัดเจน เขาใจงาย
4. ดานการใชไวยากรณ
4.1 ใชรูปประโยค
ซับซอนไดดีมาก
4.2 มีความสัมพันธ
ระหวางประธาน
กับกริยา
4.3 มีการเรียงลําดับ
การใชสรรพนาม
บุพบท และ
สันธานไดถูกตอง
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ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการคิดอยางเปนระบบ
2.1 ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการคิด
“การคิด” เปนเรื่องที่มีความสลับซับซอนและมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอมนุษยเราดังจะ
เห็นไดจากในชวงระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผานมา นักจิตวิทยาและนักการศึกษาตางใหความ
สนใจที่จะศึกษาในเรื่องดังกลาว และไดเสนอทฤษฎีตาง ๆ ที่คนพบเพื่อความพยายามที่จะให
มนุษยไดใชประโยชนจากทฤษฎีในการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพที่มีอยูในตัวมนุษยไดอยางเต็มที่
จากความหลากหลายของทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคิด Wagner และ Sternberg (1984) ไดจัดกลุม
ทฤษฎีไว 3 กลุม ดังนี้คือ
1. ทฤษฎีของกลุมนักวัดทางจิตวิทยา (Psychometric Perspectives) หรือที่ Sternberg
เรียกวา การจัดสวนขององคประกอบทางเชาวนปญญา (geographic models) จากทฤษฎีของกลุม
นี้ใชการมองภาพแผนผังโครงสรางทางสมอง (mental map) ตัวอยางเชน Spearman (1927) ได
เสนอทฤษฎีการวิเคราะหองคประกอบ ซึ่งพบองคประกอบที่สําคัญ คือ องคประกอบทั่วไปทาง
เชาวนปญญา (general factor) เปนความสามารถในการแกปญหาโดยทั่วไปและองคประกอบเฉพาะ
(specific factor) เปนความสามารถพิเศษของแตละบุคคล การพยายามทําความเขาใจในความ
หลากหลายขององคประกอบเริ่มมากขึ้น ดังเชน ทฤษฎีของ Thurstone (1938) ไดแยก
องคประกอบหลักที่สําคัญของมนุษยที่เปนสมรรถภาพทางสมองขั้นปฐมภูมิ มีองคประกอบที่
สํ า คั ญ คื อ ความเข า ใจทางภาษา ความคล อ งแคล ว ในการใช คํ า จํ า นวน มิ ติ สั ม พั น ธ ความ
คลองแคลวในการรับรูและสังเกต ความจํา และการใชเหตุผล สวนสมรรถภาพขั้นทุติยภูมิ เปน
ความสามารถในการที่ตองใชหลายองคประกอบรวมกันในการแกปญหา Vernon (1971) ไดเสนอ
วาในองคประกอบใหญยังมีองคประกอบยอยที่มีความสลับซับซอนอยูในองคประกอบนั้น เชน
องคประกอบทั่วไปแบงออกไดเปนองคประกอบหลัก (major group factor) ที่มีองคประกอบยอย
คือ การศึกษาและภาษา และองคประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ ในองคประกอบยอยทั้งสองยัง
ประกอบไปดวยองคประกอบรอง (minor group factor) และในองคประกอบรองยังมีรายละเอียด
ของการแกปญหายอยของแตละงานอีกดวย เรียกวา องคประกอบเฉพาะ (specific factor) จาก
ทฤษฎีของ Thurstone และ Vernon เปนการทําความเขาใจในสมรรถภาพที่หลากหลายที่มีอยูจริง
ในธรรมชาติของตัวมนุษย ดังนั้นในการพิจารณาลักษณะเฉพาะของความสามารถ องคประกอบ
ต า ง ๆ จึ ง มี เ พิ่ ม มากขึ้ น คํ า ถามจึ ง เกิ ด ขึ้ น ว า ทํ า อย า งไรจึ ง จะสร า งความสอดคล อ งระหว า ง
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลใหเกิดขึ้นไดจากทักษะที่หลากหลาย
เหลานี้เชนเดียวกับทฤษฎีโครงสรางทางเชาวนปญญาของ Guilford (1967) ที่มีความซับซอนซึ่งได
อธิบายความสามารถทางสมองมนุษยในรูปแบบจําลองสามมิติ (Three Dimensional Model) ซึ่ง
ไดแก มิติดานเนื้อหา (contents) เปนลักษณะขอมูลขาวสารที่มนุษยไดรับซึ่งประกอบดวยภาพ
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(visual) สัญลักษณ (symbolic) ภาษา (semantic) พฤติกรรม (behavior) และเสียง (auditory)
มิติที่ 2 มิติดานปฏิบัติการ (operationl) เปนมิติดานการคิด ประกอบดวยการรับรูและเขาใจ
(cognition) ความจํา (memory) การคิดแบบอเนกนัย (divergent production) การคิดแบบเอกนัย
(convergent production) และการประเมินคา (evaluation) มิติที่ 3 มิติดานผลผลิต (products)
เปนผลของการคิด มีลักษณะเปนหนวย (units) จําพวก (class) ความสัมพันธ (relations) ระบบ
(system) การแปลงรูป (transformation) และการประยุกต (implications) จากรูปแบบของกลุม
ทฤษฎีกลุมนี้ พบวาปญหาโดยสวนใหญของกลุมทฤษฎีนี้คือ ไมสามารถเฉพาะเจาะจงลงไปใน
กระบวนการทางเชาวนปญญา การบงบอกสัดสวนและประเภทของการจัดการสอนที่แตละบุคคล
ควรจะไดรับได
2. กลุมที่คลอยตามทฤษฎีของ Piaget (Piagetian Perspective) หรือที่ Sternberg เรียกวา
กลุมทฤษฎีระเบียบและพื้นฐานของความรู (epistemological) Piaget ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางการคิ ดในหองปฏิบัติก ารร วมกับ Binet ซึ่ งใหความสนใจอย างมากตอผูที่ ตอบ
คําถามถูก Piaget (1972) สนใจการตอบคําถามผิดของเด็กโดยพบวาการตอบผิดของเด็กเหลานั้น
เปนไปอยางมีเหตุผล Piaget สรุปวาการคิดของเด็กนั้นมีระเบียบหรือโครงสรางของเหตุผลในการ
ตอบ เพียงแตโครงสรางของเหตุผลของเด็กนั้นแตกตางไปจากโครงสรางเหตุผลของผูใหญ ดังนั้น
Piaget จึงไดกําหนดเปาหมายของการวิจัยของเขาในระยะตอมาเพื่อที่จะอธิบายโครงสรางของการ
คิด (cognitive structure) ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางกันตามระดับของพัฒนาการ Piaget ไดอธิบายวา
พัฒนาการทางเชาวนปญญานั้นเปนผลเนื่องมาจากกระบวนการสําคัญ 2
ประการ คือ
กระบวนการดูดซึม (assimilation) เปนกระบวนการที่บุคคลรับสถานการณหรือสิ่งเราใหมเขามา
เป น พวกเดี ย วกั น กั บ ประสบการณ เ ดิ ม ของตน และกระบวนการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า ง
(asscomodation) เปนกระบวนการปรับโครงสรางใหมจากสถานการณใหมที่เขามา การพัฒนา
โครงสรางทางเชาวนปญญาของบุคคล จึงเกิดจากผลของการปรับตัวทําใหระดับพัฒนาการเพิ่มขึ้น
จากระดับหนึ่งขึ้นไปสูอีกระดับหนึ่งที่สูงกวา
Piaget ไดจําแนกระดับของพัฒนาการในดานการคิดออกเปน 4 ระดับ คือ ระดับที่อาศัย
ประสาทสัมผัส (sensorimotor stage) อยูในวัยแรกเกิดถึง 2 ป ระดับการควบคุมอวัยวะตาง ๆ
(pre-operational stage) ตั้งแตอายุระหวาง 2-7 ป ระดับการคิดดวยรูปธรรม (concrete operational
stage) อยูระหวางอายุ 7-11 ป และระดับการคิดแบบตรรกวิทยา (formal-operation stage) เริ่มตั้งแต
อายุประมาณ 12 ป ไปจนถึงวัยผูใหญ จากทฤษฎีของ Piaget จะเห็นวาไดวาทฤษฎีของกลุมนี้ให
ความสําคัญกับระดับของความสามารถโดยพัฒนาการทางการคิดของแตละบุคคลมีเพียงลักษณะ
เดียวกันไมแตกตางกันในระดับ แตจะแตกตางกันในดานอัตราความเร็วในการเกิดของแตละระดับ
ของพัฒนาการ ซึ่งทําใหเกิดความแตกตางระหวางบุคคล

39

3. ทฤษฎีกลุมกระบวนการประมวลผลขอมูล (Information Processing Perspective)
กลุมนี้พิจารณาสมรรถภาพสมองในลักษณะของกระบวนการรวบรวมและจัดกระทําขอความจริงที่
ได จ ากการเรี ย นรู แ ละคิ ด โดยเที ย บเคี ย งการทํ า งานทางสมองของมนุ ษ ย กั บ คอมพิ ว เตอร ซึ่ ง
Sternberg เรียกกลุมนี้วากลุมการทํางานแบบระบบคอมพิวเตอร (computational) ตัวอยางทฤษฎี
กลุมนี้ เชน Newell และ Simon (1972) ไดเสนอรายงานการวิจัยเกี่ยวกับแผนการโครงสรางของ
พฤติกรรม (plans and the structure of behavior) รายงานดังกลาวเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ประมวลผลข อ มู ล และกล า วว า ทฤษฎี นี้ ส ามารถนํ า ไปใช แ ละตรวจสอบได โ ดยคอมพิ ว เตอร
นอกจากนี้ Newell และ Simon ยังไดใชระบบผลผลิต (production system) มาเปนแนวทางใน
การอธิ บ ายกระบวนการประมวลผลข อ มู ล พื้ น ฐาน โดยกล า วว า ผลผลิ ต เป น ผลลั พ ธ ข องการ
ตอบสนองที่มีตอสิ่งเราหรือปญหา เมื่อมนุษยพบปญหาหรือสิ่งเราแลวมนุษยจะวางแผนในการ
ตอบสนองสิ่งเราหรือแกปญหานั้น โดยจะเริ่มคนหาเงื่อนไขตาง ๆ สําหรับการตอบสนอง เมื่อ
คนพบเงื่อนไขของปญหาที่ชัดเจนแลวมนุษยจะกระทําการตอบสนองตอเงื่อนไขนั้นตามแผนที่ได
กําหนดไว โดยจะทําการควบคุมการตอบสนองใหเปนไปตามขั้นตอนตาง ๆ จนกระทั่งสิ้นสุดการ
ตอบสนอง และผลผลิตที่ไดรับในแตละรายการตอบสนองเปนที่พึงพอใจ แตถาผลผลิตนั้นไมเปน
ที่พอใจ กระบวนการตาง ๆ จะยอนกลับไปเริ่มตนจากการคนหาเงื่อนไขที่ชัดเจนและถูกตองตอไป
จนกวาผลผลิตที่ไดจะเปนที่พึงพอใจ กระบวนการในการตอบสนองตอเงื่อนไขแตละขั้นตอน
เหลานี้ Newell และ Simon กลาววาเปนกระบวนการประมวลผลขอความจริงพื้นฐาน สวน
Sternberg
(1980) เสนอทัศนะในการประมวลผลขอความจริงที่เปนพื้นฐานวามีลักษณะ ที่
แตกตางกัน 3 ลักษณะ คือ
1)
องคประกอบดานการคิดขั้นสูง (metacomponents) เปนกระบวนการคิดสั่งการ
(higher-order executive precess) ในการวางแผนการตัดสินใจเพื่อแกปญหา ซึ่งรวมไปถึงการ
ระลึกและเขาใจในธรรมชาติของปญหา การตัดสินใจใชยุทธวิธี การแปลความหมายจากขอมูล
ยอนกลับ และประเมินผลวิธีการแกปญหานั้น
2) องคประกอบดานการปฏิบัติ (performance components) เปนกระบวนการในการวาง
แผนการทํางาน เชน กระบวนการรวบรวมลักษณะตาง ๆ ของปญหา การสรุปอางอิงเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางลักษณะตาง ๆ เหลานั้น รวมถึงการเปรียบเทียบทางเลือกตาง ๆ ที่ผลสรุป
ของทางแกปญหาจะเปนไปได
3) องคประกอบดานการแสวงหาความรู (knowledge acquisition components) เปน
กระบวนการแสวงหาความรู ใ หม ประกอบด ว ยการรวบรวมข อ มู ล โดยการจํ า แนกข อ มู ล ที่
เกี่ยวของกับขอมูลเดิมที่มีอยู เลือกและเปรียบเทียบเพื่อใหไดความรูใหมที่เหมาะสมเขาไวในระบบ
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จากทัศนะของทฤษฎีทั้ง 3 กลุม สรุปไดวาทฤษฎีของกลุมนักวัดทางจิตวิทยานั้นมุงสราง
รูปแบบโครงสราง (structural model) สนใจความผันแปรและความแตกตางระหวางบุคคล ยอมรับ
ว า การปฏิ บั ติ ง านตามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนด เป น ผลของการกระทํ า ของสมรรถภาพที่ เ รี ย กว า
องคประกอบ สวนกลุมที่คลอยตามทฤษฎีของ Piaget สรางรูปแบบของพัฒนาการโครงสรางใน
การแกปญหา สนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นรวมกันของแตละบุคคลในวัยที่กําหนด และเชื่อวาศักยภาพของ
การคิดในแตละระดับของพัฒนาการแตกตางกัน และกลุมกระบวนการประมวลผลขอมูล ใชความ
แตกต า งและความยากของงานอธิ บ ายความแปรผั น โดยเชื่ อ ว า การปฏิ บั ติ ง านตามเงื่ อ นไขที่
กําหนดใหเปนผลของกลุมองคประกอบตาง ๆ ในกระบวนการ
2.2 การคิดอยางเปนระบบเกี่ยวกับทักษะการเขียน
การคิดอยางเปนระบบ (Systems thinking) เปนวิธีการสรางความเขาใจถึงความสัมพันธ
เกี่ ย วข อ งเชื่ อ มโยงของสิ่ ง ต า ง ๆ ที่ ดํ า เนิ น ไป โดยมุ ง เน น ที่ จ ะมองให เ ห็ น ถึ ง ปฏิ สั ม พั น ธ
(Interaction) อันเปนหัวใจสําคัญของระบบแตไมใชเปนการมองอยางแยกสวนทีละองคประกอบ
เพราะระบบจะเกิด ขึ้น ได ก็ เ นื่ อ งจากมี ก ารเชื่อมโยงทุก ส ว นเข าดว ยกั นอย า งลงตัว นอกจากนี้
ความคิดอยางเปนระบบยังเปนการปรับมุมมองความจริงแบบองครวมเพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางสวนตาง ๆ ของระบบทั้งหมดเพื่อทําใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นวา สิ่งตาง ๆ นั้น
ดําเนินการไปอยางไร (เสรี พงศพิศ. 2547 : 20-22)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถดานทักษะการเขียนของผูเรียน
จําเปนจะตองใหความสําคัญกับการคิดเสียกอน โดยจะเปนการคิดในเรื่องตาง ๆ อันไดแก คิดวา
จะเขียนเรื่องอะไร เขียนเพื่ออะไร เขียนใหใครอาน มีขอจํากัดอะไรบางในการเขียน และควรจะ
เขียนอยางไรจึงจะไดผล (จิราภรณ ภัทราภานุภัทร. 2544) นอกจากนี้ เอกฉัท จารุเมธีชน (2539 :
117) ยังไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับทักษะการเขียนทุกชนิดวา จะตองใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนา
ความคิดของผูเรียนเสียกอน โดยไดกลาวถึงขั้นตอนของการเขียนที่สําคัญไวถึง 4 ขั้นตอนดวยกัน
คือ
1. รวบรวมความคิด ไมวาจะเปนการเขียนใด ๆ ผูเขียนจะตองมีความรู ความคิดเกี่ยวกับ
เรื่องที่เขียน กอนการเขียนจึงตองคิด รวบรวมขอมูล คนหาความรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนให
ไดมากที่สุด ซึ่งไดจากการอาน การฟง และประสบการณตาง ๆ การรวบรวมขอมูลความคิดให
ครบถวนจะทําใหขอเขียนมีคุณคาสําหรับผูอาน
2. ตระเตรียมและจัดระเบียบความคิด ขอมูลความคิดตาง ๆ ที่รวบรวมความคิดใด
กอนหลัง เพื่อใหขอความตอเนื่องกัน ทําใหผูอานเขาใจงาย
3. ลงมือเขียน ขณะที่เขียนไปตามโครงเรื่อง หรือเขียนไปตามที่คิด ผูเขียนตองพินิจ
พิเคราะหทั้ งในดานสาระที่จะเสนอและในดานการใชถอยคําภาษา โดยเลือกถอยคําที่ตรงกั บ
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ความคิดใหชัดเจนเหมาะกับเนื้อหา และผูอาน ไมควรใชคํายากจนเกินไป คําฟุมเฟอย และคําไม
สุภาพ
4. ตรวจทานและปรุงแตง ในระหวางที่เขียนตองอานทบทวนเปนระยะ ๆ และเมื่อเขียน
จบแล ว ตองอ า นอี ก ครั้ง หนึ่ ง เพื่อปรับปรุง แก ไ ขใหดีขึ้น ถ า หากเป น เรื่ องสํ าคั ญมาก และไม
เรงดวน หลังจากที่เขียนเรียบรอยแลว ควรทิ้งไวสักระยะหนึ่ง แลวกลับมาตรวจทานใหมจะทําให
ผลงานนั้นสมบูรณมากขึ้น
จากแนวคิ ด ข า งต น นี้ จะเห็ น ได ว า ทั ก ษะการเขี ย นจํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งมี ก ารวาง
แผนการคิดอยางเปนระบบ เพื่อให เกิดความชัดเจนกอนที่จะลงมือเขีย น โดยที่ผูเรียนจะตอง
สามารถนําขอมูลความคิดที่มีอยูของตนไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับขอมูลเรื่องราวที่จะนํามาเขียน
ความรูเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบตาง ๆ ของงานเขียน ตลอดจนความรูเกี่ยวกับการเลือกใชถอยคํา
สํ า นวนภาษาที่ เ หมาะสม โดยจะต อ งนํ า แต ล ะองค ป ระกอบย อ ย ๆ เหล า นี้ ม าสร า งให เ กิ ด
ความสัมพันธเชื่อมโยงเปนองครวม หรือเปนแผนผังความคิดที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดภาพ โครงราง
ความคิดในการใชเปนแนวทางไปสูการสรางสรรคผลงานเขียนใหออกมาอยางมีประสิทธิภาพ
หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ผูเรียนจะตองสามารถวางลําดับขั้นตอนของความคิดที่มีอยูทั้ง
หมดแลว ประมวลออกมาเปนแผนรางที่ชัดเจนวาจะตองดําเนินการอยางไรบาง กอนที่จะลงมือ
ปฏิบัติการสรางสรรคหรือผลิตงานเขียนออกมาใหไดในที่สุด จึงกลาวไดวา การคิดอยางเปนระบบ
ที่นํามาใชกับการพัฒนาความสามารถดานทักษะการเขียนของผูเรียนนั้น จําเปนจะตองมีแนวคิด
หรือกลวิธีที่สามารถชวยใหผูเรียนเกิดแนวทางในการจัดการวางลําดับขั้นตอนความคิดของตนให
เกิ ด ความชั ด เจนเพื่ อ สร า งแผนผั ง ความคิ ด ในการที่ จ ะดํ า เนิ น การลงมื อ เขี ย นต อ ไปได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในที่นี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดในเรื่องเทคนิคระดมสมอง (Brainstorming Technique)
และเทคนิคผังความคิด (Mindmapping Technique) มาเปนพื้นฐานแนวคิดในการสรางความคิด
อยางเปนระบบในตัวผูเรียนเพื่อเปนแนวทางในการสรางแผนผังโครงรางความคิดของผูเรียนกอนที่
จะลงมือสรางสรรคงานเขียนออกมา โดยผูวิจัยจะไดบรรจุแผนผังโครงรางความคิดซึ่งเปนผลของ
การสรางความคิดอยางเปนระบบในตัวผูเรียนนี้ เปนขั้นตอนหนึ่งของการสรางรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของผูเรียนตอไป
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ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน
3.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน
คําวา “รูปแบบการเรียนการสอน” (Model of teaching) มีผูใหความหมายไวใน
มุมมองตาง ๆ ดังนี้
Saylor และคณะ (1981 : 271) ใหความหมายรูปแบบการสอน (teaching model) วา
หมายถึงแบบหรือแผน (pattern) ของการสอนที่มีการจัดกระทําพฤติกรรมขึ้นจํานวนหนึ่งซึ่งมีความ
แตกตางกัน เพื่อจุดหมายหรือจุดเนนเฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหนึ่ง
Joyce และ Weil (1986 : 2) กลาวไววารูปแบบการสอนเปนแผน (plan) หรือแบบ
(pattern) ซึ่งสามารถใชเพื่อการสอนในหองเรียนหรือการสอนพิเศษเปนกลุมยอย หรือเพื่อจัด สื่อ
การสอน ซึ่งรวมถึงหนังสือ ภาพยนตร เทปบันทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร และหลักสูตร
รายวิชาแตละรูปแบบจะใหแนวทางในการออกแบบการสอน ที่ชวยใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงค
ตาง ๆ กัน
Cole (1987 : 2) กลาววา คําวารูปแบบ หรือทฤษฎี หมายถึง ภาพในอุดมคติ (ideal
picture) หรือ แผนของการทํางาน (working plan) ซึ่งใชในการอธิบายกระบวนการสําคัญ ๆ ของ
การสอน รูปแบบการสอนจึงเปนหัวขออยางยอของลักษณะสําคัญ ที่ใชอธิบายการสอนในเชิงการ
ปฏิบัติ
Joyce และ Weil (1992 : 1-4 , 1996 : 7 , 2000 : 6-7 , 13) กลาวถึงรูปแบบการเรียนการ
สอน โดยสรุปไดวา รูปแบบการเรียนการสอนคือ แผน (plan) หรือแบบแผน (pattern) ที่ผูสอน
สามารถใชเพื่อการสอนโดยตรงในหองเรียน หรือการสอนเปนกลุมยอย รูปแบบการเรียนการสอน
แต ล ะรู ป แบบจะให แ นวทางในการออกแบบการเรี ย นการสอนที่ มี เ ป า หมายให ผู เ รี ย นบรรลุ
วัตถุประสงคที่แตกตางกัน รูปแบบการเรียนการสอนเปนการบรรยายถึงสิ่งแวดลอมทางการเรียน
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวางแผนหลักสูตรรายวิชา หนวยการเรียน บทเรียน หรือเพื่อออกแบบ
สื่อตาง ๆ ในการเรียนการสอน เชน หนังสือ แบบฝกหัด โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน
ละเอียด รักษเผา (2528 : 5) กลาววา รูปแบบการสอน ก็คือโครงสรางที่แสดงถึง
ความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ ที่จะใชจัดกระทํา เพื่อใหเกิดผลที่ตั้งเปาหมายไวแก
ผูเรียน
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2529 : 36) กลาววา “รูปแบบ” นํามาจากคําภาษาอังกฤษ
“Model” มากกวา “Pattern” เพราะ Pattern นาจะเปนแบบแผน หรือรูปแบบประเภทแบบเสื้อ
แตในทางวิชาการมักไมเปน Pattern แตจะเปนประเภท Model
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Model คือรูปแบบหรือแบบจําลอง แตโดย concept ของคําจะมีความหมายอยางนอย
3 อยาง
1. ในทางสถาปตยหรือทางศิลปะ Model จะหมายถึงหุนจําลอง
2. ในทางคณิตศาสตร และเศรษฐศาสตร Model คือสมการ
3. ในทางศึกษาศาสตร Model คือความสัมพันธของตัวแปร เปนกรอบของ
ความคิดเปนการแทนความคิดออกมาใหเปนรูปธรรม
ทิศนา แขมมณี (2545ข : 3-4) กลาววา รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง “สภาพ
ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองคประกอบสําคัญซึ่งไดรับการจัดไวอยางเปน
ระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อตาง ๆ โดยประกอบดวย
กระบวนการหรือขั้นตอนสําคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ ที่
สามารถชวยใหสภาพการเรียนการสอนนั้นเปนไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดที่ยึดถือและ
ไดรับการพิสูจน ทดสอบ หรือยอมรับวามีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนแบบแผนในการจัดการ
เรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ “ ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอน
จะตองมีองคประกอบสําคัญ ๆ ดังนี้
1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เปนพื้นฐานหรือเปนหลัก
ของรูปแบบการเรียนการสอนนั้น ๆ
2. มีการบรรยาย หรืออธิบายสภาพ หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับหลักการที่ยึดถือ
3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบ
ของระบบใหสามารถนําผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ
4. มีการอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ อันจะ
ชวยใหกระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จากนิ ยามของรูป แบบการเรีย นการสอนขางตน สรุ ป ไดว า รู ปแบบการเรีย นการสอน
หมายถึ ง แบบแผนของการจั ด การเรี ย นการสอนที่ จั ด ทํ า ขึ้ น อย า งเป น ระบบระเบี ย บ และ
มีจุดมุงหมายเฉพาะ ผานขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาอยางเปนระบบและมีหลักปรัชญา แนวคิด
ทฤษฎี หรือความเชื่อเปนพื้นฐาน มีองคประกอบตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
สัมพันธกันและแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนด
ไว

44

3.2 กลุมของรูปแบบการสอน
รูปแบบการสอนมีหลายรูปแบบและจัดเปนกลุมแตกตางกันตามแนวคิดของผูจัด ซึ่ง
อาจสรุปไดเปน 5 แนวคิด คือ
แนวคิดที่ 1 เปนแนวคิดของ Nuthall และ Snook (1973 : 49 อางถึงใน Saylor and
others 1981 : 271) จัดรูปแบบการสอนเปน 3 กลุม คือ
1.1 รูปแบบควบคุมพฤติกรรม (Behavior Control Model) เปนรูปแบบการสอน
ที่นําเอาหลักการของจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม มาใชในหองเรียน งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนใน
รูปแบบนี้ มักจะคนหาคําตอบวา การสอนที่ใชรูปแบบควบคุมพฤติกรรม มีประสิทธิภาพสูงกวา
การสอนตามปกติหรือไม เชน การเปรียบเทียบการใชบทเรียนโปรแกรมกับการสอนตามปกติ
เปนตน
1.2 รูปแบบการเรียนรูดวยการสืบคน (Discovery Learning Model) เปนรูปแบบที่
นําเอาหลักการของจิตวิทยา กลุมปญญานิยม มาใชในหองเรียน เนนใหนักเรียนมีกิจกรรมการ
คนหาคําตอบดวยตัวเอง เนนการพัฒนาความคิดสรางสรรค งานวิจัยตามแนวคิดนี้จะพยายาม
คนหารายละเอียดของกระบวนการเรียนรู การใหแรงจูงใจเพื่อใหเกิดการแสวงหาและถายโยงการ
เรียนรูไปสูสถานการณใหม
1.3 รูปแบบการใชเหตุผล (The Rational Model) เปนรูปแบบที่ใชปรัชญาการ
วิเคราะห ปญหาทางการศึกษา รูปแบบนี้เนนวาการสอนจะตองสัมพันธกับความมีเหตุผล มีขอ
ขัดแยงและการใหเหตุผลเครื่องมือที่ใชในรูปแบบนี้คือ ภาษาและการคิดอยางมีเหตุผล
แนวคิดที่ 2 เปนแนวคิดของ Rosenshine (1977 : 338) จัดรูปแบบการสอนเปน 2 กลุม
ซึ่งคลายคลึงกับการจัดกลุมของ Nuthall และ Snook คือ พฤติกรรมวิเคราะห (Behavior-Analytic ,
Detail-Specific) และการสืบคนโดยผูเรียน (Inquiry-Oriented , Learner-Centered , LearnerChoice)
แนวคิดที่ 3 เปนแนวคิดของ Saylor และคณะ (1981 : 272) ซึ่งไดจัดรูปแบบการสอน
ตามแบบของหลักสูตร 5 แบบ โดยพิจารณาความเกี่ยวของเหมาะสมของรูปแบบการสอนกับ
หลักสูตรแตละประเภท ซึ่งจะเปนประโยชนตอนักพัฒนาหลักสูตร ที่จะสามารถเลือกรูปแบบการ
สอนไดเหมาะกับจุดเนนของหลักสูตรแตละประเภท เชน หลักสูตรที่เนนเนื้อหาวิชาก็จะใชวิธี
อภิปรายและถามคําถาม เปนตน ดังนั้น รูปแบบการสอนตามแนวคิดนี้ จึงจัดเปน 5 กลุม ไดแก
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3.1 รูปแบบการสอนที่เหมาะกับหลักสูตรเนนเนื้อหาวิชา (Subject Matter /
Discipline) เชน การบรรยาย อภิปรายและถามคําถาม เปนตน
3.2 รูปแบบการสอนที่เหมาะกับหลักสูตรเนนสมรรถภาพ (Specific
Competencies / Technology) เชน การทําแบบฝกหัด การฝกฝน และบทเรียนแบบโปรแกรม
เปนตน
3.3 รูปแบบการสอนที่เหมาะกับหลักสูตร เนนคุณลักษณะ (Human Traits /
Processes) เชนการคนควาเปนกลุม การเรียนแบบสืบสวนสอบสวน
3.4 รูปแบบการสอนที่เหมาะกับหลักสูตรเนนกิจกรรม และปญหาสังคม (Social
Functions / Activities) เชน การรวมกิจกรรมชุมชน
3.5 รูปแบบการสอนที่เหมาะกับหลักสูตรเนนความตองการ และความสนใจของ
ผูเรียน (Interests and Needs / Activities) เชน การเรียนแบบเอกเทศ หรือเรียนดวยตัวเอง เปนตน
แนวคิดที่ 4 เปนแนวคิดของ Joyce และ Weil (1986 : 5-14) จัดรูปแบบการสอน
ออกเปน 4 กลุม ไดแก
4.1 รูปแบบการสอนที่เนนการจัดกระบวนสาร หรือ กระบวนการคิด (The
Information – Processing Family) เชน การสอนมโนทัศน (Concept Attainment) การสอนการ
คิดเชิงอนุมาน (Inductive Thinking) การสอนและฝกฝนการคิดสืบคน (Inquiry Training) การ
สอนยุทธศาสตรการจํา (Memorization)
4.2 รูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาตน (The Personal Family) เชน การสอน
แบบไมสั่งการ (Nondirective Teching)
ซึ่งเปนการสอนที่มุงใหคําแนะนําปรึกษาใหผูเรียน
สามารถนําตนเองในการเรียนการสอนเพื่อฝกใหนักเรียนตระหนักในตนเอง (Awareness Training)
เปนตน
4.3 รูปแบบการสอนที่เนนปฏิสัมพันธทางสังคม (The Social Family) เชน การ
สอนแบบคนควาเปนกลุม (Group Investigation) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) เปนตน
4.4 รูปแบบการสอนที่เนนการปรับพฤติกรรม (The Behavioral Systems Family)
เชน การสอนเพื่อการควบคุมตัวเอง (Learning Self-Control) การเรียนแบบรูรอบ (Mastery
Learning) เปนตน
Joyce และ Weil ยังไดใหขอคิดอีกวา รูปแบบการสอนแตละรูปแบบจาก 4 กลุมนี้
สามารถนํามาใชรวมกันได เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิผลในการใชรูปแบบ
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แนวคิดที่ 5 เปนแนวคิดของ Cole (1987 : 2-7) ซึ่งไดเสนอรูปแบบการสอน โดยได
ศึกษาแนวคิดของคนอื่น ๆ เชน Joyce และ Weil และไมไดเสนอกลุมของรูปแบบ แตจัด
ออกเปน 6 ประเภท ไดแก
5.1 รูปแบบที่เนนคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ (The Personality Characteristics
Model) รูปแบบนี้มีความคิดเห็นวา ครูที่ดี คือผูที่มีการพัฒนาบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมตามอุดมคติ
เชน มีค วามเมตตากรุณ า มี คุณธรรมอั น ดี จึงมุง ใหครูพัฒ นาบุ คลิ ก ภาพ ซึ่ง เป น จุด อ อ นของ
รูปแบบ เพราะมักไมจําเปนตอสถานการณการสอนในหองเรียน เพราะแมวาครูจะตองการพัฒนา
บุคลิกลักษณะในทางบวก แตสิ่งที่สําคัญกวานั้นก็คือ ความตองการที่จะมีความรูความสามารถที่
เกี่ยวของโดยตรงกับสถานการณการสอน
5.2 รูปแบบแนวพฤติกรรมนิยม (The Behaviorist Model) เปนรูปแบบที่เนนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนในหองเรียน โดยครูเปนผูใชเทคนิคการวางเงื่อนไขตาง ๆ เชน
การจัดสภาพแวดลอม การใชสื่อชนิดตาง ๆ การใหรางวัล การลงโทษ เปนตน จุดออนของ
รูปแบบคือไมเอื้อตอสไตลการสอนของครู และไมเหมาะกับการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดใน
ระดับสูง เชน ความคิดเชิงวิจารณ ความคิดสรางสรรค และเปนการสอนที่ทําใหครูเปนผูมีอํานาจ
มาก ไมเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาตน ในดานความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตัวเอง
5.3 รูปแบบที่เนนการฝกทักษะการสอน (The Teaching Skills Model) รูปแบบนี้
ใชในการพัฒนาครูอาชีพมานาน บางที่เรียกวา การสอนแบบจุลภาค (Microteaching) เปนแบบที่
เนนหนาที่ของการสอน เชน การอธิบาย การถามคําถาม การจัดชั้นเรียน เปนตน รูปแบบนี้เหมาะ
กับการฝกครูในระยะแรก ๆ แตมีขอจํากัด ถาจะใชฝกฝนครูในขั้นตอนที่สูงขึ้นไป เนื่องจากการฝก
ทักษะแบบแบงยอยเชนนี้ ทําใหขาดการบูรณาการเพื่อการใชสถานการณจริง และสภาพของการ
ฝกในหองปฏิบัติการมักแตกตางจากสภาพความเปนจริง
5.4 รูปแบบที่เนนบทบาทของผูสอน (The Roles Model) รูปแบบนี้มีความคิดเห็น
วา บทบาทที่ตองการในการสอนเปนบทบาทผสม โดยดึงมาจากบุคคลตาง ๆ อาชีพ เชน ครูอาจ
เปนไดทั้งผูแนะแนว เปนผูชวยเหลือ ผูนิเทศ ผูบริหาร ผูนํากลุม ขึ้นอยูกับสถานการณการสอน
แตก็มีจุดออน อันเนื่องมาจากบทบาทของการสอนมีลักษณะเฉพาะตางจากอาชีพอื่น ๆ แมบทบาท
จะแทนกันได แตก็ไมเหมือนกันทีเดียวซึ่งตองมีความสามารถในการนํามาปรับใชจึงจะบังเกิดผลดี
5.5 รูปแบบที่เนนกลวิธีหรือเทคนิควิธี (The Subject Methods or Techniques
Model) รูปแบบนี้ มีความเชื่อวาหัวขอเรื่องในเนื้อหาวิชาอยางหนึ่งจะตองใชเทคนิคเฉพาะ หรือ
วิธีการสอนที่เจาะจง ซึ่งมีขั้นตอนการสอนที่คงที่แนนอน การสอนแนวนี้จึงมีกิจกรรมเปนขั้นตอน
แตกต างกั นไปตามลั กษณะเนื้อหาวิชา เชน คณิตศาสตร ไวยากรณภาษา การแกป ญหาทาง
วิทยาศาสตร เปนตน ซึ่งเปนรูปแบบที่ดูเหมือนจะปฏิบัติไดผล ดึงดูดใจครูมาก แตจุดออนของ
รูปแบบก็คือมุงเนนเฉพาะเทคนิควิธีการสอน แตมักจะละเลยการจูงใจ การจัดสภาพชั้นเรียน การ
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สื่อสารระหวางผูเรียน และครูมักไมสามารถปรับรูปแบบไปใชกับเนื้อหาใหมไดจึงเปนรูปแบบที่
แคบไมสอดคลองกับความตองการในเชิงวิชาชีพของครู
5.6 รูปแบบเนนหลักการสอน (The Teaching Principles Model) รูปแบบนี้ตั้งอยู
บนฐานความเชื่อที่วา มีหลักการซึ่งใหแนวทางที่มีคุณคาตอการสอนเนื้อหาชนิดตาง ๆ และตอ
สภาพการเรี ย นการสอนลั ก ษณะต า ง ๆ กั น ซึ่ ง จะทํ า ให ก ารสอนนั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล หลั ก การ
เหลานั้นจะชวยนําทาง การปฏิบัติการสอนใหแกครู ชวยครูในการตัดสินใจเลือกยุทธศาสตรการ
สอน เลือกวิธีการและเทคนิคการสอนใหเหมาะสมกับทุก ๆ เนื้อหา
รูปแบบการสอนนี้ ตามความคิดของ Cole เห็นวามีความเที่ยงตรงเหมาะสมกับวิชาชีพครู
เนื่องจากเขาเชื่อวาการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น คือ การเขาใจคุณคาทางทฤษฎีของหลักการสอน
และสามารถประยุกตหลักการนี้มาใชในการปฏิบัติจริง
หลักการสอนตามความคิดของ Cole แบงเปน 9 ประการ คือหลักการสื่อสารในหองเรียน
การวางแผนและเตรียมการสอน การสาธิตและอธิบาย การถามคําถาม การมอบหมายงาน การให
ขอมูลยอนกลับ การวัดและประเมินผล การจัดสภาพหองเรียน การจูงใจและเสริมแรง หลักการ
ทั้งหลายนี้จะมีผลตอพฤติกรรมที่ครูจะแสดงออก และสะทอนไปถึงการเรียนรูของนักเรียน
จะเห็นไดวา รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Cole มีลักษณะแตกตางจากแนวคิดของ
คนอื่น ๆ ที่มองรูปแบบในเชิงวิธีสอนแบบตาง ๆ ที่ใชในชั้นเรียน เชน การบรรยาย การใหฝกคิด
การเรียนดวยตัวเอง ฯลฯ สวนแนวคิดของ Cole กวางออกไปถึงสิ่งเกี่ยวของกับการสอน เชน ตัว
ครู บทบาทของครู การฝกครู เปนตน และ กลาวถึงรูปแบบเชิงวิธีการสอนไวเปนเพียงแนวคิด
หนึ่งเทานั้น (รูปแบบ 5.5)
3.3 การเลือกรูปแบบการสอน
การที่ผูสอนจะนํารูปแบบการสอนไปใช หรือจะพัฒนารูปแบบการสอนขึ้นใชเอง ตอง
มีหลักเกณฑในการเลือกเพื่อใหบรรลุผลที่ตองการ ในเรื่องนี้ Saylor และคณะ (1981 : 294-299)
ไดเสนอสิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกและพัฒนารูปแบบการสอนไว 5 ประการ คือ
1. เปาหมายและวัตถุประสงค (goals and objectives being sought) คือ
วัตถุประสงคของกิจกรรมรายวิชา หนวยของงานหรือเนื้อหา ซึ่งจะทําใหบรรลุเปาหมายหลักของ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การเลือกใชรูปแบบวิธีการสอน จึงตองคํานึงถึงวัตถุประสงค
ที่ตองการใหผูเรียนบรรลุเปนอันดับแรก
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2. ความมีโอกาสสูงที่จะบรรลุเปาหมาย (maximize opportunities to achieve
multiple goals) คือตองพยายามจัดหรือเลือกกิจกรรมที่จะชวยใหมีโอกาสบรรลุวัตถุประสงคได
มากที่สุด เทาที่จะทําไดเนื่องจากอาจมีรูปแบบที่นําไปสูเปาหมายหลายอยาง รูปแบบการสอนที่
เลือกควรจะใหผลสูงสุดในการบรรลุเปาหมาย
3. แรงจูงใจของผูเรียน (student motivation) ผลสําเร็จของการใชรูปแบบการ
สอนมักขึ้นอยูกับระดับการมีสวนรวมของผูเรียน จึงควรตองคํานึงถึงการจูงใจผูเรียนใหสนใจและ
สนุกกับการเรียน
4. หลักการเรียนรู (principles of learning) การพัฒนาหลักสูตรยังตองศึกษา
ทฤษฎีและหลักการเรียนรู การเลือกใชและพัฒนารูปแบบการสอนก็เชนเดียวกัน ตองพิจารณาหลัก
จิตวิทยาการเรียนรูที่เปนพื้นฐานดวย แมวา การถายโยงทฤษฎีมาใชในทางปฏิบัติจะทําไดไมงาย
นัก แตก็มีหลักการทางจิตวิทยาที่มีผูนํามาใชจนเปนที่รูจักดีในการจัดการเรียนการสอนที่ใชไดไม
ยาก เชน การจูงใจ การเสริมแรง การพัฒนาเจตคติและคานิยม เปนตน และหลักความตองการ
ขั้นพื้นฐานของมนุษยตามแนวคิดของมาสโลว (Maslow) ก็เปนสิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาเชนกัน
5. ความสะดวกสบาย เครื่องมือ และทรัพยากร (facilities , equipment , and
resources)
เปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงวา จะสามารถใชรูปแบบการสอนที่เลือกไดดีเพียงใด ใน
สภาพการณของโรงเรียนที่ทําการสอนอยู ซึ่งเกี่ยวของไปถึงการบริหารโรงเรียน ชุมชน และ
อาคารสถานที่ เพราะรูปแบบบางชนิดตองใชวัสดุอุปกรณทางเทคนิค หรือแมแตการออกไปศึกษา
นอกสถานที่ เปนตน อยางไรก็ตามครูผูสอนควรเปนผูสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งที่มีอยูใหเอื้ออํานวย
ตอการสอนได รวมทั้งสามารถออกแบบการสอนใหใชไดผลดีในสภาพการณที่เปนอยู
3.4 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนใดก็ตาม จะกลายเปนรูปแบบการเรียนการสอนไดก็ตอเมื่อ
การจัดการเรียนการสอนนั้น ไดผานกระบวนการจัดอยางเปนระบบเสียกอน ระบบการจัดการเรียน
การสอนกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหรือรูปแบบการเรียนการสอนมีความหมายเหมือนกัน
ซึ่งทิศนา แขมมณี (2545ก : 199-201) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสรางระบบการเรียนการสอน ดังนี้
1) กําหนดจุดมุงหมายการพัฒนาหรือการสรางระบบหรือรูปแบบการเรียนการ
สอนใหชัดเจน
2) ศึกษาหลักการ/ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดองคประกอบและเห็นแนวทาง
ในการจัดความสัมพันธขององคประกอบไดรอบคอบขึ้นซึ่งจะทําใหรูปแบบหรือระบบมีความ
มั่นคงขึ้น
3) การศึกษาสภาพการณและปญหาที่เกี่ยวของ จะชวยใหคนพบองคประกอบที่
สําคัญที่จะชวยใหระบบมีประสิทธิภาพเมื่อนําไปใชจริง ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เปนสิ่งที่ตอง
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นํามาพิจารณาในการจัดองคประกอบตาง ๆ และจัดความสัมพันธขององคประกอบทั้งหลาย การ
นําขอมูลจากความเปนจริงมาใชในการสรางรูปแบบจะชวยขจัดหรือปองกันปญหาอันทําใหระบบ
นั้นขาดประสิทธิภาพ
4) การกําหนดองคประกอบของระบบ ไดแก การพิจารณาวามีอะไรบางที่สามารถ
ชวยใหเปาหมายหรือจุดมุงหมายบรรลุผลสําเร็จ
5) การจั ดกลุมองคประกอบ ไดแก การนําองคประกอบที่กําหนดไวมาจั ด
หมวดหมู เพื่อความสะดวกในการคิดและดําเนินการในขั้นตอไป
6) การจัดความสัมพันธขององคประกอบ ขั้นนี้เปนขั้นที่ยุงยากและตองใช
ความคิดรอบคอบมากผูสรางระบบตองพิจารณาวาองคประกอบใดเปนเหตุและเปนผลขึ้นตอกันใน
ลักษณะใด สิ่งใดควรมากอนหลัง สิ่งใดสามารถดําเนินการคูขนานไปได ขั้นนี้เปนขั้นที่อาจใช
เวลาในการพิจารณามาก
7) การจัดผังระบบ เปนการสรางความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ โดยแสดง
ใหเห็นถึงผังจําลองขององคประกอบตาง ๆ
8) การทดลองใชระบบ เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้น
9) การประเมินผล ไดแก การศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใชระบบใด ๆ
แลวไดผลตามเปาหมายหรือใกลเคียงกับเปาหมายมากนอยเพียงใด
10) การปรับปรุงระบบ นําผลการทดลองใชประโยชนในการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
Joyce และ Weil (1986) มิไดเสนอขั้นตอนของการพัฒนาไวเปนหัวขอชัดเจน แตเมื่อ
อานขอความในบทนํา ทําใหสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการสอนได ดังนี้
1) รูปแบบการสอน ควรตองมีทฤษฎีรองรับ เชน ทฤษฎีดานจิตวิทยาการเรียนรู
เปนตน
2) เมื่อพัฒนารูปแบบการสอนแลว กอนนําไปใชอยางแพรหลาย ตองมีการวิจัย
เพื่อทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการใชในสถานการณจริง และนําขอคนพบมา
ปรับปรุงแกไขอยูเรื่อย ๆ ในเรื่องนี้ Joyce และ Weil กลาววารูปแบบการสอนที่เขาเลือกมาเสนอ
บางรูปแบบมีงานวิจัยรองรับเปนรอยเรื่อง แตบางรูปแบบมีเพียง 2-3 เรื่อง แตทุกรูปแบบก็มีการ
ทดลองใชในหองเรียน จนเปนหลักประกันไดวา สามารถใชไดอยางสะดวก และไดผลดี
3) การพั ฒ นารู ป แบบการสอน อาจจะออกแบบให ใ ช ไ ด ก ว า งขวางหรื อ เพื่ อ
วัตถุประสงคเฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหนึ่งก็ได
4)การพัฒนารูปแบบการสอนจะมีจุดมุงหมายหลักที่ถือเปนตัวตั้งในการพิจารณา
เลือกรูปแบบไปใช กลาวคือ ถาผูใชนํารูปแบบการสอนไปใชตรงกับจุดมุงหมายหลัก จะทําให
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เกิดผลสูงสุด แตก็สามารถนํารูปแบบนั้นไปประยุกตใชในสถานการณอื่น ถาเห็นวาเหมาะสม แตก็
อาจทําใหไดผลสําเร็จลดนอยลงไป
นอกจาก Joyce และ Weil จะใหขอสังเกตในเรื่องหลักการพัฒนารูปแบบการสอนดังกลาว
แลว เขายังเนนถึงแนวความคิดเรื่องการพัฒนาผูเรียนไวอยางนาสนใจวา แมหนังสือเลมนี้จะเขียน
ตามทัศนะดานการสอน แตความจริงแลวควรจะเรียกวารูปแบบการเรียนรู (Models of Learning)
เพราะเปนการชวยใหผูเรียน ไดรับสารสนเทศ ไดรับความคิด ทักษะ คานิยม และวิถีทางในการ
คิด นอกจากนั้น รูปแบบการสอนที่เลือกมาเสนอสวนใหญยังสอนวิธีเรียน (how to learn) ใหแก
ผูเรียนดวย ในความคิดเห็นของเขาเห็นวาผลสําเร็จในระยะยาว ที่สําคัญที่สุดของการสอนควรเปน
การเพิ่มพู นความสามารถที่ จะเรียนรูของผูเ รียนทําใหเขาเรี ยนรูไ ดง าย และไดผลดีในอนาคต
กลาวคือ การสอนควรจะสงผลกระทบตอผูเรียนใหเขาสามารถที่จะใหการศึกษาแกตัวเขาเองได
จากแนวคิดดังกลาวนี้ รูปแบบการสอนที่นําเสนอในหนังสือสวนใหญ จึงเปนรูปแบบที่เนนการ
พัฒนาผูเรียน และพัฒนากลวิธีการเรียนรู (Learning Strategies) ของผูเรียน ซึ่งถือเปนเปาหมาย
สูงสุดของการใหการศึกษาตามทฤษฎียุคใหม
นอกจากนี้ Joyce และ Weil ไดแบงการนําเสนอรูปแบบการสอนแตละรูปแบบเปน 4 สวน
คือ
สวนที่ 1 อธิบายความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ซึ่งเปนที่มาของรูปแบบการสอน (Orientation
to the Model) อันประกอบดวยเปาหมายของรูปแบบ ทฤษฎีและขอสมมติที่รองรับรูปแบบ
หลักการและมโนทัศนสําคัญที่เปนพื้นฐานของรูปแบบการสอน
สวนที่ 2 รูปแบบการสอน (The Model of Teaching) เปนการอธิบายถึงตัวรูปแบบการ
สอนซึ่งนําเสนอเปนเรื่อง ๆ อยางละเอียดและเนนการปฏิบัติได แบงเปน 4 ประเด็น คือ
2.1 ขั้นตอนของรูปแบบ (Syntax หรือ Phases) เปนการใหรายละเอียดวารูปแบบ
การสอนนั้น มีกี่ ขั้นตอน โดยจัด เรีย งลําดั บกิจ กรรมที่จ ะสอนเป น ขั้น ๆ แต ละรู ปแบบมี จํ า นวน
ขั้นตอนการสอนไมเทากัน
2.2 รูปแบบการปฏิสัมพันธ (Social System) เปนการอธิบายบทบาทของครู
นักเรียน และความสัมพันธซึ่งกันและกัน ในแตละรูปแบบบทบาทของครูจะแตกตางกันไป เชน
เปนผูนํากิจกรรม ผูอํานวยความสะดวก ผูใหการแนะแนว เปนแหลงขอมูล เปนผูจัดการ เปนตน
ครูอาจเปนศูนยกลางในบางรูปแบบ หรืออาจมีบทบาทเทา ๆ กันก็ได
2.3 หลักการแสดงการโตตอบ (Principles of Reaction) เปนการบอกถึงวิธีการ
แสดงออกของครูตอผูเรียน การตอบสนองตอสิ่งที่ผูเรียนกระทํา เชน การปรับพฤติกรรมโดยการ
ใหรางวัล หรือการพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยการสรางบรรยากาศอิสระ ไมมีการประเมินวาผิด
หรือถูก เปนตน
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2.4 สิ่งสนับสนุน (Support System) เปนการบอกถึงเงื่อนไขหรือสิ่งที่จําเปนตอ
การใชรูปแบบการสอนนั้นใหเกิดผล เชน รูปแบบการสอนแบบทดลองในหองปฏิบัติการตองใช
ผูนําที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดีแลว เปนตน
สวนที่ 3 การนํารูปแบบการสอนไปใช (Application) ในสวนที่ 3 นี้ เปนการแนะนําและ
ตั้งขอสังเกตการใชรูปแบบการสอนนั้น เชน จะใชกับเนื้อหาประเภทใดจึงจะเหมาะสม รูปแบบ
นั้นเหมาะกับเด็กระดับอายุใด เปนตน นอกจากนั้น ยังใหคําแนะนําอื่น ๆ เพื่อใหการใชรูปแบบ
การสอนนั้นมีประสิทธิผลมากที่สุด
สวนที่ 4 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนทั้งทางตรงและทางออม (Instructional and Nurturant
Effects)
รูปแบบการสอน แตละรูปแบบจะสงผลตอผูเรียนทั้งทางตรงและทางออม ผลโดย
ทางตรงเกิดจากการสอนของครู หรือเกิดจากกิจกรรมที่จัดขึ้นตามขั้นตอน ของรูปแบบการสอน
สวนผลโดยทางออมเกิดจากสภาพแวดลอมซึ่งถือเปนผลกระทบที่เกิดจากการสอนตามรูปแบบนั้น
เปนสิ่งที่คาดคะเนไววาจะเกิดแฝงไปกับผลการสอนซึ่งสามารถใชเปนสิ่งพิจารณาเลือกรูปแบบการ
สอนไปใชไดดวย
นอกจากการใหรายละเอียดอยางเปนระบบทั้ง 4 สวน ดังกลาวแลว กอนที่จะอธิบายถึง
ที่มาหรือภูมิหลังดานทฤษฎีที่เกี่ยวของกับรูปแบบในสวนที่ 1 ทุก ๆ รูปแบบยังมีการเสนอภาพ
(Scenario) หรือเหตุการณในหองเรียนไวดวย โดยใชการเลาเรื่อง มีครูและนักเรียนเปนผูแสดง
เปนการจําลองเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในหองเรียนมาไวเพื่อใหเปนบทนําไปสูรูปแบบการสอน
จะเห็นไดวาวิธีการนําเสนอรูปแบบการสอนเชนนี้ นับไดวามีความสมบูรณที่สุด ครูผูสอน
จะสามารถเขาใจทุกประเด็นที่เกี่ยวของทําใหนําไปใชไดจริง โดยการฝกฝนตนเอง ใหสามารถใช
รูปแบบการสอนไดอยางราบรื่น ซึ่ง Joyce และ Weil เนนในเรื่องการฝกปฏิบัติจริงมาก
จากแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวขางตน สรุปไดวาในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนจะตองเปนไปอยางเปนระบบ โดยตองมีการกําหนดจุดมุงหมายของการ
สรางรูปแบบใหชัดเจน มีการศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ เพื่อใชเปนพื้นฐานในการ
กําหนดองคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน นอกจากนี้ ศึกษาสภาพการณและ
ปญหาที่เกี่ยวของ กําหนดองคประกอบและจัดกลุมขององคประกอบใหมองเห็นความสัมพันธกัน
มีการนํารูปแบบการเรียนการสอนที่สรางและพัฒนาขึ้นไปทดลองใชเพื่อการแกไขปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นตองไดรับการตรวจสอบ พิสูจน เพื่อ
ยืนยันประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนนั้นดวย
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จะเห็นไดวาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา 2 คนดวยกันคือ ทิศ
นา แขมมณี และ Joyce และ Weil ซึ่ง เปน แนวคิด ที่ไ ด นํ า เสนอหลั ก การและรายละเอีย ดที่
ครอบคลุ ม ตั้ ง แต ค วามเชื่ อ พื้ น ฐานที่ ใ ช เ ป น หลั ก การในการสร า งรู ป แบบการเรี ย นการสอน
รายละเอี ยดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการสอนและการประเมิน ผล ดังนั้น ผูวิจั ยจึงไดนํา 2
แนวคิดดังกลาวนี้มาใชเปนกรองในการสังเคราะหองคประกอบของการสรางรูปแบบการเรียนการ
สอนตอไป
ตอนที่ 4 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของที่ใชเปนพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
4.1 ทฤษฎีไตรอารขิก ของ Sternberg
4.1.1 โครงสรางทฤษฎีไตรอารขิก ( The Triarchic Theory of Human
Intelligence )
ในปค.ศ.1985 Stermberg (1985:41-42;1999:489) ไดเสนอทฤษฎีไตรอารขิก หรือในชื่อ
ภาษาไทยวาทฤษฎีแหงเชาวนปญญาของมนุษย ( The Triarchic Theory of Human Intelligence)
หรือบางทานอาจจะเรียกวา ทฤษฎีสามเกลียวแหงเชาวนปญญา หรือบางครั้งก็จะมีผูใหชื่อวา
ทฤษฎีสามศร ซึ่งตามชื่อของทฤษฎีสามารถอธิบายไดดังนี้
คําวา “Tri” มาจากคําวา “Three” หมายถึง “สาม” และคําวา “-archic” มาจากคําวา
“governed” หมายถึง “การควบคุม” ทฤษฎีไตรอารขิกจึงเปนทฤษฎีที่อธิบายเชาวนปญญา หรือ
สมรรถภาพสมองโดยแบงองคประกอบของเชาวนปญญาออกเปน 3 สวน หรือ 3 ทฤษฎียอย ซึ่งแต
ละทฤษฎี ย อยอธิบายหน าที่ และการทํางานของเชาวนปญญา หรื อสมรรถภาพทางสมองไดดัง
แผนภูมิตอไปนี้
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แผนภูมิที่ 1 โครงสรางทฤษฎีไตรอารขิก (Sternberg, 1985:320)
ทฤษฎีไตรอารขิก
( The Triarchic Theory of Human Intelligence )
ทฤษฎียอยดานองคประกอบ
ทางความสามารถ

ทฤษฎียอยดานประสบการณ

ทฤษฎียอยดานบริบทสังคม

(Componential Subtheory)

(Experiential Subtheory)

(Contextual Subtheory)

1. องคประกอบดานความคิดขั้นสูง

1.ความสามารถในการแกปญหา
ที่แปลกใหม

1.การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม

(Metacomponent)

(Adaptation)

(Abilities to deal with novelty)
2.องคประกอบดานการปฏิบัติ

(Performance components)

2.ความสามารถในการประมวลผล
ขอมูลโดยอัตโนมัติ

2.การเลือกสิ่งแวดลอม

(Selection)

(Abilities to automatize processing)
3.องคประกอบดานการแสวงหาความรู

(Knowledge-acquisition components)

3.การปรับแตงสิ่งแวดลอม

(Shaping)

1) ทฤษฎียอยดานองคประกอบทางความสามารถ (Componential Subtheory)
ทฤษฎีเชาวนปญญาจะอธิบายโครงสรางทางปญญาโดยวิเคราะหจากการแสดงออกตาง ๆ
ดังนั้น แตละทฤษฎีจึงมีหนวยพื้นฐาน (Basic unit of analysis) ในการวิเคราะหเพื่ออธิบายถึงความ
แตกต า งระหว า งบุ ค คลเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมทางป ญ ญาไม เ หมื อ นกั น ส ว นทฤษฎี ย อ ยด า น
องคประกอบทางความสามารถนี้ กําหนดใหองคประกอบของกระบวนการประมวลผลขอมูล
(Information – processing components) เปนหนวยพื้นฐานในการวิเคราะหถึงกลไก (Mechanism)
ที่กอใหเกิดพฤติกรรมทางปญญา (Intelligence behavior)
ทฤษฎียอยดานองคประกอบทางความสามารถเปนการอธิบายกระบวนการประมวลผล
ขอมูลเบื้องตน ซึ่งควบคุมการสรางภาพในใจ (Internal representation) หรือ สัญลักษณตาง ๆ ที่
บุคคลไดรับรู ซึ่งกระบวนการนี้จะทําหนาที่สงผานขอมูล (Translate) จากประสาทสัมผัสไปยังมโน
ทัศน (Conceptual representation)หรือ สงผานขอมูลจากมโนทัศนในสมองไปยังอวัยวะตาง ๆ
(Moter output) ซึ่งแตละองคประกอบของทฤษฎียอยดานองคประกอบทางความสามารถนั้น มี
คุณสมบัติที่สําคัญ 3 ประการ คือ ระยะเวลาในการดําเนินการ (Duration) ความยาก (Difficulty)
และความเปนไปไดในการดําเนินการ (Probability of execution) โดยคุณสมบัติทั้งหมดนี้เปนอิสระ
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ตอกัน กลาวคือ งานบางอยางใชระยะเวลาในการดําเนินการนาน มีระดับความยากต่ําและการ
ดําเนินการมีโอกาสผิดพลาดเพียงเล็กนอย ในขณะที่งานบางอยางใชระยะเวลาในการดําเนินการ
นอย เสร็จเร็ว แตมีระดับความยากสูง และ การดําเนินการมีโอกาสผิดพลาดไดบอยครั้ง เปนตน
(Sternberg, 1977b, 1980fcited in Sternberg, 1985:98) นอกจากนี้องคประกอบของทฤษฎียอยดาน
องคประกอบทางความสามารถยังจําแนกตามลักษณะหนาที่ได 3 ชนิด คือ องคประกอบดานการคิด
ขั้นสูง (Metacomponents) องคประกอบดานการปฏิบัติ (Performance components) และ
องคประกอบดานการแสวงหาความรู (Knowledge-acquisition components) (Sternberg,1985:99)
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. องคประกอบดานการคิดขั้นสูง (Metacomponents)
เปนองคประกอบการคิดสั่งการ (Executive process) ซึ่งใชในการวางแผน ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน และออกคําสั่งไปยังองคประกอบทางความสามารถชนิดอื่น ๆ วาควรทําอยางไรและ
คอยติดตามผลปอนกลับ (Feedback) จากองคประกอบทางความสามารถชนิดอื่น ๆ วามีปญหาใน
การปฏิบัติงานอยางไรบาง โดยมีหนาที่รับผิดชอบในการตัดสินใจวาจะทําอยางไรกับงาน หรือ
ปญหานั้น เพื่อใหงานหรือการแกปญหาดําเนินไปไดอยางถูกตอง กระบวนการทํางานของ
องคประกอบดานการคิดขั้นสูง สามารถอธิบายเปนขั้นตอนยอย ๆ ได 7 ขั้นตอน (Sternberg,
1985:99-105; Sternberg 1999:351-354) ดังนี้
1.1) การระบุปญหา เพื่อกําหนดขั้นตอนในการแกปญหาไดอยางถูกตอง เราควร
ระบุสาเหตุของปญหาที่แทจริงเสียกอน
1.2) การจํากัดความปญหา เมื่อสามารถระบุปญหาที่แทจริงไดแลว จําเปนตองให
คําจํากัดความของปญหานั้นดวย เพราะหากไมมีการใหคําจํากัดความปญหา หรือ คําจํากัดความ
ปญหานั้นคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง โอกาสในการแกปญหาไดสําเร็จก็จะลดนอยลง
1.3) การสรางกลวิธีในการแกปญหา เปนขั้นตอนของการวางแผนกลวิธีตาง ๆ และ
วิเคราะหองคประกอบของปญหาที่ซับซอนใหเห็นเปนขั้นตอนยิ่งขึ้น หรือ สังเคราะหองคประกอบ
หลายชนิดที่มีความสัมพันธกันนํามาเชื่อมโยงกัน เพื่อใชประโยชนในการแกปญหา ซึ่งตัวอยางของ
กลวิธีในการแกปญหาที่พบบอยครั้ง เชนการคิดอเนกอนัย (Divergent thinking) เปนการคิดหาวิธี
ในการแกปญหาที่หลากหลาย การคิดเอกนัย (Convergent thinking) เปนการคิดวิธีแกปญหาที่ดี
ที่สุดเพียงกลวิธีเดียวในสภาพการณนั้น ๆ เปนตน
1.4) การจัดระบบขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา (Organizing information) เปนการ
จัดระเบียบขอมูลที่มีอยูเพื่อนํามาใชในการดําเนินการแกปญหาใหประสบผลสําเร็จ หรือ การสราง
ภาพในใจ ที่ชวยในการกําหนดลําดับขั้นตอนในการแกปญหาใหชัดเจนยิ่งขึ้น
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1.5) การจัดสรรทรัพยากรที่ใชในการแกปญหา (Allocation of resources) คนสวน
ใหญจะเผชิญหนากับปญหาโดยอยูในขอบเขตของทรัพยากรที่จํากัดในดานตาง ๆ เชน ระยะเวลาใน
การแกปญหา งบประมาณ เครื่องมือ ฯลฯ การแกปญหาแตละปญหาตองใชทรัพยากรดานตาง ๆ ใน
ปริมาณที่แตกตางกัน เชน ปญหาบางปญหาตองอาศัยระยะเวลานานในการแกไข และตองการ
เครื่องมือหลายชนิด ในขณะที่บางปญหาอาศัยทรัพยากรเพียงเล็กนอยเทานั้น ทั้งนี้ประสิทธิภาพ
ของการจัดสรรทรัพยากรในการแกปญหาจึงขึ้นอยูกับความรูความชํานาญของแตละบุคคล
1.6) การตรวจสอบการแกปญหา (Monitoring problem solving) การแกปญหาที่มี
ประสิทธิภาพจะตองมีการตรวจสอบกระบวนการแกปญหาอยูตลอดเวลา เพื่อใหรูแนชัดวาขั้นตอน
ตาง ๆ ดําเนินไปอยางถูกตอง และนําไปสูเปาหมายที่ตองการหรือไม เพราะหากพบวามีขอบกพรอง
เกิ ด ขึ้ น แล ว การตรวจสอบกระบวนการแก ป ญ หาจะช ว ยให เ ราสามารถแก ไ ขข อ บกพร อ งได
ทันทวงที
1.7) การประเมินผลการแกปญหา (Evaluation problem solving) เปนกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแกปญหาสิ้นสุดลง เพื่อประเมินความสําเร็จ และทบทวนการทํางานใน
ขั้นตอนตาง ๆ ซึ่งบางครั้งการประเมินผลการแกปญหานี้จะทําใหสามารถตระหนักถึงปญหาใหม
หรือ กลวิธีใหมที่จะนําไปใชปรับปรุงกระบวนการแกปญหาในครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. องคประกอบดานการปฏิบัติ (Performance components)
เปนกระบวนการลงมือปฏิบัติ หรือใชกลวิธีตางๆ ในการแกปญหา โดยที่องคประกอบดาน
การคิดขั้นสูง ตัดสินใจและควบคุมวาจะตองทําอะไร จากนั้นองคประกอบดานการปฏิบัติมีหนาที่
ลงมือกระทําจริง ๆ ทั้งองคประกอบดานการคิดขั้นสูง และองคประกอบดานการปฏิบัติจึงเปน
กระบวนการที่ควบคูไปดวยกัน เพราะองคประกอบดานการคิดขั้นสูงเพียงอยางเดียวไมสามารถ
แกปญหาไดสําเร็จ เนื่องจากเปนเพียงการตัดสินใจ แตยังไมมีการปฏิบัติ สวนองคประกอบดานการ
ปฏิบัติเพียงอยางเดียวก็ไมสามารถแกปญหาไดเชนกัน องคประกอบดานการปฏิบัติจําแนกเปน
องคประกอบยอย 3 ประการ ดังนี้
2.1) การเขารหัส (Encoding components) เปนกระบวนการรับรูสิ่งเราและเก็บ
ขอมูลใหม โดยการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ และปริมาณของการเขารหัสขึ้นอยูกับพัฒนาการทาง
ปญญาขั้นพื้นฐาน (Major Source of Intellectual Development) ซึ่งพบวาการเขารหัสจะมีการ
ละเอียดลออเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของบุคคล แตจะมีการดําเนินการเขารหัสคุณลักษณะตาง ๆ ที่
ชาลงเมื่อบุคคลมีอายุเพิ่มขึ้น เพราะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นการสรางภาพในใจ (Representation) หรือ
สัญลักษณตางๆ จะบอยมากขึ้น และเปนไปอยางซับซอน เชน การเชื่อมโยง (Connection) เปนการ
เขารหัสที่ซับซอนกวาการรวมพจน (Combination) เปนตน
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2.2) การรวมและการเปรียบเทียบ (Combination and Comparison components)
เปนกระบวนการที่รวม หรือ เปรียบเทียบขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับเพื่อสรางกลวิธีในการแกปญหา เชน
การแกปญหาที่เปนขอสรุปเชิงเหตุผล (Liner syllogism) เชน “ถาจอหนสูงกวาบิล และบิลสูงกวา
พีท ดังนั้นสรุปไดวาใครสูงที่สุด” จากคําถามนี้บุคคลจะสรางภาพในใจ (Representation) เพื่อหา
คําตอบของปญหานี้ โดยการจัดระบบโครงสรางทางปญญาเปน 2 สวน สวนแรกรับรูขอมูลวา
“จอหนสูงกวาบิล” และสวนที่สองรับรูขอมูลวา “บิลสูงกวาพีท” จากนั้นจะเกิดการรวมขอมูล
(Combination) เพื่อหาคําตอบวาใครสูงที่สุด หรือ การแกปญหาอุปมา-อุปมัย (Analogy) เชน
“เด็กผูชาย : เพศชาย ; เด็กผูหญิง : ..........” ซึ่งบุคคลตองหาคําตอบโดยการเปรียบเทียบระหวาง
คุณลักษณะของเด็กผูชายเพศชาย โดยพิจารณาวาคํา 2 คํานี้ สัมพันธกันอยางไร เพื่อเปนแนวทาง
ไปสูคําตอบที่จะนําลงมาเติมในชองวางไดวา คําใดมีความสัมพันธกับคําวา “เด็กผูหญิง” ในลักษณะ
เดียวกันนี้
2.3) การตอบสนอง (Response components) เปนการพิจารณาระยะเวลาในการ
ตอบสนองเมื่อบุคคลเผชิญกับงาน หรือปญหา ซึ่งการตอบสนองจะแสดงถึงกระบวนการดานการ
ปฏิบัติในการแกปญหา
3) องคประกอบดานการแสวงหาความรู (Knowledge – acquisition components) เปน
กระบวนการที่ใชในการแสวงหาความรูใหม ๆ ซึ่งจําแนกออกเปนองคประกอบยอย 3 ประการ คือ
3.1) การเลือกเขารหัส (Selective encoding) เปนการจัดแบงขอมูลที่มี
ความสัมพันธกับจุดมุงหมายที่บุคคลตองการออกจากขอมูลที่ไมมีความสัมพันธกับจุดมุงหมายนั้น
เมื่อขอมูลมากมายถูกนําเสนอในบริบทธรรมชาติ ขอมูลที่มีความสัมพันธกับจุดมุงหมายที่บุคคล
ตองการก็จะปะปนอยูกับขอมูลอื่นๆ ดังนั้นบุคคลจึงตองพิจารณาเลือกเขารหัสเฉพาะขอมูลที่มี
ความสัมพันธกับจุดมุงหมายของตน
3.2) การเลือกรวมพจน (Selective combination) เปนกระบวนการในการรวบรวม
หลังจากการเลือกเขารหัสไปแลว เพราะเพียงการเลือกเขารหัสนั้น ยังไมสามารถนําขอมูลที่ไดรับ
ไปสรุ ป เป น โครงสร า งความรู ใ หม ไ ด ดั งนั้ น จึ งต อ งมี ก ระบวนการเลื อ กรวมพจน ข องข อมู ล ที่
เกี่ยวของกันเขาดวยกันเพื่อเชื่อมโยงกันไดทั้งหมด
3.3) การเลือกเปรียบเทียบพจน (Selective comparison) เปนกระบวนการเชื่อมโยง
ความสั มพั น ธร ะหว า งข อ มู ล เกา กั บข อ มูล ใหม เ พื่อ นํ า ไปใช ป ระโยชน ดั ง นั้ น หากบุ ค คลไม ไ ด
เชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งข อ มู ล เก า กั บ ข อ มู ล ใหม บุ ค คลก็ จ ะไม ส ามารถดึ ง ข อ มู ล มาใช
ประโยชนไดและไมสามารถมองเห็นภาพรวมได
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ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการคิดขั้นสูง (Metacomponents) องคประกอบ
ดานการปฏิบัติ (Performance components) และองคประกอบดานการแสวงหาความรู
(Knowledge – acquisition components) สามารถแสดงไดตามแผนภาพตอไปนี้
แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางองคประกอบ 3 ชนิด ของทฤษฎียอยดานองคประกอบ
ทางความสามารถ (Sternberg, 1985 : 109)

A

R

T

M

P

จากแผนภาพ

M
หมายถึง องคประกอบดานการคิดขั้นสูง (Metacomponents)
A
หมายถึง การรับความรูเขาสูระบบความจํา (Acquisition)
R
หมายถึง การดึงความรูจากระบบความจํา (Retrieval)
T
หมายถึง การถายโยงความรู (Transfer)
โดย A, R, T เปนหนาที่ยอยขององคประกอบดานการแสวงหาความรู (Knowledge-acquisition
components)
P
หมายถึง องคประกอบดานการปฏิบัติ (Performance components)
ลูกศรเสนทึบคู หมายถึงการกระตุนเสนตรง(Direct activation)ขององคประกอบ
หนึ่งโดยองคประกอบอีกชนิดหนึ่ง
ลู ก ศรเส น ทึ บ เดี่ ย วหมายถึ ง การกระตุ น ทางอ อ ม(Indirect
activation)ของ
องคประกอบหนึ่งโดยองคประกอบอีกชนิดหนึ่ง และผลปอนกลับทางออม (Indirect feedback) จาก
องคประกอบหนึ่งไปยังองคประกอบอีกชนิดหนึ่ง ในลักษณะการมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน
ลูกศรเสนประ หมายถึง ผลปอนกลับทางตรง (Direct feedback) จากองคประกอบ
หนึ่งไปยังองคประกอบอีกชนิดหนึ่ง
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จากระบบความสัมพัน ธขององคประกอบยอยดา นตาง ๆ นี้ สามารถสรุป ได วามี เ พีย ง
องคประกอบดานการคิ ดขั้ นสู งเทานั้น ที่มีผลกระตุนทางตรงและรับผลป อนกลับทางตรงจาก
องคประกอบดานอื่นๆ ดังนั้น การควบคุมทั้งหมดจึงผานองคประกอบดานการคิดขั้นสูงไปยังระบบ
และขอมูลทั้งหมดจากระบบจะสงตรงมายังองคประกอบดานการคิดขั้นสูงนี้โดยที่องคประกอบ
ดานอื่น ๆ สามารถกระตุนกันทางออม และในขณะเดียวกันก็ไดรับขอมูลปอนกลับโดยทางออม
เทานั้น เชน การรับขอมูลเขาสูระบบความจํา (Acquisition of information)จะสงผลตอองคประกอบ
ด า นการปฏิ บั ติ แต เ ป น เพี ย งการเชื่ อ มโยงระหว า งองค ป ระกอบด า นการแสวงหาความรู แ ละ
องคประกอบดานการปฏิบัติ โดยอยูภายใตการควบคุมขององคประกอบดานการคิดขั้นสูง ซึ่งขอมูล
จากองคประกอบดานการปฏิบัตินี้ จะถูกกลั่นกรองโดยองคประกอบดานการแสวงหาความรู และ
อยูภายใตการดูแลขององคประกอบดานการคิดขั้นสูงอีกเชนกัน หรือ ในการแกปญหาปริศนาอักษร
ไขว (Word puzzle) นั้น เมื่อบุคคลตัดสินใจในการใชกลวิธีในการแกปญหา กลวิธีนั้นจะถูกกระตุน
โดยตรงจากองค ป ระกอบด า นการคิ ด ขั้ น สู ง ที่ รั บ ผิ ด ชอบการตั ด สิ น ใจ ส ง ผ า นข อ มู ล ไปยั ง
องคประกอบดานการปฏิบัติ ซึ่งรับผิดชอบในการลงมือดําเนินการตามขั้นตอนของกลวิธี จากนั้น
การกระตุนจะถูกสงผานอยางตอเนื่อง เพื่อเปนขอมูลใหองคประกอบดานการปฏิบัติสามารถ
ดําเนินการตามกลวิธีไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งองคประกอบดานการปฏิบัติจะรายงานผลปอนกลับ
มายังองคประกอบดานการคิดขั้นสูง เพื่อแสดงวากลวิธีนั้นประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ถา
หากผลปอนกลับระบุวาไมสําเร็จ องคประกอบดานการคิดขั้นสูงอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนกลวิธี ซึ่ง
หากยังมีขอบกพรองอีก องคประกอบดานการคิดขั้นสูงก็จะมีการตรวจสอบกระบวนการแกปญหา
(Solution monitoring) ตอไป หรืออาจตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเปาหมายในการแกปญหาก็เปนได
(Sternberg, 1985:108-111)
การทํางานขององคประกอบยอยของทฤษฎียอยดานองคประกอบทางความสามารถนี้ อาจ
อธิบายไดจากเหตุการณในชีวิตประจําวัน เชน เมื่อนาย ก. ตองเขียนรายงาน นาย ก. จะใช
องคประกอบดานการคิดขั้นสูงในการตัดสินใจเลือกหัวขอเรื่อง วางแผนโครงเรื่อง ตรวจสอบ
ไวยากรณการเขียน และประเมินผลงานของตนเองวาบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม จากนั้นจึง
ใชองคประกอบดานการแสวงหาความรู ในการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหัวขอเรื่องนั้น และสุดทายจะ
เป น หน า ที่ ข ององค ป ระกอบด า นการปฏิ บั ติ ใ นการลงมื อ เขี ย นรายงาน ดั ง นั้ น ในทางปฏิ บั ติ
องคประกอบยอยทั้ง 3 ดานนี้ ไมไดแยกจากกันอยางเด็ดขาด เชนเดียวกันกับการเขียนรายงาน
กอนที่นาย ก. จะเริ่มเขียนได จะตองเริ่มจากการตัดสินใจเลือกหัวขอเรื่องกอน แลวจึงศึกษารวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของ ซึ่งถาหากนาย ก. พบขอมูลใหม ๆ การวางแผนโครงเรื่องก็อาจจะถูกเปลี่ยนแปลง
ได และสิ่งนี้จะสงผลใหนาย ก. เปลี่ยนแปลงประเด็นที่จะตองศึกษาดวย สรุปไดวาองคประกอบ
ยอยดานการคิดทั้ง 3 ดานนี้มีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางใกลชิด (Sternberg, 1999 : 489)
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2) ทฤษฎียอยดานประสบการณ (Experiential Subtheory)
เปนการอธิบายเกี่ยวกับปฏิสัมพันธระหวางประสบการณของบุคคล และองคประกอบใน
การประมวลผลขอมูล กลาวคือเมื่อบุคคลเผชิญกับงานหรือ สถานการณซึ่งแตละคนมีประสบการณ
เกี่ยวกับเรื่องนี้แตกตางกัน ดังนั้นการแสดงออกของแตละบุคคลยอมแตกตางกันดวย ซึ่งลักษณะ
ความแปลกใหมของงานสามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ งานที่บุคคลไมเคยมีประสบการณมา
กอนและงานที่บุคคลคุนเคยหรือไดรับการฝกฝนจนชํานาญซึ่งการเผชิญหนากับงานที่ตนเองคุนเคย
นี้ จ ะทํ า ให บุ ค คลมี ค วามคล อ งในการปฏิ บั ติ ง านสามารถปฏิ บั ติ ง านนั้ น ได อ ย า งอั ต โนมั ติ
(Automatic) หรือ ใชความพยายามเพียงเล็กนอยในการจัดลําดับขั้นของงานและดําเนินการจนสําเร็จ
สวนงานที่แปลกใหม (Novelty)จะทําใหบุคคลตองใชความสามารถทางปญญาในลักษณะที่
แตกตางไปจากงานซึ่งบุคคลมีความคลองในการปฏิบัติงานแลว
ดั ง นั้ น ทฤษฎี ย อ ยด า นประสบการณ นี้ จ ะพิ จ ารณาจากระดั บ ของประสบการณ ซึ่ ง มี
ความสําคัญตอความสามารถในการแกปญหาที่แปลกใหม และความสามารถในการประมวลผล
ขอมูลโดยอัตโนมัติ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) ความสามารถในการแกปญหาที่แปลกใหม (Abilities to deal with novelty) เปน
การพิจารณาความสามารถทางปญญา เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรูมโนทัศนใหมที่ใชในการแกปญหา
เนื่องจากบุคคลตองใชการประมวลผลขอมูลที่แตกตางไปจากเดิม ซึ่งความสามารถในการแกปญหา
หรือการเรียนรูสภาพการณที่แปลกใหมนี้ มีกระบวนการ 2 ประการ (Sternberg, 1985 : 69) คือ
1.1) การทําความเขาใจในปญหา (Comprehensive of the task) เปนการ
เผชิญหนากับปญหาที่บุคคลไมเคยพบมากอน และพยายามเรียนรู หรือ ทําความเขาใจสภาพปญหา
นั้น
1.2)
การดํ า เนิ น การแก ป ญ หาตามความเข า ใจ (Acting
upon
one’comprehension of the task) ภายหลังจากทําความเขาใจปญหานั้นแลว บุคคลก็จะลงมือ
แกปญหาตามความเขาใจที่มีอยู
2) ความสามารถในการประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ (Ability to automatize
processing) จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเผชิญกับงาน หรือสภาพการณเดิมหลาย ๆ ครั้งจนเกิดความคุนเคย
หรือเกิดความชํานาญ ความสามารถในการประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติก็จะเขามามีบทบาท
สํ า คั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านนั้ น ๆ ซึ่ ง ความสามารถในการประมวลผลข อ มู ล โดยอั ต โนมั ติ เ ป น
ความสามารถที่บุคคลคิดและแกปญหาเฉพาะหนา ที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
บุคคลมีการประมวลผลขอมูลที่แตกตางกันอยู 2 ลักษณะ (Sternberg, 1986 : 249-250) คือ
2.1) การประมวลผลขอมูลที่จํากัด (Controlled processing) เปนการ
ประมวลผลขอมูลที่คอนขางชา เปนไปตามลําดับขั้นตอน ใชความพยายามมาก อยูในขอบเขต
ขอจํากัดของความจําระยะสั้น และตองการการฝกฝนนอย
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2.2) การประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ (Automatization) เปนการ
ประมวลผลขอมูลที่คอนขางเร็ว มีการประมวลผลขอมูลไดหลายกระบวนการพรอมกัน ใชความ
พยายามนอย ไมมีขอจํากัดเนื่องจากความจําระยะสั้น สวนใหญกระทําโดยจิตใตสํานึก และตองการ
การฝกฝนเพื่อพัฒนามาก ดังนั้นบุคคลที่มีความสามารถในการประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติที่มี
ประสิทธิภาพจะทําใหกําลังสมอง (Mental resource) เหลือ ในการใหความสนใจกับขอมูลตาง ๆ ที่
ไดรับมา
อยางไรก็ดีความสามารถทั้ง 2 ดานนี้ยังคงมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน กลาวคือ ในการ
ประเมินความสามารถในการแกปญหาที่แปลกใหมควรจะกระทํากอนการประเมินความสามารถใน
การประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ เนื่องจากจุดมุงหมายของการประเมินความสามารถทั้ง 2 ดานนี้
แตกตางกัน ความสามารถในการแกปญหาที่แปลกใหมจะแสดงออกเมื่อบุคคลตองเผชิญกับงาน
หรือ สภาพการณที่ไมเคยพบเห็นมากอน สวนความสามารถในการประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ
จะแสดงออกเมื่อบุคคลเผชิญกับงาน หรือ สภาพการณที่ตนคุนเคยและมีประสบการณมากอน
(Sternberg, 1985 : 73-74) ซึ่งความสัมพันธระหวางการประเมินความสามารถในการแกปญหาที่
แปลกใหม และความสามารถในการประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ สามารถแสดงไดดังแผนภาพ
ตอไปนี้
แผนภาพที่ 2 ความสัมพันธของการประเมินความสามารถในการแกปญหาที่แปลกใหม
และความสามารถในการประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ (Sternberg, 1985 : 74)
การเผชิญกับงานใหม
(First encounter with task)

ความสามารถในการแกปญหาที่แปลกใหม
(Task is relatively nonentrenched)
3) ทฤษฎียอยดานบริบทสังคม (

การเผชิญกับงานที่คุนเคย
(N th encounter with task)

ความสามารถในการประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ
(Task performance is becoming automatized)
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3) ทฤษฎียอยดานบริบทสังคม (Contextual Subtheory)
ทฤษฎี ย อ ยด า นบริ บ ทสั ง คมอธิ บ ายถึ ง การประยุ ก ต ใ ช เ ชาวน ป ญ ญาด า นต า ง ๆ ใน
สถานการณ ที่แ ตกตา งกั น ในบริบ ทของโลกแห ง ความเป น จริ ง (Real-word
contexts) ซึ่ ง
ประกอบดวยกระบวนการ 3 ประการ ดังตอไปนี้
1) การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม (Adaptation) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลตองเผชิญกับสิ่งแวดลอมหรือ สถานการณใดสถานการณหนึ่งเปนครั้งแรก บุคคลจะพยายาม
ปรับตัวใหกลมกลืนกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหตนสามารถดํารงอยูในสิ่งแวดลอมนั้นไดอยางราบรื่น
2)
การปรับแตงสิ่งแวดลอม (Shaping) เปนกระบวนการที่บุคคลพยายาม
ปรับแตงสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับความสามารถ ความสนใจ และความตองการของตนเองเมื่อ
ไดเผชิญกับสิ่งแวดลอมนั้นระยะหนึ่งแลว
3) การเลือกสิ่งแวดลอม (Selection) เปนกระบวนการที่บุคคลตัดสินใจเลือก
สิ่งแวดลอมใหมที่เหมาะสมกับตนเอง เนื่องจากบุคคลไมสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมหรือ
ปรับแตงสิ่งแวดลอมที่มีอยูใหเหมาะสมกับตนเองได
ความสัมพันธระหวางกระบวนการทั้ง 3 ประการนี้สามารถเปรียบเทียบไดกับสถานการณ
ในชีวิตประจําวัน เชน เมื่อนักเรียนคนหนึ่งเขาเรียนในโรงเรียนเปนครั้งแรก เขาตองพยายามที่จะ
ศึกษากฎเกณฑและขอบังคับตาง ๆ ที่โรงเรียนกําหนดขึ้น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิตในโรงเรียนแหงนี้ เขาเรียนรูที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งแวดลอมใหม โดยการปรับตัว
(Adaptation) ใหเขากับกฎเกณฑเหลานี้ จากนั้นเขาก็พยายามปรับแตงสิ่งแวดลอม (Shaping) ให
เหมาะสมกับตนเองมากยิ่งขึ้น เชน การเลือกวิชาเรียน และกิจกรรมตาง ๆ และในทายที่สุดถาหาก
เขาไมสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม หรือ ปรับแตงสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับตนเองได
เขาก็อาจจะตัดสินใจเลือกสิ่งแวดลอมใหมอยางอื่นแทน (Selection) เชน การยายไปอยูโรงเรียน
อื่น เปนตน (Sternberg, 1999 : 490-491)
ดังนั้ น สรุ ป ได ว า ทฤษฎีย อ ยทั้ ง 3
ทฤษฎี ได แ ก ทฤษฎีย อ ยด า นองค ป ระกอบทาง
ความสามารถ ทฤษฎียอยดานประสบการณ และทฤษฎียอยดานบริบทสังคม ซึ่งเปนสวนประกอบ
ในการอธิบายทฤษฎีสามเกลียวแหงเชาวนปญญาของมนุษยนี้ตางสงผลตอการทํางานของเชาวน
ปญญาอยางอิสระ แตอยางไรก็ตามทฤษฎียอยทั้ง 3 ทฤษฎีนี้ก็มีความสัมพันธซึ่งกันและกันใน
ระดับสูง (Sternberg, 1985 : 325-327) ซึ่งอธิบายไดดังตอไปนี้
1) ความสัมพันธระหวางทฤษฎียอยดานบริบทสังคม (Contextual subtheory) กับ ทฤษฎี
ยอยดานประสบการณ (Experiential subtheory) แสดงใหเห็นเมื่อบุคคลเผชิญกับสถานการณที่
แตกตางกัน ซึ่งตองใชความสามารถในการแกปญหาที่แปลกใหม (Ability to deal with novelty)
และความสามารถในการประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ (Ability to automatize processing) ซึ่ง
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ในครั้งแรกที่บุคคลตองเผชิญกับสิ่งแวดลอมใหม บุคคลจะตองใชความสามารถในการแกปญหาที่
แปลกใหม หลังจากนั้นจึงมีการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม (Adaptation) การเลือกสิ่งแวดลอม
(Selection) การปรับแตงสิ่งแวดลอม (Shaping) ใหมีความเหมาะสมกับตนยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน
ความสามารถในการประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติของบุคคลก็จะเกิดขึ้นดวย ซึ่งบุคคลจะแสดง
ใหเห็นความสามารถทั้ง 2 ดานนี้ในรูปของพฤติกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เชน การอาน
หนังสือ การขับรถ การมีปฏิสัมพันธทางสังคม เปนตน
2) ความสัมพันธระหวางทฤษฎียอยดานบริบทสังคม (Contextual subtheory) กับทฤษฎี
ยอยดานองคประกอบทางความสามารถ (Componential subtheory) พิจารณาไดจากลักษณะของ
กระบวนการ คือ กระบวนการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม (Adaptation) การเลือกสิ่งแวดลอม
(Selection) แ ล ะ ก า ร ป รั บ แ ต ง สิ่ ง แ ว ด ล อ ม (Shaping) จั ด เ ป น ก ร ะ บ ว น ก า ร ม ห ภ า ค
(Macrocomponents) ซึ่ ง ประกอบด ว ยกระบวนการจุ ล ภาค (Microcomponents) อั น ได แ ก
กระบวนการย อ ยของทฤษฎี ย อ ยด า นองค ป ระกอบทางความสามารถ ซึ่ ง การทํ า งานของ
กระบวนการทั้ง 2 ลักษณะนี้แสดงออกใหเห็นในรูปของการรวมขอมูลในสภาพแวดลอมของ
บุคคลนั้นในวิถีทางที่เหมาะสมกับบริบทของพฤติกรรม
3) ความสัมพันธระหวางทฤษฎียอยดานประสบการณ (Experiential subtheory) กับ
ทฤษฎียอยดานองคประกอบทางความสามารถ (Componential subtheory) พิจารณาไดจาก
กระบวนการประมวลผลขอมูลซึ่งเกี่ยวของกับองคประกอบดานการคิดขั้นสูง (Metacomponents)
องคประกอบดานการปฏิบัติ (Performance components) และองคประกอบดานการแสวงหา
ความรู (Knowledge-acquisition components) ซึ่งใชในการเผชิญหนากับงาน หรือ ปญหาที่แปลก
ใหม (Novelty) จนกระทั่งเกิดความสนใจในการประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ (Automization)
เพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาผานไป
4.1.2 รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีไตรอารขิกของ Sternberg
1) การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีไตรอารขิกของ Sternberg
Sternberg (1997 : 20) อธิบายวาระบบการศึกษาในปจจุบันมีขอบเขตที่กวางแตเปนระบบ
ปด กลาวคือ นักเรียนจะถูกทดสอบและประเมินความสามารถใน 2 ลักษณะเทานั้น ไดแก
ความสามารถในดานการจํา (Ability to memorize information) และความสามารถดานการ
วิเคราะห (Ability to analyze information) ซึ่งครูมักจะตีตรานักเรียนที่มีความสามารถทั้งสองดานนี้
อยูในระดับปานกลางและต่ํากวาเปนเด็กที่เรียนออน ไรความสามารถทั้ง ๆ ที่ในสภาพความเปน
จริ ง นั ก เรี ย นเหล า นี้ อ าจมี ค วามสามารถด า นอื่ น ๆ ก็ เ ป น ได เช น ความสามารถด า นการคิ ด
สรางสรรค ความสามารถดานการคิดเชิงประยุกต เปนตน แตพบวาความสามารถดานการคิด
สร า งสรรค แ ละ ความสามารถด า นการคิ ด เชิ ง ประยุ ก ต มั ก ไม ไ ด รั บ ความสนใจหรื อ เอาใจใส
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เท า ที่ ค วร เนื่ อ งจากระบบการศึ ก ษาไม เ คยเล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ โดยสั ง เกตได จ ากแบบสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Ability test) ที่ใชกันอยูในปจจุบันในการประเมินผลการเรียนหรือการ
สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอมักมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความสามารถดานการจํา และการวิเคราะห
อยูในระดับสูงจึงไดคะแนนดี สวนนักเรียนที่มีความสามารถดานการคิดเชิงประยุกต (Practical
abilities) ซึ่งจะสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ได ถานําไปเชื่อมโยงความสัมพันธเขากับชีวิตจริงของตนก็
จะไดคะแนนต่ําจากการประเมินผลการเรียน
ระบบการศึ ก ษาที่ ก ลา วมานี้ เ ปน การสู ญเปล าและเกิ ด ผลเสี ย ต อนั ก เรี ย นเป นอย า งมาก
เนื่องจากกระบวนการใหคะแนนและการประเมินผลการเรียน เพราะครูจะใหรางวัลหรือคําชมเชย
เฉพาะนักเรียนบางสวน แตครูมักจะขาดความเอาใจใสกับนักเรียนอีกหลายคนที่มีความสามารถใน
ดาน อื่น ๆ ที่แตกตางไปจากดานที่ครูตองการประเมิน
Sternberg (1994 ; 1996 ; 1997 : 21) เสนอวา การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นตาง ๆ และรายวิชาตาง ๆ นั้น ควรครอบคลุมความสามารถในทั้ง 4 ดาน ซึ่งแสดง
ตัวอยางการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถเหลานี้ไดดังตารางที่ 1 โดยความสามารถทั้ง 4 ดานที่
กลาวถึงนี้ คือ
1) การระลึกขอมูล (Recal) หรือการจํา (Memory) คือ นักเรียนสามารถบอกไดวาใคร
ทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด และอยางไร
2) การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) คือ นักเรียนสามารถเปรียบเทียบ ประเมิน
ตัดสินใจ
3)
การคิดสรางสรรค (Creative Thnking) คือ นักเรียนสามารถประดิษฐ คิดคน
จินตนาการ สมมุติ ออกแบบสิ่งใหม ๆ ได
4) การคิดเชิงประยุกต (Practical Thinking) คือ นักเรียนสามารถปฏิบัติ ประยุกตใช
ความรูไดจริง แสดงขั้นตอนของการปฏิบัติได
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ตารางที่ 2 การสอนเพื่อพัฒนาทักษะดานการจํา การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค และ
การคิดเชิงประยุกต (Sternberg, 1997 : 22)
ชนิดของทักษะ (Type of skill)
การจํา
การคิดวิเคราะห
การคิดสรางสรรค
การคิดเชิงประยุกต
วิชาภาษาศาสตร
คนหาอาการนามใน
เปรียบเทียบหนาที่ของ สรางประโยคโดยใช
บอกลักษณะของ
หนังสือพิมพ หรือ
อาการนาม
อาการนามและหนาที่
อาการนาม
นิตยสารและอธิบายวิธีใช
ของคําคุณศัพท
วิชาคณิตศาสตร
แสดงการใชสตู รดังกลาว
สรางโจทยปญหา
แกโจทยปญหา
จําสูตรคณิตศาสตรได
เชน ระยะทาง = อัตรา คณิตศาสตรโดยใชสูตร คณิตศาสตรโดยใชสูตร ในการประมาณระยะทาง
ระหวางเมืองที่ตนอยูไปยัง
ดังกลาวได
ดังกลาวได
ความเร็ว x เวลา
อีกเมืองหนึ่ง
วิชาสังคมศาสตร
เปรียบเทียบความเหมือน เขียนเรียงความเกี่ยวกับ อภิปรายเสนอความ
จําสาเหตุที่นําไปสู
ทัศนะของทหารหรือฝาย คิดเห็นเกี่ยวกับสงคราม
สงครามกลางเมืองของ ความแตกตางและ
คานในระหวางสงคราม กลางเมืองในปจจุบัน
ประเมินความขัดแยง
สหรัฐอเมริกา
ระหวางกลุมผูสนับสนุน กลางเมือง
และผูคัดคาน
วิชาวิทยาศาสตร
เสนอแนะขั้นตอน 3 ขั้น
เสนอแนะวิธีเพิ่ม
จําชื่อของแบคทีเรียได วิเคราะหการนําระบบ
ภูมิคุมกันมาใชปองกัน ภูมิคุมกันแบคทีเรียโดย ซึ่งสรางขึ้นเพื่อลดภาวะ
ติดเชื้อจากแบคทีเรีย
ใชยาปฏิชีวนะ
ภาวะติดเชื้อจาก
แบคทีเรีย

ดังนั้นหากครูอาศัยแนวคิดนี้ในการสงเสริมความสามารถทางปญญาทั้ง 4 ดานของนักเรียน
ไปพรอมกัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็จะหลากหลาย เกิดความสอดคลองกันระหวาง
รูปแบบการสอน การประเมินผล และความสามารถของนักเรียน เปนการตอบสนองตอความ
แตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากนักเรียนแตละคนตองพบกับรูปแบบการสอน และกิจกรรมที่
ตนเองถนัดและไมถนัด จึงกอใหเกิดการเรียนรูในแงที่ทาทายมากยิ่งขึ้น ทําใหนักเรียนมีโอกาส
พัฒนาความสามารถดานที่เปนจุดเดนของตนเอง ไมวาจะเปนความสามารถดานการคิดวิเคราะห
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การคิดสรางสรรค และการคิดเชิงประยุกต ในขณะเดียวกันการที่ตองเผชิญกับกิจกรรมที่ตนเองไม
ถนัดก็เปนการชวยใหนักเรียนไดแกไขความสามารถดานที่เปนจุดบกพรองของตนเองใหดีขึ้นอีก
ดวย (Sternberg, 1994 : 51)
ดวยเหตุนี้เองใน ป ค.ศ. 1993 Sternberg, Torff และ Grigorengo (1998 : 374-383) ได
ทําการศึกษาวิจัยโดยการนําทฤษฎีไตรอารขิก (The Triarchic Theory of Human Intelligence) มาใช
เปนพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมการสอนนักเรียนชันมัธยมศึกษาเกรด 8 ในการเรียนภาคฤดูรอน
ของมหาวิทยาลัยเยล (Yale University) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาเกรด 3 โดยมีเปาหมายเพื่อ
พัฒนาสามเกลียวที่เชื่อวาความสามารถทางปญญาของมนุษยประกอบดวย องคประกอบหลัก 3
สวน ไดแก การคิดวิเคราะห (analytical thinking) การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) การ
คิดเชิงประยุกต (Practical thinking) ซึ่งในการศึกษาทดลองครั้งนี้ไดจัดนักเรียนที่เขารับการ
ทดลองออกเปน 3 กลุม และจัดการเรียนการสอนโดยสงเสริมการพัฒนาความสามารถในดานที่
แตกตางกัน คือ 1) กลุมที่เนนความสามารถดานการจํา (Tradition-instruction group) 2) กลุมที่
เนนความสามารถดานการคิดวิจารณญาณ (Critical-thinking group) 3) กลุมที่เนนความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค และการคิดเชิงประยุกต (Triarchic group) ภายหลังจาก
การสอนสิ้นสุดลงไดมีการประเมินใน
2 ลักษณะ คือ การประเมินความสามารถดานการจํา
โดยใชแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple choice items) ซึ่งเหมือนกับแบบทดสอบที่ใชใน
หลักสูตรปกติและประเมินความสามารถดานการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรคและการคิดเชิง
ประยุกตจากการทํากิจกรรมตาง ๆ และแบบประเมินการแสดงออก (Performance-based items)
รวมทั้งการรายงานตนเอง (Self-report) สําหรับนักเรียนชั้นประชมศึกษาเกรด 3
ดวย ซึ่ง
ผลการวิจัยปรากฎวาการสอนโดยใชรูปแบบตามแนวทฤษฎีสามเกลียวของสเติรนเบอรกสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได และในขณะเดียวกันก็ชวยใหนักเรียนพัฒนาศักยภาพดานการคิด
ไดเต็มที่ ซึ่งสืบเนื่องมาจากเหตุผล 2 ประการ คือ
1) การสอนโดยใชรูปแบบการสอนตามทฤษฎีไตรอารขิก ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรู
โดยอาศัยการเขารหัสขอมูล (Encoding information) ไดใน 3 ลักษณะ คือ การคิดวิเคราะห การ
คิดสรางสรรค การคิดเชิงประยุกต ซึ่งการเขารหัสขอมูลดวยวิธีการที่หลากหลายจะชวยพัฒนาการ
เรียนรูและการคิดของนักเรียนควบคูไปดวยกัน
2) การสอนโดยใชรูปแบบการสอนตามทฤษฎีไตรอารขิก ชวยใหนักเรียนไดตรวจสอบ
ตนเอง และพัฒนาความสามารถทางการคิดดานที่เปนจุดเดนของตนเอง เมื่อตองเผชิญกับกิจกรรม
ที่ตนเองถนัด และในขณะเดียวกันก็เปนการชวยใหนักเรียนแกไขปรับปรุงความสามารถทางการ
คิดดานที่เปนจุดออนของตนเองเมื่อตองเผชิญกับกิจกรรมที่ตนเองไมถนัด
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สรุปไดวาการสอนโดยใชรูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีไตรอารขิก จึงเปนการเตรียม
ความพร อ ม เพื่ อ ช ว ยให นั ก เรี ย นสามารถเผชิ ญ หน า กั บ สถานการณ ห รื อ ป ญ หาต า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม เนื่องจากในสภาพความเปนจริงแลวมีสิ่งตาง ๆ มากมาย ที่
นักเรียนยังไมเคยเรียนรูมากอนซึ่งนั่นไมใชเรื่องสําคัญ แตสิ่งสําคัญอยูที่วานักเรียนจะสามารถใช
ความรูที่นักเรียนมีอยูไดดีเพียงใดในสถานการณเหลานั้น และทั้งหมดที่กลาวมานี้ แสดงใหเห็นวา
ความสามารถในดานการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค และการคิดเชิงประยุกต มีความจําเปน
อยางมาก สําหรับการจัดการศึกษาในปจจุบัน (Sternberg, 1997 : 359-360)
จะเห็นไดวา การนําแนวคิดทฤษฎีไตรอารขิกของ Sternberg มาเปนพื้นฐานทฤษฎีในการ
สรางรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน เพื่อสรางเสริม
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยนั้น จะเปนการชวยใหผูเรียนเกิดการวางแผนการ
ดําเนินงานกอนที่จะลงมือเขียน สามารถมองเห็นภาพลําดับขั้นตอนของแผนงานที่จะเกิดขึ้นกอน
ลงมือผลิตผลงานเขียนของตนออกมา นอกจากนี้ ผูเรียนยังสามารถที่จะนําเอาขอความรูใหมที่จะ
ไดรับจากการเรียนรู จากการฝกทักษะในแตละครั้งมาเปรียบเทียบและปรับแตงใหเหมาะสมกับ
ตนเอง โดยดูจากขอความรูเดิมที่ตนเคยมีอยู จากนั้นก็จะประมวลขอความรูตาง ๆ ของตนเอง
ทั้งหมด ผนวกเขากับความสามารถในการวิเคราะห การคิดสรางสรรค และการคิดเชิงประยุกต
จากการจัดการกับขอมูลที่ตนมีอยูเดิม และขอมูลที่ตนไดรับใหมจากการเรียนรูนั้น ผลิตผลงานการ
เขียนออกมาใหเกิดประสิทธิภาพ
2) ลักษณะของรูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีไตรอารขิกของ Sternberg
รู ป แบบการสอนตามแนวทฤษฎี ไ ตรอาร ขิ ก หมายถึ ง การจั ด การเรี ย นการสอน และ
กิจกรรมตลอดจนการประเมินผล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาความสามารถ
ในดานตาง ๆ (Sternberg, 1994 : 47-51;1997 : 359)
1) ความสามารถดานการคิดวิเคราะห (Analytical abilities) หมายถึง ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห (analyze) ตัดสิน (judege) ประเมิน (evaluate) เปรียบเทียบ (compare or
contrast)
2) ความสามารถดานการคิดสรางสรรค (Creative abilities) หมายถึง ความสามารถใน
การสรางสรรค (creative) ออกแบบ (design) ประดิษฐ (invent) ริเริ่ม (originate) จินตนาการ
(imagine)
3) ความสามารถดานการคิดเชิงประยุกต (Practical abilities) หมายถึง ความสามารถใน
การใชความรู (use) ประยุกต (apply) ดําเนินงานใหสําเร็จ (implement) นําความรูไปปฏิบัติจริง
(practice)
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Sternberg (1993;1996 :67) ไดเสนอแนะการนํารูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีไตรอาร
ขิกไปใชในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลรายวิชาตาง ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะห (Analytical abilities) การคิดสรางสรรค (Creative abilities) การคิดเชิง
ประยุกต (Practical abilities) ซึ่งรายละเอียดแสดงไดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 3 ตัวอยางการนํารูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีไตรอารขิกของ Sternberg ไป
ใชในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล (Sternberg and Spear-Swearling, 1996 : 67)
รายวิชา
วิชาจิตวิทยา

วิชาชีววิทยา

วิชาวรรณคดี

วิชาประวัติศาสตร

วิชาคณิตศาสตร

วิชาศิลปะ

การคิดวิเคราะห
เปรี ย บเที ย บทฤษฎี
ความฝ น ของฟรอยด
และคริค
ประเมินความตรงของ
ทฤษฎี แ บคที เ รี ย ของ
ภาวะโรคเรื้อรัง

การคิดสรางสรรค
ออกแบบการทดลอง
เพื่ อ ตรวจสอบทฤษฎี
ความฝน
ออกแบบการทดลอง
เพื่ อ ตรวจสอบทฤษฎี
แบคที เ รี ย ของภาวะ
โรคเรื้อรัง

เปรียบเทียบ
บุคลิกลักษณะของ
ตัวละครสองคน
อธิบายเหตุการณหลัง
สงครามโลกครั้ ง ที่ 1
ซึ่งเยอรมันกอตั้งพรรค
นาซี
อธิบายวิธีการ
ตรวจสอบรอยราวตาม
หลักการคณิตศาสตร

เขียนตอบจบของ
ละครเรื่องนี้ใหม
คิ ด วิ ธี ที่ จ ะกระตุ น ให
ญี่ปุนยอมจํานนโดยยุติ
การทิ้งระเบิด

พิ สู จ น ว า ทฤษฎี ท าง
คณิ ต ศาสตร ส ามารถ
ประยุ ก ต ใ ช ใ นวิ ช า
จิตวิทยา
วาดภาพแสดงลํ า แสง
เปรียบเทียบความ
เหมือนและความตาง หรื อ การแผ รั ง สี ข อง
ของน้ําหนักแสง ใน แสงได
การวาดภาพของ
ศิลปน 2 ทานได

การคิดเชิงประยุกต
ใ ช ท ฤ ษ ฎี ค ว า ม ฝ น
ของฟรอยด วิ เ คราะห
ความฝนของตนเอง
บอกไดวาทฤษฎี
แบคทีเรียของ
ภาวะโรคเรื้อรัง
เปลี่ยนแปลงวิธีการ
รักษาปกติอยางไร
บอกข อ คิ ด จากละคร
และการนํ า ไปใช ใ น
ชีวิตจริง
บอกได ว า อะไรเป น
บทเรี ย นที่ น าซี ไ ด รั บ
จากเหตุการณปจจุบัน
ในบอสเนีย
บอกได ว า จะนํ า วิ ช า
ตรีโกณไปประยุกตใช
ในการกอสรางสะพาน
ไดอยางไร
บอกได ว า จะสามารถ
จํ า ลองการจั ด แสงใน
รู ป ภาพมาใช ใ นห อ ง
ของตนเองไดอยางไร
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4.1.3 หลักการสอนตามแนวทฤษฎีไตรอารขิกของ Sternberg
Sternberg (1998 : 65-74) ไดเสนอหลักการ 12 ประการเพื่อเปนแนวทางในการนําทฤษฎี
สามเกลียวไปใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีจุดมุงหมายใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการ
เรียนรูและพัฒนาความสามารถทางการคิดในลักษณะตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพอยางยิ่ง ดังตอไปนี้
1) เปาหมายของการสอน คือ ปลูกฝงใหนักเรียนมีการจัดระบบความคิดที่เหมาะสม เพื่อ
ช ว ยให นั ก เรี ย นสามารถระลึ ก ถึ ง (retrieve) ข อ มู ล หรื อ ข อ ความรู ต า ง ๆ ได ง า ยเมื่ อ ต อ งการ
เนื่องจากครูจําเปนตองสอนเนื้อหาซึ่งเปนองคความรูกอน เพราะความรูเปนพื้นฐานสําคัญของการ
คิดในระดับสูงตอไป ดังนั้นวิธีการที่จะชวยใหนักเรียนจดจํา และสามารถนําความรูตาง ๆ มา
ใชไดเมื่อตองการก็คือการเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) คิด
สรางสรรค (Creative Thinking) และคิดเชิงประยุกต (Practical Thinking) ซึ่งตางไปจากการสอน
แบบเดิม ที่อาจทําใหนักเรียนรับความรูแลวเฉื่อยชาไมสามารถนําความรูนั้นมาใชประโยชนได
2) การสอนโดยใชรูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีไตรอารขิก ชวยใหนักเรียนเรียนรูอยาง
มีความหมายผานกระบวนการคิดซึ่งมีประสิทธิภาพกวาการใชการทองจํา ซึ่งครูสามารถใชไดกับ
การสอนทุกรายวิชาและทุกระดับชั้น โดยมีแนวทางการสอนดังนี้
1) การสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) หมายถึงการ
สนับสนุนใหนักเรียนมีความรูความสามารถในการวิเคราะห (analyz) เปรียบเทียบ (compare and
contrast) ประเมิน (evaluate) อธิบาย (explain)
2) การสอนเพื่อพัฒนาการคิดสรางสรรค (Creative Thinking) หมายถึงการ
สนับสนุนใหนักเรียนมีความสามารถในการสรางสรรค (create) ออกแบบ (design) จินตนาการ
(Imagine) สมมุติ (suppose)
3) การสอนเพื่อพัฒนาการคิดเชิงประยุกต (Practical Thinking) หมายถึงการ
สนับสนุนใหนักเรียนมีความสามารถในการใชความรู (use) การประยุกตความรู (apply) การนํา
ความรูไปปฏิบัติจริง ๆ (implement)
3) การประเมินผลควรครอบคลุมความสามารถดานการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค
และการคิดเชิงประยุกต นอกเหนือไปจากการประเมินความสามารถดานการจํา ดังนั้นครูควรใช
การประเมินหลาย ๆ วิธี เพื่อใหนักเรียนไดตรวจสอบตนเองวาเขาไดเรียนรูอะไรบาง
4)
การสอนและการประเมินผลควรชวยใหนักเรียนสามารถระบุไดวาตนเองมี
ความสามารถดานใดที่เปนจุดเดนและครูควรสงเสริมใหเขาพัฒนาความสามารถดานนั้นอยางเต็มที่
เพื่อชวยใหนักเรียนพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง (self-efficacy) ควบคูไปกับการเรียนรู
ดวย
5) การสอนและการประเมินผลควรชวยใหนักเรียนไดสํารวจ ตรวจสอบ และแกไข
จุดบกพรองของตนเองโดยใชรูปแบบการสอนหลาย ๆ วิธี เชน สอนโดยเนนการคิดวิเคราะหการ
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คิดสรางสรรคและการคิดเชิงประยุกต ซึ่งแมวานักเรียนแตละคนจะเรียนรูไดดีจากรูปแบบการสอน
ที่แตกตางกัน แตการที่นักเรียนตองเรียนในรูปแบบที่ตนไมถนัดเทากับเปนการชวยใหนักเรียนได
พัฒนาทักษะและความสามารถในเรื่องนั้น ๆ ไดดีขึ้น
6) การสอนและการประเมินผล ควรพัฒนาความสามารถในการใชกระบวนการคิดขั้นสูง
(Metacomponents) ซึ่งใชสําหรับวงจรการคิดแกปญหา (Problem-Solving cycle) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) การระบุปญหา (Problem indentification)
2) การจํากัดความปญหา (Problem definition)
3) การสรางกลวิธีในการแกปญหา (Formulation of problem-solving strategies)
4) การสร า งตั ว แทนของป ญ หาและจั ด ระบบข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ป ญ หา
(Formulation of mental and external representations and organization of
problem and their associated information)
5) การจัดสรรทรัพยากรที่ใชในการแกปญหา (Allocation of resources)
6) การตรวจสอบการแกปญหา (Monitoring of problem solving)
7) การประเมินผลการแกปญหา (Evaluation of problem solving)
7) การสอนควรจะครอบคลุมถึงการนําความรูไปใชในโอกาสที่แตกตางกันซึ่งตองคํานึงถึง
องคประกอบดานการปฏิบัติ (performance components) ซึ่งประกอบดวยการคิดยอย ๆ ที่สําคัญ
คือ
1) การเขารหัส (Encoding of information)
2) การอนุมาน (Inference)
3) การสรางแผนผัง (Mapping)
4) การประยุกต (Application)
5)การเปรียบเทียบความหลากหลาย (Comparing of alternative)
6)การตอบสนอง (Response)
องค ป ระกอบด า นการปฏิ บั ติ นี้ ทํ า งานภายใต ก ารควบคุ ม ของกระบวนการคิ ด ขั้ น สู ง
(Metacomponent) ในการแกปญหาการคิดเชิงเหตุผล และการตัดสินใจ และมีหนาที่ใหขอมูล
ปอนกลับ (feedback) เพื่อรายงานความกาวหนาของการแกปญหาไปยังองคประกอบดานการคิด
ขั้นสูงดวย
8) การสอนควรจะครอบคลุมถึงการนําความรูไปใชในโอกาสที่แตกตางกันซึ่งตองคํานึงถึง
องคประกอบดานการแสวงหาความรู (Knowledge-acquisition component) ซึ่งประกอบไปดวย
1) การเลือกเขารหัส (Selective encoding)
2) การเลือกเปรียบเทียบพจน (Selective comparison)
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3) การเลือกรวมพจน (Selective combination)
เนื่องจากความรูสวนใหญตองเรียนรูภายใตบริบท (context) ที่แตกตางกัน องคประกอบ
ดานการแสวงหาความรูจะชวยใหนักเรียนสามารถเลือกรับขอมูลที่ถูกตองโดยการเลือกเขารหัส
ขอมูลที่สัมพันธกับวัตถุประสงคของเรื่องที่เรียนและเชื่อมโยงขอมูลใหมที่ไดรับเขากับขอมูลเดิม
จากนั้นจัดประเภทของขอมูลใหมใหเปนหมวดหมู ซึ่งแตละหมวดหมูตองมีความสัมพันธซึ่งกัน
และกัน
9) การสอนและการประเมินผลควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในการนําเสนอ
เนื้อหาตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนสามารถสรางภาพในใจ (mental representation) เพื่อกอใหเกิดความ
เขาใจยิ่งขึ้นในรูปของการใชภาษา (verbal) ปริมาณ (quantitative) และรูปภาพ (figural) เชนเดียวกับ
การรับขอมูลโดยอาศัยการดู หรือการฟง และการสงขอมูลโดยอาศัยการเขียนหรือการพูด ดังนั้น
ครูควรสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย เพราะนักเรียนบางคนเรียนไดดี เมื่อใชคําพูด สูตร แผนภูมิ
หรือรูปภาพ ฉะนั้นครูไมควรสอนโดยเลือกใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง แตควรผสมผสานวิธีตางๆ
และเลือกใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาและโอกาสดวย
10) การสอนที่ดีที่สุดควรคํานึงถึงความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธของสิ่งใหม
และความแตกตางของความสามารถในการประมวลผลขอมูลอัตโนมัติของนักเรียนแตละคน ซึ่ง
ความแปลกใหม (novellty) ของเนื้อหาในระดับที่เหมาะสมชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะการคิดและ
การเสริ ม สร า งความคล อ งแคล ว ในการประมวลผลข อ มู ล จนกระทั่ ง นั ก เรี ย นเกิ ด การพั ฒ นา
ความสามารถในการประมวลผลขอมูลอัตโนมัติขึ้น
11)
การสอนควรชวยใหนักเรียนสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม (adapt to
environment) ปรับแตงสิ่งแวดลอม (shape to environment) และเลือกสิ่งแวดลอม (select to
environment) โดยการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาการคิด ตองคํานึงถึงบริบทของสังคมซึ่งนักเรียน
อาศัยอยูและพบในชีวิตจริงดวย ดังนั้นการเปดโอกาสใหนักเรียนไดปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมจึงมี
ความสําคัญตอการพัฒนาทักษะในการคิดเชิงประยุกต (Practical intellectual skill) ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของนักเรียนดวย
12)
การสอนและการประเมินผลที่ดีควรมองภาพรวมของความสามารถทางปญญา
มากกวาการแบงแยกออกเปนแตละองคประกอบยอย เนื่องจากองคประกอบทุกสวนทํางานรวมกัน
ในการประมวลผลขอมูล โดยองคประกอบดานการคิดขั้นสูง (Metacomponents) ทําหนาที่กระตุน
การทํางานขององคประกอบดานการปฏิบัติ (Performance component) และองคประกอบดานการ
แสวงหาความรู (Knowledge – acquisition components) จากนั้นองคประกอบดานการแสวงหา
ความรู (Knowledge – acquisition components) ทําหนาที่รายงานขอมูลปอนกลับ (feedback) ไป
ยังองคประกอบการคิดขั้นสูง (Metacomponents) ในทายที่สุดองคประกอบตาง ๆ ก็จะทํางาน
ร ว มกั น อย า งอั ต โนมั ติ ซึ่ ง ประยุ ก ต ใ ช โ ดยผ า นประสบการณใ นการปรั บ ตั ว เข า กั บ สิ่ งแวดล อ ม
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(Adaptation) ปรับแตงสิ่งแวดลอม (Shaping) และเลือกสิ่งแวดลอม (Selection) เพราะทักษะดาน
การคิดตองนํามาใชรวมกันภายใตบริบทของสิ่งแวดลอม ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลนักเรียนควรไดรับการพัฒนาทักษะทุกดานรวมกันเพราะนอกจากนักเรียนจะไดรับ
ความรูแลว การประสานงานของกระบวนการคิดดาน ตาง ๆ จะชวยใหนักเรียนไดตระหนักวาเขา
จะสามารถนําความรูนั้นไปใช เมื่อไร และ ที่ใดดวย
จากแนวคิดเกี่ยวกับการนําแนวคิดทฤษฎีไตรอารขิกของ Sternberg มาใชเปนพื้นฐาน
ทฤษฎีในการสรางรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย
ในครั้งนี้ จะเปนการนําเอาแนวคิดของทฤษฎีดังกลาวมาประมวลเปนขั้นตอนการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อสรางภาพรวมของความสามารถทางเชาวนปญญาของผูเรียนในการทํางานรวมกัน ตั้งแต
การคิดขั้นสูง (Metacomponents)
คือ การวางแผนการดําเนินงานกอนที่จะนําไปสูการลง
มือเขียนคือการทํางานขององคประกอบดานการปฏิบัติ (Performance component) ตลอดจนการ
แสวงหาความรู (Knowledge-acquisition) โดยจะเนนการปรับแตงและเลือก ขอมูลความรูที่
ไดรับในการเรียนรูผานทักษะการคิดเชิงประยุกต (Practical Thinking) และการใชทักษะการคิด
วิเคราะห (Analytical Thinking) เพื่อการเปรียบเทียบ ประเมินขอมูลที่มีอยู เพื่อนํามาออกแบบ
ผลิตผลงานเขียนใหมีความแปลกใหม โดยผานทักษะการคิดสรางสรรค (Creative Thinking) ใน
ที่ สุ ด โดยการนํ า เอาพื้ น ฐานแนวคิ ด ของทฤษฎี ดั ง กล า วนี้ จ ะเป น การมองในภาพรวมของ
องคประกอบตาง ๆ ที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน เนื่องจากองคประกอบแตละดานนั้น จะมีการ
ทํางานรวมกันในการประมวลผลขอมูล และยังไดใชเปนแนวทางสําคัญในการสรางแผนผังโครง
รางความคิดของผูเรียนใหเกิดความชัดเจนกอนที่จะลงมือเขียน โดยใชเทคนิคการระดมสมองและ
เทคนิคผังความคิดเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางแผนผังโครงรางความคิดดังกลาว
4.1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีไตรอารขิกของ Sternberg
1) งานวิจัยในตางประเทศ
Sternberg, Grigorenko, Ferrari และ Clinkenbeard (1993) ไดทําการศึกษารูปแบบการ
สอนตามแนวทฤษฎีไตรอารขิก ของ Sternberg
โดยจัดโปรแกรมการสอนภาคฤดูรอนขึ้นที่
มหาวิทยาลัยเยล (The Yale Summe Psychology Program:YSPP) ในปค.ศ. 1993 การวิจัยครั้งนี้
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจํานวน 326 คน โดยกอนการทดลองนักเรียนทุกคน
จะตองเขารับการทดสอบความสามารถดานการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค และการคิดเชิง
ประยุกต เพื่อแบงนักเรียนทั้งหมดออกเปน 5 กลุม คือ 1) กลุมนักเรียนที่มีความสามารถสูงดาน
การคิดวิเคราะห 2) กลุมนักเรียนที่มีความสามารถสูงดานการคิดสรางสรรค 3) กลุมนักเรียนที่มี
ความสามารถสูงดานการคิดเชิงประยุกต 4) กลุมนักเรียนที่มีความสามารถสูงทั้ง 3 ดาน 5) กลุม
นักเรียนที่มีความสามารถต่ําทั้ง 3 ดาน หลังจากนั้นเริ่มการทดลองโดยนักเรียนสวนหนึ่งจะไดรับ
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การสอนในชั้นเรียนซึ่งใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับความสามารถของตน และนักเรียนอีก
สวนหนึ่งจะไดรับการสอนในชั้นเรียนซึ่งใชรูปแบบการสอนที่ไมสอดคลองกับความสามารถของ
ตน ภายหลั ง การทดลองนั ก เรี ย นทุ ก คนจะได รั บ การประเมิ น ความสามารถ 4
ด า น คื อ
ความสามารถดานการจํา ความสามารถดานการคิดวิเคราะห ความสามารถดานการคิดสรางสรรค
ความสามารถดานการคิดประยุกต ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดเรียนในชั้นเรียนซึ่งมีรูปแบบการ
สอนที่ ส อดคล อ งกั บ ความสามารถของตนจะสามารถแสดงออกถึง ความสามารถนั้ น ได ดีก ว า
นักเรี ยนคนอื่น ๆ และ การสอนโดยมุงเนนความสามารถดานการคิ ดสรางสรรค การคิดเชิ ง
ประยุกต ซึ่งเปนดานที่นอกเหนือไปจากความสามารถดานการจํา และการคิดวิเคราะห จะเปนการ
ชวยเหลือนักเรียนซึ่งมีรูปแบบความสามารถที่แตกตางออกไปไดพัฒนาตนเอง และปรับปรุงแกไข
จุดบกพรองของตนเองใหดียิ่งขึ้นดวย
Sternberg และ Grigorenko (1998) ไดทําการศึกษาโดยการจัดรูปแบบการสอนเพื่อ
สงเสิรมความสามารถดานการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค และการคิดเชิงประยุกตตามแนว
ทฤษฎีสามเกลียว โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เกรด 3 และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาเกรด 8 โดยการดําเนินการทดลองไดแบงการสอนออกเปน 3 รูปแบบ คือ
1)รู ป แบบการสอนที่ เ น น ความสามารถด า นการจํ า (Memory)
2)รู ป แบบการสอนที่ เ น น
ความสามารถดานการคิดวิจารณญาณ (Critical – Thinking) 3) รูปแบบการสอนที่เนนความสามารถ
ด า นการคิ ด วิ เ คราะห การคิ ด สร า งสรรค การคิ ด เชิ ง ประยุ ก ต (Analytical,Creative,Practical
Thinking) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิด
เลือกตอบ (Multiple – choice items) แบบประเมินการแสดงออก (Performance base items) และ
แบบรายงานตนเอง (Self-report) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาเกรด 3 ผลการวิจัยพบวา การ
สอนโดยใชรูปแบบการสอนที่เนนความสามารถดานการคิดวิเคราะหการคิดสรางสรรค และการ
คิดเชิงประยุกต ตามแนวทฤษฎีไตรอารขิกสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุก
คนได แมวานักเรียนแตละคนจะมีรูปแบบของความสามารถทางการคิดที่แตกตางกัน
2) งานวิจัยภายในประเทศ
ระพินทร ฉายวิมล (2535) ไดทําการศึกษาโดยสรางรูปแบบการพัฒนาความสามารถดาน
การคิดอยางมีเหตุผลเชิงอุปมา-อุปไมยดานภาษาตามแนวทฤษฎีไตรอารขิกของ Sternberg โดย
ดําเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 84 คน เพื่อทดสอบรูปแบบที่เสนอไว
3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ฝกองคประกอบดานการคิด องคประกอบดานการแสวงหาความรู
และองคประกอบดานการปฏิบัติ รูปแบบที่ 2 ฝกองคประกอบดานการคิด องคประกอบดานการ
แสวงหาความรู และองคประกอบดานการปฏิบัติ รูปแบบที่ 3 ฝกองคประกอบดานการปฏิบัติ
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โดยนํ า เสนอแบบการฝ ก ด ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล คื อ
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดอยางมีเหตุผลเชิงอุปมา – อุปไมย ดานรูปภาพใชวัดกอน
การทดลองและแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดอยางมีเหตุผลเชิงอุปมา – อุปไมย ดาน
ภาษาใชวัดหลังการทดลอง โดยเสนอผานโปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่
ไดรับการฝกดวยรูปแบบการฝกทั้ง 3 รูปแบบ และกลุมควบคุมมีความสามารถทางการคิดอยางมี
เหตุผลเชิงอุปมา – อุปไมยดานภาษาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นักเรียนที่ไดรับการฝกตามรูปแบบที่ 1 มีความคลองในการคิดสูงกวานักเรียนที่ไดรับการฝกตาม
รูปแบบที่ 3 และนักเรียนในกลุมควบคุมมีความคลองในการคิดสูงกวานักเรียนที่ไดรับการฝกตาม
รูปแบบที่ 3
ผดุงชัย ภูพัฒน (2538) ไดทําการศึกษาโดยสรางและตรวจสอบความตรงของผลการวัด
เชาวนปญญาตามแนวทฤษฎีไตรอารขิกของ Sternberg
โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ในเขตการศึกษา 7 สังกัดกรมสามัญศึกษา จํานวน 1,254 คน เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บขอมูล คือ แบบสอบวัดเชาวนปญญาตามแนวทฤษฎีไตรอารขิก ของ Sternberg จํานวน
3 ฉบับ ซึ่งเปนแบบสอบวัดตามทฤษฎียอย 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎียอยดานองคประกอบทาง
ความสามารถ ทฤษฎียอยดานประสบการณ และทฤษฎียอยดานบริบทสังคม ผลการวิจัยพบวา
ความสัมพันธรายคูระหวางทฤษฎียอยดานองคประกอบทางความสามารถกับดานประสบการณ
ดานองคประกอบทางความสามารถกับดานบริบทสังคม และดานประสบการณกับดานบริบท
สังคมมีทิศทางเปนบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และความสัมพันธรายคูระหวาง
องค ป ระกอบย อ ยในทฤษฎี ย อ ยด า นองค ป ระกอบทางความสามารถ และทฤษฎี ย อ ยด า น
ประสบการณ มีทิศทางเปนบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนี้พบวานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 3 มีคะแนนจากแบบสอบวัดเชาวนปญญาในทฤษฎียอยดานองคประกอบ
ทางความสามารถ และดานประสบการณสูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 3 มีคะแนนจากแบบสอบวัดเชาวนปญญา
ในองคประกอบยอยดานการปฏิบัติ ดานการแสวงหาความรู และความสามารถในการประมวลผล
ขอมูลโดยอัตโนมัติ สูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กนิษฐา พวงไพบูลย (2541) ไดทําการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการสอนตามทฤษฎีไตรอารขิก ของ Sternberg ซึ่งมีกลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 30 คน จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝาย
ประถม) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบความสามารถในการคิด ผลการวิจัยพบวา
หลังการทดลองนั ก เรีย นที่ ไ ด รับ การสอนตามแนวคิ ด ของสเติ รน เบอร ก มี คา เฉลี่ ย ของคะแนน
ความสามารถในการคิดสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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พิสมัย สาระกูล (2542) ไดทําการศึกษาโดยสรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางสมอง
ตามแนวทฤษฎีไตรอารขิก ของ Sternberg ซึ่งมีกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 564 คน สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครนายก ผลการวิจัยพบวาแบบทดสอบที่ผูวิจัย
สรางขึ้นนี้มีคาความยากของแบบทดสอบอยูระหวาง .242 ถึง .775 คาอํานาจจําแนกตั้งแต .215
ขึ้นไป คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทฤษฎียอยดานองคประกอบทางความสามารถทฤษฎียอย
ดานประสบการณ และทฤษฎียอยดานบริบทสังคม มีคาเทากับ .6443, .5939
และ .6776
ตามลําดับ คาความเชื่อมั่นรวมของแบบทดสอบเทากับ .842 และแบบทดสอบนี้มีคาความตรงเชิง
โครงสรางโดยพิจารณาจากคาไค-สแควร ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) และเกณฑปกติที่พิจารณาจากคะแนนที่ปกติมีคาอยูระหวาง T18
ถึง T80
จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีไตรอารขิก ของ Sternberg ในประเทศไทยที่
ผานมาเปนการนําแนวคิดจากทฤษฎีไตรอารขิก ของ Sternberg มาใชในการพัฒนาความสามารถ
ทางการคิดของนักเรียน เชน ความสามารถดานการคิดอยางมีเหตุผลเชิงอุปมา – อุปไมย ดานภาษา
ความสามารถดานการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค และการคิดเชิงประยุกต เปนตน หรือการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบที่สรางขึ้นตามแนวทฤษฎีไตรอารขิก ของ Sternberg โดย
ดําเนินการศึกษากับกลุมตัวอยางระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
4.2 แนวคิดในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู
ไดมีนักจิตวิทยาการศึกษาไดศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องการพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรูเอาไว โดยมีแนวคิดที่ไดรับความสนใจและเปนที่ยอมรับในวงการศึกษาอยางกวางขวาง
ก็คือ แนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคม ของ Vygotsky ซึ่งประกอบดวยประเด็นสําคัญ ดังนี้
4.2.1 มโนทัศนของทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของ Vygotsky
ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของ Vygotsky (Vygotsky’s Sociocultural Theory)
เชื่อวา พัฒนาการและการเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคม ผูเรียนจะเปนผูสรางความรูดวยตนเอง
โดยใหความสําคัญกับบทบาทของสังคมตอการพัฒนาทางปญญาของผูเรียนปฏิสัมพันธทางสังคม
และมุมมองวัฒนธรรมของผูเรียนเปนปจจัยสําคัญตอพัฒนาการทางปญญา(Dixon-Krauss, 1996 ;
Hamilton and Ghatala, 1994 ; สุรางค โควตระกูล , 2541)
การพัฒนาทางปญญาของมนุษยแบงเปน 2 ระดับ คือ (1) เชาวนปญญาขั้นตน
(Elementary mental process) เปนกระบวนการขั้นพื้นฐานที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ตามธรรมชาติที่
ไมตองเรียนรู และมักจะมีความจําเปนตอการมีชีวิต ปฏิสัมพันธทางสังคมจึงไมมีอิทธิพลตอ
กระบวนการเหลานี้ และ (2) เชาวนปญญาขั้นสูง (Higher mental process) เปนกระบวนการทาง
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ปญญาที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับผูใหญที่ใหการอบรมเลี้ยงดู ถายทอดวัฒนธรรมโดยใชภาษา
(Hamilton and Ghatala, 1994 : 257 ; Crowl , Kaminsky , and Podell , 1997 : 69-70 ; สุรางค
โควตระกูล , 2541 : 61-62) ซึ่ง Vygotsky (1978 : 53) เชื่อวา ภาษา หรือการพูดจะเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาเชาวนปญญาขั้นสูงนอกจากนั้นการมีปฏิสัมพันธทางสังคมการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณ โดยการทํางานรวมกัน จะทําใหบุคคลไดคิดและไดถายทอดความคิ ดนั้น
ออกมา ทําใหเกิดการพัฒนาทางปญญา (Vygotsky , 1976 อางถึงใน Dixon-Krauss, 1996 : 78-79)
Vygotsky (1978) ไดเสนอมโนทัศนของ “The Zone of Proximal Development”
(ZPD) ซึ่งเปนมโนทัศนที่สําคัญของการพัฒนาเชาวนปญญาขั้นสูง Vygotsky (1978 : 86) ไดให
นิยามของ ZPD ไววา “The zone of proximal development เปนชวงหรือระยะหางระหวางระดับ
พัฒนาการทางปญญาที่แทจริง (actual development) ที่พิจารณาไดจากการที่บุคคลสามารถ
แกปญหาไดดวยตนเอง และระดับศักยภาพของพัฒนาการ (the level of potential development) ที่
พิจารณาไดจากความสามารถที่บุคคลจะสามารถแกปญหาไดเมื่อไดรับคําแนะนําจากผูใหญ หรือ
รวมงานกับเพื่อนที่มีศักยภาพมากกวา”
Corden (2000 : 9) ไดอธิบายมโนทัศนของ ZPD โดยเสนอแผนภาพที่แสดงให
เห็นถึงความสัมพันธระหวางระดับพัฒนาการทางปญญาที่แทจริงซึ่งเปนระดับของการเรียนรูโดย
อิสระ (independent learning zone) กับระดับศักยภาพของการพัฒนา ซึ่งเปนระดับที่จะสามารถ
เรียนรูไดตามศักยภาพ (potential learning zone) ดังแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 3 แสดงขอบเขตการเรียนรูโดยอิสระ และการเรียนรูตามศักยภาพ (Corden, 2000 : 9)
the zone of proximal development

การชวยเหลือจากครู

ขอบเขต
การเรี ย นรู
โดยอิสระ
การมีปฏิสัมพันธระหวางเพื่อน

การสนทนาเชิงปฏิสัมพันธกัน
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จากแผนภาพที่3 แสดงใหเห็นวา มโนทัศนของ ZPD เปนระดับความสามาถที่อยู
นอกเหนือไปจากที่ผูเรียนจะสามารถทําไดดวยตนเอง แตการไดรับความชวยเหลือจากผูสอน เพือ่ น
หรือผูที่มีศักยภาพมากกวาโดยผานปฏิสัมพันธทางสังคม จะชวยใหผูเรียนสามารถทํางานนั้นสําเร็จ
ลงได
4.2.2 การประยุกตทฤษฎีวฒ
ั นธรรมทางสังคมของVygotsky สูการเรียนการสอน
มโนทัศนของ ZPD เปนมโนทัศนที่สําคัญและเปนพื้นฐานสําหรับการเรียนการ
สอน (Hedegaard, 1996 : 171-195) ซึ่ง Vygotsky (1997 : 49) ไดเนนบทบาทของผูสอนที่มี
หนาที่เปนผูชี้นํา (director) ควบคุมดูแลและชี้แนะใหเกิดปฏิสัมพันธที่มีประสิทธิภาพในชั้นเรียน
โดยเนนปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน ผูสอนและผูเรียน อยางไรก็ตาม Vygotsky ไมไดใหแนวทางที่
เปนรูปธรรมเฉพาะเจาะจง หรือขยายความสูการจัดการเรียนการสอนไวมากนัก นักจิตวิทยา
การศึกษาหลายทานไดศึกษาและขยายความเขาใจในแนวคิดของ Vygotsky และไดเสนอแนวคิดสู
การจัดการเรียนการสอนในแงมุมตาง ๆ ดังนี้
Eggen และ Kauchak (1997 : 55) ไดเสนอแนวทางในการประยุกตมโนทัศน
ของ ZPD ไปสูการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับภาระงาน 3 ประการ ไดแก
1) การประเมิน จาก ZPD จะนําไปสูการทดสอบความสามารถของผูเรียนเพื่อให
เขาใจปญหาทีแ่ ทจริง เปนการใชการประเมินที่เปนพลวัตร หรือประเมินอยางตอเนือ่ ง (Dynamic
assessment) (Spector, 1991 อางถึงใน Eggen and Kauchak, 1997 : 55)
2)การกําหนดหรือจัดภาระงานการเรียนรูใ หสอดคลองกับระดับพัฒนาของผูเรียน
ภาระงานทีจ่ ัดให ถางายเกินไป การเรียนการสอนก็ไมจําเปน แตถา ยากเกินไป ผูเรียนจะสับสน
และคับของใจ ภาระงานควรเปนบริบทที่มีความหมาย เชน เสนอปญหาคณิตศาสตร ที่สัมพันธ
กับชีวิตผูเรียน
3) การสนับสนุนดานการเรียนการสอน ซึ่งการสนับสนุนการเรียนการสอนจะ
สําเร็จไดดว ยการประยุกตมโนทัศนของการใหความชวยเหลือแบบชวยเสริมศักยภาพ (Scaffolding)
Crowl, Kaminsky และ Podell (1997 : 72) เสนอการประยุกตทฤษฎีวัฒนธรรม
ทางสังคมสูการสอนที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) ระบุระดับความสามารถที่ผูเรียนแตละคนจะสามารถทํางานไดโดยอิสระ และ
ระดับที่จะสามารถทําไดหากไดรับการชี้แนะ ซึ่งการระบุระดับความสามารถนี้จะชวยใหครูวางแผน
กิจกรรมการเรียนการสอนไดตรงกับระดับศักยภาพของผูเรียนจะพัฒนาตอไปได
2) จัดใหผูเรียนไดรับการชวยเสริมศักยภาพเปนรายบุคคลเปนชวง ๆ เมื่อครูเสนอ
งานใหแกผูเรียน ครูใหคําแนะนําและแสดงทักษะใหมใหผูเรียนดู จัดใหผูเรียนไดเรียนเปนกลุม
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เพื่อใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน และการมีปฏิสัมพันธทางสังคมจะทําชวยใหผูเรียนไดมีโอกาส
พูดแสดงความคิดเห็น อธิบายขอโตแยงตอความคิดตนเอง สรางและตอบคําถาม และไดทํางาน
รวมกัน ไดแสดงความคิดเห็นที่เห็นดวยและไมเห็นดวยกับมุมมองตาง ๆ
3) กระตุนใหผูเรียนใชการพูดกับตนเอง (inner speech) การพูดกับตนเองหรือพูด
ขั้นตอนออกมาดัง ๆ จะชวยใหผูเรียนตระหนักถึงมุมมองที่สําคัญ ตัดสินปญหาที่เปนไปได และ
ตระหนักรูถึงการใหเหตุผลที่ผิดพลาดและไมคงเสนคงวาของตนเอง
4) จัดใหหองเรียนเปนชุมชนของผูเรียน (community of learners) (Au and
Kawakami , 1991 : อางถึงใน Crowl , Kaminsky , and Podell , 1997 : 72) โดยการกระตุนให
ผูเรียนไดสนับสนุน ชวยเหลือการเรียนรูของกันและกันในกลุมที่จับเปนคู ๆ หรือเปนกลุมเล็ก ๆ
Parsons และคนอื่น ๆ (2001 : 57) เสนอการประยุกตทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคม
สูการปฏิบัติ ดังนี้
1) ใชกลุมการเรียนรูแบบรวมมือที่ประกอบไปดวยผูเรียนที่มีความสามารถ
แตกตางกัน
2) จัดโอกาสใหมีการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน (peer tutoring) จะชวยใหผูเรียน
ไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับเพื่อนที่มีความสามารถมากกวา ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดรับความชวยเหลือ
และทํางานภายใน ZPD ของตนเองได
3) ใชเทคนิคการประเมินอยางตอเนื่อง เพื่อทดสอบระดับพัฒนาการที่อยูต่ํากวา
และสูงกวา ZPD ในขั้นตอนนี้ ครูจะใชคําถามหรือสิ่งกระตุนในระดับความซับซอนที่แตกตางกัน
ระหวางกระบวนการประเมิน (Cronbach , 1990 : Spector , 1992 อางถึงใน Parsons , Hinson ,
and Sardo-Brown , 2001 : 57) และเพื่อที่จะใหมั่นใจวาผูเรียนไดรับประโยชนจากกระบวนการ
ชวยเหลือที่ใหไป ควรจดบันทึกระดับความสามารถของผูเรียนในระยะกอนและหลัง
4) พัฒนาแผนการเรียนการสอนที่มีเปาหมาย ที่ ZPD ของผูเรียนแตละคน
จากแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับการนํามโนทัศนของ ZPD ไปสูการเรียน
การสอน สรุปไดวา มโนทัศนของ ZPD นํามาใชในการเรียนการสอน โดยผูสอนจะตองมีการ
ประเมินความสามารถของผูเรียนอยางตอเนื่อง มอบหมายงานที่ไมงายหรือยากจนเกินไปใหแก
ผูเรียนและงานนั้นควรแยกเปนขั้นตอนยอย ๆ ใหผูเรียนไดรวมมือกันทํางานและไดชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน และใหผูเรียนไดรับการชวยเหลือในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ
ของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงานนั้นไดดวยตนเอง
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4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยใชวิธีแบบสแกฟโฟลด (Scaffolded
instruction) ประกอบดวยประเด็นตาง ๆ ดังนี้
4.3.1 ความหมายของการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด
นักการศึกษาหลายทานไดมีความเห็นตรงกันวา การเรียนการสอน โดยใชวิธีการ
แบบสแกฟโฟลด ไดประยุกตมาจากมโนทัศนของ ZPD ซึ่งนักการศึกษาไดใหความหมายของ
การเรียนการสอน โดยใชวิธกี ารแบบสแกฟโฟลด
Wood Bruner , และ Ross (1976 : 90) ไดใหความหมายของการเรียนการสอน
โดยใช วิ ธีการแบบสแกฟโฟลด วา เปน กระบวนการที่ทํา ใหเ ด็ก หรื อนั ก เรีย นฝ ก หั ด สามารถ
แกปญหา ดําเนินงาน หรือบรรลุตามเปาหมายที่อยูเหนือความพยายามของเด็กที่จะทําไดดวยตนเอง
แตจะทําไดเมื่อไดรับความชวยเหลือสนับสนุน การชวยเสริมศักยภาพเปนการควบคุมองคประกอบ
ตาง ๆ ของงานโดยครู หรือผูใหญ ที่ในครั้งแรกงานเหลานั้นอยูเหนือความสามารถของผูเรียนที่
จะกระทําไดดวยตนเอง ดวยวิธีที่ทําใหผูเรียนใสใจ และทําองคประกอบตาง ๆ ของงานเหลานั้น
ใหสําเร็จ ซึ่งองคประกอบของงานเหลานั้นตองอยูในชวงหรือขอบเขตที่ผูเรียนจะสามารถทําได
Rosenshine และ Meister (1992 : 26) กลาวถึงการใชวิธีการแบบสแกฟโฟลดวา
เปนการประยุกตแนวคิด ZPD มาสูการเรียนการสอน โดยกลาววา การใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด
เปนรูปแบบของการสนับสนุน ที่ครูหรือผูเรียนคนอื่น ๆ ใหแกผูเรียนดวยกัน เพื่อชวยใหผูเรียน
เชื่อมตอระหวางความสามารถปจจุบัน และเปาหมายที่ตั้งใจไว
Dixon-Krauss (1996 : 195) ไดใหนิยามของการใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด ไว
วา เปนการที่ผูสอนมอบหมายงานที่จะใหผูเรียนเรียนรู และมีการแนะนํา ชี้แนะ โดยการพูดคุย
สนทนากับผูเรียน เพื่อใหแนวทางในการที่จะเรียนรูงานนั้น ๆ
Eggen และ Kauchak (1997 : 56) ใหนิยามของการใชวิธีการแบบสแกฟโฟลดไว
วา เปนการชวยเหลือ (assistance) ที่ใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนทํางานใหสําเร็จซึ่งงานนั้นเปน
งานที่ผูเรียนไมสามารถทําใหสําเร็จไดดวยตนเอง
Larkin (2001 : 30-34) ไดอธิบายการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบสแกฟ
โฟลด ไววา เปนการชวยเหลือสนับสนุนใหผูเรียนสามารถทํางานใหสําเร็จ เมื่อผูเรียนตองเรียนรู
สิ่งใหมหรือสิ่งที่ยาก ผูเรียนอาจจะตองการความชวยเหลือมากขึ้น และเมื่อผูเรียนเริ่มจะทํางานนั้น
ไดสําเร็จ การชวยเหลือสนับสนุนนั้นจะคอย ๆ ลดลง จนกระทั่งผูเรียนสามารถรับผิดชอบหรือ
ทํางานนั้นไดดวยตนเอง การชวยเหลือจะยุติลง

79

จากแนวคิดของนักการศึกษาขางตน สรุปไดวา การเรียนการสอนโดยใชวิธีการ
แบบสแกฟโฟลด เปนกระบวนการของการชวยเหลือ สนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนอยางเปน
ระบบ โดยมี ผู ส อนคอยให ก ารชว ยเหลือ หรือผูเ รีย นให การชว ยเหลื อ ซึ่ งกั น และกัน ซึ่ง เป น
ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางผูเรียน ผูสอน หรือผูที่มีศักยภาพมากกวา เปาหมายของการชวยเหลือ
คือการใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ผูเรียนไมสามารถทําใหสําเร็จไดดวยตนเองใหเสร็จสมบูรณ
ไดดวยตนเอง วิธีการชวยเหลือจะคอย ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของผูเรียน โดยการชวยเหลือจะคอย ๆ ลดลง ในขณะที่ผูเรียนคอย ๆ เพิ่มความสามารถในการ
ปฏิ บั ติ ง านด ว ยตนเอง และเมื่ อ ผู เ รี ย นสามารถปฏิ บั ติ ง านได ด ว ยตนเองอย า งอิ ส ระแล ว การ
ชวยเหลือในการทํากิจกรรมนั้นจะยุติลง
4.3.2 กลยุทธ เทคนิควิธีในการใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด
การใหการชวยเหลือ สนับสนุนเพื่อเสริมศักยภาพของผูเรียน สามารถทําได
หลายรูปแบบตามระดับความสามารถของผูเรียน ซึ่งผูสอนจะตองพิจารณาเลือกสรรกลยุทธที่จะ
ชวยเหลือผูเรียนใหไดอยางเหมาะสม นักการศึกษาไดแบงกลยุทธในการชวยเสริมศักยภาพไวดังนี้
Wood และคณะ (1976 : 98) ไดเสนอวิธีการที่ผูสอนจะใหการเสริมศักยภาพ แก
ผูเรียนไว 6 ประการ ไดแก
1) การคัดสรรงานและแจกแจงงานใหเหมาะสม (Recruitment) ขั้นแรก
ของการทํางาน ผูสอนตองเลือกงานที่เหมาะสม แจกแจงประเด็นที่ผูเรียนสนใจ และใหเชื่อมโยง
ผู ก ยึ ด กั บ สิ่ ง ที่ ต อ งการให เ กิ ด ขึ้ น ในงานนั้ น เช น การสร า งความสนใจในงานที่ ทํ า ให เ ห็ น
ความสําคัญ เปาหมายของงาน
2) การลดงานใหเปนงานยอย ๆ (Reduction in degree of freedom) เปน
การแจกแจงงานใหเปนขั้นยอย ๆ ที่ไมซับซอน ลดขนาดของงานลง ใหงานมีลักษณะที่งายขึ้น
แตละขั้นจะมีทักษะที่จําเปนสําคัญ ๆ ซึ่งจะงายตอการใหขอมูลปอนกลับตอผูเรียน ในระยะแรก
ผูเรียนจะทํางานในสวนที่ทําไดและครูจะทําในสวนที่เหลือ
3) การสรางแรงจูงใจอยางตอเนื่อง (Direction maintenance) เปนการ
รักษาความสนใจของผูเรียนใหคงอยูอยางสม่ําเสมอ โดยสรางความทาทาย ใหผูเรียนทํางานที่อยู
ในระดับที่เหนือจากระดับที่ผูเรียนเพิ่งทํางานไดสําเร็จ
4) การชี้จุดสําคัญ (Marking critical features) เปนการชี้ใหเห็นถึง
คุณสมบัติสําคัญที่แสดงใหเห็นวางานนั้นสําเร็จหรือไปถูกทางแลว รวมถึงการบอกขอบกพรอง
หรือความคลาดเคลื่อนในงานที่ทําอยู
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5) การควบคุมปญหาหรือความคับของใจ (Frustration control) การ
แกปญหาหรืองานควรจะมีปญหาหรือความเครียดอยูไดบาง ดีกวาที่จะไมมีความเครียดเลย ในการ
ทํางานผูสอนจะตองชวยใหผูเรียนไมรูสึกวิตกกังวลจากความผิดพลาด ไมใหผูเรียนรูสึกเสียหนา
จากความผิดพลาดของตนเอง ผูสอนดึงสวนที่ผูเรียนพอใจมาเปนประโยชน หรือผูสอนใชวิธีการ
อื่น ๆ ที่จะชวยใหผูเรียนมีความเครียดเพียงเล็กนอย อยางไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญกวา ผูสอนตอง
ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดจากการที่ผูเรียนพึ่งพาผูสอนมากเกินไปในระหวางการทํากิจกรรม
6) การสาธิต (Demondtration) เปนการแสดงตัวอยางเพื่อเปนแนว
ทางการแกปญหาที่ผูเรียนเผชิญอยู และรวมถึงการใหผูเรียนเกิดการเลียนแบบและสรางเสริม
คุณลักษณะเฉพาะตัวของผูเรียน
Eggen และ Kauchak (1997 : 57) ไดแบงประเภทของกลยุทธในการชวยเสริม
ศักยภาพไว 5 ประเภท ดังนี้
1) การเปนตัวแบบ (Modeling) เชน การแสดงวิธีการแกปญหา
2) การคิดดังๆ (Think-aloud)เปนตัวแบบของกระบวนการโดยใหผูเรียน
ไดทราบถึงการคิดของครูในขณะที่กําลังแกปญหา
3) การใชคําถาม (Questions) การใชคําถามจะเปนการชวยเหลือ
เจาะประเด็นความสนใจ และการแนะนําทางเลือก
4) การปรับสาระการเรียนการสอน (Adapting instructional material)
เชน การปรับงานใหมีความงาย หรือเปนลําดับงานยอย ๆ
5) การใชสิ่งเตือนหรือตัวชี้แนะ (Prompts and clues) เชนการวางแผน
การเขียนที่จะชวยใหผูเรียนจัดการ จัดระบบการคิดของตนเองกอนเขียนงานที่ไดรับมอบหมาย การ
ชวยเหลือนี้จะหยุดเมื่อผูเรียนซึมซับเอาแผนงานตางๆ หรือขั้นตอนตางๆ ไวในตนเองอยางอัตโนมัติ
แลว
Roehler และ Cantlon (1996) แบงชนิดของการชวยเสริมศักยภาพไว 5 ประเภท
ดังนี้
1) การใหคําอธิบาย (offering explanation) เปนการชวยเหลือการเรียนรู
เพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนใหรูในเรื่องที่เรียน รูเงื่อนไขวาทําไมตองใชความรูนั้น
ใชเมื่อไร และใชอยางไร
2) การสนับสนุนใหผูเรียนเขามามีสวนรวม (inviting students
participation) ใหโอกาสผูเรียนเขามามีสวนรวมในกระบวนการที่เกิดขึ้น โดยใหผูเรียนไดเลา หรือ
ตอบคําถามในสิ่งที่รู
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3)การตรวจสอบความถูกตองและความชัดเจนของความเขาใจของผูเรียน
(verifying and clarifying student understandings) ครูตรวจสอบความเขาใจที่เกิดขึ้นกับผูเรียนวามี
เหตุมีผลหรือไม ถูกตองชัดเจนหรือไม
4) การเปนตัวแบบของพฤติกรรมที่ตองการ (modeling of desiring
behaviors) ไดแก
4.1 การคิดดัง ๆ (think-aloud) เปนการแสดงความคิดที่มีอยูให
ปรากฏออกมาชัดเจน เชน ครูแสดงความคิดเกี่ยวกับการแกปญหาออกมาโดยการพูดดัง ๆ ให
ผูเรียนทําตาม
4.2 การพูดดัง ๆ (talk-aloud) เปนการใชตัวแบบของการถาม
คําถาม ตั้งคําถาม และการใหขอแนะนํา
4.3 การเปนตัวแบบในการปฏิบัติ (performance modeling) ครู
แสดงการทํางานที่สมบูรณโดยไมไดคิดหรือพูดดัง ๆ เกี่ยวกับงานนั้น เชน ครูแสดงตัวแบบของ
การอานและทาทางที่สนุกสนานกับการอาน เชน การยิ้ม หัวเราะ
5) การใหผูเรียนแสดงประเด็นหลักฐานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการคิด
(inviting students to contribute clues) เปนการใหผูเรียนแสดงประเด็นชี้นํา หรือหลักฐานเพื่อ
แสดงความมีเ หตุ มี ผล หรื อ การทํ า งานให สํา เร็จ โดยครูแ ละผู เ รี ย นจะร ว มกั น พู ด ถึ ง ประเด็ น
เหลานั้น เชนการใหผูเรียนเรียนรูความหมายของการเปรียบเทียบ ครูจะใหผูเรียนบอกความหมาย
ของการเปรียบเทียบ และระบุถึงประเด็นที่แตกตางกัน
จากกลยุทธ หรือเทคนิควิธีในการใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด ขางตนจะเห็นไดวา
การใหการชวยเหลือการเรียนรูของผูเรียน จะมีกลยุทธในการชวยเหลือที่ผูสอนจะใหการชวยเหลือ
โดยสมบูรณ คือ การสาธิต การปฏิบัติหรือทําใหดูเปนตัวอยางแบบสมบูรณ การอธิบาย ชี้แจง
รายละเอียดชัดเจน การคิดดัง ๆ ซึ่งการชวยเหลือลักษณะดังกลาวจะเหมาะสมกับผูเรียนที่ตอง
ทํางานใหม หรือไมเคยมีประสบการณนั้นมากอน นอกจากนั้นยังมีกลยุทธในการชวยเหลือทีผ่ สู อน
จะใหการชวยเหลือเพียงบางสวน เชน การใชคําถามกระตุนเตือน การทําเปนแบบอยางบางสวน
การใหขอมูลปอนกลับ การชวยเหลือลักษณะดังกลาวจะเหมาะสมกับผูเรียนที่เริ่มปฏิบัติงานนั้นได
เปนบางสวนแตยังไมสามารถทํางานนั้นไดอยางสมบูรณ ผูสอนที่คัดเลือกกลยุทธในการชวยเหลือ
ผูเรียนไดอยางเหมาะสมกับปญหาและความตองการของผูเรียน จะชวยใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามเปาหมายของการชวยเสริมศักยภาพผูเรียน
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4.3.3 การเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด
Rosenshine และ Guenther (1992 : 35-41) ระบุองคประกอบสําคัญของการ
เรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด เพื่อสงเสริมกลยุทธทางปญญาขั้นสูง ประกอบดวย
องคประกอบหลัก 6 ประการ ไดแก
1) กิจกรรมกอนสอน ประกอบดวยกิจกรรมที่จําเปน 3 ประการ คือ
1.1 การระบุวาทักษะที่ตองการพัฒนาอยูในขอบเขตการพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน ผูสอนตองตระหนักในใจวา การชวยเสริมศักยภาพจะนําไปใชไดเฉพาะใน
ZPD ของผูเรียนเทานั้น
1.2 มีการพัฒนาการชวยเหลือเฉพาะ (specific scaffold) อยาง
เหมาะสมกับสิ่งที่จะพัฒนาหรือที่จะใชในการชวยเหลือการเรียนรู เชน การพัฒนาการสรุปความ
สิ่งสนับสนุนทางปญญาเฉพาะที่ผูสอนกําหนดไว คือ การใหผูเรียนระบุประเด็น เขียนคํา 2-3 คํา
เพื่ออธิบายประเด็น การเชื่อมโยงประเด็น เปนตน
1.3 การควบคุมกํากับความยุงยากของงาน โดยการเริ่มตนจาก
สาระงาย ๆ และคอย ๆ เพิม่ ความซับซอนของงาน และ/หรือสอนแตละขั้นตอนแยกจากกัน
2) ผูสอนมีกิจกรรมเพื่อแสดงใหเห็นถึงกลยุทธทางปญญา โดย
1.1 เปนตัวแบบแสดงขั้นตอนตาง ๆ ในการทํางาน
1.2 การเปนตัวแบบคําพูด แสดงกระบวนการคิด หรือการคิดดัง ๆ
1.3 การบอกใหผูเรียนทราบเกี่ยวกับขอผิดพลาดที่มักจะพบกับ
ผูเรียน
3) ครูแนะนําทางการปฏิบัติแกผูเรียน ขณะที่ผูเรียนพยายามทํางานใน
สถานการณใหม เชน การใชคําพูดที่เปนนัย การเตือนในสิ่งที่ผูเรียนมองขามไป ใหคําแนะนําใน
สิ่งที่ควรไดรับการพัฒนาปรับปรุง การแนะแนวทางการปฏิบัติโดยครูนําการปฏิบัติ การทํางาน
เปนกลุมเล็ก ๆ เปนตน
4) ผูเรียนไดรับแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เพื่อใชประเมินการ
ทํางานของตนเอง และแนะแนวทางการปฏิบัติโดยการใชการตรวจสอบตนเอง เพื่อชวยใหผเู รียนมี
อิสระ ขณะเดียวกันครูอาจเปนตัวแบบในการตรวจสอบรายการไดเชนกัน
5) ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติอยางอิสระในสถานการณใหมที่จัดให โดยครู
รวมขั้นตอนตาง ๆ เขาไวดวยกัน การชวยเหลือสนับสนุนจะลดลง
6) ผูเรียนประยุกตการเรียนรูสูสถานการณใหม ใหฝกในสถานการณที่
หลากหลาย มี ลั ก ษณะที่ แ ตกต า งไปจากเดิ ม เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได ผ สมผสานความรู ที่ ไ ด ไ ปสู
สถานการณใหม
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Beyer (1997:172-174) เสนอเทคนิคหรือเครื่องมือที่ชวยเหลือการคิดของผูเรียนที่
สําคัญ มี 3 ชนิด คือ
1) การใชแบบตรวจสอบขั้นตอน (Procedural checklist) เปนเครื่องมือ
ชวยที่เห็นชั ดเจนเปนขั้ นตอน การใชแบบตรวจสอบในขั้นตอนการปฏิ บัติจะชวยใหผูเรียนได
วางแผนในการที่จะปฏิบัติใหสอดคลองกับขั้นตอนในแบบตรวจสอบรายการ ขณะที่ผูเรียนกําลัง
ดําเนินการปฏิบัติงานตามแบบตรวจสอบขั้นตอนนั้น แบบตรวจสอบขั้นตอนจะชวยใหผูเรียน
ตระหนักถึงขั้นตอนที่ผูเรียนกําลังทําอยู และขั้นตอนนี้ตองทําตอไปหากผูเรียนมีปญหาในการ
ปฏิบัติแบบตรวจสอบขั้นตอนจะชวยใหผูเรียนไดทบทวนขั้นตอนตาง ๆ ที่ไดทําไปแลว และปรับ
ขั้นตอนนั้นใหถูกตอง
2) การใชคําถามแบบโครงสรางกระบวนการ (Process-structured
Questions) เปนการใชคําถามที่ตองการกระตุนใหผูเรียนไดปฏิบัติตามความคิด เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ คําถามอาจจะถามเปนขั้นตอนคลายแบบตรวจสอบรายการที่เปนขั้นตอน และ
เสนอคําถามในรูปแบบตาง ๆ เชน การนําเสนอดวยแผนโปรงใส ใบงาน
3) การใชการจัดระบบผังภาพความคิด (Graphic organizer) การใชการ
จัดระบบผังภาพความคิด เปนประโยชนอยางมากสําหรับการสรางหรือชวยเหลือการคิด อยางไรก็
ตาม ระบบผังภาพความคิดจะแสดงใหเห็นภาพของขั้นตอนการคิดมากกวาผลของการคิด สวน
ระบบผังภาพความคิดของผลการคิด เชน ผังภาพมโนทัศน (Concept web) ตองการการคิดเพื่อ
สรางผังภาพนั้น ระบบผังภาพความคิดที่บอกขั้นตอนของการคิด จะชวยใหผูเรียนพัฒนาการคิด
โดยผานขั้นตอนตาง ๆ อยางไรก็ตาม ระบบผังภาพความคิด จะเสนอภาพที่ชัดเจนนอยกวาแบบ
ตรวจสอบขั้นตอน เพราะแบบตรวจสอบขั้นตอนจะใหขั้นตอนการใชทักษะและไมใหผูเรียนขาม
ขั้นตอน หรือละเลยความรูที่เกี่ยวของกับทักษะที่จําเปนตองปฏิบัติ
จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาว สรุปไดวา การเรียนการสอนโดยใชวิธีการ
แบบสแกฟโฟลด สามารถนํามาใชในการพัฒนาการคิดของผูเรียนได โดยในระยะกอนการสอน
ผูสอนจะตองจัดเตรียม คัดเลือกกลยุทธในการชวยเหลือให เหมาะกับระดับความสามารถของ
ผูเรียน ในระหวางการเรียนการสอน ผูสอนจะใชกลวิธีตาง ๆ ที่จะสนับสนุนการคิด เชน การคิด
ดัง ๆ การแสดงขั้นตอนการคิด การใชคําถามกระตุน หรือการใชเครื่องมือที่ประเมินการคิดมาเปน
ตัวชวยในการคิดของผูเรียน เชน การใชแบบตรวจสอบขั้นตอนการคิด เปนตน
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4.3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน โดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด
เพื่อพัฒนาการคิดและทักษะการคิด
1) งานวิจัยในประเทศ
จากการศึกษางานวิจัยในประเทศ ไมพบงานวิจัยที่นําแนวคิดการเรียนการสอนที่
ใชวิธีการแบบสแกฟโฟลดมาใชในการพัฒนาการคิดและทักษะการคิดโดยตรง แตมีงานวิจัยที่นํา
แนวคิดดังกลาวมาใชในการพัฒนาผูเรียนในดานอื่น ๆ ดังนี้
จันทรทรา จรพงษ (2534)
ไดศึกษาผลของการฝกควบคุมการอานโดยการ
แลกเปลี่ยนบทบาท (reciprocal teaching) ซึ่งเปนวิธีสอนที่พัฒนามาจากแนวคิด ZPD ที่มีตอ
ความสามารถในการอานเขาใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ดอยความสามารถในการ
อาน ดําเนินการวิจัยโดยการแบงนักเรียนเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 20 คน กลุม
ทดลองไดรับการฝกควบคุมกระบวนการอานโดยการแลกเปลี่ยนบทบาท โดยกลุมทดลองจะไดรับ
การฝกกลวิธีการสรุปความ (Summarizing) การตั้งคําถาม (Questioning) การทําความเขาใจ
(Clarifying) และการคาดคะเน (Predicting) ผูสอนจะแสดงตัวแบบของการเปนผูนําในการใช
กลวิธีทั้ง 4 ในระยะเวลา 5 วันแรกของการทดลอง จากนั้นนักเรียนจะไดแลกเปลี่ยนบทบาท โดย
แสดงเป น ครู ห รื อ ผู นํ า ในการอ า น สํ า หรั บ กลุ ม ควบคุ ม จะไม ไ ด รั บ การฝ ก ผลการวิ จั ย พบว า
ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีความสามารถในการอานเขาใจความสูงกวากลุมควบคุม กลุม
ทดลองมีความสามารถในการอานเขาใจความหลักการทดลองสูงกวากอนการทดลอง สวนกลุม
ควบคุมมีความสามารถในการอานเขาใจความกอนและหลังการทดลองไมแตกตางกัน
พิมพพา วิทโยฬารโกวิท (2539) ไดศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาความสามารถ
ในการอานเพื่อความเขาใจภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตกตางกัน ที่เรียนโดยการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสานกับการอธิบาย โดยตรง
แบงนักเรียนเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน แตละกลุมมีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง กลาง และต่ํา กลุมละ 10 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทยสูง มีคะแนนความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจเพิ่มขึ้นมากกวานักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยต่ํา
ชินะพัฒน ชื่นแดชุม (2542) ศึกษาผลของการใชกระบวนการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของ Vygotsky ที่มีตอทักษะภาษาไทยและการกํากับ
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน
162 คน จากโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม แบงเปนกลุม
ควบคุม 1 กลุม และกลุมทดลอง 3 กลุม คือ กลุมที่เรียนดวยวิธีจัดกลุมแบบยืดหยุนแบบ
แลกเปลี่ ย นบทบาท และแบบเพื่ อ นช ว ยเพื่อ น กลุม ควบคุม สอนแบบเน น กระบวนการ ตาม
แนวทางของกรมวิชาการ กลุมทดลองไดรับการสอน 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นชักจูงใหศึกษาอยางมี
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เปาหมาย 2) ขั้นทําความเขาใจในแนวทางการศึกษา 3) ขั้นดําเนินการอยางรอบคอบ 4) ขั้น
แสดงผลการศึกษาดวยสื่อทางภาษา และ 5) ขั้นสรุปผลการศึกษา ใชเวลาในการทดลองสอน
สัปดาหละ 4 คาบ เปนเวลา 6 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองโดยรวมมีคะแนน
ทักษะทางภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีคะแนนทักษะทางภาษาไทยและความคงอยูของ
ทักษะภาษาไทย หลังเรียนแตกตางจากกลุมควบคุม และกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมีทักษะภาษาไทย
ดานทักษะการฟง อาน และเขียน แตกตางจากกลุมอื่น นอกจากนั้น นักเรียนกลุมทดลองมีการ
กํากับตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียน นักเรียนกลุมทดลองโดยรวมประเมินตนเองเกี่ยวกับการ
กํากับตนเองหลังเรียน และความคงอยูของการกํากับตนเอง แตกตางจากกลุมควบคุม แตอาจารย
ผูสอนประเมินนักเรียนทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน กลุมแบบยืดหยุนประเมินการกํากับตนเอง
แตกตางจากกลุมควบคุม แตไมแตกตางจากกลุมทดลองอื่น ๆ สวนอาจารยผูสอนประเมินกลุม
แลกเปลี่ยนบทบาทชวงหลัง แตกตางจากกลุมอื่น ๆ
ฤทัยรัตน ธรเสนา (2546) ศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ชวยเสริมศักยภาพเพื่อสงเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาพยาบาล กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
พยาบาลชั้นปที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จํานวน 59 คน ที่เรียนวิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวช 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 แบงเปนกลุมทดลอง 1 กลุม และ
กลุ ม ควบคุ ม 1
กลุ ม โดยกลุ ม ทดลองได ใ ช รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ ผู วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น
ประกอบดวยขั้นตอนการเรียนการสอน 6 ขั้น ไดแก 1) การตรวจสอบความสามารถในการทํางาน
2) การกําหนดเปาหมายการเรียนและมอบหมายภาระงาน 3) การวางแผนการทํางานและประเมิน
คุณภาพของงาน 4) การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประเมินความเขาใจ และใหขอมูลปอนกลับ 5)
การฝกปฏิบัติการใชความรู และ 6) การปฏิบัติงานในสถานการณใหมอยางอิสระ ใชเวลาในการ
ทดลองสอน 10 สัปดาห รวม 30 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะห
ทักษะการสรุปอางอิง ทักษะการสังเคราะห และทักษะการประเมินของกลุมทดลอง หลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง คะแนนเฉลี่ยทักษะการวิเคราะห และทักษะการสรุปอางอิงของ
กลุมควบคุมกอน และหลังการทดลองไมแตกตางกัน แตคะแนนเฉลี่ยทักษะการสังเคราะหและ
ทักษะการประเมินของกลุมควบคุมหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง และคะแนนเฉลี่ยทักษะ
การวิเคราะห ทักษะการสรุปอางอิง ทักษะการสังเคราะห และทักษะการประเมินหลังการทดลอง
ของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม นอกจากนี้ จากการวิเคราะหเนื้อหา จากบันทึกการเรียนรูของ
กลุมทดลอง แสดงใหเห็นวา การเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
สนับสนุนใหผูเรียนไดพัฒนาการคิดและการปฏิบัติงานและการทํางานอยางเปนระบบ ซึ่งเปนผล
จากการที่ผูเรียนไดมีสวนรวมในการประเมินในชั้นเรียน ไดมีปฏิสัมพันธกัน ทํางานรวมกัน และ
ชวยเหลือการเรียนรูซึ่งกันและกัน
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2) งานวิจัยในตางประเทศ
Hallenbeck (1997) ศึกษาการใชการเรียนการสอนกลยุทธในการเขียน รวมกับการสนทนา
แบบรวมแรงรวมใจ (Collaborative dialogues) ระหวางผูเรียนกับผูสอนที่มีตอความคิดเกี่ยวกับ
การเขียนของนักเรียนที่มีปญหาในการเรียนรู กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 7 จํานวน 4 คน ที่
ไดรับการเรียนการสอนกลยุทธการเขียน (Cognitive strategy instruction in writing) รวมกับการ
สนทนากับผูสอน โดยผูสอนจะแสดงบทบาทการคิดของนักเขียนที่มีทักษะ และโดยการชวยเหลือ
การใชกลยุทธการเขียนของผูเรียน เปนการศึกษาในระยะยาวหนึ่งป เก็บรวบรวมขอมูลจากการ
บันทึกเทปเสียง การวิเคราะหขอมูลพบวา ผูเรียนพึงพอใจกับรูปแบบการอภิปรายงานเขียนโดย
ผู สอน เพื่อที่จ ะกํ ากั บ งานเขี ย นของตนเอง และช ว ยเหลือ การพั ฒ นางานเขี ยนของผู อื่น การ
วิเคราะหขอมูลยังพบวา ผูสอนมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาการคิดเกี่ยวกับการเขียน
ของผูเรียน ผูสอนจะชวยเสริมศักยภาพโดยการสาธิต การคิดดัง ๆ บอกถึงปญหาที่เคยเกิดขึ้นให
ผูเรียนทราบกอน และผูสอนตองมีบทบาทในการสนับสนุนใหผูเรียนไดรวมแรงรวมใจกันในกลุม
King , Staffieri และ Adelgais (1998 : 134-152) ไดศึกษาผลของปฏิสัมพันธแบบเพื่อน
ชวยเหลือกันเพื่อสนับสนุนการเรียนรู โดยศึกษาปฏิสัมพันธการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนใน 3
ลักษณะ คือ (1) การใชการอธิบายอยางเดียว (2) การใชคําถามแบบสืบสอบรวมกับการให
คําอธิบาย และ (3) การใชคําถามแบบสืบสอบอยางตอเนื่องรวมกับการใชคําอธิบาย กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนเกรด 7 และใหนักเรียนจับกันเปนคู ๆ นักเรียนจะสลับกันเปนผูสอน และผูเรียน
ทําการศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร ระยะเวลาในการศึกษา 5สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน นักเรียน
ในกลุมปฏิสัมพันธลักษณะที่ 2 และ 3 ไดรับการฝกการใชคําถามเพื่อถามความเขาใจและคําถาม
กระตุนการคิด นอกจากนั้น ในกลุม 3 ไดรับการฝกเพิ่มเติมในการใชคําถามอยางตอเนื่อง นักเรียน
จะไดรับบทบาททั้งเปนผูสอนและผูเรียน เมื่อนักเรียนทําหนาที่เปนผูสอน นักเรียนจะถามคําถามที่
กระตุนการคิดกับเพื่อน และเมื่อนักเรียนแสดงบทบาทเปนผูเรียน นักเรียนจะทําหนาที่เปนผู
อธิบายสาระที่ไดเรียนมาใหเพื่อนฟง ผลการศึกษาพบวา ปฏิสัมพันธแบบเพื่อนชวยเพื่อนในแบบที่
(3) คือ การใชคําถามแบบสืบสอบอยางตอเนื่องรวมกับการใชคําอธิบาย ทําใหนักเรียนสามารถ
สรางความรูทั้งในระหวางปฏิสัมพันธการสอน และจากผลการทําแบบทดสอบ ไดดีที่สุด ซึ่งจาก
งานวิจัยนี้ พบวา การมีปฏิสัมพันธในลักษณะเพื่อนชวยเพื่อนจะสงเสริมการคิดและการเรียนรูได
ถึงแมวาผูเรียนจะมีอายุและความสามารถเทา ๆ กัน แตผูเรียนก็สามารถสงเสริมการคิดขั้นสูงและ
การเรียนรูตอกันได โดยที่ผูสอนจะเปนผูฝกหรือเตรียมการใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูในการใช
คําถามที่กระตุนการคิดและการทําความเขาใจ กอนที่ผูเรียนจะปฏิสัมพันธกันเองในกลุม
Jones (1993 : 04A) ศึกษาประสิทธิภาพของการสอน 3 แบบ ไดแก การสอนโดยตรง
การฝกปฏิบัติที่มีการชี้แนะ และการฝกปฏิบัติแบบอิสระ ตอการพัฒนาทักษะการคิด เก็บรวบรวม
ขอมูลจากนักเรียน เกรด 5 ที่เรียนในวิชาสังคมศึกษา กลุมควบคุมไดรับการสอนโดยวิธีการดั้งเดิม
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ที่เนนการใชตํารา กลุมทดลองมีสองกลุม กลุมที่ 1 ใชวิธีการสอนโดยตรงรวมกับการเนนการรูคิด
กลุมที่ 2 ไดรับวิธีสอนที่เกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติทักษะการคิดแบบไดรับคําแนะนําและการฝก
แบบอิสระ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของ
The Cornell Critical Thinking Test Level X ทําการทดสอบกอนและหลังการทดลอง ผลการวิจัย
พบวา หลังการทดลองกลุมทดลองทั้งสองกลุมมีคะแนนภาพรวมของการคิดอยางมีวิจารณญาณ
สูงกวากลุมควบคุม และเมื่อวิเคราะหทักษะการคิดแตละทักษะ พบวา กลุมทดลองทั้งสองกลุม มี
ทักษะการนิรนัย และอุปนัย สูงกวากลุมควบคุม และกลุมทดลองทั้งสองกลุมมีคะแนนการคิด
อยางมีวิจารณญาณ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
Ge และ Land (2003 : 21-38) ไดศึกษาผลของการกระตุนดวยคําถามการมีปฏิสัมพันธกับ
เพื่อน และการใชการกระตุนดวยคําถามรวมกับการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน ทีมีตอกระบวนการ
แกปญหาที่มีความซับซอนของนักศึกษาวระดับปริญญาตรี ดําเนินการวิจัยดวยการวิจัยแบบกึ่ง
ทดลอง รว มกับการศึกษาพหุ กรณีเพื่อศึกษาทั้งผลลัพธและกระบวนการในการแกปญหาของ
นักศึกษา ซึ่งกระบวนการแกปญหาที่มีความซับซอน ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การระบุปญ
 หา
การแกปญหา การตัดสิน และการควบคุมกํากับและการประเมินผล กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 117 คน ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
จากมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา ซึ่งนักศึกษาสวนใหญเปน
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ดําเนินการวิจัยโดยแบงนักศึกษาเปน 4 กลุม กลุมที่ 1 เปนกลุมที่มีปฏิสัมพันธ
กับเพื่อนและไดรับการกระตุนดวยคําถาม กลุมที่ 2 เปนกลุมที่มีปฏิสัมพันธกับเพื่อนเพียงอยาง
เดียว กลุมที่ 3 เปนกลุมที่เรียนโดยไมใหมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนแตไดรับการกระตุนดวยคําถาม
และกลุมที่ 4 เปนกลุมที่ไมมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและไมไดรับการกระตุนดวยคําถาม การกระตุน
ดวยคําถามเปนการใชคําถามในลักษณะตาง ๆ ที่จะกระตุนใหนักศึกษาสนใจประเด็นตาง ๆ โดย
คําถามกระตุนจะสอดคลองไปกับขั้นตอนในกระบวนการแกปญหาที่มีความซับซอน สําหรับ
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนจะเปนการใหผูเรียนทํางานในกลุมเล็ก ๆ 3-4 คน การทํางานในกลุมจะไมมี
การมอบหมายหนาที่เฉพาะ นักศึกษาในกลุมจะแกปญหารวมกัน สวนการศึกษาพหุกรณี ตัวอยาง
ไดมาจากนักศึกษาในกลุมที่ 1 และ 3 ที่อาสาสมัครเขามากลุมละ 4 คน ดําเนินการโดยการสังเกต
การมีปฏิสัมพันธของกลุมตัวอยาง โดยการบันทึกเทปวีดีทัศน รวมกับการสัมภาษณ เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บขอมูลการแกปญหาที่มีความซับซอน จะเปนแบบทดสอบที่มีสถานการณใหนักศึกษา
เขียนตอบตามขั้นตอนการแกปญหาทั้ง 4 ขั้นตอน และตรวจใหคะแนนโดยใชเกณฑการประเมินที่
ผูวิจัยสรางขึ้น ผลการวิจัยพบวา การกระตุนดวยคําถามมีผลทางบวกตอการแกปญหาที่มีความ
ซับซอนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตปฏิสัมพันธกับเพื่อนไมมีผลตอการแกปญหา
อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยจากการศึกษาพหุกรณี พบวา ปฏิสัมพันธทางสังคมมีผลทางบวกตอ
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ทักษะการคิด และทักษะการรูคิด ผลการวิจัยนี้ใหขอเสนอแนะวา กระบวนการปฏิสัมพันธกับ
เพื่อนตองไดรับการชี้แนะและควบคุมกํากับดวยกลยุทธที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการกระตุนดวย
คําถามจะเปนกลยุทธหนึ่งเพื่อใหปฏิสัมพันธทางสังคมเกิดประโยชนสูงสุด
4.4 แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการระดมสมอง
4.4.1 ความหมายและความสําคัญของการระดมสมอง
เทคนิคระดมสมอง (Brainstorming Technique) หรือระดมความคิดเปนวิธีการ
หนึ่งในการแกปญหาซึ่งพัฒนาขึ้นโดย ออสบอน (Osborn , 1957) มีจุดมุงหมายเพื่อใหบุคคลไดใช
ความคิดเสนอแนะวิธีแกปญหาใหไดมากที่สุดในชวงเวลาจํากัด ซึ่ง Rawlinson (1988 : 36) ได
กลาวถึงคําจํากัดความของการระดมสมองวา การระดมสมองคือการเสนอแนวคิดและการเก็บ
ความคิดจากกลุมบุคคลในเวลาจํากัด นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการตาง ๆ ไดกลาวถึงแนวคิดในการ
ระดมสมองไวดังตอไปนี้
Osborn (1957 : 228) ไดใหหลักการใหญ ๆ ในการระดมสมอง ดังตอไปนี้คือ
1. จะไมมีการวิพากษวิจารณหรือตัดสินความเห็นตางๆและความคิดทุก
ความคิด
2. ปริมาณความคิดยิ่งมากยิ่งดี
3. ความคิดของกลุมสามารถทําใหมีคุณคาไดมากกวาความคิดของคนคนเดียว
4. พยายามปรับปรุงตกแตง ดัดแปลงความคิดที่มีอยู
Rawlinson (1988 : 38-40) ไดกลาวถึงหลักสําคัญในการระดมสมอง ไวดังนี้
1. ในระหวางการประชุมระดมสมองนั้น จะไมมีการวิพากษวิจารณหรือตัดสิน
ความคิดของคนทุกคน
2. ปลอยใหพลังความคิดไหลออกมาอยางอิสระ ไมวาแนวความคิดนั้นจะดีหรือ
ไมก็ตองบันทึกเอาไว
3. คํานึงถึงปริมาณของความคิดเปนหลักจะยังไมคํานึงถึงคุณภาพของความคิด
4. ผสมผสานความคิดตาง ๆ เพื่อใหไดความคิดที่ดีที่สุด
อารี รังสินันท (2532 : 105) ไดกลาวถึงหลักเกณฑในการระดมสมองไวดังนี้
1. ประวิงการตัดสินใจ หมายความวา เมื่อบุคคลใดในกลุมเสนอความคิดขึ้น
มา จะไมมีการวิพากษวิจารณหรือตัดสินใด ๆ ทั้งสิ้น ไมวาความคิดนั้นจะมีคุณภาพหรือไมก็ตาม
2. อิสระทางความคิด หมายความวา ยอมรับความคิดที่บุคคลเสนอแนะ
สนับสนุนความคิดแปลกใหม ถือวาความคิดยิ่งแปลกใหมไมซ้ําจะยิ่งดี อันจะเปนทางนําไปสู
ความคิดริเริ่ม
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3. สงเสริมปริมาณความคิด หมายถึงสนับสนุนใหไดปริมาณความคิดที่มาก
และกระตุนใหแตละคนไดเสนอความคิดของตนโดยไมมีการยับยั้งความคิดของผูใด
4. ระดมความคิดและปรุงแตงความคิด หมายถึง หลังจากผานขั้นตอนขอ 1-3
แลว ก็นําเอาความคิดทั้งหมดมาประมวลกัน พิจารณาตัดสินรวมกันวาความคิดใดจะใหคุณคา
มากกวากัน และจัดเรียงลําดับความคิดโดยใชเกณฑในเรื่องเวลา งบประมาณ บุคลากร เปนตน
วิรัตน คุมคํา (2534 : 31-32) ไดเสนอหลักสําคัญที่ควรปฏิบัติในการระดมสมอง ดังนี้
1. ชลอการพิจารณา
2. ทําตัวใหเปนอิสระ
3. ประสานความคิดเขาดวยกัน
4. เนนปริมาณความคิด
5. นําความคิดมาประเมินความสามารถที่จะเปนไปได
สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2537 : 91) ไดเสนอแนวคิดวา หัวใจสําคัญของการระดม
สมองคือ การไมวิพากษวิจารณ หรือการประวิงการตัดสินถูกผิด ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกใน
กลุมไดเสนอความคิดเห็นอยางเต็มที่ หลักการนี้จะทําใหไดมาซึ่งขอเสนอแนะมากมายในการ
แกปญหา ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา การแกปญหาโดยวิธีนี้แมจะนั่งคิดเพียงคนเดียวก็สามารถหาวิธี
แกปญหาที่มีคุณภาพได
ในการระดมสมองนั้ น สิ่ ง สํ า คั ญ คื อ การเน น ปริ ม าณของความคิ ด โดยการปล อ ยให
ความคิดไหลออกมาอยางอิสระ จะไมมีการตัดสินหรือวิพากษวิจารณใด ๆ ทั้งสิ้น จนกวาการ
ระดมสมองจะเสร็จสิ้น จึงนําความคิดเหลานั้นมาประเมิน ปรับปรุง ตกแตง และผสมผสานกัน
เพื่อใหไดความคิดที่ดีที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ Rawlinson (1988 : 38-40) ที่ไดกลาวถึงหลักสําคัญ
ของการระดมสมองว า ต อ งประกอบด ว ย ในระหว า งการประชุ ม ระดมสมองนั้ น จะไม มี ก าร
วิพากษวิจารณหรือตัดสินความคิดของคนทุกคน ปลอยใหพลังความคิดไหลออกมาอยางอิสระ ไม
วาแนวความคิดนั้นจะดีหรือไมก็ตองบันทึกเอาไว คํานึงถึงปริมาณของความคิดเปนหลัก จะยังไม
คํานึงถึงคุณ ภาพของความคิ ดตองยอมรับความคิดทุ กความคิด และผสมผสานความคิดตาง ๆ
เพื่อใหไดแนวคิดที่ดีที่สุด
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4.4.2 ขั้นตอนและคําถามที่ใชในการระดมสมอง
นอกจากจะตองคํานึงหลักสําคัญในการระดมสมองดังกลาวแลว การระดมสมอง
นั้ น จะดํ า เนิ น ไปด ว ยดี แ ละบรรลุ ต ามจุ ด มุง หมายได จ ะต อ งประกอบด ว ยขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ ดั ง ที่
Rawlinson(1988 : 40-54) ไดเสนอแนะไวดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดพิจารณาปญหา (state the problem and discuss) เปนการแจงให
ผูเขารวมประชุมไดรับทราบและรวมกันพิจารณาถึงปญหาที่ตองการจะแกไขวาลักษณะของปญหา
เปนอยางไร
ขั้นที่ 2 การทบทวนปญหา (restate the problem) พยายามหาวิธีการที่เปนไปได
ในการแกปญหา โดยพยายามตั้งคําถามใหคิด “อยางไร” พรอมทั้งเขียนประเด็นตาง ๆ ที่เสนอไว
ขั้นที่ 3 คัดเลือกประเด็นเบื้องตน (select a basic restatement) ที่เปนไปไดและ
เหมาะสมในการแกปญหา ซึ่งอาจจะมีหลายประเด็นที่เปนไปได แตอยางไรก็ตามในขั้นตอนนีผ้ นู าํ
การประชุมจะตองพยายามใหสมาชิกคัดเลือกใหเหลือเพียง 1 หรือ 2 ประเด็น ที่สามารถจะระดม
สมองได
ขั้นที่ 4 เราและกระตุนความสนใจในการประชุม (“warm-up” session) ขั้นนี้
เปนการกระตุน สรางความสนใจใหผูเขารวมประชุมเกิดความเขาใจในประเด็นที่จะระดมสมองกัน
ในขั้นนี้อาจใชเวลาเพียงสั้น ๆ ไมควรเกิน 5 นาที
ขั้นที่ 5 ระดมความคิด / ระดมสมอง (brainstorm) เปนการเริ่มระดมความคิดโดย
ผูนําการประชุมอานประเด็นปญหาที่เลือกไว จากนั้นก็ใหผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองออกมา โดยผูนําจะเขียนแนวคิดแตละแนวคิดไว ซึ่งในขั้นตอนนี้แนวคิดทุกแนวคิดจะไหล
ออกมาอยางอิสระเสรีไมมีการคัดคานใด ๆ ทั้งสิ้น
ขั้นที่ 6 คัดเลือกแนวคิด (wildest idea) เปนขั้นสุดทายของการระดมสมอง
หลังจากผูเขารวมประชุมไดเสนอแนวคิดตาง ๆ มากพอสมควรแลว ก็จะชวยกันคัดเลือกแนวคิดที่
ไมคอยดี ไมนาจะเปนไปได ทิ้งไป ใหเหลือเฉพาะแนวคิดที่สามารถจะนํามาใชในการแกปญหา
ไดจริง ๆ เทานั้น
ในการระดมสมองนั้น สิ่งจําเปนและขาดไมไดอีกประการหนึ่ง ก็คือคําถามหรือ
ปญหาที่จะใชในการระดมสมองซึ่ง Maxim (1995 : 177-179) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับคําถามที่ใชใน
การระดมสมองวา คําถามที่ดีสําหรับใหนักเรียนคิดในการระดมสมองนั้นควรมีลักษณะดังนี้
1. คําถามเกี่ยวกับเรื่องใหม ๆ ความคิดใหม ๆ เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความคิด
แปลกใหมและหลากหลาย เชน “สามารถใชในวิธีการใหม ๆ ไดอีกไหม” เปนตน
2. คําถามเกี่ยวกับการดัดแปลง เชน “มีอะไรอีกไหมที่เหมือน……” “ทําอยางไร
จึงจะสามารถ…..เหมือน……” “เราสามารถดัดแปลง สี รูปราง เสียง ไดอีกไหม” เปนตน
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3. คําถามที่ใหขยายความคิดใหกวางหรือขยายรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น เชน “เรา
สามารถเพิ่มเติมอะไรไดอีก” “เราควรจะใหมัน กวางขึ้น ยาวขึ้น หนักขึ้น ฯลฯ ไดอีกไหม” เปนตน
4. คําถามที่ทําใหกระชับลง เชน “เราสามารถจะตัดอะไรทิ้งไดบาง” “เราควรจะ
ทําใหเล็กลงไดอยางไร” เปนตน
5. คําถามเกี่ยวกับการแทนที่ “เราสามารถใชอะไรทําอยางเดียวกันนี้ไดอีกบาง” มี
วัสดุอุปกรณอื่นใดอีกบางที่เรานาจะนํามาใช เปนตน
4.4.3 ขอควรปฏิบัติและขอควรละเวนในการระดมสมอง
การนําเทคนิคระดมสมองไปใชนั้น ถึงแมวาผูใชจะคํานึงถึงและถือปฏิบัติทั้งใน
เรื่องของหลัก ขั้นตอน การใชคําถามแลว Sloane (1998 : 80-81) ยังไดเสนอแนะเกี่ยวกับขอควร
ปฏิบัติเพื่อใหการระดมสมองมีความหมายและมีคุณคายิ่งขึ้นวาควรจะประกอบดวย 10 ประการ
ตอไปนี้
1. ฝกบอย ๆ พยายามหาโอกาสใหเด็กไดใชการระดมสมองบอย ๆ โดยเริ่มตั้งแต
เรื่องงาย ๆ ไปจนถึงประเด็นที่ยากขึ้นเรื่อย ๆ
2. ไมวิพากษวิจารณหรือตัดสิน เพราะในขณะที่แตละคนกําลังเสนอแนวคิดนั้น
ถาหากมีการวิพากษวิจารณหรือตัดสินเกิดขึ้น สิ่งเหลานี้จะเปนเครื่องกีดกั้นสิ่งใหม ๆ ที่พวกเขาจะ
เสนอออกมา ถาจะใหขอเสนอแนะใด ๆ ควรกระทําเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแลว
3. ใหการสนับสนุนและเสริมแรงในการระดมสมองของนักเรียน
4. คัดเลือกประเด็นที่นาสนใจและเหมาะสมกับการระดมสมอง
5. สนับสนุนและสงเสริมการคิดแบบอเนกนัย เพราะการระดมสมองนั้นตองการ
ปริมาณความคิดที่หลากหลาย
6. อานทบทวนแนวคิดที่พวกเขาเสนอมาบอย ๆ เพราะเด็กทุกคนจะดีใจ ภูมิใจ
และอยากไดยินการกลาวถึงความคิดของตนเองใหผูอื่นฟง และยังเปนการจุดประกายความคิด
ใหม ๆ ที่จะเกิดเพิ่มขึ้นอีกดวย
7. นําความคิดที่เสนอมาไปใชทุกครั้งที่มีโอกาสและเปนไปได
8. นับจํานวนความคิดที่ไดบอย ๆ และพยายามถามซ้ํา ๆ วาตองการหยุดแคนี้ใช
ไหม จะตั้งเปาไวเทาใด ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหเด็กไดเสนอแนวคิดเพิ่มขึ้นอีก
9. จัดระบบความคิดที่ไดเพื่อใหงายแกการเขาใจ เพราะขณะที่มีการระดมสมอง
นั้นความคิดจะเกิดขึ้นมากมายและอาจไมเปนระเบียบ ยากแกการเขาใจ
10. เก็บและแสดงแนวคิดไวตามที่ตาง ๆ ที่มองเห็นได เพื่อใหเด็ก ๆ ตื่นเตนและ
ดีใจที่ไดเห็นผลงานของตน
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นอกจากนี้ Rawlinson (1988 : 66-68) ไดเสนอแนะถึงพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและไมควร
ปฏิบัติในการประชุมระดมสมอง ทั้งนี้เพื่อใหการประชุมสําเร็จลุลวงไปดวยดี ดังนี้
สิ่งที่ควรปฏิบัติ
1. ควรกลาและชวยกันแสดงความคิดเห็น
2. สนับสนุนใหบรรยากาศไมตึงเครียดและเต็มไปดวยเสียงหัวเราะ
3. ยอมรับความคิดทุกความคิดไมวาความคิดนั้นจะดีหรือไมก็ตาม
4. ปฏิบัติตามหลักเกณฑในการระดมสมองอยางเครงครัด
5. เปนผูเสริมแรงและงดเวนการวิพากษวิจารณตัดสิน
6. ไมตัดสินตัวเอง
7. ยอมรับความคิดที่แปลก แตกตาง และหลากหลาย
8. ทําใหเห็นวาเปนหนึ่งเดียวกัน
9. พิสูจนใหเห็นวาไมมีอุปสรรคสําหรับผูที่เพิ่มเขามาหรือไมสนิทสนมกัน
10. ใหเกียรติผูอาวุโสกวา
11. จัดลําดับความคิดเปนตอน ๆ
12. หยุดและฟงเมื่อคนอื่นพูด
13. ตื่นตัวในการประชุมและสนับสนุนใหความคิดแตละความคิดไหลอยางอิสระ
ขอควรละเวน
1. การใชเครื่องบันทึกเสียง
2. การใชกระดานดํา
3. การเปนเพียงผูสังเกต
4. การพูดตัดบท
5. การใชเวลาที่ยืดเยื้อและยาวนานเกินไป
การที่จะนําเทคนิคระดมสมองไปใชเพื่อใหเกิดคุณคา และไดผลดีบรรลุตามจุดมุงหมาย
นั้น ผูใชจําเปนจะตองยึดปฏิบัติตามหลักการและขั้นตอน ตลอดจนขอควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติ
ดังกลาวแลว
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4.5 แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคผังความคิด
เทคนิคผังความคิด (Mindmapping Technique) เปนการทํางานรวมมือกันของสมอง
ดานซายและดานขวาในการเชื่อมโยง ตอ ผูกขอมูลทั้งหมดเขาดวยกัน ซึ่งโครงสรางหรือการ
ทํางานของสมองในการติดตอ จัดการ รวบรวม บันทึก เชื่อมโยงขอมูลขาวสารตาง ๆ นั้นควรจะ
เริ่มดวยความคิดหลัก (main idea) ที่จุดกลางแลวแตกสาขาแยกยอยออกไปแลวแตความคิดของแต
ละคน (Buzan , 1991 : 93)
ผังความคิด (Mindmapping) เปนการจําลองการทํางานของสมองลงบนกระดาษ เปนการ
สะทอนเงาการคิดของคนเราออกมา ซึ่ง Buzan (1991 : 106-107) ไดกลาวถึงความสัมพันธของผัง
ความคิดกับการทํางานของสมองซีกซาย ซีกขวา โดยอาศัยการคนควาเรื่องสมองซีกซายและซีก
ขวาของ Sperry และ Ornstein ไววาสมองของคนเรานั้น จะจัดการกับขอมูลไดดียิ่งขึ้นถาขอมูล
นั้นคอย ๆ บรรจุเขาไปในสมอง ทําใหสรุปไดวาการจดบันทึก และเทคนิคการจัดกลุมความคิดซึ่ง
ไดรับการออกแบบใหสอดคลองกับการทํางานและความตองการของสมองนั้นจะตองมิใชมีเพียง
ตัว หนังสื อ รายการ ตั วเลข ลําดับและเสน ตรงเทานั้น ยั งต องคํ านึงถึงสี การสรางภาพ มิติ
สัญลักษณ ความไดสัดสวน ฯลฯ นอกจากนี้ยังตองเชื่อมโยงอยางแนบแนนกับการทํางานของ
ความคิดอีกดวย
4.5.1 ลักษณะพื้นฐานของผังความคิด (Mindmapping)
Wycoff (1991 : 43) ไดกลาวถึงลักษณะพื้นฐานของผังความคิดดังตอไปนี้
1. เริ่มที่จุดกลางหนากระดาษ
2. ใหความคิดไหลไปอยางอิสระโดยปราศจากการตัดสินหรือการวิพากษวิจารณ
3. ใชคําสําคัญ (Key words) ในการนําเสนอความคิดตาง ๆ
4. เขียนคําสําคัญ (Key words) 1 คํา ตอ 1 เสน
5. เชื่อมโยงคําสําคัญ (Key words) กับจุดกลางโดยใชเสน
6. ใชสีชวยเนนจุดสําคัญของความคิด
7. ใชการจินตนาการและสัญลักษณตาง ๆ เพื่อเนนจุดสําคัญ พรอมกับเชื่อมโยงความ
คิดตอไปเรื่อย ๆ
จากลักษณะพื้นฐานของผังความคิด พอจะสรุปไดวาลักษณะเดนของเทคนิคนี้ก็คือ การ
จัดระบบและการเชื่อมโยงความคิดตาง ๆ เขาดวยโดยใชคําสําคัญในการนําเสนอความคิดตาง ๆ
เหลานั้น และจะใหความสําคัญกับการแตกกระจายความคิดจากจุดกลางออกไปเรื่อย ๆ ซึ่งลักษณะ
พื้นฐานของผังความคิดนี้ก็จะนํามาซึ่งกฎเกณฑในการสรางและการใชผังความคิดตอไป
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4.5.2 กฎเกณฑและสาระสําคัญของผังความคิด
1) กฎของผังความคิด (Mindmapping Laws)
Buzan (1991 : 95) กลาวถึงกฎของผังความคิดไวดังนี้
1. เริ่มดวยการสรางภาพหรือถอยคําตาง ๆ ที่จุดกลาง
2. ใชการคิดหรือจินตนาการไปตลอดทั้งผังความคิดนั้น โดยเริ่มที่จุดที่ 1 แลวใชการเรา
กระตุนโยงใยตอไปทั้งกระบวนการ
3. เขียนคําสําคัญในการนําเสนอความคิดตาง ๆ ลงไป ซึ่งถอยคํานั้นสามารถเรียกกลับ
มาใชในโอกาสตางๆ ได
4. ควรเขียนคําแตละคําบนเสนและเสนแตละเสนควรสัมพันธเชื่อมโยงกับเสนอื่น ๆ
5. คําแตละคําควรมีลักษณะเปนหนวยคือ หนึ่งคําตอหนึ่งเสน ซึ่งจะชวยใหชัดเจนและ
เชื่อมโยงกับคําอื่น ๆ ไดงายขึ้น
6. ใชสีเพื่อกระตุนและชวยใหสะดุดตา ซึ่งจะชวยยกระดับความสามารถในการจดจํา
7. ควรปลอยใหความคิดแตละความคิดไหลไปอยางอิสระ ไมวาจะเปนความคิดใด
เกี่ยวกับอะไรก็สามารถนํามาใชกับกระบวนการนี้ได
เมื่อพิจารณาถึงกฎของผังความคิดขางตนแลว สามารถกลาวสรุปถึงสาระสําคัญของกฎ
ดังกลาวได ดังตอไปนี้คือ การเริ่ม จะเริ่มดวยคําหรือมโนทัศนหลักที่จุดกลาง ใชคําสําคัญในการ
นําเสนอความคิดตาง ๆ ใชเสนเพื่อแสดงความเชื่อมโยง ความสัมพันธตอเนื่องของแตละคําสําคัญ
การเนนความสําคัญหรือลําดับกอนหลังโดยใชสี ขนาดตัวอักษร เครื่องหมาย รูปทรง รูปภาพ
หรืออื่น ๆ
นอกจากนี้ เพื่อใหผังความคิดที่สรางขึ้นนั้นมีความนาสนใจและชวยใหเกิดความเขาใจ
หยั่งรู ระลึกไดดีและรวดเร็วขึ้น เราสามารถนําสิ่งตาง ๆ มาประกอบกันเขา ซึ่ง Buzan (1991 :
105-106) เรียกวาการทําผังความคิดขั้นสูง (Advanced mind maps) สิ่งตาง ๆ เหลานั้นไดแก
1. ลูกศร ใชเพื่อชวยแสดงใหเห็นความตอเนื่อง เชื่อมโยงของแนวคิดตาง ๆ ลูกศร
นี้อาจจะมีหัวลูกศรเพียงอันเดียวหรือหลายอันก็ได และสามารถชี้ไปทางไหนก็ได
2. รหัส เชน ดอกจัน อัศเจรีย เครื่องหมายคําถาม วงเล็บ หรืออื่น ๆ เพื่อแสดง
การเชื่อมโยงหรือมิติอื่น ๆ
3. รูปทรงเรขาคณิต เราสามารถใช สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผา วงกลม วงรี
หรื อ อื่ น ๆ เพื่ อ แสดงขอบเขตของคํ า ที่ มี ลั ก ษณะใกล เ คี ย งกั น แตกต า งกั น หรื อ แสดงลํ า ดั บ
ความสําคัญ เปนตน
4. รูป 3 มิติ เพื่อทําใหโดดเดนขึ้น
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5. ความคิดสรางสรรค / การสรางภาพ เพื่อแสดงความเชื่อมโยงของแตละหัวขอ
ในรูปแบบแตกตางกัน
6. สีชวยใหจดจําดีขึ้น และจุดประกายความคิดสรางสรรคสามารถใชเพื่อแสดง
รูปแบบของการเชื่อมโยงความคิด เชนเดียวกับลูกศร นอกจากนี้ยังสามารถใชแสดงอาณาเขตของ
ความคิดหลัก ๆ ไดอีกดวย
2) การนําผังความคิดไปใชงานตาง ๆ (Application of Mindmapping)
Buzan (1991 : 107-109) ไดกลาวถึงการใชผังความคิดในงานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. การใชผังความคิดกับการพูดและการเขียนตาง ๆ (Mindmapping for speeches and
articles) สามารถนําผังความคิดมาใชในการวางโครงเรื่องที่จะพูดหรือเขียน ใหครอบคลุมประเด็น
และความคิดที่สําคัญ ๆ วิธีการนี้จะชวยขจัดปญหาเรื่องการเขียนใหมซ้ําแลวซ้ําเลา เพราะโครง
เรื่องและองคประกอบทั้งหมดจะสมบูรณครบถวนทันทีที่เราเขียนผังความคิดเสร็จ
2. การใชผังความคิดสําหรับการจดบันทึก (Mindmapping for lectures) ตามความเขาใจ
เดิม ๆ นั้น บันทึกที่ถูกวางไวตามลําดับและมีลักษณะเปนเสนตรงนั้น เปนบันทึกที่ดูเรียบรอย
ประณีต แตบันทึกลักษณะนี้จะมองไมเห็นความสัมพันธที่ชัดเจนของเนื้อหา การจดบันทึกแบบผัง
ความคิดซึ่งดูวายุงเหยิง ไมเรียบรอยนั้น เมื่อถึงขั้นสุดทายจะมีความประณีต และไดใจความกวา
ทุก ๆ กรณี นอกจากนี้ยังชวยประหยัดเวลาในการจดบันทึกอีกดวย
Wycoff (1991 : 65-69) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการจดบันทึกจากการฟงไวดังนี้
1. ขั้นการฟง (Listen) ประกอบดวย
2. ขั้นการจัดการรวบรวม(Organize) เปนขั้นที่ผูฟงรวบรวมจดบันทึกสาระสําคัญที่ไดฟง
3. ขั้นการสื่อสาร (Tetegraph) เปนการนําขอมูล สาระสําคัญที่ไดจากการฟงมาเขียน
ใหสื่อความและเกิดความหมาย
3. การใชผังความคิดในการประชุม (Mindmapping for meeting) การประชุมตาง ๆ นั้น
บุคคลที่ดําเนินการประชุมสามารถใชผังความคิดชวยในการประชุม โดยการเขียนประเด็นหลักของ
การประชุมและประเด็นรอง อีก 2 ประเด็นไวที่กระดานในรูปแบบของผังความคิดขั้นพื้นฐาน
เพื่อใหสมาชิกที่จะเขาประชุมรูลวงหนาและเตรียมตัวมากอน ซึ่งเมื่อแตละคนไดเสนอความคิดของ
ตนต อที่ประชุ ม พร อมกับสรุปความคิดนั้ นออกมาในรูปของคํ าหรือวลี ซึ่ งวิธีการดังกลาวจะ
กอใหเกิดประโยชน คือ

96

1) ทุกคนจะไดรับทราบความคิดที่แตละคนเสนอมา และความคิดเหลานั้นก็จะได
บันทึกไวอยางเหมาะสม
2) ขอมูลจะไมเกิดการสูญหาย
3) เนนใหเห็นความสําคัญของความคิดที่เสนอมากกวาตัวผูเ สนอ
4) จะชวยขจัดการพูดยืดเยื้อ และพูดนอกเรื่องได
5) เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลงทุกคนก็จะจําเรือ่ งราวตาง ๆ ไดดี เมื่อถึงวันรุงขึ้น
ก็จะไมลืมเรื่องราวนั้น ๆ
การใชผังความคิดในการประชุมนี้ จะสามารถชวยกําจัดปญหาในเรื่องความไมสนใจฟง
ความคิดเห็นของสมาชิกที่เขารวมประชุม และไมตองเสียเวลามากในการประชุมอีกดวย
4. การใชผังความคิดสําหรับการวางแผน (Mindmapping for plan ) การใชผังความคิดใน
การวางแผนตาง ๆ นั้น จะทําใหสามารถกําหนดปจจัยการทําโครงการโดยใชผังความคิด โดยเขา
กลาวถึงชวงการกระตุนความคิด (mind burst) ของผูรวมทํางานในการชวยกันระดมความคิดใน
ประเด็นตาง ๆ ของโครงการ โดยชวงเวลาดังกลาวจะใชเวลาประมาณ 5 นาที เขาไดกลาวถึงสิ่งที่
จะตองคํานึงถึงในการทําโครงการไดแก W W W W W H $ ซึ่งมีความหมายดังตอไปนี้
Who (ใคร) ใครบางที่มีสวนเกี่ยวของทั้งในดานขอมูลขาวสาร การตัดสินใจ การ
ไดผลประโยชน การเสียผลประโยชน
What (อะไร)
อะไรบางที่ตองใช อะไรบางที่ตองรู อะไรบางที่มีอยูแลว
อะไรบางที่ยังขาดอยู อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อโครงการเสร็จสิ้น
When (เมื่อไร) เมื่อไรที่จะทํา เมื่อไรที่แตละสวนจะดําเนินการ ระยะเวลาเทาไร
การดําเนินการจึงจะเสร็จสิ้น
Where (ที่ไหน) ที่ไหนที่จะใหโครงการเกิดขึ้น ที่ไหนคือแหลงทรัพยากร
Why (ทําไม) ทําไมตองทําโครงการดังกลาว โครงการนี้สําคัญอยางไร
How (อยางไร) จะดําเนินการโครงการนี้อยางไร จะรูไดอยางไรวาโครงการนี้
สําเร็จ จะหาแหลงทรัพยากรอยางไร จะติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ อยางไร
Money (งบประมาณ) โครงการนี้ตองลงทุนเทาไร จะไดงบประมาณมาจากไหน
โครงการนี้จะไดผลกําไรเทาไรเมื่อเสร็จสิ้นลง
จะเห็นไดวาผังความคิดนั้นสามารถนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ ไดมากมาย และ
สามารถใชไดดีกับงานเขียนอีกดวย นั่นคือเราสามารถนําผังความคิดมาใชในการวางโครงเรื่องที่
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จะเขียนใหครอบคลุมและตรงประเด็น สามารถชวยขจัดปญหาในเรื่องของการเขียนซ้ํา เขียนไม
ครอบคลุมประเด็นไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับความสนใจและจุดมุงหมายของผูวิจัยที่ตองการ
พัฒนาความสามารถในการเขียนของนักเรียนดวยการนําเทคนิคดังกลาวมาใชในการสอนการเขียน
ใหแกนักเรียนในขั้นกอนการเขียนนั่นเอง
4.6 การระดมสมองและผังความคิด (Brainstorming and Mindmapping)
Wycoff (1991 : 99) กลาวถึงการนําเทคนิคผังความคิดและเทคนิคระดมสมองมาใชดวยกัน
วาจะสามารถยกระดับ สนับสนุน และชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคไดเปนอยางดี ทั้งนี้เพราะ
การระดมสมองเปนการระดมความคิดอยางหลากหลายจากสมาชิกในกลุม สวนผังความคิดนั้นเปน
การนําความคิดดังกลาวมาจัดระบบ จัดกลุม สรางความเชื่อมโยงสัมพันธกัน
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2542 : 125-128) ไดนําเทคนิคผังความคิดมาใชควบคูกับการระดม
สมองในเรื่องใหม ๆ เกี่ยวกับการสอน การวางแผน การสรุป การทบทวน การจดบันทึก เขาได
เสนอขั้นตอนไวดังนี้
1. กําหนดคําถามใหผูเรียนคิด เชน เมื่อผูสอนพูดถึงทุเรียนผูเรียนคิดถึงอะไรบาง
2. ใหผูเรียนระดมสมองเพื่อหาสิ่งที่ผูเรียนคิดถึงเกี่ยวกับทุเรียน
3. เขียนความคิดหลักไวตรงกลางแลวแตกสาขาออกมาเปนความคิดยอยตาม
ลักษณะของความคิด
4. ลากเสนเชื่อมโยงในแตละความคิด ความคิดที่สําคัญจะอยูใกลกับจุดกลาง
มากกวา ความคิดที่สําคัญนอยลงไปจะอยูหางจากจุดกลางออกไปเรื่อย ๆ
5. ลากเสนเชื่อมโยงใหเหมาะสม แตละเสนตองเชื่อมโยงกับเสนอื่น ๆ
6. คําตาง ๆ ควรมีลักษณะเปนหนวย เชน หนึ่งคําตอหนึ่งเสนจะชวยใหแตละ
คําสามารถเชื่อมโยงกับคําอื่น ๆ ไดงายขึ้น
7. ใชสิ่งตาง ๆ เพิ่มเขาไปเพื่อใหนาสนใจและจดจําไดงายขึ้น เชน
7.1 ใชสีชวยในการจดจําและจุดประกายความคิดสรางสรรค
7.2 ใชลูกศรแสดงใหเห็นวาแตละสวนเชื่อมโยงกันอยางไร
7.3 ใชเครื่องหมายแสดงการเชื่อมโยงหรือมิติอื่น ๆ
7.4 ใชรูปทรงเรขาคณิตแสดงอาณาเขตของคําที่มีลักษณะของคําใกลเคียงกัน
7.5 ใชรูปภาพ 3 มิติเพื่อใหโดดเดน
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. งานวิจัยในประเทศ
ศิริอร ใชภูพิรัตน (2527) ไดทําการศึกษารูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยมีการฝก
แบบระดมพลังสมอง และแบบฝกรายบุคคล การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน
3 กลุม คือ กลุมทดลอง 2 กลุม และกลุมควบคุม ซึ่งกลุมควบคุมจะใชวิธีสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู โดยไมมีการฝกความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร สวนกลุมทดลองอีก 2 กลุม จะมีการ
ฝกแบบระดมพลังสมองและฝกรายบุคคล ซึ่งทั้ง 2 กลุม จะใชแบบฝกความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรชุดเดียวกัน ผลการวิจัยพบวาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของกลุมทดลอง
2 กลุมไมแตกตางกัน แตแตกตางและสูงกวากลุมควบคุม
สมประสงค ชัยโฉม (2527) ไดศึกษาผลของการใชวิธีระดมสมองที่มีตอการคิดแกปญหา
แบบอเนกนัยของเด็กปฐมวัย โดยกลุมทดลองไดรับการจัดประสบการณแบบการระดมสมอง กลุม
ควบคุมไดรับการจัดประสบการณแบบปกติ โดยใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรคที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการคิดแกปญหาแบบอเนกนัยของกลุมทดลองสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
วิรัตน คุมคํา (2534) ไดนํากลวิธีการระดมสมองมาใชในการพัฒนาความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนวิชาศิลปศึกษา โดยใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรค
อาศัยรูปภาพเปนสื่อแบบ ก ของทอรแรนซ ผลการวิจัยพบวา คะแนนความคิดสรางสรรคในทุก ๆ
ดานหลังการเรียนศิลปศึกษาดวยกลวิธีระดมสมองสูงกวากอนการเรียน ซึ่งแสดงใหเห็นวาการสอน
ศิ ล ปศึ ก ษาด ว ยกลวิ ธี ร ะดมสมองช ว ยส ง เสริ ม การพั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 ใหสูงขึ้นได
เพลินใจ พฤกษาชาติรัตน (2535) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการเขียนรอยกรอง
เชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้น ม.3 ผูวิจัยไดแบงตัวอยางประชากรออกเปน 2 กลุม ๆ ละ 30 คน
กลุมทดลองเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนรอยกรองเชิงสรางสรรค กลุมควบคุมเรียนโดยไม
ใชแบบฝกทักษะ ผลการวิจัยพบวา คะแนนความสามารถในการเขียนรอยกรองเชิงสรางสรรคหลัง
การทดลองของกลุมที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะสูงกวากลุมที่เรียนโดยไมใชแบบฝกทักษะอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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กนกวรรณ บางภิภพ (2537) ไดศึกษาผลของการจัดประสบการณดวยการระดมสมองที่มี
ตอ ความคิ ด สร า งสรรค ข องเด็ ก ปฐมวั ย อั น ได แ ก ค วามคิ ด คล อ งแคล ว ความคิ ด ละเอี ย ดลออ
ความคิดยืดหยุน และความคิดริเริ่ม ของเด็กอนุบาลชั้นปที่ 3
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน โดยคั ด เลื อ กเนื้อ หาจากแผนการจัด ประสบการณ ระดับก อ น
ประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปที่ 3 เลม 1 และเลม 2 ซึ่งไดเนื้อหาที่สามารถนํามาปรับใชกับการระดม
สมอง จํานวน 8 หนวยการเรียน ผลการวิจัยพบวาหลังการทดลอง 1) ความคิดสรางสรรคของ
กลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 2) พัฒนาการความคิดสรางสรรคของ
กลุมทดลองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่ม
ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุนและความคิดละเอียดลออของกลุมทดลองสูงกวากอนทดลอง
และสูงกวากลุมควบคุมที่ระดับ .05
วิไล ปฐมปทมะ (2539) ไดศึกษาผลของการสอนโดยใชรูปแบบซินเนคติกสที่มีตอ
ความสามารถในการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โดยการ
เปรี ย บเทีย บกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัย พบวาความสามารถในการเขียนร อยแก ว เชิ ง
สรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบซินเนคติกสสูงกวาความสามารถในการ
เขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
สมาน ถาวรรัตนวณิช (2541) ไดศึกษาผลของการฝกใชเทคนิคผังความคิดที่มีตอความคิด
สรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยในระยะการทดลอง กลุมทดลองไดรับการฝก
ใชเทคนิคผังความคิด สวนกลุมควบคุมทํากิจกรรมตามปกติ วัดความคิดสรางสรรคของกลุม
ตัวอยางกอนและหลังการทดลองดวยแบบวัดความคิดสรางสรรคของทอรแรนซ และวัดความคิด
สรางสรรคจากงานประดิษฐของกลุมตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา คะแนนความคิดสรางสรรคหลัง
การทดลองของกลุ มทดลองสูง กวา กลุมควบคุม ในแต ละระดับของลัก ษณะบุ คคลที่มีความคิด
สรางสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คะแนนความคิดสรางสรรคของกลุมทดลองสูง
กวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คะแนนความคิดสรางสรรคจากงานประดิษฐ
หลังทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน
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2. งานวิจัยตางประเทศ
Lou (1991) ไดนําเทคนิคระดมสมองมาใชในการสอนกระบวนการเขียนแกนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนต่ํา โดยเขาใชบทเรียนสั้นๆ สอนกระบวนการเขียนแกนักเรียนกลุมตัวอยาง
จํานวน 14 คน เปนนักเรียนชาย 8 คน และนักเรียนหญิง 6 คน บทเรียนสั้น ๆ นั้น ไดบูรณาการ
เขากับขั้นตาง ๆ ของกระบวนการเขียนอันไดแก การระดมสมอง การวางแผน การราง การเขียน
การนํ า เสนอผลงาน ผลการศึ ก ษาปรากฏว า การใช บ ทเรี ย นขนาดย อ มนั้ น สามารถเพิ่ ม ระดั บ
ความสามารถในการเขียนของกลุมตัวอยางได
Andrew (1996) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การเขียนเรื่องสั้น : การศึกษารายกรณี กับนักเรียน
เกรด 12 จํานวน 2 คน ในโรงเรียนชางศิลปแหงหนึ่ง ที่เรียนวิชาการเขียนเชิงสรางสรรค ซึ่งเปน
วิชาที่สําคัญวิชาหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแหงนี้ ผลการวิจัยพบวา การจัด
สิ่ ง แวดล อ ม การจั ด บรรยากาศในห อ งเรี ย นนั้ น ส ง ผลต อ การสร า งสรรค ง านเขี ย นมากกว า
กระบวนการสอนของครูผูสอน
Mary (1997) ไดนําวิธีการผังความคิด (Mind-mapping Approach) มาใชในการสอนวิชา
เรขาคณิตแกนักเรียนจํานวน 639 คน ซึ่งมีครูรับผิดชอบรวมการสอนจํานวน 45 คน จาก
การศึ ก ษาพบว า วิ ธีก ารผั ง ความคิด สามารถทํ า ให นัก เรี ย นเกิด การเรี ย นรู และเข า ใจบทเรีย น
ตลอดจนสามารถแกปญหาเกี่ยวกับเรขาคณิตไดงายและดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบอีกวา วิธีการผัง
ความคิดนั้นมีคุณคาตอการเรียนรูวิชาเรขาคณิตของนักเรียนมากกวาวิธีการดั้งเดิมที่ครูเคยใชอยู
Selma (1998) ไดใชการระดมสมองสอนขั้นการเตรียมเขียนแกนักเรียนเกรดสาม ใชเวลา
ในการศึกษา 12 วัน กลุมทดลองประกอบดวยนักเรียนชาย หญิง อยางละ 15 คน รวม 30 คน
ในกลุมนี้ไดรับการสอนโดยใชศิลปะการอธิบายโดยใชภาพประกอบ และการคิดออกเสียง (think –
aloud) กลุมควบคุมประกอบดวยนักเรียนชาย หญิง อยางละ 15 คน เหมือนกันในกลุมควบคุมนี้
ไดรับการสอนโดยใชมาตรฐานกระบวนการเขียนที่ประกอบดวย การระดมสมอง การเขียนแผนที่
และแผนผังแสดงการคิดและการปะติดปะตอของเรื่องสําหรับขั้นเตรียมเขียน ซึ่งทั้งสองกลุมไดรับ
บทเรียนสําหรับการฝกเหมือน ๆ กัน โดยการกําหนดหัวเรื่องสําหรับใหนักเรียนเขียน เชน สุนัขที่
หายไป (The lost dog) อัตตชีวประวัติ (Autobigraphy) วันหยุดสุดสัปดาห (Holiday weekend)
เมื่อฉันโตขึ้น (When I grow up) เปนตน ขอคนพบจากการศึกษาปรากฏวา เด็กผูหญิงสามารถใช
เหตุ ผลในการเขียนไดดี ก วา เด็ ก ผูชาย ในขณะที่เ ด็ก ผูชายสามารถกระจายความคิด ไดมากกว า
การศึกษายังพบอีกวา กลุมทดลองสามารถใชเหตุผลในการเขียนไดดีกวา ในขณะที่กลุมควบคุม
สามารถกระจายและสรางแนวคิดไดหลากหลายกวา โดยสรุปขอคนพบจากการศึกษาครั้งนี้มีความ
ใกลเคียงกันของกลุมทดลองและกลุมควบคุมคือนักเรียนสามารถใชเหตุผลและกระจายความคิดได
อยางหลากหลายสําหรับการเตรียมการเขียน
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Haile (1998) ไดศึกษากลวิธีการจดบันทึกแบบผังความคิด (Mind – mapping) ที่มีตอ
สั ม ฤทธิ์ ผ ลในการเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ ชี ว วิ ท ยา และสรี ร ะวิ ท ยา ของกลุ ม พนั ก งาน เจ า หน า ที่ ใ น
บริษัทเอกชนที่สมัครใจเขารวมโครงการ โดยไดทําการศึกษากับกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุม
ควบคุมซึ่งใชวิธีการจดบันทึกแบบเกาที่เคยปฏิบัติมา (Traditional note – taking) กลุมทดลองใช
การจดบันทึกแบบผังความคิด (Mind mapping note – taking) ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลอง
สามารถประสบความสําเร็จในการเรียนรูไดดีกวากลุมควบคุม นอกจากนี้ ยังพบอีกวา กลวิธีผัง
ความคิดนั้น สามารถนํามาใชกับผูเรียนไดโดยไมมีขอบเขต คือ ทุกคนสามารถเรียนรูดวยวิธีการนี้
ไดเหมือนกัน ไมจํากัดวาจะเปนระดับใด
ดังนั้น การนําแนวคิดในเรื่องเทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming Technique) และ
เทคนิคผังความคิด (Mindmapping Technique)
จะเปนการชวยใหมองเห็นแนวทางในการ
ดําเนินการกับความคิดที่มีอยูอยางกระจัดกระจายของผูเรียนก อนที่จะลงมือเขียน ใหสามารถ
เชื่อมโยงเขาดวยกันอยางเปนระบบ และใชเปนพื้นฐานในการสรางความคิดอยางเปนระบบให
เกิดขึ้นในตัวผูเรียน กอนที่จะลงมือสรางสรรคงานเขียนออกมาใหเกิดประสิทธิภาพ โดยผูเรียน
จะตองนําเอาขอมูลความคิดที่มีความเกี่ยวของ ตรงประเด็นมาสรางความสัมพันธเชื่อมโยงกันให
เกิดความชัดเจนจนสามารถสรางเปนแผนผังโครงรางความคิดที่แสดงลําดับขั้นตอนของระบบ
ความคิดกอนที่จะลงมือเขียนตอไป
จากการศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการเขียนภาษาไทย แนวคิด
เกี่ยวกับการคิด แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน และทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของที่ใช
เปนพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน อันไดแก ทฤษฎีไตรอารขิก ของ Sternberg
ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคม ของ Vygotsky แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด
แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการระดมสมอง ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคผังความคิด ดังที่ไดกลาว
มาแลวทั้งหมด ผนวกกับประสบการณและความเชี่ยวชาญในการเปนครูผูสอนวิชาภาษาไทยมา
เปนระยะเวลายาวนานกวาสิบปของผูวิจัย ทําใหสามารถมองเห็นแนวทางในการสอนทักษะการ
เขี ย นภาษาไทยเพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด ความสามารถในการสร า งสรรค ผ ลงานการเขี ย นได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ดังจะขอวิเคราะหเปนแนวความคิดในการสอน ดังตอไปนี้
1. ทักษะการเขียนเปนทักษะที่มีความยุงยากและซับซอนกวาทักษะอื่น ๆ เนื่องจากตอง
อาศัยความสามารถพื้นฐานของทักษะการฟง การพูด และการอาน ตลอดจนเปนทักษะที่ตองอาศัย
ความสามารถในการจั ด การต อ ระบบความคิ ด ของตนได อ ย า งแยบยล จึ ง จะสามารถแสดง
ความสามารถออกมาใหปรากฏเปนผลงานการเขียนที่ดีและมีประสิทธิภาพได
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2. ทักษะการเขียนเปนทักษะที่ตองอาศัยความคิดที่เปนระบบและมีความชัดเจน สามารถ
จัดลําดับขั้นตอน และมองเห็นกระบวนการในการสรางสรรคผลงานการเขียนออกมาไดอยางเปน
รูปธรรมที่ชัดเจน ดังนั้นการเรียนการสอนทักษะการเขียนให ไดผลครูผูสอนจําเปนจะตองให
ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบของผูเรียนใหเกิดขึ้นกอนเปนลําดับแรก
จากนั้นจึงจะมาเนนกลยุทธในการสรางสรรคผลงานเขียนในลําดับตอมา
3. ทักษะการเขียนเปนทักษะที่ผูเรียนตองการความชวยเหลือในการฝกฝน ตลอดจน
ตองการไดยุทธวิธีในการที่จะทําใหสามารถสรางสรรคผลงานเขียนออกมาได ดังนั้นครูผูสอน
จําเปนจะตองสรรหาวิธีการชวยเหลือผูเรียนอยางเหมาะสมเพื่อใหผูเรียนทุกคนสามารถบรรลุ
จุดมุงหมายการเรียนรู จนเกิดการพัฒนาความสามารถทางดานทักษะการเขียนของตนไดในที่สุด
4. ทักษะการเขียนเปนเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะตัวของผูเรียนแตละคน
ดังนั้นในการฝกทักษะดานการเขียนใหผูเรียนนั้น ครูผูสอนจะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลเปนสําคัญ แตในขณะเดียวกันก็จะตองสรรหาวิธีการที่เหมาะสมในการใหความชวยเหลือใน
บรรยากาศที่เปนกันเองกับผูเรียนในรายที่กําลังประสบกับปญหาการสรางสรรคงานเขียนของตน
และไมสามารถจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวได
5. ทักษะการเขียนเปนทักษะที่ผูเรียนจะตองมองเห็นความสําคัญและคุณคาของการฝก
ทักษะนั้น ๆ กอน ผูเขียนจะตองมองเห็นประโยชนจากการเรียนรูและความจําเปนที่จะเกิดขึ้นจาก
การฝกฝน นอกจากนั้นภาพความคิดที่เปนระบบอันประกอบดวย ขั้นตอนการสรางสรรคผลงาน
การจัดการกับระบบขอมูล การเลือกรับและปรับแตงประสบการณแปลกใหมที่เปนขอความรูตาง ๆ
ใหเหมาะสมกับสภาพการณและความถนัดและศักยภาพของตนเองเพื่อจะไดปฏิบัติการสรางสรรค
งานเขียนออกมาไดจึงเปนเรื่องสําคัญที่ครูผูสอนจะตองเรงสรางและพัฒนาใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน
ทุกครั้ง กอนลงมือฝกเขียน
6. ทักษะการเขียนเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการเรียนในทุกระดับโดยเฉพาะอยาง
ยิ่ ง ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ะต อ งใช ทั ก ษะการเขี ย นเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการแสดงข อ ความรู
ความคิด ความเฉียบคมทางดานสติปญญาของตนปรากฎออกมาเปนลายลักษณและหลักฐานให
ผูอื่นไดรับทราบ ดังนั้นครูผูสอนจึงตองหาแนวทางในการพัฒนาความสามารถดานทักษะการเขียน
ใหแกผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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7. ทักษะการเขียนเปนอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
สรางสรรคและการคิดประยุกตใช พบวาผลงานการเขียนที่เกิดจากความสามารถในตัวผูเรียนจะ
เปนเครื่องบงชี้ใหเห็นความสามารถในการคิดเหลานี้ได และหากผูเรียนไดมีการพัฒนาความคิด
อยางเปนระบบที่ชัดเจนแลวก็จะทําใหสามารถสรางสรรคผลงานที่มีคุณคาและมีประสิทธิภาพ
ออกมา ปรากฏแกสายตาผูอื่นได
จากแนวความคิดที่ผูวิจัยไดประมวลไวขางตน ทําใหผูวิจัยเกิดแรงจูงใจสําคัญในการสราง
รูปแบบการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนวิชา
ภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใชแนวคิดทฤษฎีไตรอารขิก ของ Sternberg และ
วิธีการแบบสแกฟโฟลด เพื่อใหเกิดประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อันจะสามารถ
สรางเสริมศักยภาพของผูเรียนใหมีทักษะความสามารถในดานทักษะการเขียนภาษาไทยเพือ่ เปนการ
ตอบสนองตอจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ตอไป

กรอบมโนทัศนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อสรางและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน คือ รูปแบบการ
พัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใชทฤษฎีไตรอารขิก และวิธีการแบบสแกฟโฟลด พบวา ทฤษฎี
ไตรอารขิก (The Triarchic Theory of Human Intelligence) แนวคิดในเรื่องการพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรูของนักจิตวิทยาการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยใชวิธีการแบบ สแกฟ
โฟลด (Scaffolded Instruction) แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming Technique)
ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับผังความคิด ( Mindmapping Techmique) เปนแนวคิดที่สามารถนํามาใช
เปนพื้นฐานทฤษฎีที่ใชในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาความคิดอยางเปน
ระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีได
ดังแสดงในแผนภาพที่ 4
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แผนภาพที่ 4 กรอบมโนทัศนการวิจัย

1.ดานรูปแบบการสอน
1.1 รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
1.2 รูปแบบการสอนแบบปกติ
2. ดานลักษณะความสามารถของผูเรียน
2.1 คะแนนความสามารถพื้นฐาน
ทางการเขียนที่คละกันทั้งระดับสูง กลาง
และต่ํา
2.2 คะแนนความสามารถพื้นฐาน
ทางการเขียนในระดับต่ํา

ตัวแปรอิสระ

1.ความสามารถดานทักษะการเขียน
ความเรียงภาษาไทย
2. ความสามารถดานการคิดอยางเปน
ระบบ

ตัวแปรตาม

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริม
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริม
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย มีการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสังเคราะหกรอบองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
ขั้นที่ 2 การวิเคราะหสาระสําคัญของ 1)แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีไตรอารขิก 2) การพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูของนักจิตวิทยาการศึกษา 3) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชวิธีการ
แบบสแกฟโฟลด 4) แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการระดมสมองและแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคผังความคิดและ
5) วิเคราะหปญหาและความตองการในการสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใชเปนกรอบ
ในการสังเคราะหสาระขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
ขั้นที่ 3 การสังเคราะหสาระขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเพื่อสรางรูปแบบการเรียนการสอนและสรางแผนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทีไ่ ดจาก
การสังเคราะหในขั้นตอนที่ 2
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน
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ระยะที่ 2 การประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพือ่ สราง
เสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีการดําเนินงานเปน 3 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ไดแก
1.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
1.2 การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูล คือ
1.2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานทางการเขียนภาษาไทย
1.2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียง
ภาษาไทย
1.2.3 เกณฑการใหคะแนนและระดับความสามารถของทักษะการ
เขียนความเรียงภาษาไทย
1.2.4 แบบบันทึกผลการเรียนรู
1.3 การสรางแผนการสอนและสื่อการสอน
ขั้นที่ 2 การดําเนินการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
ขั้นที่ 3 การประเมินผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน
สรุปขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังกลาวขางตน ดังแสดงในแผนภาพที่ 5
แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
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ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริม
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริม
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการดําเนินงานเปน4 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
การสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ดําเนินการโดยศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนของนักการศึกษา ไดแก แนวคิดของ Joyce และ Weil (2000)
และทิศนา แขมมณี (2545 ก) จากนั้นไดนําแนวคิดที่ไดมาสังเคราะหเปนกรอบองคประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอน
ขั้นที่ 2 การวิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีไตรอารขิก แนวคิดในเรื่อง
การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของนักจิตวิทยาการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช
วิธีการแบบสแกฟโฟลด แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการระดมสมองและแนวคิดเกี่ยวกับผังความคิด และการ
วิเคราะหปญหาและความตองการในการสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
การวิเคราะหสาระสําคัญของ 1) แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีไตรอารขิก 2) แนวคิดในเรือ่ งการ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรูของนักจิตวิทยาการศึกษา 3) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช
วิธีการแบบสแกฟโฟลด 4) แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการระดมสมองและแนวคิดเกี่ยวกับผังความคิด และ
5) การวิเคราะหปญหาและความตองการในการสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปนการดําเนินการเพื่อใหไดสาระสําคัญที่จะนํามาใชเปนกรอบในการ
สังเคราะหสาระขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งมีการดําเนินการเปน 4 ขั้นตอนยอย
ดังนี้
2.1 วิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีไตรอารขิก (The Triarchic Theory of
Human Intelligence) ซึ่งเปนทฤษฎีของ Sternberg (1985) จากนั้นนําผลที่ไดจากการศึกษามาสังเคราะห
สาระสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถ
ดานทักษะการเขียนภาษาไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.2 วิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู โดย
การศึกษาแนวคิดของนักจิตวิทยาการศึกษาตาง ๆ ไดแก Vygotsky (1978) , Dixon – Krauss (1966),
Hamilton and Ghatala (1994) และสุรางค โควตระกูล (2541) จากนั้นนําผลที่ไดจากการศึกษามา
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สังเคราะหสาระสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริม
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.3 วิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบสแกฟ
โฟลด (Scaffolded Instruction) โดยการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาตาง ๆ ไดแก แนวคิดของ
Vygotsky (1978) Wood, Bruner และ Ross (1976) Dixon – Krauss (1996) Eggen and Kauchack (1997)
Honson and Honson (1998) และ Wu (2001) จากนั้นนําผลที่ไดจากการศึกษามาสังเคราะหสาระสําคัญ
ของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะ
การเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.4 วิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคระดมสมอง (Brainstorming
Technique) โดยศึกษาแนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ ไดแก Osborn (1975) , Rawlinson (1988) , Maxim
(1995) และ Sloane (1998) และแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคผังความคิด (Mindmapping Technique) โดยศึกษา
แนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ ไดแก Wycoff (1991) และ Buzan (1991) จากนั้นนําผลที่ไดจากการศึกษา
มาสังเคราะหสาระสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริม
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.5 วิเคราะหปญหาและความตองการในการสรางเสริมความสามารถดานทักษะการ
เขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยดําเนินการดังนี้
2.5.1 วิเคราะหเปาหมายดานทักษะการเขียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
โดยการศึกษาเอกสารหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นําผลการศึกษามาสังเคราะหเปาหมายดาน
ทักษะการเขียนที่หลักสูตรตองการใหเกิดขึ้นกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.5.2 วิเคราะหความสามารถดานทักษะการเขียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยสัมภาษณอาจารยผูสอนเกี่ยวกับความสามารถดานทักษะการ
เขียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 5 คน ไดแก อาจารยจากวิทยาเขตพณิชยการพระนคร จํานวน
2 คน อาจารยจากวิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ 1 คน อาจารยจากวิทยาเขตพระนครเหนือ 1 คน และ
อาจารยจากวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 1 คน จากนั้นนําผลการสัมภาษณมาสังเคราะหความสามารถดาน
ทักษะการเขียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.5.3 วิเคราะหปญหาและความตองการในสรางเสริมความสามารถดานทักษะ
การเขียนภาษาไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนําความสามารถดานทักษะการเขียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมาเปรียบเทียบกับเปาหมายดานทักษะการเขียนกาษาไทยของหลักสูตร จากนัน้ นําขอมูล
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ที่ไดจากการเปรียบเทียบมาสังเคราะหและสรุปเปนปญหาและความตองการดานทักษะการเขียนภาษาไทย
ที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีควรไดรับการสงเสริม
ขั้นที่ 3 การสังเคราะหสาระขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนา
ความคิดอยางเปนระบบเพือ่ สรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
การสังเคราะหสาระขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิด
อยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ดําเนินการภายใตกรอบองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที่ไดจากการสังเคราะหในขั้นที่ 1 และ
ภายใตสาระสําคัญที่ไดจากการวิเคราะหในขั้นที่ 2 การดําเนินการประกอบดวยการสังเคราะหสาระของ
องคประกอบแตละองคประกอบ ดังตอไปนี้
3.1 สังเคราะหหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบ
เพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีการดําเนินงาน
เปน 3 ขั้นตอนยอย ดังนี้
3.1.1 สังเคราะหหลักการของแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีไตรอารขิก ของ Sternberg
โดยนําสาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีไตรอารขิก ของ Sternberg ที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2.1
มาเชื่อมโยงกันแลวสังเคราะหเปนหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปน
ระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
3.1.2 สังเคราะหหลักการของแนวคิดในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรูของนักจิตวิทยาการศึกษา โดยนําสาระสําคัญของแนวคิดในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรูของนักจิตวิทยาการศึกษาที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2.2 มาเชื่อมโยงกันแลวสังเคราะหเปน
หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถ
ดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
3.1.3 สังเคราะหหลักการของแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชวิธีการ
แบบสแกฟโฟลด (Scaffolded Instruction) โดยนําสาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดย
ใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด (Scaffolded Instruction) ที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2.3 มาเชื่อมโยงกันแลว
สังเคราะหเปนหลักการของรูปแบบการเรีนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริม
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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3.1.4สั ง เคราะห ห ลั ก การของแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การระดมสมอง
(Brainstorming Technique) และแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคผังความคิด (Mindmapping Technique) โดยนํา
สาระสํ าคัญของแนวคิ ดเกี่ย วกับเทคนิ คการระดมสมองและเทคนิคเกี่ยวกั บผังความคิด ที่ไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2.4 มาเชื่อมโยงกันแลวสังเคราะหเปนหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
3.1.5 สังเคราะหหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยาง
เปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา โดยนําหลักการของ
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีไตรอารขิก ของ Sternberg แนวคิดในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู
ของนั กจิตวิทยาการศึ กษา แนวคิ ดเกี่ย วกับการสอนโดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด (Scaffolded
Instruction) และแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการระดมสมองและเทคนิคเกี่ยวกับผังความคิด ตลอดจนปญหา
และความตองการในการสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มา
ผสานกันเขาและสังเคราะหเปนหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบ
เพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3.2 สังเคราะหวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปน
ระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา โดยศึกษาหลักการของ
รูปแบบการเรียนการสอนที่ไดจากขอ 3.1.4 แลววิเคราะหและสังเคราะหถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียนภายใต
หลักการนั้น ๆ เพื่อสรุปเปนวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน
3.3 สังเคราะหขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีการดําเนินงานเปน 4 ขั้นตอนยอย ดังนี้
3.3.1 สังเคราะหแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนําหลักการและวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนที่ไดจากขอ 3.1
และ 3.2 มาสังเคราะหแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เปนไปตามหลักการของรูปแบบการเรียนการ
สอนและเปนแนวทางที่นําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน
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3.3.2 สังเคราะหแนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอน ของรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนําแนวทางการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนที่
ไดจากการสังเคราะหในขอ 3.3.1 มาผสมผสานกันแลวสังเคราะหเปนแนวทางหลักในการจัดการเรียน
การสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
3.3.3 สังเคราะหขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยนําแนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอนที่ไดในขอ 3.3.2 มาเชื่อมโยงและ
สังเคราะหเปนขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
3.3.4 สังเคราะหกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยนําแนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอนในแตละขั้นตอนมาสังเคราะหเปน
กิจกรรมการเรียนการสอน บทบาทผูสอน และบทบาทผูเรียนในแตละขั้นตอนการเรียนการสอนของ
รูปแบบ
3.4 สังเคราะหแนวทางการประเมินผลการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยนํากิจกรรมการเรียนการสอนแตละขั้นตอนที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 3.3.4 มา
วิเคราะหและสังเคราะหแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของรูปแบบ
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนและการแกไขปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนการสอน
การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนและการแกไขปรับปรุงรูปแบบการเรียนการ
สอน แบงการดําเนินงานออกเปน 2 ขั้นตอนยอย ดังนี้
4.1 ตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูทรงคุณวุฒิ
การตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูทรงคุณวุฒิ ดําเนินการโดยนําสาระของ
องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที่ไดจากขั้นที่ 3 ไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 คน (ดังรายชื่อใน
ภาคผนวก ก ) ประเมินรูปแบบการเรียนการสอน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนการสอน จากนั้นไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขรูปแบบ
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การเรียนการสอนโดยกําหนดคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ ตองเปนผูที่มีความรูความชํานาญดานจิตวิทยา
การศึกษาจํานวน 1 คน และเปนผูที่มีความรูความสามารถและเปนผูสอนวิชาดานทักษะการเขียน
ภาษาไทยในระดับอุดมศึกษาจํานวน 3 คน
4.2 ตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนโดยการทดลองสอน
การตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนดวยการทดลองสอน ดําเนินการโดยการเขียน
แผนการสอนจํานวน 1 แผนการสอน ตามขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนที่ได
ปรับปรุงภายหลังจากที่ผูทรงคุณวุฒิไดประเมินและใหขอเสนอแนะไว จากนั้นนําแผนการสอนไปทดลอง
สอนกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ซึง่
เปนนักศึกษาที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง โดยนําไปทดลองสอน 2 ครั้งดังนี้
4.2.1 ทดลองสอนครั้งที่ 1 ดําเนินการโดยนําแผนการสอนไปจัดการเรียนการ
สอนใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร จํานวน 30 คน
นําผลที่ไดจากการทดลองสอนไปปรับปรุงแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของรูปแบบการเรียนการสอน และปรับปรุงแผนการสอนเพื่อนําไปใชในการทดลองสอนครั้ง
ที่ 2 โดยมีการปรับปรุงเกี่ยวกับความตอเนื่องกันไปของขั้นตอนการสอน การปรับขนาดของตัวอยางงาน
เขียนใหสั้นลง การใชภาษาในการอธิบายขั้นตอนของกิจกรรมใหกระชับขึ้น และแสดงความแตกตาง
ระหวางแผนการสอนของกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
4.2.2 ทดลองสอนครั้งที่ 2 ดําเนินการโดยนําแผนการสอนที่ไดปรับปรุงจากการ
ทดลองสอนครั้งที1่ ไปจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 จํานวน 30 คน จากนัน้ นําผลที่ไดจากการ
ทดลองสอนไปปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน และปรับปรุง
แผนการสอนเพื่อนําไปประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตอไป โดยมีการปรับปรุงกิจกรรม
ของแผนการสอนของกลุมทดลองในขั้นที่ 2 คือ ขัน้ ใชประสบการณและปรับบริบทในการเรียนรูใ ห
มองเห็นบทบาทของผูเรียนและผูสอนใหชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากพบวา ผูเรียนยังไมคอยเขาใจและไม
สามารถจะจัดทําแผนผังโครงรางความคิดของตนใหเกิดความชัดเจนได
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ระยะที่ 2 การประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพือ่ สราง
เสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน ผูว ิจยั ไดดําเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
ขั้นที่ 2 การดําเนินการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
ขั้นที่ 3 การประเมินผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน
รายละเอียดการดําเนินการในแตละขั้นตอน มีดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
การเตรียมการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนประกอบดวยการดําเนินการ 3 ขั้นตอนยอย
ดังนี้
1.1 การกําหนดประชากรและกลุม ตัวอยาง
1.2 การพัฒนาเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
1.3 การสรางแผนการสอนและสื่อการสอน
รายละเอียดในการดําเนินการแตละขั้นตอน มีดังนี้
1.1 การกําหนดประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและผูวิจัย
ดํ า เนิ น การเลื อ กสถานศึ ก ษาที่ เ ป น กลุ ม ตั ว อย า งเพื่ อ เข า สู ก ารวิ จั ย โดยใช วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling Technique) คือ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร เปนสถานศึกษาที่ใชในการทดลอง
เนื่องจากเปนสถาบันการศึกษาขนาดใหญ มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 60 หองเรียน ไดแก สาขา
การตลาด สาขาการบัญชี สาขาระบบ สารสนเทศ สาขาการเงิน สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย
และสาขาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งถือวาเปนสถาบันการศึกษาที่มีกลุมผูเรียนหลากหลายสาขา และเนื่องจาก
สถาบั นจั ดการศึกษาในดานบริ หารธุ ร กิจ ดั งนั้ น นัก ศึก ษาสวนใหญมี ระดั บความรูความสามารถ
ทางการเรียนภาษาไทยในระดับปานกลาง และเปนสถานศึกษาที่มีความพรอมและใหความรวมมือในการ
วิจัยเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งหัวหนาแผนกวิชาภาษาไทยของสถานศึกษาแหงนี้ ไดใหความรวมมือ
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ในการเปนผูชวยวิจัยในครั้งนี้ดวย จากนั้นผูวิจัยไดใหนักศึกษาทั้งหมดทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
พื้นฐานทางการเขียน ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว จากนั้นจึงจับฉลากนักศึกษาเขากลุม
ตัวอยาง โดยใชผลคะแนนดังตอไปนี้
1. กลุมทดลองกลุมที่ 1 จะเปนกลุมตัวอยางที่ไดคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
พื้นฐานทางการเขียนคละกันทั้งคะแนนในระดับสูง คือไดคะแนนระหวาง 41 – 60 คะแนน จํานวน 10
คน ปานกลาง คือไดคะแนนระหวาง 21 – 40 คะแนน จํานวน 10 คน และต่ํา คือไดคะแนนระหวาง
0 – 20 คะแนน จํานวน 10 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 30 คน
2. กลุมทดลองกลุมที่ 2 จะเปนกลุมตัวอยางที่ไดคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
พื้นฐานทางการเขียนในระดับต่ํา คือไดคะแนนระหวาง 0 – 20 คะแนน จํานวน 30 คน
3. กลุมควบคุม จะเปนกลุมตัวอยางที่ไดคะแนนจากการนําแบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐาน
ทางการเขียนคละกันทั้งคะแนนในระดับสูง คือไดคะแนนระหวาง 41 – 60 คะแนน จํานวน 10 คน
ปานกลาง คือไดคะแนนระหวาง 21 – 40 คะแนน จํานวน 10 คน และต่ํา คือไดคะแนนระหวาง 0 – 20
คะแนน จํานวน 10 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 30 คน
จากนั้นจึงใหนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยทั้งหมดเขียนความเรียงเรื่อง “ปใหม ชีวิต
ใหม” แลวนําคะแนนการเขียนความเรียงของนักศึกษาทั้ง 3 กลุม มาหาคาเฉลี่ย คาความแปรปรวนและ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อเปนการทดสอบกอนการทดลอง
1.2 การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบทดสอบวัดความสามารถ
พื้นฐานทางการเขียน จํานวน 1 ฉบับ แบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียง
จํานวน 2 ฉบับ และเกณฑในการใหคะแนนและระดับความสามารถของทักษะการเขียนความเรียง
ภาษาไทย ซึ่งมีรายละเอียดในการสรางเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1.2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถพืน้ ฐานทางการเขียน
ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานทางการเขียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยศึกษาเอกสาร ตํารา ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถดาน
ทักษะการเขียนที่เปนความสามารถเบื้องตนของผูเรียน อันจะชวยสรางเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน
ทักษะการเขียนที่สูงขึ้น โดยสามารถเขียนเปนเรื่องราวเพื่อสื่อสารกับผูอานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ผูวิจัยไดนําความสามารถพื้นฐานทางการเขียนมาแตกออกเปนองคประกอบยอย ๆ ได 6 ดานดวยกัน
และในแตละดานก็จะมีจุดประสงคยอยที่อยูในองคประกอบในแตละดาน จากนั้นผูวิจัยจึงสรางเปน
แบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานทางการเขียน จํานวน 1 ฉบับ เพื่อใชเปนคุณลักษณะหนึ่งของตัว
แปรอิสระในการวิจัยครั้งนี้ที่เกี่ยวของกับตัวผูเรียนหรือคุณลักษณะของกลุมตัวอยางโดยแบบทดสอบ
มีลักษณะเปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยวัดองคประกอบของความสามารถแตละดาน ดานละ
10 ขอ รวม 60 ขอ ใชเวลาในการทดสอบ 60 นาที (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) จากนั้นผูวิจัยนํา
แบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานทางการเขียนใหอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ทาน
พิจารณาความเหมาะสมแลวนํามาหาคุณภาพของแบบทดสอบตามวิธีการทางสถิติ จากนั้นผูวิจัยจึงนํา
แบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานทางการเขียนดังกลาวไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง
1.2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย
ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนความ
เรียง หลักสูตรวิชาภาษาไทยของคณะศิลปศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2542 ระดับ
ปริญญาตรี กลุมภาษาศาสตร ในดานจุดมุงหมายรายวิชา 01-310-351 เทคนิคการเขียน เพื่อนํามา
กําหนดเปนเนื้อหาในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย โดยผูวิจัยได
กําหนดหัวขอเรื่องในการเขียน รวมทั้งศึกษาขอมูลขาวสารและเรื่องที่อยูใกลตัวผูเรียนในชวงระยะเวลา
นั้นมากที่สุดก็คือ เหตุการณที่เกี่ยวกับวันขึ้นปใหม ผูวิจัยจึงนําเหตุการณดังกลาวมากําหนดเปนชื่อเรื่อง
เพื่อสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย จํานวน 2 ฉบับ คือ
แบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย ที่ใชกอนการทดลอง 1 ฉบับ โดย
กําหนดใหเขียนความเรียงในหัวขอเรื่อง “ปใหม ชีวิตใหม” โดยใหมีขนาดความยาวประมาณ 20-25
บรรทัด ใชเวลาในการเขียน 50 นาที และแบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการเขียนทีใ่ ชหลังการ
ทดลอง 1 ฉบับ โดยกําหนดใหเขียนความเรียงในหัวขอเรื่อง “สวัสดีวันปใหม กาวตอไปเถิดพวกเรา”
โดยใหมีขนาดความยาวประมาณ 20 – 25 บรรทัด ใชเวลาในการเขียน 50 นาที (ดูรายละเอียดใน
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ภาคผนวก) จากนั้นผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยให
อาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ทาน พิจารณาความเหมาะสม หลังจากไดรับความเห็นชอบแลว
ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยดังกลาวไปทดลองใชจริงกับกลุม
ตัวอยาง
1.2.3 เกณฑการใหคะแนนและระดับความสามารถในการตรวจการ
เขียนความเรียงภาษาไทย
ผูวิจัยสรางเกณฑการใหคะแนนและระดับความสามารถใน
การตรวจการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยศึกษาจากเอกสาร ตําราที่
แสดงแนวคิดที่เกี่ยวกับการสรางเกณฑการตรวจและประเมินผลงานการเขียนความเรียงของผูเรียนทั้งของ
นักวิชาการชาวไทย และชาวตางประเทศ และศึกษาวัตถุประสงคของแบบทดสอบวัดความสามารถดาน
ทักษะการเขียนภาษาไทยที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นมา เพื่อนํามากําหนดเปนองคประกอบของทักษะการเขียน
ความเรียงใหครอบคลุมวัตถุประสงคของแบบทดสอบดังกลาว โดยไดจําแนกรายละเอียดที่เกี่ยวกับ
องคประกอบของทักษะการเขียน เกณฑดังกลาวระบุความสามารถในการเขียนรวม 80 คะแนน โดย
แบงออกเปนองคประกอบ 4 ดานดวยกัน ไดแก ดานเนื้อหาสาระ 20 คะแนน ดานการเรียบเรียงความ
คิด 20 คะแนน ดานการใชถอยคํา 20 คะแนน และดานการใชไวยากรณ 20 คะแนน ในแตละ
องคประกอบยังแบงความสามารถในการเขียนออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับดีมาก ระดับดี ระดับ
พอใช และระดับออน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก)
1.2.4 แบบบันทึกผลการเรียนรู
การพัฒนาแบบบันทึกผลการเรียนรู มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
1) ศึกษาเอกสารตําราที่เกี่ยวของกับแบบบันทึกผลการเรียนรู
เพื่อกําหนดแนวทางในการนําบันทึกผลการเรียนรูมาใชในการประเมินพัฒนาการของผูเรียนที่เกิดขึ้นจาก
การใชรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งจากการศึกษาเอกสารตํารา พบวา บันทึกผลการเรียนรูสามารถใชเปน
เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ความกา วหน า ในการเรี ย นของผู เ รี ย นโดยให ผู เ รี ย นเขี ย นสะท อ นความคิ ด
ความรูสึกของตนเองที่มีตอการเรียนรูของตนเองตอสิ่งที่ตนไดเรียนรู หรือตอสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ระหวางการเรียนการสอน
2) กําหนดลักษณะของแบบบันทึกผลการเรียนรูและกรอบ
หรือประเด็นที่จะใหผูเรียนเขียนบันทึกผลการเรียนรู แบบบันทึกผลการเรียนรูมีลักษณะเปนขอความ
กวาง ๆ ที่เปนคําสั่งให ผูเรียนบรรยายในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
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2.1) ใหผูเรียนเขียนสรุปถึงสิ่งที่ไดเรียนรูในการเรียน
การสอนแตละครั้ง
2.2) ใหผูเรียนเขียนอธิบายเหตุการณสําคัญ ๆ หรือ
เหตุการณที่รูสึกประทับในที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนการสอน เชน การไดมีโอกาสรวมงานกับเพื่อน ๆ
การทํางานหรือสรางผลงานของตนเอง การเรียนรูและพัฒนาการดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง ตลอดจน
อธิบายปฏิกิริยา พฤติกรรม ความคิด หรือความรูสึกที่ผูเรียนมีตอเหตุการณนั้น ๆ
การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เมื่อผูวิจัยไดสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลขึ้นมาแลว ผูวิจัยไดดําเนินการหา
คุณภาพเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) แบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานทางการเขียน
1.1 ผูวิจัยนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย
จํานวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบในดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาวา ขอสอบมี
ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาหรือไม โดยใชเกณฑการกําหนดคะแนนความ
คิดเห็นไวดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2527 : 87-91)
คะแนน 1
สําหรับขอคําถามที่แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้น
คะแนน 0
สําหรับขอคําถามที่ไมแนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้นหรือไม
คะแนน – 1 สําหรับขอคําถามที่ไมสอดคลองกับจุดประสงคขอนั้น
บันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในแตละขอ แลวนําไปหาคาดรรชนีความ
สอดคล อ งระหว า งข อ สอบกั บ จุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู โดยผู วิ จั ย จะคั ด เลื อ กข อ ที่ มี ค า ดรรชนี ค วาม
สอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5 ซึ่งแสดงวาขอสอบมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สวนขอสอบที่มีคา
ดรรชนีความสอดคลองนอยกวา 0.5 ผูวิจัยจะคัดเลือกและนําไปปรับปรุงแกไขใหม
1.2นํ า ข อ สอบที่ ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขแล ว ไปทดลองเพื่ อ หาคุ ณ ภาพกั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน
1.3 นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนนโดยขอที่ตอบถูกใหคะแนน 1 คะแนน ขอที่ตอบผิด
หรือไมไดตอบ หรือตอบมากกวา 1 แหงในขอเดียวกัน ใหคะแนน 0 คะแนน
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1.4นํ า ผลการตรวจให ค ะแนนของแบบทดสอบที่ ไ ด วิ เ คราะห ห าค า อํ า นาจจํ า แนกของ
แบบทดสอบเปนรายขอ โดยใชเทคนิค 27 % ของกลุมสูงและกลุมต่ํา เปดตารางสําเร็จรูปของ จุง เตห
ฟาน (Fan . 1952 : 1-32) แลวเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป และคาอํานาจจําแนก
ระหวาง 0.20 – 0.80
1.5 คัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก และคาความยากงายตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 60 ขอ
แลวไปทดลองอีกครั้งหนึ่งกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพณิชยการ
พระนคร มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง
1.6 นําผลการทดสอบมาหาคาความเที่ยง (Reliability) โดยใชสูตร KR –20 ของคูเดอร ริชารดสัน
ไดคา KR-20 เทากับ 0.78
2) แบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย
2.1 ผูวิจัยนําแบบทดสอบไปเสนอตอผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทยจํานวน
3 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบในดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และภาษาที่ใชในคําสั่ง
2.2 นําขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขแบบทดสอบ
2.3 นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน เพื่อดูความเหมาะสม
ของการใชภาษาและเวลา แลว นํามาตรวจใหคะแนนโดยใชผูทรงคุ ณวุฒิ ตรวจใหคะแนน 3 คน
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูชวยผูวิจัยและผูวิจัย โดยใชเกณฑการตรวจใหคะแนนการเขียนความเรียง
ภาษาไทยที่ ผูวิจัยสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว
3) เกณฑการใหคะแนนและระดับความสามารถในการตรวจการเขียนความเรียงภาษาไทย
ผูวิจัยนําเกณฑการตรวจใหคะแนนดังกลาวใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจแกไข แลวนํา
เกณฑการตรวจใหคะแนนไปใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความถูกตองเหมาะสมและใหคําแนะนําเพิ่มเติม
รายละเอียดของเกณฑการตรวจใหคะแนนใหชัดเจนยิ่งขึ้น ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิจากนั้นผูวิจัยนําเกณฑการตรวจใหคะแนนและระดับความสามารถในการเขียนความเรียง
ภาษาไทยไปทดลองใช (try out) กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน โดย
ให นักศึกษาเขียนความเรียง 1 เรื่อง จากนั้นผูวิจัยนําความเรียงที่นักศึกษาเขียนไปใหผูทรงคุณวุฒิ ผูชวย
ผูวิจัย และผูวิจัยตรวจตามเกณฑการใหคะแนนการเขียนความเรียงภาษาไทย แลวนําคะแนนมาวิเคราะห
หาความสอดคลองของการตรวจใหคะแนน โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Peason

120

Product moment correlation) โดยกําหนดเกณฑไววาคาสหสัมพันธที่ไดตองมีคา 0.8 ขึ้นไป จึงจะถือวา
มีความสอดคลองกันในระดับสูง (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) หลังจากนั้น 1 สัปดาห ผูวิจัยตรวจความ
เรียงทั้งหมดอีกครั้ง และนําคะแนนการตรวจทั้งสองครั้งมาวิเคราะหความเที่ยงของการตรวจใหคะแนน
ของผูวิจัย โดยกําหนดใหคาความเที่ยงระดับ 0.8 ขึ้นไป จึงจะถือวามีความเที่ยงในการตรวจใหคะแนน
ระดับสูง พบวา คาสหสัมพันธเทากับ 0.97
4) แบบบันทึกผลการเรียนรู
ผูวจิ ัยนําแบบบันทึกผลการเรียนรูไ ปใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ปการศึกษา 2547 จํานวน 30 คน ที่ไดเรียนตามรูปแบบการเรียน
การสอนที่พฒ
ั นาขึ้นในระยะของการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองสอน เพื่อตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา ความชัดเจนทางภาษา และตรวจสอบความเขาใจของนักศึกษาตอคําสัง่ ของแบบบันทึกผล
การเรียนรูซึ่งพบวานักศึกษามีความเขาใจในคําสั่งของแบบบันทึกการเรียนรูตรงกัน
1.3 การสรางแผนการสอนและสือ่ การสอน
ผูวจิ ัยไดจดั ทําแผนการสอน และสื่อการเรียนการสอน โดยดําเนินการดังนี้
1)
ศึกษาหลักสูตรและประมวลรายวิชา 01-310-351 เทคนิคการเขียน หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี วิชาศึกษาทั่วไป พุทธศักราช 2542 ของคณะศิลปศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
กระทรวงศึกษาธิการ ในดานคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค เนื้อหาสาระ แนวทางการจัดการเรียนการ
สอน สื่อประกอบการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
2)
วิเคราะหเนื้อหา และกําหนดจํานวนคาบเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
เนื้อหาของรายวิชา ผูวิจัยไดแบงเนื้อหาและคาบเรียนในการเรียนการสอนรายวิชา 01-310-351 เทคนิคการ
เขียน ซึ่งมีจํานวน 3 หนวยกิต แบงเปน 6 แผนการสอน รวมจํานวน 18 ชั่วโมง
3)
เขี ย นแผนการสอน และพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน โดยแต ล ะแผน
ประกอบดวย หัวเรื่อง สาระสําคัญ วัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการ
สอน และการวัดและประเมินผล รายละเอียดแผนการสอน และจํานวนคาบเรียน แสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แผนการสอนและจํานวนคาบเรียนรายวิชา 01-310-351 เทคนิคการเขียน
แผนการสอนที่
1
2
3
4
5
6

รายการ

จํานวนคาบเรียน
3
3
3
3
3
3
18

การเขียนบรรยาย
การเขียนอธิบาย
การเขียนชักจูงใจ
การเขียนแสดงความคิดเห็น
การเขียนเรียงความ
การเขียนบทความ
รวม

ขั้นที่ 2 การดําเนินการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
การดําเนินการทดลองและเก็บรวมรวมขอมูล
1) แบบแผนการทดลอง (Experimental Design)
การทดลองทีใ่ ชในการวิจัยครั้งนี้ เปนทีแ่ บบที่มีกลุมทดลองและกลุม ควบคุม แบบมีการ
ทดสอบกอนและหลังการทดสอบ (The Pretest-Posttest Control Group Design) (Campbell and Stanley,
1963) ควบคุมความไมเทาเทียมกัน ระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุมที่อาจเกิดขึ้นไดโดยมีผังการ
ทดลองดังนี้
ผังการทดลองที่ใชในกระบวนการฝกทักษะการเขียน
ครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

E1
E2
C

T1………………………..X1………………………………..T2
T1………………………..X1………………………………..T2
T1………………………..X2………………………………..T2
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สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง
X1 แทน การสอนโดยใชรูปแบบการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบ โดยใช
ทฤษฎีไตรอารขิกและวิธกี ารแบบสแกฟโฟลด
X2 แทน การสอนโดยใชวิธกี ารสอนตามปกติ
T1 แทน การทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยกอนที่
จะทําการทดลอง
T2 แทน การทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยหลังจากที่
ทําการทดลองแลว
E1 แทน กลุมทดลอง กลุมที่ 1
E2 แทน กลุมทดลอง กลุมที่ 2
C แทน กลุมควบคุม
2) การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ขอหนั ง สื อแนะนํ า ตัว จากบั ณฑิ ตศึก ษา คณะครุ ศาสตร จุ ฬาลงกรณมหาวิท ยาลั ย ถึ ง
ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร เพื่อขอความรวมมือในการวิจัย
2. ทําหนังสือแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ผูชวยวิจัยจากบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและเปนผูสอน
ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม
3. ทดสอบความสามารถพื้นฐานทางการเขียนเพื่อคัดเลือกคุณลักษณะของนักศึกษาที่จะ
เปนกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ กลุมทดลองกลุมที่ 1 จะเปนกลุมตัวอยางที่มีคะแนนความสามารถพื้นฐาน
ทางการเขียนคละกันทั้งในระดับสูง กลาง และต่ํา กลุมทดลองกลุมที่ 2 จะเปนกลุมตัวอยางที่มีคะแนน
ความสามารถพื้ น ฐานทางการเขี ย นในระดั บ ต่ํ า และกลุ ม ควบคุ ม จะเป น กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ค ะแนน
ความสามารถพื้นฐานทางการเขียนคละกันทั้งในระดับสูง กลาง และต่ํา
4. ทดลองสอบความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยกอนการทดลองสอน(Pretest)
กับกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม และกลุมควบคุม โดยใหนักศึกษาเขียนความเรียงเรื่อง “ปใหม ชีวิตใหม”
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จากนั้นนําคะแนนของนักศึกษาทั้ง 3 กลุม มาหาคามัชฌิมเลขคณิต (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
5. กอนการทดลองสอน ผูวิจัยไดปฐมนิเทศนักศึกษาทั้ง 3 กลุม โดยกลุมตัวอยางที่เปน
กลุมทดลองทั้ง 2 กลุม จะใหความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับขั้นตอนการสอน โดยใชทฤษฎีไตรอารขิกและ
วิธีการแบบสแกฟโฟลด สํ าหรับกลุมตัวอยางที่เปนกลุมควบคุมไดแนะนําและแจงจุดมุงหมายและ
ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยครั้งนี้
6. ผูวิจัยไดใหผูชวยวิจัยทดลองสอนนักศึกษาทั้ง 3 กลุม ตามแผนการสอนที่สรางขึ้น 2 ชุด
ชุดละ 6 แผน แผนละ 3 คาบตอเนื่องกัน รวมระยะเวลาในการทดลองสอนทั้งหมดกลุมละ 18 คาบ
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก)
7. ทดสอบความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยหลังการทดลองสอน
(Posttest) ของกลุมตัวอยางที่เปนทั้งกลุมทดลอง 2 กลุม และกลุมควบคุม โดยใหเขียนความเรียงเรื่อง
“สวัสดีปใหม กาวตอไปเถิดพวกเรา”
8. ผูวิจัยและผูชวยวิจัยตรวจใหคะแนนการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาทั้ง3 กลุม
แลวนําคะแนนของนักศึกษาแตละคนจากการตรวจของผูวิจัยและผูชว ยวิจัยมาเฉลี่ยเปนคะแนนของ
นักศึกษาแตละคน จากนั้นนําผลที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ
3) การดําเนินการทดลอง
การดําเนินการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน ผูวิจัยไดทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน
สําหรับการสอนรายวิชา 01-310-351 เทคนิคการเขียน โดยผูวิจัยไดมอบหมายใหผูชวยวิจัยซึ่งเปน
หัวหนาแผนกวิชาภาษาไทยของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนครตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 เปนผูดําเนินการสอนทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม เนื้อหาในการ
จัดการเรียนการสอนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมไดใชเนื้อหาเดียวกัน จํานวนชั่วโมงสอนกลุมละ 18
ชั่วโมง โดยใน 2 ชั่วโมงแรกของแตละกลุม ผูวิจัยไดจัดเปนชั่วโมงการชี้แจงลักษณะวิชา วัตถุประสงค
การจัดการเรียนการสอน และการกําหนดขอตกลงรวมกันในการวัดและการประเมินผล การดําเนินการ
สอนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดําเนินการดังนี้
1)
กลุมทดลอง ในกลุมทดลองผูวิจัยไดมอบหมายใหผูชวยวิจัยดําเนินการสอนตามขั้นตอน
การเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย 6 ขั้นตอนดวยกัน คือ ขั้นสรางความ
นาสนใจและใหเสรีในการฝก ขั้นใชประสบการณและปรับปริบทในการเรียนรู ขั้นสรางความชัดเจนทาง
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ความคิดขั้นตรวจสอบ
ทบทวนความคิด ขั้นลงมือปฏิบัติงานตามแผนผังโครงรางความคิด และขั้น
ตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง
ภายหลังการเรียนการสอนในแตละครั้ง ผูเรียนในกลุมทดลองจะเขียนบันทึกการเรียนรู
และสงบันทึกการเรียนรูใหแกผูวิจัยในการเรียนการสอนครั้งตอไป ขณะเดียวกันผูวิจัยจะตรวจบันทึกการ
เรียนรูของผูเรียน ใหขอมูลปอนกลับ และสงบันทึกการเรียนรูคืนกลับใหแกผูเรียนในการเรียนการสอน
ครั้งตอไป
2) กลุมควบคุม ในกลุมควบคุมผูวิจัยไดมอบหมายใหผูชวยวิจัยดําเนินการสอนแบบปกติซึ่งเปน
การดําเนินการสอนที่ผูวิจัยสรุปจากการสัมภาษณผูสอนรายวิชา 01-310-351 เทคนิคการเขียน ของ
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตบพิตรภิมุข จักรวรรดิ วิทยาเขตพระนครเหนือ และวิทยาเขต
เทคนิคกรุงเทพ สรุปขั้นตอนการสอนแบบปกติไดดังนี้
2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนขั้นที่ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนการสอน ใหผูเรียน
เห็นความสําคัญของเนื้อหาที่จะเรียน และทบทวนเนื้อหาเดิมที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่จะเรียนตอไป
2.2 ขั้นสอน เปนขั้นที่ผูสอนทําใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจในเนื้อหา โดยผูสอน
ใชการบรรยาย การยกตัวอยางสถานการณ หรือการแจกเอกสารใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จากนั้นจึง
ให ผูเรียนลงมือปฏิบัติงานที่มอบหมาย
2.3 ขั้นสรุป เปนขั้นที่ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญของบทเรียนนั้น ๆ และ
เปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม
2.4 ขั้นวัดและประเมินผล เปนขั้นที่ผูสอนตรวจสอบความรูความเขาใจของผูเรียนโดย
การซักถามผูเรียน หรือเสนอกรณีตัวอยางใหนักศึกษานําความรูในบทเรียนมาประยุกตใชในสถานการณ
ตัวอยาง
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4. สรุปเปรียบเทียบขั้นตอนการเรียนการสอนระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมไดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบขั้นตอนการเรียนการสอน ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
การเรียนการสอนในกลุมทดลอง

การเรียนการสอนใน
กลุมควบคุม

ขั้นที่ 1 สรางความนาสนใจและ
ใหเสรีในการฝก
1. การสรางความสนใจ ใหผูเรียน
มองเห็นความสําคัญและคุณคา
ของการเขียนที่จะตองฝกทักษะ
2. แจงประเภทของงานเขียนที่
จะตองฝกทักษะและจุดประสงค
ของการเรียนใหทราบ
3. ผูเรียนแตละคนเลือกหัวขอเรื่อง
ที่ตนจะตองฝกเขียนตามความ
สนใจ
ขั้นที่ 2 ใชประสบการณและปรับ
บริบทในการเรียนรู
1. ผูสอนอธิบายถึงกลวิธีในการ
สรางงานเขียน พรอมใหเห็น
ตัวอยางและสาธิต
2. ผูเรียนลงมือปฏิบัติงานโดยนํา
ขอความรูที่ไดรับมาเปรียบเทียบ
และปรับแตงใหเหมาะสมกับ
ความสามารถของตนเอง

ขั้นที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
เปนการชี้แจงและบอกถึง
วัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียน
ไดทราบ จากนั้นผูสอนจะสราง
ความนาสนใจและความสําคัญ
ของเนื้อหาใหผูเรียนเกิดความ
ตองการทีจ่ ะเรียนรู

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
เปนการดําเนินกิจกรรมการ
สอนดวยการอธิบายถึงลักษณะ
กลวิธใี นการเขียนที่ผูสอน
กําหนดให พรอมทั้งใหผูเรียน
ไดเห็นตัวอยางงานเขียน จากนั้น
ก็ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติงาน
ดวยการสรางผลงานเขียน ตาม
หัวขอเรื่องที่ตนสนใจ

ความแตกตางระหวางการเรียน
การสอน กลุมทดลองกับ
กลุมควบคุม
1. การเรียนการสอนตามรูปแบบ
ที่ผูวจิ ัยพัฒนาขึ้น ผูเรียนจะเปนผู
เลือกหัวขอเรือ่ งที่จะฝกทักษะดวย
ตนเองกอนเปนลําดับแรก
หลังจากทีร่ ับทราบถึงความ
นาสนใจและเล็งเห็นประโยชน
ตลอดจนวัตถุประสงคของการ
เรียนรูแลว ในขณะที่การเรียนการ
สอนแบบปกติ ผูเรียนจะรับทราบ
ถึงวัตถุประสงคและความสําคัญ
ของเนื้อหาที่จะเรียนเทานั้น
2. การเรียนการสอนตามรูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึน้
ผูเรียนจะลงมือเปรียบเทียบและ
ปรับแตงขอมูลความรูเกี่ยวกับ
กลวิธี และตัวอยางของงานเขียน
โดยเนนการปรับใหเหมาะสมกับ
ความสามารถของตนเอง
หลังจากไดรับขอมูลจําเปนตอ
การสรางสรรคงานเขียนจาก
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ครูผูสอนแลว ในขณะที่การเรียน
การสอนแบบปกติ ผูเรียนจะฟง
คําอธิบาย
ถึงหลักการในการ
สรางงานเขียน
จากครูผสู อน
จากนั้นจึงลงมือปฏิบัติการเขียน
ผลงาน
ขั้นที่ 3 สรางความชัดเจนทาง
ความคิด
1. ผูเรียนแตละคนกําหนด
แผนงานในการสรางผลงานเขียน
ใหชัดเจน
2. ผูเรียนระบุถึงขอมูลความรู
กลวิธีทจี่ ะใช การจัดลําดับ
ขั้นตอนความคิดกอนลงมือเขียน
3. ผูเรียนนําความคิดที่ประมวล
ไดมาเขียนเปนแผนผังโครงราง
ความคิดที่แสดงขั้นตอนอยาง
ชัดเจน

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป
เปนการทีผ่ สู อนและผูเ รียน
ชวยกันสรุปสาระสําคัญของ
บทเรียนนัน้ ๆ และเปดโอกาสให
ผูเรียนซักถาม

3.
การเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นผูเรียนจะนํา
ขอความรูที่ไดจากการศึกษาเชิง
วิเคราะหและเชิงประยุกตมา
จัดสรางเปนแผนผังความคิด
เพื่อใหเปนระบบและเกิดความ
ชัดเจนกอนลงมือปฏิบัติงาน
แตในขณะทีก่ ารเรียนการสอน
แบบปกติ จะไมมีการคํานึงถึง
รูปแบบของการจัดทําแผนผัง
ความคิดแตอยางใด

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบทบทวน
ความคิด
1. ผูเรียนจับกลุมกับเพื่อนในชั้น
เรียน เพื่อผลัดกันตรวจสอบ
แผนผังโครงรางความคิด
2. ผูเรียนแสดงขอคิดเห็น และ
แนะนําความคิดเห็นของตนกับ
เพื่อนในกลุม
3. ผูสอนชวยใหคําแนะนําแกไข

ขั้นที่ 4 ขั้นวัดและประเมินผล
เปนการทีผ่ สู อนตรวจสอบ
ความรูความเขาใจของผูเ รียน
โดยตรวจผลงานการเขียนให
คะแนนและชีแ้ นะขอบกพรอง
เพื่อใหผูเรียนปรับปรุงแกไข
ผลงานตอไป

4.
การเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น ผูเรียนจะมีโอกาส
ไดทบทวนแผนผังโครงราง
ความคิดของตนเองที่จัดทํา
ขึ้นมาโดยแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้น
เรียนเพื่อรับและปอนกลับ
ขอมูลเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและ
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ในกรณีที่พบวาแผนผังโครงราง
นั้นยังมีขอบกพรอง
4. ผูสอนเสนอความคิดที่ทาทาย
ใหแกผเู รียน ที่ตองการ
สรางสรรคผลงานของตนให
สมบูรณยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 5 ลงมือปฏิบัติงานตามผัง
โครงรางความคิด
1. ผูเรียนลงมือเขียนผลงานตาม
โครงรางแผนผังความคิดทีไ่ ด
กําหนดขึ้น
2. ผูเรียนแตละคนระบุถึงสาเหตุ
ของการเลือกสรางผลงานเขียน
ของตนเอาไว ตลอดจนเหตุการณ
ความรูสึกทีเ่ กิดขึ้นในการเรียน
การสอนลงในแบบบันทึกผลการ
เรียนรู

ขั้นที่ 6 ตรวจประเมินผลงานเพื่อ
การปรับปรุง
1. ผูสอนตรวจประเมินผลงานเพื่อ
การปรับปรุง
2. ใหคะแนนและคําแนะนํา
ตลอดจนขอติชม เพื่อการ

กัน ใหแผนผังโครงรางความคิด
ของตนชัดเจนยิ่งขึ้น แตในขณะ
ที่การเรียนการสอนแบบปกติ
จะไมมกี ารคํานึงถึงการให
ความชวยเหลือในดานการรับ
และปอนขอมูลยอนกลับ ซึ่งกัน
และกันแตอยางใด
5.
การเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนทีไ่ ด
พัฒนาขึ้นผูเรียนจะลงมือ
ปฏิบัติงานตามแผนผังโครงราง
ความคิด ฉบับสมบูรณที่จดั ทํา
ไวจากนั้นเมื่อสรางสรรค
ผลงานเสร็จสิ้นลงแลวก็จะมี
การบันทึกถึงสาเหตุของการ
เลือกปฏิบัติงานชิ้นนั้นๆ
ตลอดนจนบรรยากาศและความ
รูสึกของตนเองที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินงานแตละครั้งแตใน
ขณะที่การเรียนการสอน
ตามปกติจะใหผูเรียนลงมือ
สรางสรรคผลงานเขียนของตน
ตามที่ไดรับมอบหมายเทานัน้
6.
การเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนทีไ่ ด
พัฒนาขึ้นครูผสู อนจะสุม
ผลงานของผูเ รียนขึ้นมากตรวจ
ประเมิน ตามเกณฑทกี่ ําหนด
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ปรับปรุงผลงานเขียนในครั้ง
ตอไป

ขึ้นมาในชั้นเรียน จากนัน้ จึงให
ขอติชม
คําแนะนําเพื่อการ
ปรับปรุงแกไข และการพัฒนา
ทักษะใหดีขึ้น ในครั้งตอไป
แตในขณะทีก่ ารเรียนการสอน
ตามปกติ ครูผูสอนจะเปดโดย
การใหผูเรียนไดสรุปหลักการ
เขียน และพูดถึงความพอใจใน
การสรางสรรคผลงานของตน
เทานั้น

การดําเนินการหลังการทดลอง
ภายหลังการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่กําหนดไว ผูวิจัยไดวัดความสามารถดาน
ทักษะการเขียนภาษาไทย และความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบของนักศึกษากลุมทดลองและ
กลุมควบคุมพรอมกัน
4) การวิเคราะหขอมูล
1.คํานวณหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต
ละกลุม
2. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย กอนการ
ทดลอง ระหวางกลุมทดลองกลุมที่ 1 กลุมทดลองกลุมที่ 2 กับกลุมควบคุม โดยใชสถิติการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (ONE WAY ANALYSIS OF VARIANCE)
3. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยหลังการ
ทดลอง ระหวางกลุมทดลองกลุมที่ 1 กลุมทดลองกลุมที่ 2 กับกลุมควบคุม โดยใชสถิติการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบสองทาง (TWO WAY ANALYSIS OF VARIANCE)
4. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบกอนการทดลองระหวาง
กลุมทดลองกลุมที่ 1 กลุมทดลองกลุมที่ 2 กับกลุมควบคุม โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว (ONE WAY ANALYSIS OF VARIANCE)
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5. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบหลังการทดลองระหวาง
กลุมทดลองกลุมที่ 1 กลุมทดลองกลุมที่ 2 กับกลุมควบคุม โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบสองทาง (TWO WAY ANALYSIS OF VARIANCE)
6. แสดงพัฒนาการของคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย
ระหวางการทดลองของกลุมทดลองทั้งสองกลุม และกลุมควบคุมโดยใชกราฟ
การวิจัยในครั้งนี้ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for the
Social Science : SPSS/ for window) ในการคํานวณและวิเคราะหขอมูล
5) สถิติที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีสถิติที่ใชในการคํานวณเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบปรนัย หาคุณภาพของ
การตรวจใหคะแนนแบบทดสอบอัตนัย และวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.การหาคุณภาพของแบบทดสอบปรนัย
(1) หาคาความยาก (Level of Difficulty) และคาอํานาจจําแนก (Power of Discrimination) ของ
ขอสอบแตละขอ โดยใชสูตร

p
D

Ru
RL
f

p

=

Ru + R L
2f

D

=

R − RL
2f

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คาความยากของขอสอบ
คาอํานาจจําแนกของขอสอบ
จํานวนคนในกลุมสูงที่ทําขอสอบแตละขอไดถกู ตอง
จํานวนคนในกลุมต่ําที่ทําขอสอบแตละขอไดถกู ตอง
จํานวนคนในกลุมสูงหรือต่าํ ซึ่งตองมีจํานวนเทากัน
(ประคอง กรรณสูตร, 2535)
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(2) หาคาความเที่ยงของแบบทดสอบ (Reliability)
(Kuder-Richardson Reliability 20) (KR-20) ดังนี้
KR 20 : rxx

เมื่อ

rxx

k
p
q

pq

∑

S x2

โดยใชสูตร คูเดอร ริชารดสัน 20

k  ∑ pq 
1− 2
k − 1 
s x 

=

แทน สัมประสิทธิแ์ หงความเที่ยง (คาความเที่ยวของแบบทดสอบทั้งฉบับ
บางทีแทนดวย rtt )
แทน จํานวนขอสอบทั้งหมดในแบบทดสอบ
แทน สัดสวนของคนที่ตอบขอสอบถูกตองในแตละขอ
แทน สัดสวนของคนที่ตอบขอสอบผิดในแตละขอ (q = 1 − p )
แทน ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ (ผลคูณของสัดสวนของผูที่
ตอบถูกและตอบผิด)
แทน คาของผลบวกในที่นี้คือ ∑ pq เปนผลบวกของ ∑ pq ของ
ขอสอบทุกขอ
แทน คาความแปรปรวนของคะแนนของผูถ ูกทดสอบทั้งหมด
สําหรับจํานวนประชากรนอยใชสูตร
S y2

=

N ∑ X 2 − (∑ X )2
N (N − 1)

(ประคอง กรรณสูตร, 2535)
(3) การหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอทดสอบกับองคประกอบของเนื้อหาโดยอาศัยดุลย
พินิจของผูเชี่ยวชาญดานการสอนทักษะการเขียนภาษาไทย (พวงรัตน ทวีรัตน. 2538 : 117)
∑R
สูตร IOC
=
N
IOC หมายถึง
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอทดสอบกับองคประกอบของ
เนื้อหา
ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
∑ R หมายถึง
N
หมายถึง
จํานวนผูเชี่ยวชาญ
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3. การวิเคราะหขอ มูลที่ไดจากการทดลอง
(1) คํานวณหาคาเฉลี่ยของคะแนน (Mean) โดยใชสูตร
X

เมื่อ

X
∑X
N

=

∑X
N

แทน คามัชฌิมเลขคณิต
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในแตละกลุม
แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมดในแตละกลุม
(ประคอง กรรณสูตร, 2535)

(2) คํานวณหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตร
n∑ X 2 −(∑ X )

2

SD

เมื่อ

แทน
∑ X แทน
2
∑ X แทน
n แทน
Sx

=

n(n − 1)

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
ผลรวมกําลังสองของคะแนนทั้งหมด
จํานวนนักเรียนทั้งหมดในกลุมตัวอยาง
(ประคอง กรรณสูตร, 2535)

(3) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (ONE WAY ANALYSIS OF VARIANCE)
(4) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (TWO WAY ANALYSIS OF VARIANCE)
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3. การหาคุณภาพของการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบอัตนัย
การตรวจใหคะแนนแบบทดสอบอัตนัย
ซึ่งเปนการเขียนคําตอบซึง่ หาคาความเที่ยงของการ
ตรวจระหวางผูตรวจ 2 คน
โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product
Moment Correlation) โดยใชสูตร
r XY

=

][

− (∑ X )2 N ∑ Y 2 − [∑ Y ]2

]

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของผูตรวจคนที่ 1
∑X
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของผูตรวจคนที่ 2
∑Y
2
ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสองของผูตรวจคนที่ 1
∑X
2
ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสองของผูตรวจคนที่ 2
∑Y
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของผูตรวจทั้งสองคน
∑ XY
N
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
(ประคอง กรรณสูตร, 2535)
ขั้นที่ 3 การประเมินผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน
การประเมินผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน ดําเนินการโดยการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
และขอมูลเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี้
3.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ดําเนินการโดยการวิเคราะหคาคะแนนจากผลการทํา
แบบวัดความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย ของกลุมทดลองทั้งสองกลุมและกลุมควบคุม เพื่อ
ประเมินผลลัพธของการพัฒนาความสามารถดานทักษะการเขียนและความสามารถดานการคิดอยางเปน
ระบบของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ที่ เกิ ด จากการใช รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น โดย
ดําเนินการดังนี้
1.คํานวณหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต
ละกลุม
2. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย กอนการ
ทดลอง ระหวางกลุมทดลองกลุมที่ 1 กลุมทดลองกลุมที่ 2 กับกลุมควบคุม โดยใชสถิติการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (ONE WAY ANALYSIS OF VARIANCE)
r XY

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

[N ∑ X

N ∑ XY − ∑ X ∑ Y
2

133

3. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยหลังการ
ทดลอง ระหวางกลุมทดลองกลุมที่ 1 กลุมทดลองกลุมที่ 2 กับกลุมควบคุม โดยใชสถิติการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบสองทาง (TWO WAY ANALYSIS OF VARIANCE)
4. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบกอนการทดลองระหวาง
กลุมทดลองกลุมที่ 1 กลุมทดลองกลุมที่ 2 กับกลุมควบคุม โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว (ONE WAY ANALYSIS OF VARIANCE)
5. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบหลังการทดลองระหวาง
กลุมทดลองกลุมที่ 1 กลุมทดลองกลุมที่ 2 กับกลุมควบคุม โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบสองทาง (TWO WAY ANALYSIS OF VARIANCE)
6. แสดงพัฒนาการของคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย
ระหวางการทดลองของกลุมทดลองทั้งสองกลุม และกลุมควบคุมโดยใชกราฟ
3.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดําเนินการโดยการวิเคราะหเนื้อหาจากบันทึกการ
เรียนรูของกลุมทดลอง เพื่อนํามาอธิบายพัฒนาการของผูเรียนที่เกิดขึ้นระหวางการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1) อานบันทึกการเรียนรูของผูเรียนทุกคน
2) คัดลอกขอความที่ผูเรียนเขียนสะทอนถึงการพัฒนาความสามารถดานการ
คิดอยางเปนระบบและการพัฒนาดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผูเรียนในระหวางการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงการคัดลอกขอความอื่น ๆ ที่เปนความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอน แลวจัด
ขอความที่คัดลอกไวเปนหมวดหมูตามเกณฑในการจัดหมวดหมู ดังนี้
2.1 ขอความที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทํางานของผูเรียนที่เกิดจาก
การใชแผนผังโครงรางความคิด
2.2 ขอความที่เกี่ยวของกับการมีปฏิสัมพันธกันในกลุม หรือการ
ชวยเหลือรวมงานกันในกลุม
3) พิจารณาความสัมพันธของขอมูลสวนตาง ๆ แลวสรุปพัฒนาการความ
สามารถดานการคิดอยางเปนระบบและการทํางานและพัฒนาการดานอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับผูเรียนจากการใช
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริม
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใชแนวคิดทฤษฎี
ไตรอารขิกและวิธีการแบบสแกฟโฟลด ผูว จิ ัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอ มูลเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อ
สรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใชแนวคิด
ทฤษฎีไตรอารขิก และวิธีการแบบสแกฟโฟลด
ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยาง
เปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยใชแนวคิดทฤษฎีไตรอารขิก และวิธีการแบบสแกฟโฟลด
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริม
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใชแนวคิดทฤษฎี
ไตรอารขิก และวิธีการแบบสแกฟโฟลด
การนําเสนอผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อ
สรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใชแนวคิด
ทฤษฎีไตรอารขิก และวิธีการแบบสแกฟโฟลด แบงการนําเสนอเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดเกีย่ วกับทฤษฎีทใี่ ชเปนพืน้ ฐานในการ
สรางรูปแบบการเรียนการสอน แบงการนําเสนอเปน 5 สวน ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีไตรอารขิก
2.2ผลการวิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรู ของ นักจิตวิทยาการศึกษา
2.3ผลการวิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช
วิธีการแบบสแกฟโฟลด
2.4 ผลการวิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคระดมสมอง และ
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แนวคิดเกีย่ วกับเทคนิคผังความคิด
2.5 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการในการสรางเสริมความสามารถดาน
ทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สวนที่ 3 ผลการสังเคราะหสาระขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาความคิด
อยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี แบงการนําเสนอเปน 4 สวน ดังนี้
3.1 ผลการสังเคราะหหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
3.2 ผลการสังเคราะหวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน
3.3 ผลการสังเคราะหขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
3.4 ผลการสังเคราะหแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
สวนที่ 4 ผลการตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความคิดอยางเปน
ระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยใชแนวคิดทฤษฎีไตรอารขิกและวิธีการแบบสแกฟโฟลด แบงการนําเสนอเปน 2 สวน ดังนี้
4.1 ผลการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูทรงคุณวุฒิ
4.2 ผลการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนโดยการทดลองสอน
ผลการดําเนินงานในแตละสวนมีรายละเอียดดังนี้
สวนที่ 1 ผลการสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
จากการศึกษาและวิเคราะหแนวคิดเกีย่ วกับรูปแบบการเรียนการสอนของ ทิศนา แขมมณี
(2545ก) Joyce และ Weil (2000) สามารถสังเคราะหองคประกอบของ รูปแบบการเรียนการสอน
ไดดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
องคประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอน
1. หลักการของรูปแบบเปน
รูปแบบการเรียนการสอนเปน
พื้นฐานความเชื่อในการจัดการ
แบบแผนในการจัดการเรียนการสอนที่
เรียนการสอนของรูปแบบการ
อธิบายใหเห็นสถาพแวดลอมทางการ
เรียนการสอนนั้น
เรียนที่เปนแนวทางในการออกแบบการ
2. วัตถุประสงคของรูปแบบเปน
เรียนการสอนที่มีเปาหมายใหผูเรียน
เปาหมายเฉพาะของรูปแบบการ
บรรลุวัตถุประสงคที่แตกตางกัน
เรียนการสอนนั้นวามุงพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนประกอบดวย
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะใด
สวน ตาง ๆ ดังนี้
3. ขั้นตอนการเรียนการสอนเปน
• เปาหมายของรูปแบบการเรียน
การอธิบายถึงการดําเนินการ
การสอนอธิบายถึงคุณลักษณะ
เรียนการสอนของรูปแบบที่เปน
ที่มุงพัฒนาหรือคุณลักษณะที่
ขั้นตอนและรายละเอียด
ตองการใหเกิดกับผูเรียน
กิจกรรมในการจัดการเรียนการ
สอน บทบาทผูสอน บทบาท
• หลักการหรือแนวคิดทฤษฎีที่
ผูเรียนในแตละขั้นตอนเพื่อให
เปนพื้นฐานของรูปแบบ
บรรลุจุดมุงหมายของรูปแบบ
• รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการ
การเรียนการสอนนั้น
สอนหรือการดําเนินการสอน
• การประเมินผลที่จะชี้ใหเห็นถึง 4. การวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนเปนแนวทางในการวัด
ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นในตัว
และประเมินผลการเรียนการ
ผูเรียนอันเปนผลจากการใช
สอนที่จะบอกถึงประสิทธิภาพ
รูปแบบนั้น
ของรูปแบบหรือบอกถึงการ
บรรลุวัตถุประสงคของรูปแบบ
การเรียนการสอนนั้น

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนของนักการศึกษา
ทิศนา แขมมณี (2545ก: 219-220)
Joyce และ Weil (2000)
รูปแบบการเรียนการสอนเปน
สภาพของการเรียนการสอนที่ครอบคลุม
องคประกอบสําคัญซึ่งไดรับการจัดไว
อยางเปนระเบียบตามหลักปรัชญา
แนวคิดทฤษฎีหรือหลักการโดย
ประกอบดวยกระบวนการหรือขั้นตอน
สําคัญในการเรียนการสอนนั้นเปนไป
ตามทฤษฎีหรือหลักการที่ยึดถือสามารถ
ใชเปนแบบแผนในการเรียนการสอนให
บรรลุวัตถุประสงคเฉพาะของรูปแบบ
นั้นๆองคประกอบสําคัญของรูปแบบการ
เรียนการสอน มีดังนี้
• ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ หรือ
ความเชื่อที่เปนพื้นฐานหรือเปน
หลักของรูปแบบนั้น
• การบรรยายหรืออธิบายสภาพ
หรือลักษณะของการเรียนการ
สอนที่สอดคลองกับหลักการที่
ยึดถือ
• การจัดระบบความสัมพันธ
องคประกอบตางๆเพื่อให
ผูเรียนไปสูเปาหมาย
• การธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ
วิธีสอนและเทคนิคการสอนอัน
จะทําใหกระบวนการเรียนการ
สอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จากตารางที่ 6 สรุปไดวา รูปแบบการเรียนการสอนประกอบดวยองคประกอบสําคัญ
4 สวน ไดแกหลักการ วัตถุประสงค ขั้นตอนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน ของรูปแบบการเรียนการสอน
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สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยใชแนวคิดทฤษฎีไตรอารขิกและวิธีการแบบสแกฟโฟลด เพื่อใชเปนกรอบใน
การสังเคราะหสาระขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
ผลการวิเคราะหนําเสนอเปน 5 สวนดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีไตรอารขิก
จากการศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับทฤษฎีไตรอารขิก ของ Sternberg สามารถวิเคราะห
สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับทฤษฎีไตรอารขิกไดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎไตรอารขิก
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีไตรอารขิก
สาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับ
ของ Sternberg
ทฤษฎีไตรอารขิก
1. ทฤษฎียอยดานองคประกอบทาง
ความสามารถ
1.1 องคประกอบดานการคิดขั้นสูง
1.2 องคประกอบดานการปฏิบัติ
1.3 องคประกอบดานการแสวงหาความรู
2. ทฤษฎียอยดานประสบการณ
2.1 ความสามารถในการแกปญหาที่แปลก
ใหม
2.2 ความสามารถในการประมวลผลขอมูล
โดยอัตโนมัติ
3. ทฤษฎียอยดานบริบทสังคม
3.1 การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม
3.2 การเลือกสิ่งแวดลอม
3.3 การปรับแตงสิ่งแวดลอม

การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)
การคิดสรางสรรค (Creative Thinking)
การคิดเชิงประยุกต (Practical Thinking)

1. ผูเรียนจะตองรูจ ักวางแผนการดําเนินงานโดยการวาด
ภาพแผนงานความคิดนั้นใหเกิดความชัดเจนเสียกอน
2. ผูเรียนจะตองรูจ ักการปรับแตงและการเลือกขอมูล
ความรูที่ไดรับจากการเรียนรูโดยผานทักษะการคิดเชิง
ประยุกตและทักษะการคิดวิเคราะหเพื่อนําขอมูลที่มีอยู
เหลานั้นมาเปรียบเทียบและประเมินเพื่อใหไดขอมูล
ความรูที่เหมาะสมและเกี่ยวของและมีความชัดเจน
เพียงพอในการจะนํามาสรางสรรคผลงานตอไป
3. ผูเรียนจะตองมีความสามารถในการคิดสรางสรรคโดย
นําเอาขอความรูที่ผานทักษะการคิดวิเคราะหและ
ทักษะการคิดเชิงประยุกตมาเปนอยางดี แลวนํามาผลิต
เปนผลงานสรางสรรคที่มีความแปลกใหม
4. ผูเรียนจะตองมีความสามารถในการเผชิญกับการ
ดําเนินงานที่อาจจะเปนเรื่องใหมหรืองานที่ตนเอง
อาจจะไมถนัด และในขณะเดียวกันผูเรียนก็จะตองมี
ความสามารถในการตรวจสอบภาพความคิดของ
ตนเองที่ไดสรางขึ้นมากอนลงมือปฏิบัติใหเกิดความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
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2.2 ผลการวิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดในเรื่องการพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรูของ นักจิตวิทยาการศึกษา
จากการศึกษาแนวคิดในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของนักจิตวิทยา
การศึกษาตาง ๆ สามารถวิเคราะหสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับแนวคิดในเรื่องการพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรูไดดังแผนภาพที่ 6
แผนภาพที่ 6 ผลการวิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู
แนวคิดในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู
ตามแนวคิดของนักจิตวิทยาการศึกษา
การเรียนรูเปนการสรางเสริมพัฒนาการ ซึ่งการเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียน
ไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลในสิ่งแวดลอม และไดรวมงานกับเพื่อน
(Vygotsky, 1978:90)
ในการเรียนรูของผูเรียน จะมีครูทําหนาที่เปนผูชี้นํา และควบคุมกํากับให
เกิดปฏิสัมพันธขึ้นในชัน้ เรียน ซึ่งอาจจะเปนปฏิสัมพันธระหวางผูสอน
กับผูเรียนหรือผูเรียนดวยกัน (Vygotsky, 1978:Dixon-Krauss,
1996 79)
มโนทัศนของ The zone of proximal development (ZPD) ตามแนวคิด
ของ Vygotsky เปนมโนทัศนที่สําคัญที่นําไปสูการเรียนการสอน (DixonKrauss, 1996:86) ZPD เปนชองวางของความสามารถที่ผูเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานหรือแกปญหาไดดวยตนเอง กับความสามารถที่ผูเรียนจะ
สามารถปฏิบัติไดเมือ่ ไดรับความชวยเหลือ หรือรวมงานกับเพือ่ น
(Vygotsky, 1978:86)
ประยุกตมโนทัศนของขอบเขตการชวยเสริมศักยภาพ โดยผูสอนจะจัดให
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคม ผูสอนใหการชวยเหลือสนับสนุนการ
เรียนรูของผูเรียนตามความตองการของผูเรียน และผูเรียนจะตองมีความ
พยายาม ความตัง้ ใจที่จะทํางานใหสาํ เร็จ (Bruner, 1989 อางถึงใน
Dixon-Krauss 1996:14.61.78)
ผูเรียนแตละคนมีศักยภาพหรือความสามารถทีแ่ ตกตางกัน ดังนั้นผูเรียน
แตละคนจะไดรับการชวยเหลือที่แตกตางกันตามระดับพัฒนาการของแต
ละบุคคล (Vygotsky, 1978:85-86)

สาระสําคัญของแนวคิดในเรื่องการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู

1. การเรียนรูเปนการสรางเสริมพัฒนาการซึ่งการ
เรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคล
ในสิ่งแวดลอม ไดรวมงานกับเพื่อน ๆ โดยมีผสู อน
ทําหนาที่เปนผูชนี้ ํา ควบคุมดูแลใหเกิดปฏิสัมพันธ
ขึ้นในชั้นเรียน

2. ผูเรียนแตละบุคคลมีศักยภาพ หรือความสามารถที่
จะปฏิบัติงานใหสําเร็จลงได แตผูเรียนแตละคนมี
ศักยภาพที่แตกตางกันผูเรียนแตละคนมีศักยภาพที่
แตกตางกันผูเรียนบางคนตองไดรับการชวยเหลือ
หรือไดรวมงานกับบุคคลที่มีความสามารถมากกวา
จึงจะสามารถแสดงศักยภาพหรือความสามารถนั้น
ออกมาได

3. ผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู และตองมี
สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน โดยมี
ปฏิสัมพันธในกลุม มีการแลกเปลี่ยนความรูแ ละ
ประสบการณซึ่งกันและกัน
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แผนภาพที่ 6 ผลการวิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู
(ตอ)

แนวคิดในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู
ตามแนวคิดของนักการศึกษา
การชวยสงเสริมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู เปนกระบวนการที่
ทําใหผูเรียนสามารถแกปญหาดําเนินงาน ที่อยูเหนือความสามารถที่ผูเรียน
จะทําไดดวยตนเอง แตผูเรียนจะทําสําเร็จลงไดเมื่อไดรับการชวยเหลือจาก
ผูใหญหรือผูมีความสามารถมากกวา (Wood, Bruner, and Ross,
การสงเสริมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูเปนการชวยเหลือให
ผูเรียนสามารถแกปญหาดําเนินงาน หรือบรรลุเปาหมายได ซึ่งงานเหลานั้น
เปนงานที่ไมสามารทําสําเร็จไดดวยตนเอง และลักษณะสําคัญของการ
ชวยเหลือ คือการชวยเหลือสนับสนุนจะคงอยูเพียงชั่วคราว ครูจะรูระดับ
การเรียนรูของผูเรียน ใหการชวยเหลือสนับสนุนเมื่อจําเปน และลดการ
ชวยเหลือลงเพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระ (Wu,
การใหความชวยเหลือหรือสงเสริมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู
ผูเรียนจะใหประโยชนสูงสุดเมื่อการชวยเหลือนั้นอยูในชวงจังหวะที่
ผูเรียนไมสามารถจัดการหรือดําเนินงานไดดวยตนเองเพียงลําพัง แตผูเรียน
จะสามารถทํางานนั้นไดเมื่อไดรับความชวยเหลือจากผูที่มีความสามารถ
ในการจัดการงานนั้นได (Palincsar and Brown, 1984 อางถึงใน
Rosenshine and Meister, 1992:26)
ในการเรียนการสอนแบบชวยสงเสริมการพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรูตองมีการประเมินความสามารถของผูเรียนกอนใหการชวยเหลือ มี
การคัดเลือกกลยุทธในการชวยเหลือใหเหมาะสม และมีการประเมินผล
การชวยเหลือโดยประเมินความสามารถอยางตอเนื่องลงไดเมื่อไดรับการ
ชวยเหลือจากผูใหญหรือผูมีความสามารถมากกวา
(Dixon-Krauss,
ในการเรียนการสอนแบบชวยสงเสริมการพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรูตองมีการประเมินความสามารถอยางตอเนื่อง
เพื่อจัดงานให
เหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน
และเพื่อใหผูเรียนไดรับการ
ชวยเหลืออยางเหมาะสม (Eggen and Kauchack, 1997:55)
ครูตองมีการออกแบบบทเรียนใหสาระที่ใหผูเรียนเรียนรูอยูในระดับที่
เหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน หรือผยูในตําแหนงที่เหมาะสมกับ
ขอบเขตการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน และสาระมีความทาทายใหผูเรียน
อยากเรียนรู (Honson and Honson, 1998)

สาระสําคัญของแนวคิดในเรื่องการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู

4.

การเรียนการสอนแบบ ชวยสงเสริมการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูมีเปาหมายใหผูเรียน
สามารถแกปญหาหรือปฏิบัติงานใหสําเร็จไดดวย

5. การเรียนการสอนแบบชวยสงเสริมการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูจะสนับสนุนการ
เรียนรูของผูเรียน โดยการชวยเหลือสนับสนุน
จะมีการปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบให
สอดคลองกับระดับความสามารถของผูเรียน
โดยครูตองประเมินความสามารถของผูเรียน
กอนใหการชวยเปลือ กําหนดกลยุทธในการ
ชวยเหลือการเรียนรูของผูเรียนใหเหมาะสม
กับความสามารถของผูเรียน
และมีการ
ประเมินการชวยเหลือนั้นอยางตอเนื่อง โดย
การชวยเหลือจะคอย ๆ ลดลง ขณะที่ผูเรียน
คอย ๆ เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดวยตนเองและการชวยเหลือจะยุติลงเมื่อ
ผูเรียนสามารถปฏิบัตงิ านไดดวยตนเองอยาง
อิสระ
6. บทเรียนที่ออกแบบใหกับผูเรียน หรือสาระที่
ใหผูเรียนเรียนรูจะตองอยูในขอบเขตที่ผูเรียน
สามารถเรียนรูหรือพัฒนาไดเมื่อไดรับความ
ชวยเหลือดังนัน้ สาระหรืองานที่มอบหมายให
ผูเรียนตองมีความทาทาย ไมงา ยหรือยากเกิน
กวาที่ผูเรียนจะสามารถทําได เมือ่ ไดรับความ
ชวยเหลือ

จากแผนภาพที่ 6 สรุปสาระสําคัญของแนวคิดในเรื่องการพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรูได 6 ประการ ดังที่ไดนําเสนอไวในแผนภาพขางตน
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2.3 ผลการวิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชวิธีการ
แบบสแกฟโฟลด
จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด
ของนักจิตวิทยาการศึกษาสามารถวิเคราะหสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับแนวคิดในการจัดการเรียนการ
สอน โดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด ไดดังแผนภาพที่ 7
แผนภาพที่ 7 ผลการวิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการ
แบบสแกฟโฟลด
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชวิธีการ
แบบสแกฟโฟลดของนักการศึกษา
กระบวนการที่ทําใหเด็กหรือนักเรียนฝกหัด สามารถแกปญหาดําเนินงาน
หรือบรรลุตามเปาหมายที่อยูเหนือความพยายามของเด็กที่จะทําไดดวยตนเอง
แตจะทําไดเมื่อไดรับความชวยเหลือสนับสนุน (Wood, Bruner, and Ross,
1976:90)

สาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน
โดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด

1.

2.
เปนรูปแบบของการสนับสนุนที่ครูหรือผูเรียนคนอื่น ๆ ใหแก ผูเรียนดวยกัน
เพื่อชวยใหผูเรียนเชื่อมตอระหวางความสามารถปจจุบันและเปาหมายที่ตั้งใจไว
(Rosenshine, Meister. 1992 : 26)

เปนการที่ผูสอนมอบหมายงานที่จะทําใหผูเรียนเรียนรู และมีการแนะนํา
ชี้แนะ โดยการพูดคุยสนทนากับผูเรียน เพื่อใหแนวทางในการที่จะเรียนรู
งานนั้น ๆ (Dixon-Krauss. 1996 : 78-79)

3.

4.
5.

ผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธทางสังคมได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณกับ
บุคคลอื่น
ผูเรียนจะมองเห็นเปาหมายของความสําเร็จ
ที่ตั้งเอาไวกับรับรูถึงความสามารถทีแ่ ทจริง
ของตนเองที่มีอยูจริงในขณะนั้น
ผูเรียนจะไดรับการชวยเหลืออยางเปนระบบ
และอยางเหมาะสมเพือ่ ใหสามารถปฏิบัตงิ าน
ไดและการชวยเหลือจะยุติลงเมื่อผูเรียน
สามารถทํางานไดดวยตนเอง
งานที่มอบหมายใหผูเรียนเปนงานที่เหมาะสม
กับระดับความสามารถของผูเรียน
มีการประเมินความสามารถของผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง

เปนการชวยเหลือที่ใหกับผูเรียนเพื่อใหผูเรียนทํางานใหสําเร็จซึ่งงานนั้น
เปนงานที่ผูเรียนไมสามารถทําใหสําเร็จไดดวยตนเอง
(Eggen,Kauchak.1997 : 55)

เปนการชวยเหลือสนับสนุนใหผูเรียนสามารถทํางานใหสําเร็จ เมื่อผูเรียน
ตองเรียนรูสิ่งใหมหรือสิ่งที่ยาก ผูเรียนอาจจะตองการความชวยเหลือมาก
ขึ้น และเมื่อผูเรียนเริ่มจะทํางานนั้นไดสําเร็จ การชวยเหลือสนับสนุนนั้น
จะคอย ๆ ลดลง จนกระทั่งผูเรียนสามารถรับผิดชอบหรือทํางานนั้นได
ดวยตนเอง การชวยเหลือจะยุติลง (Larkin. 2001 : 30-34)

จากแผนภาพที่ 7 สรุปสาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชวิธีการ
แบบสแกฟโฟลดได 5 ประการ ดังที่ไดนําเสนอไวในแผนภาพขางตน
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2.4 ผลการวิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคระดมสมองและแนวคิด
เกี่ยวกับเทคนิคผังความคิด
จากการศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับเทคนิคระดมสมองและแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคผังความ
คิดของนักการศึกษา สามารถวิเคราะหสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับเทคนิคระดมสมองและเทคนิคผัง
ความคิด ไดดงั แผนภาพที่ 8
แผนภาพที่ 8 ผลการวิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคระดมสมองและเทคนิค
ผังความคิด
แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคระดมสมอง
จะไมมีการวิพากษวิจารณหรือตัดสินความเห็นตาง ๆ
และความคิดทุก
ความคิด ปริมาณความคิดยิ่งมากยิ่งดี พยายามปรับปรุงตกแตง ดัดแปลง
ความคิดที่มีอยู (Osborn. 1957 : 228)

ในระหวางการระดมสมองจะไมมีการวิพากษวิจารณตัดสินความคิด ปลอยให
พลังความคิดไหลออกมาอยางอิสระโดยคํานึงถึงปริมาณความคิดมากกวา
คุณภาพความคิดและผสมผสานความคิดใหดีที่สุด (Rawlinson. 1988 : 38-40)

ไมสนใจ วิพากษวิจารณความคิดใดๆ สนับสนุนความคิดแปลกใหมสนับสนุน
ความคิดมาก ๆ แลวนําความคิดเหลานั้นมาประมวลกัน(อารี รังสินันท. 2532 :
105)

พยายามทําตัวใหเปนอิสระ โดยเนนปริมาณความคิดและการนําเอาความคิดมา
ประสานกันใหได (วิรัตน คุมคํา. 2534 : 31-32)

แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคผังความคิด
เปนการทํางานรวมมือกันของสมองดานซายและดานขวา ในการเชื่อมโยง ตอ
ผูกขอมูลทั้งหมดเขาดวยกัน
ซึ่งโครงสรางหรือการทํางานของสมองในการ
ติดตอ จัดการ รวบรวม บันทึก เชื่อมโยงขอมูลขาวสารตาง ๆ นั้น ควรจะ
เริ่มตนดวยความคิดหลักที่จุดกลางแลวแตกสาขาแยกยอยออกไป
แลวแต
ความคิดของแตละคน (Buzan. 1991 : 106-107)

เปนการเริ่มตนความคิดที่จุดกึ่งกลางหนากระดาษแลวปลอยใหความคิดไหลออกมา
อยางอิสระ โดยใชคําสําคัญในการเสนอความคิด โดยเนนการเชื่อมโยงความคิดเขา
ดวยกัน (Wycoff. 1991 : 43)

สาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับ
เทคนิคระดมสมอง
1. เปนการปลอยใหความคิดไดมี
โอกาสไหลออกมาอยางอิสระ
2. ไมมีการตัดสิน
วิพากษวิจารณ
ความคิดใด ๆ ทั้งสิ้น จนกวาการ
ระดมสมองจะสิ้นสุดลง
3. คํานึงถึงปริมาณของความคิดเปน
หลักแตจะยังไมคํานึงถึงคุณภาพของ
ความคิด
4. นําเอาความคิดทั้งหมดมาประเมิน
ปรับปรุง ตกแตงและผสมผสานกัน
เพื่อใหเกิดความคิดที่ดีที่สุด
สาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับ
เทคนิคผังความคิด

การจัดระบบและการเชื่อมโยงความคิด
ตาง ๆ เขาดวยกัน โดยใชคําสําคัญในการ
นําเสนอความคิดตาง ๆ เหลานั้น โดยจะ
ใหความสําคัญกับการแตกกระจาย
ความคิดจากความคิดหลักออกไปเรื่อย ๆ
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จากแผนภาพที่ 8 สรุปสาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคระดมสมองและเทคนิคผัง
ความคิดไดดังที่นําเสนอไวในแผนภาพขางตน
2.5 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการในการสรางเสริมความสามารถดาน
ทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการในการสรางเสริมความสามารถ
ดาน
ทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
นําเสนอตามขั้นตอนดังนี้
2.5.1 ผลการวิเคราะหวัตถุประสงคของการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย
จากการศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2542 พบวา หลักสูตรมีวัตถุประสงคใหนักศึกษามี
ความสามารถในการเลือกสรรถอยคํา ตลอดจนสํานวนโวหารมาสรางสรรคผลงานการเขียนความ
เรียงภาษาไทยใน รูปแบบตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.2 ผลการวิเคราะหความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จากการสัมภาษณอาจารยผูสอนทักษะการเขียนภาษาไทยโดยใชแบบการ
สัมภาษณที่ผวู จิ ัยไดกําหนดขึ้น จํานวน 5 คน ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พบวาอาจารยผูสอน
ทุกคนมีความคิดเห็นสอดคลองกันในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1) นักศึกษาสวนใหญมกั จะสรางสรรคผลงานเขียนของตนในลักษณะที่ยึดความ
พอใจสวนตัว โดยเขียนเทาที่ตนเองมีขอมูลในเรื่องนั้น ๆ เหตุการณตอนใดมีขอมูลคอนขางมากก็
จะเขียนเรื่องราวตอนนัน้ ออกมาไดมาก แตหากในเหตุการณตอนใด หรือประเด็นใดที่ตนเองไม
คอยมีขอมูลก็จะเขียนเรื่องราวตอนนัน้ ออกมาไดเปนสวนนอยหรือจะไมมีการกลาวถึงเหตุการณ
หรือประเด็นนั้นเลย จึงสงผลใหสัดสวนความเหมาะสมของเนื้อหาขาดความสมดุล อันทําใหเกิด
ความออนดอยในงานเขียนชิ้นนั้นไปได
2) นักศึกษาสวนใหญมกั จะติดยึดกับการเรียนรูโครงสรางรูปแบบของงานเขียนที่
ครูอธิบายในตอนเริ่มตน จากนั้นจึงนําตัวอยางของงานเขียนรูปแบบนัน้ ๆ ที่ครูผูสอนนํามาใหดมู า
ใชเปนตัวอยางแลวดัดแปลง คัดลอกงานเขียนตัวอยางนัน้ ๆ ออกมาเปนผลงานการเขียนของตน
จนขาดความคิดริเริ่มสรางสรรคที่จะสรางผลงานการเขียนที่ดีของตนออกมาไดดว ยตนเอง
3) นักศึกษาสวนใหญขาดการเรียบเรียงความคิดในการนําเสนอขอมูลในงานเขียน
ใหมีความตอเนื่องใหนาสนใจ ความคิดที่นําเสนอสวนใหญยังคอนขางกระจัดกระจาย ขาดการ
เชื่อมโยงเขาดวยกันใหเปนเนื้อหาที่มีการเรียงรอยเปนเรือ่ งราวเดียวกันใหนาอานเทาที่ควร
4) นักศึกษาสวนใหญยังไมเขาใจชัดเจนในเรื่ององคประกอบของงานเขียนในสวน
ที่เปนเอกภาพ คือ ความเปนหนึ่งเดียวกันของเรื่องราวที่นําเสนอวาเปนอยางไร เพราะจาก การ
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ตรวจผลงานการเขียนของนักศึกษาสวนใหญ พบวา มีการนําเสนอประเด็นตางๆ ที่ไมมีความ
เกี่ยวของเชื่อมโยงกับเรื่องทีค่ วรจะเปนเทาใดนัก ในบางครั้งตัวอยางที่ยกมาประกอบ ก็ยังไม
สอดคลองเกี่ยวของกับประเด็นที่นําเสนอแตอยางใด
5) ครูผูสอนทักษะการเขียน มักจะมีวิธีการสอนโดยยึดการอธิบายถึงรูปแบบของ
งานเขียนลักษณะตาง ๆ เปนหลัก จากนั้นก็จะนําเสนอตัวอยางของงานเขียนประเภทนั้น ๆ ให
นักศึกษาไดเห็น แลวจึงมอบหมายใหผูเรียนลงมือสรางสรรคผลงานเขียนของตนเองขึ้นมา
6)
ครูผูสอนทักษะการเขียนยังไมไดใหความสําคัญในเรื่องของการจัดระบบ
ความคิด หรือการทําใหผูเรียนรูจักสรางความคิดอยางเปนระบบ กอนที่จะลงมือเขียน ทั้ง ๆ ทีใ่ น
สวนของการใหคะแนนในการประเมินผลงานการเขียนของผูเรียน
กลับมีการกําหนดสัดสวน
ความสําคัญของความสามารถในการนําเสนอความคิด และการเรียบเรียงความคิดอยูดวย
7) ครูผูสอนทักษะการเขียนมักจะมุงเนนทีผ่ ลผลิตจากการสอน คือ การมุงเนนให
ผูเรียนลงมือสรางสรรคผลงานเขียนออกมาใหไดมากกวาที่จะมุงเนนทีก่ ระบวนการในการ
สรางสรรคหรือการผลิตผลงานเขียนออกมาของผูเรียน กลาวคือ ครูผูสอนมักจะใหความสําคัญกับ
ผลผลิตของงานเขียนที่ออกมามากกวาการใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตและสรางสรรค
เพื่อใหไดงานเขียนออกมา
8) ครูผูสอนทักษะการเขียนมีความพยายามจะมองหาวิธกี ารสอนที่จะทําใหผูเรียน
สามารถสรางสรรคผลงานเขียนออกมาใหไดอยางมีประสิทธิภาพ แตก็ยังไมสามารถจะคนหากลวิธี
ที่เหมาะสมไดพบ จึงตองยึดวิธีการสอนทักษะการเขียนแบบเดิมที่เคยสอนกันมา
2.5.3 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการในการสรางเสริมความสามารถดาน
ทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จากการวิเคราะหปญหาและความตองการในการสรางเสริมความสามารถดาน
ทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. 2542 : 18-36) พบวา หลักสูตรในกลุมวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีความมุงหมายในสวนของผูเรียนที่
เกี่ยวกับทักษะการเขียน คือตองการใหผูเรียนสามารถเลือกใชคําไดอยางเหมาะสม สามารถเขียน
ประโยคไดถูกตอง สละสลวย ตลอดจนเขาใจสํานวนโวหารตางๆ สามารถเขาใจหลักการเขียนและ
สามารถเขียนภาษาไทยเพื่อการศึกษาและอาชีพ พัฒนาทักษะการเขียนใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถสรางสรรคผลงานการเขียนในรูปแบบตาง ๆไดอยางถูกตองเหมาะสม แตจากการวิเคราะห
ปญหาดานการสอนทักษะการเขียนของครูผูสอน จากแบบสัมภาษณความคิดเห็นของอาจารยผูสอน
วิชาทักษะการเขียนภาษาไทยของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พบวา ครูผูสอนยังขาดวิธีการสอน
อยางเหมาะสมและจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในดานทักษะการเขียนขึ้นในตัวผูเรียนได ครูผูสอน
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ยังคงยึดวิธีสอนแบบเดิมที่มุงเนนการสรางผลผลิตทางการเขียนมากกวาที่จะมุงเนนที่กระบวนการ
ในการผลิตหรือสรางสรรคงานเขียนออกมาใหเกิดประสิทธิภาพ ทั้ง ๆ ที่ครูผูสอนตระหนักถึง
ความสําคัญของการสรางความคิดอยางเปนระบบที่จะสงผลตอการสรางสรรคผลงานเขียนอยางมี
ประสิทธิภาพแตครูผูสอนก็ยังมิไดคํานึงถึงวิธีการสรางใหผูเรียนเกิดความคิดอยางเปนระบบที่
ชัดเจนเสียกอนที่จะลงมือสรางสรรคหรือผลิตงานเขียน ในขณะที่ความตองการในการพัฒนาให
ผูเรียนมีความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยใหเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรเปนตัวกําหนดที่สําคัญของเปาหมายในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น ครูผูสอนทักษะ
การเขียนภาษาไทยจึงขาดกลวิธีหรือรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในการที่จะชวย
สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพขึ้นได
สวนที่ 3 ผลการสังเคราะหสาระขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใชแนวคิดทฤษฎีไตรอารขิกและวิธีการแบบสแกฟโฟลด
ผลการสังเคราะหสาระขององคประกอบตาง ๆ นําเสนอเปน 4 สวน ดังนี้
3.1 ผลการสังเคราะห สาระขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใชแนวคิดทฤษฎีไตรอารขิกและวิธีการแบบสแกฟโฟลด
ผูวิจัยนําเสนอผลการสังเคราะหตามขั้นตอนยอยในการสังเคราะหหลักการของ
รูปแบบ ดังนี้
3.1.1 ผลการสังเคราะหหลักการของการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาความคิด
อยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยใชแนวคิดทฤษฎีไตรอารขิกและวิธีการแบบสแกฟโฟลด โดยนําสาระสําคัญของ
แนวคิดเกีย่ วกับทฤษฎีไตรอารขิกของ Sternberg ที่ไดจากขอ 2.1 มาสังเคราะหเปนหลักการของ
แนวคิดทฤษฎีไตรอารขิกผลการสังเคราะหหลักการของแนวคิดทฤษฎีไตรอารขิกแสดงดังแผนภาพ
ที่ 9

145

แผนภาพที่ 9 ผลการสังเคราะหหลักการของแนวคิดทฤษฎีไตรอารขิก ของ Sternberg
สาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีไตรอารขกิ

หลักการของแนวคิดทฤษฎีไตรอารยิก

1.

หลักการวางแผนความคิด
ผูเรียนจะตองสรางภาพความคิดของตนให
ชัดเจนเสียกอนวากอนจะลงมือสรางสรรคหรือ
ผลิตผลงานเขียนออกมาจะตองดําเนินการ
อยางไรบาง

2. ผูเรียนจะตองรูจักการปรับแตงและการเลือกขอมูลความรูที่
ไดรับจากการเรียนรูโดยผานทักษะการคิดเชิงประยุกตและ
ทักษะการคิดวิเคราะหเพื่อนําขอมูลที่มีอยูเหลานั้นมา
เปรียบเทียบและประเมินเพื่อใหไดขอมูลความรูที่เหมาะสมและ
เกี่ยวของและมีความชัดเจนเพียงพอในการจะนํามาสรางสรรค

2.

หลักการคิดเชิงวิเคราะหและการคิดเชิง
ประยุกต
ผูเรียนจะตองสามารถนําขอความรูที่ไดจากการ
เรียนรูมาปรับแตงและเลือกใหเหมาะสม โดย
นําขอมูลความรูเหลานัน้ มาเปรียบเทียบและ
ประเมินเพือ่ ใหไดขอมูลที่ชัดเจนเพียงพอที่จะ
นํามาสรางสรรคเปนผลงานการเขียนได

3. ผูเรียนจะตองมีความสามารถในการคิดสรางสรรคโดย
นําเอาขอความรูที่ผานทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการ
คิดเชิงประยุกตมาเปนอยางดีแลวนํามาผลิตเปนผลงาน
สรางสรรคที่มีความแปลกใหม

3.

หลักการสรางสรรคผลงาน
ผูเรียนจะตองนําความคิดที่ผานกระบวนการคิด
วิเคราะหและการคิดประยุกตมาแลวเปนอยางดี
เพื่อนํามาผลิตเปนผลงานการเขียนที่มีความ
แปลกใหม

4.

หลักการถายโยงการเรียนรู
ผูเรียนจะตองสามารถจัดการกับการสรางสรรค
ผลงานเขียนในรูปแบบตาง ๆ โดยการนํา
ขอความรูที่ตนมีอยูเดิมมาใชเปนฐานความคิด
แลว ผลิตหรือสรางสรรคผลงานเขียนขึ้นมา
โดยมีความคิดในการดําเนินงานครั้งใหมนี้ให
ชัดเจนกอน

1. ผูเรียนจะตองรูจักวางแผนการดําเนินงานโดยการวาดภาพ
แผนงานความคิดนัน้ ใหเกิดความชัดเจนเสียกอน

4. ผูเรียนจะตองมีความสามารถในการถายโยงการเรียนรู
ดวยการเผชิญกับการดําเนินงานที่อาจจะเปนเรื่องใหมหรือ
งานทีต่ นเองอาจจะไมถนัด และในขณะเดียวกัน ผูเรียนก็
จะตองมีความสามารถในการตรวจสอบภาพความคิดของ
ตนเองที่ไดสรางขึ้นมากอนลงมือปฏิบัติใหเกิดความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

จากแผนภาพที่ 9 พบวาหลักการของแนวคิดทฤษฎีไตรอารขิก ประกอบดวยหลักการ
สําคัญ 4 ดาน ไดแก หลักการวางแผนความคิด หลักการคิดเชิงวิเคราะหและการคิดเชิงประยุกต
หลักการสรางสรรคผลงานและหลักการถายโยงการเรียนรู
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3.1.2 ผลการสังเคราะหหลักการของการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปน
ระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย โดยนําสาระสําคัญของแนวคิดใน
เรื่องการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของนักจิตวิทยาการศึกษาที่ไดจากขอ 2.2 มาสังเคราะห
เปนหลักการของการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู ผลการสังเคราะหหลักการของการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู แสดงดังแผนภาพที่ 10
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แผนภาพที่ 10 ผลการสังเคราะหหลักการของการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู
สาระสําคัญของแนวคิดในเรื่องการ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรู

1.

การเรียนรูเปนการสราง
เสริมพัฒนาการซึ่งการ
เรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคล
ไดมีปฏิสัมพันธกับบุคตล
ในสิ่งแวดลอม ไดรวมงาน
กับเพื่อน ๆ โดยมีผูสอนทํา
หนาที่เปนผูชี้นํา
ควบคุมดูแลใหเกิด
ปฏิสัมพันธขึ้นในชั้นเรียน

2. ผูเรียนแตละบุคคลมี
ศักยภาพ หรือ
ความสามารถที่จะ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จลงได
แตผูเรียนแตละคนมี
ศักยภาพที่แตกตางกัน
ผูเรียนบางคนตองไดรับ
การชวยเหลือหรือได
รวมงานกับบุคคลที่มี
ความสามารถมากกวาจึง
จะสามารถแสดงศักยภาพ
หรือความสามารถนั้น
ออกมาได

3. ผูเรียนมีบทบาทสําคัญใน
การเรียนรู และตองมีสวน
รวมในกระบวนการเรียน
การสอน โดยมีปฎิสัมพันธ
ในกลุม มีการแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณ
ชึ่งกันและกัน

หลักการของการพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรู
1. หลักการดานการใหความชวยเหลือ
ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพหรือ
ความสามารถที่จะปฏิบัติงาน แตผูเรียน
บางคนตองไดรับการชวยเหลือเพื่อให
สามารถแสดงศักยภาพนั้นออกมาได
โดยผูเรียนจะตองไดรับความชวยเหลือ
ในรูปแบบตาง ๆ อยางเปนระบบ จาก
บุคคลที่มีความสามารถมากกวา โดยมี
เปาหมายใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงาน
ไดดวยตนเองอยางอิสระ
ซึ่งการ
ชวยเหลือจะลดลงเมื่อผูเรียนมี
ความสามารถมากขึ้น และการชวยเหลือ
จะสิ้นสุดลงเมื่อผูเรียนสามารถทํางานได
ดวยตนเอง

สาระสําคัญของแนวคิดในเรื่องการ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรู

4. การเรียนการสอนแบบชวยพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูมี
เปาหมายใหผูเรียนสามารถ
แกปญหาหรือปฏิบัติงานใหสําเร็จ
ไดดวยตนเอง
5.

การเรียนการสอนแบบชวยพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูจะ
สนับสนุนการเรียนรูโดยการ
ชวยเหลือสนับสนุนจะมีการ
ปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบให
สอดคลองกับระดับความสามารถของ
ผูเรียนโดยผูสอนตองประเมิน
ความสามารถของผูเรียนกอนใหการ
ชวยเหลือ
กําหนดกลยุทธในการ
ชวยเหลือการเรียนรูของผูเรียนให
เหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน
และมีการประเมินการชวยเหลือนั้น
อยางตอเนื่องโดยการชวยเหลือจะ
คอย ๆ ลดลงขณะที่ ผูเรียนคอย ๆ
เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดวยตนเอง และการชวยเหลือจะยุติลง
เมื่อผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดดวย
ตนเองอยางอิสระ

6.

บทเรียนที่ออกแบบใหกับผุเรียน
หรือสาระทีใ่ หผูเรียนเรียนรูจะตอง
อยูในขอบเขตที่ผูเรียนสามารถ
เรียนรูหรือพัฒนาไดเมื่อไดรับ
ความชวยเหลือดังนั้นสาระหรือ
งานที่มอบหมายใหผูเรียนตองมี
ความทาทาย ไมงายหรือยากเกิน
กวาที่ผูเรียนจะสามารถทําไดเมื่อ
ไดรับความชวยเหลือ

2. หลักการดานการประเมิน
ใชการประเมินอยางตอเนื่องเพื่อ
ประเมินระดับความสามารถของผูเรียน
ทั้งระยะกอน ระหวางและหลังการให
การชวยเหลือเพื่อใหการชวยเหลือมี
ความเหมาะสมกับระดับความสามารถ
และความตองการของผูเรียน
3. หลักการดานการมีปฏิสัมพันธ
ผูเรียนตองกมีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนรู มีปฏิสัมพันธทาง
สังคม ไดทํางานรวมกัน และสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดของตนเองกับกลุม
เพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียน
4. หลักการดานการมอบหมายงาน
งานที่มอบหมายใหผูเรียน ตองเปน
งานที่เหมาะสมกับศักยภาพหรือความ
สามารถของผูเรียน
ผูเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จไดเมื่อไดรับการ
ชวยเหลือหรือไดทํางานกับผูที่มี
ความสามารถมากกวาและงานมีความ
ทาทายไมงายหรือยากเกินกวาที่ผูเรียน
จะทําได
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จากแผนภาพที่ 10 พบวา หลักการของการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู ประกอบดวย
หลักการสําคัญ 4 ดาน
ไดแก หลักการดานการใหความชวยเหลือ หลักการดานการประเมิน
หลักการดานการมีปฏิสัมพันธ และหลักการดานการมอบหมายงาน
3.1.3 ผลการสังเคราะหหลักการของการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบสแกฟ
โฟลด โดยนําสาระสําคัญของแนวคิดเกีย่ วกับการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลดที่
ไดจากขอ 2.3 มาสังเคราะหเปนหลักการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด ผลการ
สังเคราะหหลักการของการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด แสดงดังแผนภาพที่ 11
แผนภาพที่ 11 ผลการสังเคราะหหลักการของการเรียนการสอนโดยวิธีการแบบสแกฟโฟลด
สาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนโดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด

หลักการของการเรียนโดยใชวิธีการ
แบบสแกฟโฟลด

1. ผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธทางสังคมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ
กับบุคคลอื่น

1. หลักการดานปฏิสัมพันธทาง
สังคม
ผูเรียนจะตองมีการไดทํางานใน
ลักษณะของการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับบุคคลอื่น
2. หลักการดานการชวยเหลืออยาง
เปนระบบ
ผูเรียนจะไดรับกลวิธีที่
เหมาะสมในการชวยเหลือใหสามารถ
ทํางานบรรลุเปาหมายไดดวยตนเอง

2. ผูเรียนจะไดรับการชวยเหลืออยางเปนระบบ และอยางเหมาะสม เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดและการชวยเหลือจะยุติลงเมื่อผูเรียนสามารถทํางานไดดวย
ตนเอง

3. งานที่มอบหมายใหผูเรียนเปนงานที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของ
ผูเรียน

3. หลักการดานการมอบหมายงาน
ผูเรียนจะไดรับการมอบหมาย
งานที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ

4. มีการประเมินความสามารถของผูเรียนอยางตอเนื่อง

4. หลักการประเมิน
ผูเรียนจะไดรับทราบผลการ
ประเมินความสามารถของตนเองอยู
ตลอดเวลาเพื่อมองเห็นพัฒนาการใน
การทํางาน
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จากแผนภาพที่ 11 พบวา หลักการเรียนการสอน โดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด
ประกอบดวยหลักการสําคัญ 4 ดานไดแก หลักการดานปฏิสัมพันธทางสังคม หลักการดานการ
ชวยเหลืออยางเปนระบบ หลักการดานการมอบหมายงาน และหลักการดานการประเมิน
3.1.4 ผลการสังเคราะหหลักการของการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยาง
เปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยโดยนําสาระสําคัญของแนวคิด
เกี่ยวกับเทคนิคระดมสมองและแนวคิดเกีย่ วกับเทคนิคผังความคิดที่ไดจากขอ 2.4 มาสังเคราะหเปน
หลักการในการสรางแผนผังโครงรางความคิด ผลการสังเคราะหหลักการของการสรางแผนผังโครง
รางความคิด แสดงดังแผนภาพที่ 12
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แผนภาพที่ 12 ผลการสังเคราะหหลักการของการสรางแผนผังโครงรางความคิด
สาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการระดมสมอง

หลักการของการสรางแผนผังโครงรางความคิด

1. เปนการปลอยใหความคิดไดมีโอกาสไหลออกมาอยางอิสระ

2. ไมมีการตัดสิน วิพากษวิจารณความคิดใด ๆ ทั้งสิ้น จนกวาการระดม
สมองจะสิ้นสุดลง

3. คํานึงถึงปริมาณของความคิดเปนหลักแตจะยังไมคํานึงถึงคุณภาพของ
ความคิด

4. นําเอาความคิดทั้งหมดมาประเมินปรับปรุง ตกแตงและผสมผสานกัน
เพื่อใหเกิดความคิดที่ดีที่สุด

1. หลักการระดมความคิด
ผูเรียนจะตองแสดงความคิดของตนในสิ่งที่จะ
นํามาใชเปนขอมูลในการสรางผลงาน โดยไมตอง
คํานึงถึงคุณภาพของความคิด แตใหคํานึงถึงแต
ปริมาณของความคิดเทานั้น

2. หลักการจัดสรรความคิด
ผูเรียนจะตองนําเอาความคิดที่ไดระดมขึ้นมา
มาจัดใหเปนหมวดหมูอยางมีความหมาย โดยจะ
คัดสรรเฉพาะความคิดที่เกี่ยวของกันใหอยูเปน
กลุมเดียวกัน

สาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคผังความคิด

การจัดระบบและการเชื่อมโยงความคิดตาง ๆ เขาดวยกัน โดยใชคํา
สําคัญในการนําเสนอความคิดตาง ๆ เหลานั้น โดยจะใหความสําคัญกับ
การแตกกระจายความคิดจากจุดกลางออกไปเรื่อย ๆ

3. หลักการจัดระบบเชื่อมโยงความคิด
ผูเรียนจะตองนําเอาความคิดที่อยูในหมวดหมู
เกียวกันมาจัดใหเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางตอเนื่อง
และมีระบบที่ชัดเจน โดยจะคํานึงถึงความเหมาะสม
ของความสัมพันธของขอมูลความคิดเทานั้น

จากแผนภาพที่ 12 พบวา หลักการของการสรางแผนผังโครงรางความคิด ประกอบ
ดวยหลักการสําคัญ 3 ดาน ไดแก หลักการระดมความคิด หลักการจัดสรรความคิด และหลักการ
จัดระบบเชื่อมโยงความคิด
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3.1.5 ผลการสังเคราะหหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิด
อยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย
สังเคราะหหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปน
ระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย โดยนําหลักการเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีไตรอารขิก ที่ไดจากขอ 3.1.1 หลักการเกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องการพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรูของนักจิตวิทยาการศึกษา ที่ไดจากขอ 3.1.2 หลักการเกีย่ วกับแนวคิดของการเรียนการ
สอน โดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลดทไี่ ดจากขอ 3.1.3 หลักการเกีย่ วกับแนวคิดของเทคนิคการ
ระดมสมองและเทคนิคผังความคิดที่ไดจากขอ 3.1.4 และปญหาและความตองการในการสราง
เสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลที่ไดจากขอ 2.5 มาสังเคราะหเปนหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน ผล
การสังเคราะหหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสราง
เสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แสดงดังแผนภาพ
ที่ 13

153

จากแผนภาพที่ 13 พบวา หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยาง
เปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประกอบดวยหลักการ 7 ประการ คือ
1. ในกระบวนการเรียนการสอน ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณตอกันและ
ไดชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยผานการมีปฏิสัมพันธและการทํางานรวมกันในกลุม
2. ผูเรียนจะไดรับการชวยเหลือ สนับสนุนการเรียนรูดวยกลวิธีตาง ๆ ที่เหมาะสมกับ
ผูเรียนโดยมีครูผูสอนและผูเรียนที่มีความสามารถมากกวาเปนผูใหการชวยเหลือสนับสนุน โดยที่
การชวยเหลือจะปรับเปลี่ยนไปตามระดับความสามารถของผูเรียน และการชวยเหลือจะยุติลงเมื่อ
ผูเรียนสามารถทํางานไดดว ยตนเอง
3. งานที่มอบหมายใหผูเรียนตองเหมาะสมกับความสามารถและผูเรียนจะตองมองเห็น
คุณคาของงานนั้น และงานจะตองมีความทาทาย โดยไมงายหรือยากเกินความสามารถของผูเรียน
4. ผูเรียนจะตองนําขอความรูที่ไดรับจากการเรียนรูมาปรับแตงใหเหมาะสมกับความ
สามารถของตนเองเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานตอไป
5.
ผูเรียนจะตองวางแผนความคิดของตนใหชดั เจนกอนที่จะลงมือสรางสรรคผลงาน
ออกมา โดยการใชความคิดในเชิงวิเคราะหและความคิดเชิงประยุกตกับขอมูลที่ไดรับ
6. ผูเรียนจะตองสรางความคิดอยางเปนระบบออกมาใหเดนชัด กอนที่จะลงมือสรางสรรค
ผลงานของตนออกมาและจะตองตรวจสอบทบทวนความคิดนั้นอยางรอบคอบกอนลงมือปฏิบัติ
7. ในกระบวนการเรียนการสอนจะมีการประเมินผลการทํางานของผูเรียนอยางตอเนื่องเพื่อ
ตรวจสอบระดับความสามารถอันจะนําไปสูการพัฒนาความสามารถใหสูงขึ้น
3.2
ผลการสังเคราะหวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
สังเคราะหวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาความคิดอยาง
เปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยนําหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนที่ไดจากขอ 3.1.5 มาวิเคราะหเชื่อมโยงถึงผลที่จะเกิด
กับผูเรียนภายใตหลักการนัน้ ๆ
แลวนําผลการวิเคราะหนนั้ มาสังเคราะหเปนวัตถุประสงคของ
รูปแบบการเรียนการสอน ผลการสังเคราะหวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี แสดงดังแผนภาพที่ 14
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แผนภาพที่ 14 ผลการสังเคราะหวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิด
อยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
หลักการของรูปแบบของการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบฯ
ในกระบวนการเรียนการสอน
ผูเรียนไดแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณตอกัน
และไดชวยเหลือ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยผานการมีปฏิสัมพันธและ
การทํางานรวมกันในกลุม
ผูเรียนจะไดรับการชวยเหลือ สนับสนุนการเรียนรู
ดวยกลวิธีตาง ๆ ที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยมีผูสอน
ผูเรียนในชั้นเรียนหรือผูที่มีความสามารถมากกวาเปน
ผูใหการชวยเหลือสนับสนุนการเรียนรูการชวยเหลือ
จะปรับเปลี่ยนไปตามระดับความสามารถของผูเรียน
และการชวยเหลือจะยุติลงเมื่อผูเรียนสามารถทํางาน
ไดดวยตนเอง

การวิเคราะหผลที่คาดวา
จะเกิดกับผูเรียน
• ผูเรียนเกิดการพัฒนาความคิด
และเกิดความรูความเขาใจใน
สิ่งที่เรียนรูจากการได
แลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณกับผูอื่น

• ผูเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถ
หรือศักยภาพในการทํางานดวย
ตนเองโดยอิสระ

วัตถุประสงคของ
รูปแบบการเรียน
การสอน

งานที่มอบหมายใหผูเรียนตองเหมาะสมกับ
ความสามารถและผูเรียนจะตองมองเห็นคุณคาของ
งานนั้น และงานจะตองมีความทาทายโดยไมงายหรือ
ยากเกินความสามารถของผูเรียน

• ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดอยางเปน
ลําดับแลวคอยเพิ่มความซับซอนขึ้นได
อยางตอเนื่องและมีแรงจูงใจที่จะ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จ

ผูเรียนเกิดการพัฒนา
ความคิดอยางเปนระบบ
จนสามารถนํามา
สรางสรรคผลงานการ
เขียนความเรียงภาษาไทย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผูเรียนจะตองนําขอความรูที่ไดจากการเรียนรูมา
ปรับแตงใหเหมาะสมกับความสามารถของตนเองเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานตอไป

• ผูเรียนสามารถเผชิญหนากับสถานการณ
เรียนรูแปลกใหมไดอยางมั่นใจและรูจัก
การปรับแตงใหเหมาะสมกับตนเอง

สงเสริมทักษะการเขียน
ความเรียงภาษาไทยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผูเรียนจะตองวางแผนความคิดของตนใหชัดเจน
กอนที่จะลงมือสรางสรรคผลงานออกมา โดยการใช
ความคิดในเชิงวิเคราะหและความคิดเชิงประยุกตกับ
ขอมูลที่ไดรับ

• ผูเรียนสามารถคิดวางแผนในการ
ดําเนินการกอนลงมือปฏิบัติงานเพื่อเปน
การมองเห็นแผนรางความคิดที่ชัดเจน


ผูเรียนจะตองสรางความคิดอยางเปนระบบออกมาให
เดนชัดกอนที่จะลงมือสรางสรรคผลงานของตน
ออกมาและจะตองตรวจสอบทบทวนความคิดนั้น
อยางรอบคอบกอนลงมือปฏิบัติ

• ผูเรียนสามารถจัดทําแผนผังโครงราง
ความคิดที่ชัดเจนออกมาโดยผานการ
ตรวจสอบและทบทวนความคิดนั้นกอนที่
จะลงมือปฏิบัติงาน

ในกระบวนการเรียนการสอนจะมีการประเมินผลการ
ทํางานของผูเรียนอยางตอเนื่องเพื่อตรวจสอบระดับ
ความสามารถอันจะนําไปสูการพัฒนาความสามารถ
ใหสูงขึ้น

• ผูเรียนสามารถคิดปรับปรุงและติดตาม
ความกาวหนาในการวางแผนความคิด
และการปฏิบัติงานของตนเองได
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จากแผนภาพที่ 14 พบวารูปแบบการเรียนการสอนมีวตั ถุประสงคเพื่อพัฒนา
ความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
3.3 ผลการสังเคราะหขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผูวิจัยนําเสนอผลการสังเคราะหขั้นตอนการเรียนการสอนตามขั้นตอนยอยในการ
สังเคราะหขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบ ดังนี้
3.3.1 ผลการวิเคราะหแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่ อพัฒ นาความคิด อยา งเปน ระบบเพื่ อสร า งเสริ ม ความสามารถด า นทั ก ษะการเขีย น
ภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แนวทางการจั ด การเรี ย นการสอนของรู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นา
ความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีไดมาจากการนําหลักการและวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนที่ไดจาก
ขอ 3.1.5 และขอ 3.2 มาวิเคราะหแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เปนไปตามหลักการของ
รูปแบบการเรียนการสอน และนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน ผลการ
วิเคราะหแนวทางการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยาง
เปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แสดงดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหแนวทางการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความคิดอยางเปนระบบ
เพื่อสรางเสริมความสามารถดาน
ทักษะการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. มีการชวยเหลือการคิดและการ
ปฏิบัติงานของผูเรียนดวยกลวิธี
ตาง ๆ อยางเหมาะสม
2. ลดการชวยเหลือลงเมื่อผูเรียน
สามารถคิดและปฏิบัติงานได
ดวย ตนเองมากขึ้น
3. เปดโอกาสใหผูเรียนได
ปฏิบัติงานในสถานการณใหม
ดวยตนเองอยางอิสระ เพื่อให
เกิดความคลองในการคิดและ
การปฏิบัติงาน
ในกระบวนการเรียนการสอนผูเรียน • ผูเรียนเกิดการพัฒนา
4. สนับสนุนใหผูเรียนได
ไดแลกเปลี่ยนความรูและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ความคิดและเกิดความรู
ประสบการณตอกัน
และได
ขอความรูและประสบการณ
ความเขาใจในสิ่งที่เรียนรู
ชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ระหวางกันและใหผูเรียนได
จากการไดแลกเปลี่ยน
โดยผานการมีปฏิสัมพันธและการ
รวมมือกันในการทํางานอยาง
ความรูและประสบการณกับ
ทํางานรวมกันในกลุม
กระตือรือลนเพื่อใหเกิดความ
ผูอื่น
เขาใจในสิ่งที่เรียนรู
หลักการของรูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปน
ระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถ
ดานทักษะการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

วัตถุประสงคของรูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความคิดอยางเปนระบบเพื่อ
สรางเสริมความสามารถดาน
ทักษะการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผูเรียนจะไดรับการชวยเหลือ
• ผูเรียนเกิดการพัฒนา
สนับสนุนการเรียนรูดวยกลวิธีตาง ๆ
ความสามารถหรือศักยภาพ
ที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยมีครูผูสอน
ในการทํางานดวยตนเองได
และผูเรียนที่มีความสามารถมากกวา
โดยอิสระ
เปนผูใหการชวยเหลือสนับสนุนโดย
ที่การชวยเหลือจะปรับเปลี่ยนไปตาม
ระดับความสามารถของผูเรียนและ
การชวยเหลือจะยุติลงเมื่อผูเรียน
สามารทํางานไดดวยตนเอง
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหแนวทางการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอ)
หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความคิดอยางเปนระบบฯ

วัตถุประสงคของรูปแบบการ
เรียน
การสอนเพื่อพัฒนาความคิด
อยางเปนระบบฯ

งานที่มอบหมายใหผูเรียนตองเหมาะสมกับ
• ผูเรียนสามารถปฏิบัติงาน
ความสามารถและผูเรียนจะตองมองเห็นคุณคา
ไดอยางเปนลําดับ แลวคอย
ของงานนั้น และงานจะตองมีความทาทายโดยไม
ๆ เพิม่ ความซับซอนขึ้นได
เรียบงายหรือยากเกินความสามารถของผูเรียน
อยางตอเนื่องและมี
แรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานให
สําเร็จ
ผูเรียนจะตองนําขอความรูที่ไดรับจากการเรียนรู
• ผูเรียนสามารถเผชิญหนากับ
มาปรับแตงใหเหมาะสมกับความสามารถของ
สถานการณการเรียนรู
ตนเอง เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางสรรค
แปลกใหมไดอยางมั่นใจ
ผลงานตอไป
และรูจักการปรับแตงใหเกิด
ความเหมาะสมกับตนเอง

ผูเรียนจะตองวางแผนความคิดของตนใหชัดเจน
กอนที่จะลงมือสรางสรรคผลงานออกมา โดยการ
ใชความคิดในเชิงวิเคราะหและความคิดเชิง
ประยุกตกับขอมูลที่ไดรับ
ผูเรียนจะตองสรางความคิดอยางเปนระบบ
ออกมาใหเดนชันกอนที่จะลงมือสรางสรรค
ผลงานของตนออกมาและจะตองตรวจสอบ
ทบทวนความคิดนัน้ อยางรอบคอบกอนลงมือ
ปฏิบัติ

ในกระบวนการเรียนการสอนจะมีการประเมินผล
การทํางานของผูเรียนอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ตรวจสอบ
ระดับความสามารถและจํานําไปสูการพัฒนา
ความสามารถที่สูงขึ้น

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของ
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิด
อยางเปนระบบฯ
5. มอบหมายงานที่ทาทายความรูความสามารถ
ของผูเรียนและเหมาะสมกับระดับศักยภาพ
ของผูเรียนแลวคอย ๆ มอบหมายใหมีความ
ซับซอนขึ้น
ตามระดับความสามารถของ
ผูเรียน

6. นําเสนอหลักการ รูปแบบ และตัวอยาง
ของผลงานที่นาสนใจใหผูเรียนไดมี
โอกาสศึกษาดวยตนเองเพื่อการเลือกและ
ปรับแตงใหเปนขอความรูใหมให
เหมาะสมกับตน
7. ครูผูสอนสาธิตแนวทางในการสรางสรรค
ผลงานเพื่อเปนขอมูลในการวางแผน
ความคิดของผูเรียนเพิ่มขึ้น
• ผูเรียนสามารถคิดวางแผน 8. กําหนดระยะเวลาใหผูเรียนไดประมวล
ขอความรูทั้งหมดที่ไดรับมาจัดวางแผน
ในการดําเนินการกอนลงมือ
ดําเนินงานกอนลงมือปฏิบัติงานจริง
ปฏิบัติงาน
เพื่อเปนการ
มองเห็นแผนรางความคิดที่
ชัดเจนกอน
• ผูเรียนสามารถจัดทําแผนผัง 9. สงเสริมใหผูเรียนจัดทําแผนผังโครงราง
ความคิดเพื่อเปนการจัดความคิดใหเปน
โครงรางความคิดที่ชัดเจน
ระบบกอนที่จะลงมือสรางสรรคผลงาน
ออกมาโดยผานการ
ออกมา
ตรวจสอบและทบทวน
ความคิดนั้นกอนทีจ่ ะลงมือ 10. สนับสนุนใหมีการตรวจสอบ ทบทวน
แผนผังโครงรางความคิดใหชัดเจนอีก
ปฏิบัติงาน
ครั้งหนึ่งกอนลงมือปฏิบัติงาน
• ผูเรียนสามารถคิดปรับปรุง 11. ใหขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานแก
ผูเรียนและพยายามชี้ใหเห็นถึงพัฒนาการ
และติดตามความกาวหนา
ของการฝกทักษะที่เกิดขึ้นเพื่อการ
ในการวางแผนความคิดและ
ปรับปรุงแกไขในครั้งตอไป
การปฏิบัติงานของตนเองได
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จากตารางที่ 8 พบวา หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิด
อยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรี สามารถวิเคราะหแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได 11 แนวทางดวยกัน
3.3.2 ผลการสังเคราะหแนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอบเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แนวทางหลักในการจัดเรียนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีไดจากการนําแนวทางการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการ
สอนที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 3.3.1 มาผสานกัน แลวสังเคราะหเปนแนวทางหลักในการจัดการ
เรียนการสอน ผลการสังเคราะหแนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แสดงดังแผนภาพที่ 15
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แผนภาพที่ 15 ผลการสังเคราะหแนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพือ่ สรางเสริมความสามารถดานทักษะการ
เขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิด
อยางเปนระบบฯ

1.

มีการชวยเหลือการคิด
และการปฏิบตั ิงานของ
ผูเรียนดวยกลวิธีตาง ๆ
อยางเหมาะสม

2. ลดการชวยเหลือลงเมื่อ
ผูเรียนสามารถคิดและ
ปฏิบัติงานไดดวยตนเอง
มากขึ่น
3. เปดโอกาสใหผูเรียนได
ปฏิบัติงานใน
สถานการณใหมดวย
ตนเองอยางอิสระเพื่อให
เกิดความคลองในการคิด
และการปฏิบตั ิงาน
4.

สนับสนุนใหผูเรียนได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขอความรูและ
ประสบการณระหวางกัน
และใหผูเรียนไดรวมมือ
กันในการทํางานอยาง
กระตือรือลนเพือ่ ใหเกิด
ความเขาใจในสิ่งที่
ี 

5. มอบหมายงานที่ทา ทาย
ความรูความสามารถของ
ผูเรียน และเหมาะสมกับ
ระดับศักยภาพของผูเรียน
แลวคอย ๆ มอบหมายงาน
ใหมีความซับซอนยิ่งขึ้น
ตามระดับความสามารถของ
ผูเรียน

1. สรางความสนใจและความ
ตองการในการเรียนรูของ
ผูเรียนที่จะตองลงมือปฏิบัติ

2. กําหนดเปาหมายการเรียนรู
และมอบหมายภาระงาน
3. ใหขอมูลเกี่ยวกับกลวิธีและ
ตัวอยางของงานเพื่อการนํามา
ปรับแตงใหเหมาะสมกับตนเอง
4.

5.

กําหนดแผนงานของการ
ปฏิบัติงานโดยจัดทําเปน
แผนผังโครงรางความคิด
อยางเปนระบบที่ชดั เจน

ใหการชวยเหลือในการ
ปฏิบัติงานของผูเรียนดวย
กลวิธีตางๆ อยางเหมาะสม

6. ใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียน
หรือผูเรียนใหและรับขอมูล
ปอนกลับซึ่งกันและกัน
7. สนับสนุนใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติงานตามแผนผังโครง
รางความคิดอยางเปนระบบ
และคอยชวยเหลือตามความ
เหมาะสมและไดรับขอมูล
ปอนกลับเพื่อมองเห็น
พัฒนาการของตนเอง

6.

นําเสนอหลักการรูปแบบตัวอยางของผลงานที่
นาสนใจใหผูเรียนไดมโี อกาสศึกษาดวยตนเองเพือ่
การเลือกและปรับแตงใหเปนขอความรูใหมที่
เหมาะสมกับตน
7. ครูผูสอนสาธิตแนวทางในการ
สรางสรรคผลงานเพื่อเปน
ขอมูลในการวางแผนความคิด
ของผูเรียนเพิ่มขึ้น
8. กําหนดระยะเวลาใหผูเรียนได
ประมวลขอความรูทั้งหมดที่
ไดรับมาจัดวางแผน ดําเนินงาน
กอนลงมือปฏิบัติจริง
9.

สงเสริมใหผูเรียนจัดทําแผนผัง
โครงรางความคิดเพื่อเปนการจัด
ความคิดใหเปนระบบ กอนที่จะ
ลงมือสรางสรรคผลงานออกมา

10. สนับสนุนใหมีการตรวจสอบ
ทบทวนแผนผังโครงราง
ความคิดใหชัดเจนอีกครั้งหนึง่
กอนลงมือปฏิบัตงิ านตอไป

11.
ใหขอมูลเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานแกผูเรียน และพยายาม
ชี้ใหเห็นถึงพัฒนาการของการฝก
ทักษะที่เกิดขึ้น เพือ่ การปรับปรุง
แกไขในครั้งตอไป

8. เปดโอกาสใหผูเรียนปฏิบัติงานในสถานการณใหมดวยตนเองอยางอิสระ
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จากแผนภาพที่ 15 พบวา แนวทางการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะภาษาไทยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถสังเคราะหเปนแนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีได 8 แนวทางหลัก
3.3.3 ผลการสังเคราะหขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะภาษาไทยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยาง
เปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดจาก
การนําแนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอนที่ไดจากขอ 3.3.2 มาเชื่อมโยงและสังเคราะห
ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อ
สรางเสริมความสามารถดานทักษะภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แสดงดังแผนภาพที่ 16
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แผนภาพที่ 16 ผลการสังเคราะหขั้นตอนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิด
อยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
แนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิด
อยางเปนระบบฯ

1. สรางความสนใจและความ
ตองการในการเรียนรูของ
ผูเรียนที่จะตองลงมือปฏิบัติ

ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบฯ

ขั้นที่ 1.

สรางความนาสนใจและ
ใหเสรีในการฝก

2.กําหนดเปาหมายการเรียนรู
และมอบหมายภาระงาน

3.ใหขอมูลเกี่ยวกับกลวิธี
และตัวอยางของงานเพือ่ การ
นํามาปรับแตงใหเหมาะสม
กับตนเอง

ขั้นที่ 2.
ใชประสบการณและปรับบริบทในการ
เรียนรู

4.

กําหนดแผนงานของการ
ปฏิบัติงานโดยจัดทําเปน
แผนผังโครงรางความคิด
อยางเปนระบบที่ชดั เจน

ขั้นที่ 3.
สรางความชัดเจนทางความคิด

5.

ใหการชวยเหลือในการ
ปฏิบัติงานของผูเรียนดวย
กลวิธีตางๆ อยางเหมาะสม

ขั้นที่ 4.
ตรวจสอบทบทวนความคิด

6. ใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียน
หรือผูเรียนใหและรับขอมูล
ปอนกลับซึ่งกันและกัน

7. สนับสนุนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัตงิ านตาม
แผนผังโครงรางความคิดอยางเปนระบบ
และคอยชวยเหลือตามความเหมาะสมและ
ไดรับขอมูลปอนกลับเพื่อมองเห็น
พัฒนาการของตนเอง

ขั้นที่ 5.
ลงมือปฏิบัตงิ านตามผังโครงรางความคิด

8. เปดโอกาสใหผูเรียนปฏิบัติงานใน
สถานการณใหมดวยตนเองอยางอิสระ

ขั้นที่ 6.
ตรวจประเมินผลงานเพือ่ การปรับปรุง
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จากแผนภาพที่ 16 พบวา รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปน
ระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถทางทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกอบดวยขั้นตอนการสอน 6 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นสรางความนาสนใจและใหเสรีในการฝก
2) ขั้นใชประสบการณและปรับบริบทในการเรียนรู 3) ขั้นสรางความชัดเจนทางความคิด 4) ขั้น
ตรวจสอบทบทวนความคิด 5) ขั้นลงมือปฏิบัติงานตามผังโครงรางความคิด และ 6) ขั้นตรวจ
ประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง
3.3.4 ผลการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยาง
เปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ไดจากการนําแนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอนในแตละขั้นตอนของการเรียนการสอนมา
วิเคราะหกิจกรรมการเรียนการสอนในสวนของบทบาทผูสอน และบทบาทผูเรียน ผลการวิเคราะห
กิจกรรมการเรียนการสอน บทบาทผูสอน และบทบาทผูเรียน แสดงดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนการสอน บทบาทผูสอนและบทบาทผูเรียนของรูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดาน
ทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นที่ 1 สรางความนาสนใจและให
เสรีในการฝก
1. การสรางความสนใจ ใหผูเรียน
มองเห็นความสําคัญและคุณคาของ
การเขียนที่จะตองฝกทักษะ
2.
แจงประเภทของงานเขียนที่
จะตองฝกทักษะและจุดประสงค
ของการเรียนใหทราบ
3. ผูเรียนแตละคนเลือกหัวขอเรื่อง
ที่ตนจะตองฝกเขียนตามความ
สนใจ
ขั้นที่ 2 ใชประสบการณและปรับ
บริบทในการเรียนรู
1. ผูสอนอธิบายถึงกลวิธีในการ
สรางงานเขียน พรอมใหเห็น
ตัวอยางและสาธิต
2. ผูเรียนลงมือปฏิบัติงานโดยนํา
ขอความรูที่ไดรับมาเปรียบเทียบ
และปรับแตงใหเหมาะสมกับ
ความสามารถของตนเอง

บทบาทผูสอน
บทบาทผูเรียน
• สรางความสนใจใหผูเรียน
• เลือกหัวขอเรื่องที่ตนจะตอง
มองเห็นความสําคัญ ความ
ฝกเขียนตามความสนใจ
จําเปนตลอดจนประโยชนของ
รูปแบบการเขียนที่จะตองฝก
ทักษะ
• แจงประเภทของงานเขียนที่
จะตองฝกทักษะและ
จุดประสงคของการเรียนให
ทราบ

• อธิบายถึงกลวิธีในการสราง
งานเขียน
• ใหเห็นตัวอยางงานเขียน
• สาธิตการเขียน

• ลงมือปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
• นําขอความรูที่ไดรับมา
เปรียบเทียบและปรับแตงให
เหมาะสมกับความสามารถ
ของตน
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นที่ 3 สรางความชัดเจนทาง
ความคิด
1. ผูเรียนแตละคนกําหนดแผนงาน
ในการสรางผลงานเขียนใหชัดเจน
2. ผูเรียนระบุถึงขอมูลความรู กลวิธี
ที่จะใช การจัดลําดับขั้นตอน
ความคิดกอนลงมือเขียน
3. ผูเรียนนําความคิดที่ประมวล
ไดมาเขียนเปนแผนผังโครงราง
ความคิดที่แสดงขั้นตอนอยาง
ชัดเจน
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบทบทวนความคิด
1. ผูเรียนจับกลุมกับเพื่อนในชั้น
เรียน เพื่อผลัดกันตรวจสอบ
แผนผังโครงรางความคิด
2. ผูเรียนแสดงขอคิดเห็น และ
แนะนําความคิดเห็นของตนกับ
เพื่อนในกลุม
3. ผูสอนชวยใหคําแนะนําแกไขใน
กรณีที่พบวาแผนผังโครงรางนั้นยัง
มีขอบกพรอง
4. ผูสอนเสนอความคิดที่ทาทาย
ใหแกผูเรียน ที่ตองการสรางสรรค
ผลงานของตนใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 5 ลงมือปฏิบัติงานตามผัง
โครงรางความคิด
1. ผูเรียนลงมือเขียนผลงานตาม
โครงรางแผนผังความคิดที่ได
กําหนดขึ้น
2. ผูเรียนแตละคนระบุถึงสาเหตุ
ของการเลือกสรางผลงานเขียนของ
ตนเอาไว ตลอดจนเหตุการณ
ความรูสึกที่เกิดขึ้นในการเรียนการ
สอนลงในแบบบันทึกผลการเรียนรู

บทบาทผูสอน
• สังเกตการทํางานของผูเรียน
และคอยอํานวยความสะดวก
ใหแกผูเรียนตามความ
เหมาะสม

บทบาทผูเรียน
• กําหนดแผนงานในการสราง
ผลงานเขียนใหชัดเจน
• ระบุถึงขอความรู กลวิธีที่จะ
ใชในการจัดทําแผนผังโครง
รางความคิดกอนลงมือเขียน
• นําความคิดที่ประมวลได มา
เขียนเปนแผนผังโครงราง
ความคิดที่แสดงขั้นตอนอยาง
ชัดเจน

• ใหคําแนะนําแกเพื่อใหแผนผัง
โครงรางความคิดมีความชัดเจน
และสมบูรณยิ่งขึ้น
• เสนอความคิดที่ทาทายใหแก
ผูเรียนที่ตองการสรางสรรคงาน
เขียนของตนเองใหประเด็น
ความคิดมีความนาสนใจมาก
ยิ่งขึ้น

• จับกลุมกับเพื่อนในชั้นเรียน
เพื่อผลัดกันตรวจสอบแผนผัง
โครงรางความคิด
• แสดงขอคิดเห็นและให
คําแนะนําตามความคิดเห็นของ
ตนเองแกเพื่อนในกลุม

• คอยใหความชวยเหลือผูเรียนใน • ลงมือเขียนผลงานตามแผนผัง
รายที่ประสบปญหาจากการ
โครงรางความคิดที่ไดกําหนด
เขียน ตามสมควร
ขึ้น
• ระบุถึงสาเหตุของการเลือกสราง
ผลงานเขียนในครั้งนี้
• เขียนถึงเหตุการณความรูสึกที่
เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนลง
ในแบบบันทึกผลการเรียนรู
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นที่ 6 ตรวจประเมินผลงานเพื่อ
การปรับปรุง
1. ผูสอนตรวจประเมินผลงานเพื่อ
การปรับปรุง
2. ใหคะแนนและคําแนะนํา
ตลอดจนขอติชม เพื่อการปรับปรุง
ผลงานเขียนในครั้งตอไป

บทบาทผูสอน
• ตรวจประเมินผลงานการเขียน
ของผูเรียน
• ใหคะแนนและคําแนะนํา
ตลอดจนใหขอมูลปอนกลับเพื่อ
การปรับปรุงผลงานเขียนในครั้ง
ตอไป

บทบาทผูเรียน
• รับฟงขอเสนอแนะ ตลอดจน
คําแนะนําของผูสอน เพื่อการ
นําไปพัฒนางานเขียนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้งตอไป

3.4
ผลการสังเคราะหแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะ
การเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สังเคราะหแนวทางการประเมินผลการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบฯ โดยนํากิจกรรมการเรียนการสอนในแตละขั้นตอนการ
เรียนการสอนของรูปแบบ มาวิเคราะหและสังเคราะหแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอน ผลการสังเคราะหแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบฯ แสดงดังแผนภาพที่ 17
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แผนภาพที่ 17 ผลการสังเคราะหแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางมีระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิจกรรมการเรียนการสอน

แนวทางการวัดและประเมิน
ผลการเรียนการสอน
ขั้นที่ 1 สรางความนาสนใจและใหเสรีในการ ขั้นที่ 1 ประเมินความสนใจในความตั้งใจ
ฝก
ในการทํางาน โดยพิจารณาจากความ
1. การสรางความสนใจ ใหผูเรียนมองเห็น เหมาะสมของหัวขอเรื่องที่ผูเรียนเลือก
ความสําคัญและคุณคาของการเขียนที่จะตอง ขึ้นมาเพื่อใชในการฝกทักษะการเขียน
ฝกทักษะ
2.
แจงประเภทของงานเขียนที่จะตองฝก
ทักษะและจุดประสงคของการเรียนใหทราบ
3.
ผูเรียนแตละคนเลือกหัวขอเรื่องที่ตน
จะตองฝกเขียนตามความสนใจ
ขั้นที่ 2 ใชประสบการณและปรับบริบทใน
ขั้นที่ 2 ประเมินความตั้งใจในการทํางาน
การเรียนรู
ความมุงมั่นในการศึกษาหาขอความรูจาก
1.ผูสอนอธิบายถึงกลวิธีในการสรางงาน
เอกสารใบความรูที่กําหนดให
โดย
เขียน พรอมใหเห็นตัวอยางและสาธิต
พิจารณาจากความใสใจในการมุงมั่นและ
2. ผูเรียนลงมือปฏิบัติงานโดยนําขอความรูที่ ปรับแตงขอมูลความรูของผูเรียนโดยใช
ไดรับมาเปรียบเทียบ และปรับแตงให
แบบประเมินที่กําหนดไว
เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง
ขั้นที่ 3 สรางความชัดเจนทางความคิด
ขั้นที่ 3 ประเมินความสามารถในการจัดทํา
1. ผูเรียนแตละคนกําหนดแผนงานในการ
แผนผังโครงรางความคิดที่มีความเปน
สรางผลงานเขียนใหชัดเจน
ระบบและชัดเจนเพียงพอโดยพิจารณาจาก
2. ผูเรียนระบุถึงขอมูลความรู กลวิธีที่จะใช ความครบดวน ครอบคลุมและเหมาะสม
การจัดลําดับขั้นตอนความคิดกอนลงมือเขียน เพียงพอจากใบงานแผนผังโครงราง
3. ผูเรียนนําความคิดที่ประมวลไดมาเขียน
ความคิด โดยใชแบบประเมินที่กําหนดไว
เปนแผนผังโครงรางความคิดที่แสดงขั้นตอน
อยางชัดเจน

การวัดและ
ประเมินผล
การเรียน
ระหวาง
การเรียน
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ขั้นที่ 4 ตรวจสอบทบทวนความคิด
1. ผูเรียนจับกลุมกับเพื่อนในชั้นเรียน เพื่อ
ผลัดกันตรวจสอบแผนผังโครงรางความคิด
2. ผูเรียนแสดงขอคิดเห็น และแนะนําความ
คิดเห็นของตนกับเพื่อนในกลุม
3. ผูสอนชวยใหคําแนะนําแกไขในกรณีที่
พบวาแผนผังโครงรางนั้นยังมีขอบกพรอง
4. ผูสอนเสนอความคิดที่ทาทายใหแกผูเรียน
ที่ตองการสรางสรรคผลงานของตนให
สมบูรณยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 5 ลงมือปฏิบัติงานตามผังโครงราง
ความคิด
1. ผูเรียนลงมือเขียนผลงานตามโครงราง
แผนผังความคิดที่ไดกําหนดขึ้น
2. ผูเรียนแตละคนระบุถึงสาเหตุของการ
เลือกสรางผลงานเขียนของตนเอาไว
ตลอดจนเหตุการณ ความรูสึกที่เกิดขึ้นใน
การเรียนการสอนลงในแบบบันทึกผลการ
เรียนรู
ขั้นที่ 6 ตรวจประเมินผลงานเพื่อการ
ปรับปรุง
1. ผูสอนตรวจประเมินผลงานเพื่อการ
ปรับปรุง
2. ใหคะแนนและคําแนะนํา ตลอดจนขอติ
ชม เพื่อการปรับปรุงผลงานเขียนในครั้ง
ตอไป

ขั้นที่4 ประเมินการคิดและการทํางานของ
ผูเรียนโดยผูสอนประเมินจากการรวม
ทํางานกลุม โดยใชแบบประเมินที่กําหนด
ไว

ขั้นที่ 5 ประเมินการปฏิบัติงานโดยใชแบบ
บันทึกผลการเรียนรูของผูเรียนทุกครั้งที่จบ
บทเรียน

ขั้นที่ 6 ประเมินความสําเร็จ ความถูกตองหรือ
ความสมบูรณของงานที่ปฏิบัติ โดยใชวัดจาก
ใบงานที่มอบหมายใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
โดยใชแบบประเมินการตรวจผลงานที่กาํ หนด
ไว

การวัดและ
ประเมินผล
การเรียน
ระหวาง
การเรียน

การวัด
และ
ประเมินผ
ลการเรียน
ภายหลัง
ี

จากแผนภาพที่ 17 พบวา การวัดและประเมินผลการเรียนตามรูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพือ่ สรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเปนการวัดและประเมินผลการเรียนที่เกิดขึ้นทั้งในระหวางการเรียน
การสอนและภายหลังการเรียนการสอน
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สวนที่ 4 ผลการตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความคิดอยางเปนระบบฯ
การเสนอผลการตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความคิดอยางเปนระบบฯ ผูว ิจัยไดนําเสนอเปน 2 สวน คือ
4.1 ผลการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูทรงคุณวุฒิ
4.2 ผลการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนโดยการทดลองสอน
รายละเอียดของผลการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอน มีดังนี้
4.1 ผลการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูทรงคุณวุฒิ
จากการตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ สรุปขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ มี
ดังนี้
1) ควรปรับขั้นตอนการสอนในแตละขั้นใหมีความตอเนื่องกันไปโดย
ตลอดทั้งกระบวนการของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2) ควรเลือกตัวอยางของผลงานการเขียนที่จะใหผูเรียนใชศึกษาใน
ชั้นเรียนใหมีขนาดสั้น คือ มีขนาดความยาวของงานเขียนใกลเคยงกับงานเขียนที่ผเู รียนจะตองฝก
ปฏิบัติ
3) ควรปรับการใชภาษาในการอธิบายขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหกระชับกวานี้ และควรพิจารณาเรื่องราวที่ควรอยูในประเด็นเดียวกันเขาไวดวยกัน
4) ควรแสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางแผนการสอนที่ใหกลุม
ควบคุมและกลุมทดลองใหเห็นอยางชัดเจน
จากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ผูวจิ ัยไดปรับปรุงรูปแบบการเรียนการ
สอน ดังนี้
1)
ปรับการเขียนขัน้ ตอนการสอนในแตละขั้นใหตอเนื่องกันไปทั้ง
กระบวนการของการจัดการเรียนการสอน
2) เลือกตัวอยางของงานเขียนที่จะใหผูเรียนไดศกึ ษาในชั้นเรียนใหมีขนาด
ความยาวใกลเคียงกับงานเขียนที่ผูเรียนจะตองลงมือปฏิบัติจริง
3)
ปรับภาษาในการอธิบายขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนให
กระชับขึ้น และใหรวมเรื่องราวที่อยูในประเด็นเดียวกันเขาไวดวยกัน
4) สรางตารางเปรียบเทียบความแตกตางของแผนการสอนระหวางกลุม
ทดลองกับคลุมควบคุม
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สรุปรูปแบบการเรียนการสอนที่ไดภายหลังจากการปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนการสอนจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ไดดังนี้

รูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดาน
ทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางมีระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการ
เขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีหลักการสําคัญในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

1. ผูเรียนจะไดรับการชวยเหลือ สนับสนุนการเรียนรูดวยกลวิธีตาง ๆ ที่เหมาะสมกับ
ผูเรียนโดยมีครูผูสอนและผูเรียนที่มีความสามารถมากกวาเปนผูใหการชวยเหลือสนับสนุน โดยที่
การชวยเหลือจะปรับเปลี่ยนไปตามระดับความสามารถของผูเรียน และการชวยเหลือจะยุติลงเมื่อ
ผูเรียนสามารถทํางานไดดว ยตนเอง
2. ในกระบวนการเรียนการสอน ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณตอกัน
และไดชว ยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยผานการมีปฏิสัมพันธและการทํางานรวมกันในกลุม
3.
งานที่มอบหมายใหผูเรียนตองเหมาะสมกับความสามารถและผูเรียนจะตองมองเห็น
คุณคาของงานนั้น และงานจะตองมีความทาทาย โดยไมงายหรือยากเกินความสามารถของผูเรียน
4. ผูเรียนจะตองนําขอความรูที่ไดรับจากการเรียนรูมาปรับแตงใหเหมาะสมกับความ
สามารถของตนเองเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานตอไป
5. ผูเรียนจะตองวางแผนความคิดของตนใหชัดเจนกอนที่จะลงมือสรางสรรคผลงานออกมา
โดยการใชความคิดในเชิงวิเคราะหและความคิดเชิงประยุกตกับขอมูลที่ไดรับ
6. ผูเรียนจะตองสรางความคิดอยางเปนระบบออกมาใหเดนชัด กอนที่จะลงมือสรางสรรค
ผลงานของตนออกมาและจะตองตรวจสอบทบทวนความคิดนั้นอยางรอบคอบกอนลงมือปฏิบัติ
7. ในกระบวนการเรียนการสอนจะมีการประเมินผลการทํางานของผูเรียนอยางตอเนื่องเพื่อ
ตรวจสอบระดับความสามารถอันจะนําไปสูการพัฒนาความสามารถใหสูงขึ้น
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2. วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริม
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนประกอบดวยขั้นตอนการเรียนการสอน 6 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 สรางความนาสนใจและใหเสรีในการฝก
1. การสรางความสนใจ ใหผูเรียนมองเห็นความสําคัญและคุณคาของการเขียนที่จะตองฝกทักษะ
2. แจงประเภทของงานเขียนที่จะตองฝกทักษะและจุดประสงคของการเรียนใหทราบ
3. ผูเรียนแตละคนเลือกหัวขอเรื่องที่ตนจะตองฝกเขียนตามความสนใจ
ขั้นที่ 2 ใชประสบการณและปรับบริบทในการเรียนรู
1. ผูสอนอธิบายถึงกลวิธีในการสรางงานเขียน พรอมใหเห็นตัวอยางและสาธิต
2. ผูเรียนลงมือปฏิบัติงานโดยนําขอความรูที่ไดรับมาเปรียบเทียบ และปรับแตงใหเหมาะสมกับ
ความสามารถของตนเอง
ขั้นที่ 3 สรางความชัดเจนทางความคิด
1. ผูเรียนแตละคนกําหนดแผนงานในการสรางผลงานเขียนใหชัดเจน
2. ผูเรียนระบุถึงขอมูลความรู กลวิธีที่จะใช การจัดลําดับขั้นตอนความคิดกอนลงมือเขียน
3. ผูเรียนนําความคิดที่ประมวลไดมาเขียนเปนแผนผังโครงรางความคิดที่แสดงขั้นตอนอยางชัดเจน
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบทบทวนความคิด
1. ผูเรียนจับกลุมกับเพื่อนในชั้นเรียน เพื่อผลัดกันตรวจสอบแผนผังโครงรางความคิด
2. ผูเรียนแสดงขอคิดเห็น และแนะนําความคิดเห็นของตนกับเพื่อนในกลุม
3. ผูสอนชวยใหคําแนะนําแกไขในกรณีที่พบวาแผนผังโครงรางนั้นยังมีขอบกพรอง
4. ผูสอนเสนอความคิดที่ทาทายใหแกผูเรียน ที่ตองการสรางสรรคผลงานของตนใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 5 ลงมือปฏิบัติงานตามผังโครงรางความคิด
1. ผูเรียนลงมือเขียนผลงานตามโครงรางแผนผังความคิดที่ไดกําหนดขึ้น
2. ผูเรียนแตละคนระบุถึงสาเหตุของการเลือกสรางผลงานเขียนของตนเอาไว ตลอดจนเหตุการณ
ความรูสึกที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนลงในแบบบันทึกผลการเรียนรู
ขั้นที่ 6 ตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง
1. ผูสอนตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง
2. ใหคะแนนและคําแนะนํา ตลอดจนขอติชม เพื่อการปรับปรุงผลงานเขียนในครั้งตอไป
4. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนนี้ เปนการวัดและประเมินผล
การเรียนที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนการสอน และภายหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการ
สอนนี้
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4.2 ผลการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนโดยการทดลองสอน
ผลการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองสอน มีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 ผลการทดลองสอนครั้งที่ 1 พบวา กิจกรรมการเรียนการสอนโดยสวนใหญ
สามารถดําเนินไปไดตามแผนการสอนที่กําหนดไว แตพบปญหาจากการทดลองใชรูปแบบการ
เรียนการสอนในบางประเด็นดังนี้
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขัน้ ที่ 2 (ขั้นใชประสบการณและปรับ
บริบทในการเรียนรู) พบวา ครูผูสอนคอนขางจะใชเวลาในการอธิบายหลักการมากเกินไป และ
ผูเรียนก็ใชเวลากับการศึกษาผลงานเขียนที่เปนตัวอยางคอนขางมากและผูเรียนบางรายยังมีปญหา
ในการนําขอความรูที่ไดมาปรับแตงใหเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง
ทัง้ นี้อาจจะเปน
เพราะผูเรียนยังไมคุนเคยกับการใชความคิดในเชิงวิเคราะหและความคิดเชิงประยุกตเทาที่ควร
2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นที่ 3 (ขั้นสรางความชัดเจนทางความคิด)
พบวาผูเรียนยังไมคอยคลองกับการจัดทําแผนผังโครงรางความคิดในขณะที่ปฏิบัติงานนี้เปน
รายบุคคลจึงทําใหใชเวลานานแตเมื่อมีการเขากลุมกับผูเรียนดวยกันเพื่อตรวจสอบทบทวนความคิด
ดังในกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นที่ 4 (ขั้นตรวจสอบทบทวนความคิด) พบวา ผูเรียนเริ่มมี
แนวทางในการปรับปรุงแผนผังโครงรางความคิดของตนใหมีความเหมาะสมและมีประเด็น
ความคิดที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขัน้ ที่ 6 (ขั้นตรวจประเมินผลงานเพื่อการ
ปรับปรุง) พบวาครูใชเวลาในการตรวจประเมินผลงานของผูเรียนคอนขางมาก แตกลับให
คําแนะนําเพื่อการปรับปรุงผลงานในครั้งตอไปนอยเกินไป
4.2.2 ผลการทดลองสอนครั้งที่ 2 พบวา โดยภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแผนการสอนที่สรางขึ้นมานี้ดําเนินไปไดดว ยดี แตในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในขั้นที่ 3 (ขั้นสรางความชัดเจนทางความคิด) พบวา ผูเรียนยังคงใชเวลาในการจัดทําแผนผัง
โครงรางความคิดคอนขางมากเกินไป ทั้งนี้เนื่องจากในการดําเนินกิจกรรมในขั้นที่ 2 (ขั้นใช
ประสบการณและปรับบริบทในการเรียนรู) ผูเรียนยังอาจจะมองเห็นภาพความคิดไมคอยชัดเจน
จึงไดเพิ่มความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นนี้ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นกวาเดิม
ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบ
เพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนํา
รูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใชในการเรียนการสอน วิชาเทคนิคการเขียนกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2547 แบงนักศึกษาเปนกลุม ทดลองและกลุมควบคุม โดยกลุมทดลองจะมี 2 กลุมดวยกัน โดยมี
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นักศึกษาของทั้งสองกลุมเทากัน คือจํานวน 30 คน ไดรับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น สวนกลุมควบคุมมีจํานวน 30 คน เชนเดียวกัน ไดรับการสอนตามการเรียนการสอน
แบบปกติเปรียบเทียบการเรียนการสอน ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
การวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน มีดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อประเมินผลลัพธของการพัฒนาความสามารถดาน
ทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักศึกษา และความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบของ
นักศึกษาที่เกิดจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1.1 หาคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของคะแนนความสามารถดานทักษะ
การเขียนความเรียงภาษาไทย กอนและหลังการทดลองของกลุมทดลองกลุมที่ 1 กลุมทดลองกลุมที่
2 และของกลุม ควบคุม
1.2 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย
ก อ นการทดลองระหว า งกลุ ม ทดลองที่ 1 กลุ ม ทดลองที่ 2 และกลุ ม ควบคุ ม โดยใช ส ถิ ติ ก าร
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Varience) ซึ่งพบวา ความแตกตาง
ของคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย ของนักศึกษาอยางนอย 1 กลุม
ตางจากกลุมอื่น ผูวิจัยจึงใชวิธีการทดสอบภายหลังโดยการใชวิธีการของ Tukey
1.3 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบ กอนการทดลอง
ระหว า งกลุ ม ทดลองที่ 1 กลุ ม ทดลองที่ 2 และกลุ ม ควบคุ ม โดยใช ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห ค วาม
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Varience) ซึ่งพบวา คะแนนความสามารถดานการ
คิดอยางเปนระบบของนักศึกษาอยางนอย 1 กลุม ตางจากกลุมอื่น ในขณะที่กลุมอื่น ๆ จะมีคะแนน
ความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบไมตางกัน
1.4 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย
หลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองกลุมที่ 1 กลุมทดลองกลุมที่ 2 กับกลุมควบคุม โดยใชสถิติ
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way Analysis of Varience) ซึ่งพบวา ไมมี
ปฏิสัมพันธระหวางกลุมรูปแบบการสอนกับระดับความสามารถของผูเรียน ผูวิจัยจึงไดใชวิธีการ
ทดสอบภายหลังดวยวิธีการของ Tukey
1.5 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบ หลังการทดลอง
ระหว า งกลุ ม ทดลองที่ 1 กลุ ม ทดลองที่ 2 และกลุ ม ควบคุ ม โดยใช ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห ค วาม
แปรปรวนแบบสองทาง (Two-way Analysis of Varience) ซึ่งพบวา ไมมีปฏิสัมพันธระหวางกลุม
รูปแบบการสอนกับระดับความสามารถของผูเรียน ผูวิจัยจึงไดใชวิธีการทดสอบภายหลังดวย
วิธีการของ Tukey
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1.6 แสดงการพัฒนาของคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียง
ภาษาไทย ระหวางการทดลองของกลุมทดลองทั้งสองกลุม และกลุมควบคุม โดยใชกราฟ
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการวิเคราะหเนื้อหาจากการบันทึกการเรียนรูของ
กลุมผูเรียน กลุมทดลอง และผลการจัดทําแผนผังโครงรางความคิดในสวนเนื้อหาของการเขียนของ
ผูเรียนกลุมทดลอง เพื่อนําเอามาอธิบายพัฒนาการดานทักษะการเขียนดานการคิดอยางเปนระบบ
และการทํางานของผูเรียนที่เกิดขึ้นระหวางการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น
ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณประกอบดวยผลการวิเคราะหขอมูล
ความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยและความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบ
และขอมูลแสดงการพัฒนาการดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยในรูปแบบตาง ๆ ของผูเรียน
กลุมทดลอง และกลุมควบคุม ขณะทดลอง
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพประกอบดวยผลการวิเคราะหขอมูล
จากการบันทึกการเรียนรูของกลุมทดลอง และผลการจัดทําแผนผังโครงรางความคิดเห็นในสวน
ของเนื้อหาของการเขียนของกลุมผูเรียนกลุมทดลอง
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
1.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานทักษะการเขียน
ความเรียงภาษาไทยกอนและหลังการทดลองของกลุมทดลองทั้งสองกลุม และกลุมควบคุม แสดง
ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพัฒนาการของคะแนนความสามารถดาน
ทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยกอนและหลังการทดลองของกลุมทดลองทั้งสองกลุมและกลุม
ควบคุม

กลุมทดลองกลุมที่ 1
กลุมทดลองกลุมที่ 2
กลุมควบคุม

n

คะแนนเต็ม

30
30
30

80
80
80

กอนการทดอง
S.D.
X
47.93 2.23
37.07 2.17
48.07 1.90

หลังการทดลอง
พัฒนาการที่
S.D. เพิ่มขึ้นคิดเปน %
X
70.53 1.17
47.15
68.52 1.51
84.84
60.63 2.45
26.13
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จากตารางที่ 10 พบวากลุมทดลองกลุมที่ 1 มีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถดานทักษะ
การเขียนความเรียงภาษาไทยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง เพิ่มขึ้นคิดเปน 47.15 % และ
กลุมทดลองกลุมที่ 2 มีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง เพิม่ ขึ้นคิดเปน 84.84 % ในขณะที่กลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง เพิ่มขึ้นคิดเปน 26.13 %
1.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยของ
นักศึกษากลุมทดลอง กลุมที่ 1 กลุมทดลองกลุมที่ 2 และกลุมควบคุมกอนการทดลอง แสดงดัง
ตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงตารางการวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานทักษะการ
เขียนความเรียงภาษาไทยของนักศึกษากลุมทดลองกลุมที่ 1 นักศึกษากลุมทดลองกลุมที่ 2 และ
นักศึกษากลุมควบคุมกอนการทดลอง
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
2391.022
385.100
2776.122

df
2
87
89

MS
1195.511
4.426

F
270.084*

P
.000

* มีระดับนัยสําคัญ .05 หรือ P > .05
จากตารางที่ 11 พบวาคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยของ
นักศึกษาตางจากกลุมอื่นอยางนอย 1 กลุม ผูวิจัยจึงใชวิธีการทดสอบภายหลัง โดยวิธกี ารของ
Tukey ซึ่งไดผลการทดสอบดังนี้
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ตารางที่ 12 แสดงผลการเปรียบเทียบภายหลังของคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานทักษะการเขียน
ความเรียงภาษาไทยระหวางกลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองกลุมที่ 2 กับกลุมควบคุมโดยใชวิธีการของ
Tukey กอนการทดลอง
กลุมทดลองกลุมที่ 1
กลุมทดลองกลุมที่1
10.8667*
กลุมทดลองกลุมที่2
-.1333
กลุมควบคุม

กลุมทดลองกลุมที่ 2
- 11.000*

กลุมควบคุม

-

* ระดับนัยสําคัญ .05 หรือ P > .05
จากตารางที่ 12 พบวา ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานทักษะการเขียน
ความเรียงภาษาไทย กอนการทดลอง ระหวางกลุมทดลองกลุมที่ 1 กับกลุมทดลองกลุมที่ 2 มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีแนวโนมวา กลุมทดลองกลุมที่ 1 มีคะแนน
เฉลี่ยความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยสูงกวากลุมทดลองกลุมที่ 2 และความ
แตกต า งของคะแนนเฉลี่ ย ความสามารถด า นทั ก ษะเขี ย นความเรี ย งภาษาไทยก อ นการทดลอง
ระหวางกลุมทดลองกลุมที่ 2 กับกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยมีแนวโนมวา กลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียง
ภาษาไทยสูงกวากลุมทดลองกลุมที่ 2 ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานทักษะการเขียน
ความเรียงภาษาไทย กอนการทดลองระหวางกลุมทดลอง กลุมที่ 1 กับกลุมควบคุมไมแตกตางกัน
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1.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบของนักศึกษากลุม
ทดลองกลุมที่ 1 กลุมทดลองกลุมที่ 2 และกลุมควบคุมกอนการทดลองแสดงดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบ
ของนักศึกษากลุมทดลองกลุมที่ 1 นักศึกษากลุมทดลองกลุมที่ 2 และนักศึกษากลุมควบคุม
กอนการทดลอง
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
P
ระหวางกลุม
25.356
2
12.678
9.248*
.000
ภายในกลุม
119.267
87
1.371
รวม
144.622
89
* ระดับนัยสําคัญ .05 หรือ P > .05
จากตารางที่ 13 พบวาคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบของนักศึกษาอยาง
นอย 1 กลุมตางจากกลุมอื่น ๆ ในขณะที่กลุมอื่น ๆ จะมีคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปน
ระบบไมแตกตางกัน
1.4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยของ
นักศึกษากลุมทดลองกลุมที่ 1 กลุมทดลองกลุมที่ 2 และ กลุมควบคุม หลังการทดลอง แสดงดัง
ตารางที่ 14
ตารางที่ 14 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียง
ภาษาไทย ของนั ก ศึก ษากลุมทดลองกลุมที่ 1 กลุมทดลองกลุ มที่ 2 และ กลุมควบคุ ม หลังการ
ทดลอง
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
กลุมรูปแบบการสอน
ความสามารถของผูเรียน
ปฎิสัมพันธระหวางกลุม
รูปแบบการสอนกับ
ความสามารถของผูเรียน
ภายในกลุม
รวม

ss

df

ms

f

p

1612.291
7.758
11.725

2
2
2

806.145
3.879
5.862

257.157*
1.237
1.870

.000
.295
.161

260.192

83

3.155

1891.966

89

* มีระดับนัยสําคัญ .05 หรือ p >.05
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จากตารางที่ 14 พบวา ใมมีปฎิสัมพันธระหวางกลุมรูปแบบการสอนกับระดับความสามารถของ
ผูเรียนดังนั้นจึงแปลผลที่ตัวแปรตนแตละตัวดังนี้
1. แมระดับความสามารถของผูเรียนตางกันแตเมื่อไดรับการฝกดวยรูปแบบการสอนที่ผูวิจัย
ไดพัฒนาขึ้นแลวก็จะมีคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยไมแตกตางกัน
2. กลุมรูปแบบการสอนตางกันเมื่อไดรับการฝกดวยรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น
แลว พบวา มีคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรี ยงภาษาไทยแตกต างกัน อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบภายหลังดวยวิธีการของ Tukey ซึ่งไดผล
ทดสอบดังนี้
ตารางที่ 15 แสดงผลการเปรียบเทียบภายหลังของคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานทักษะการเขียน
ความเรียงภาษาไทย หลังการทดลองระหวางกลุมทดลองกลุมที่ 1 กลุมทดลองกลุมที่ 2 และ กลุม
ควบคุมโดยใชวิธีการของ Tukey

กลุมทดลองกลุมที่ 1
กลุมทดลองกลุมที่ 2
กลุมควบคุม

กลุมทดลองกลุมที่ 1
2.0167*
9.900*

กลุมทดลองกลุมที่ 2
7.8833*

กลุมควบคุม
-

*มีระดับนัยสําคัญ .05 หรือ p > .05
จากตารางที่ 15 พบวา ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานทักษะการเขียน
ความเรียงภาษาไทย หลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลอง กลุมที่ 1 กับกลุมทดลองกลุมที่ 2 มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีแนวโนมวา กลุมทดลองกลุมที่ 1 มี
คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยสูงกวากลุมทดลองกลุมที่ 2
ในขณะที่ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย
หลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองกลุมที่ 2 กับกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีแนวโนมวา กลุมทดลองกลุมที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถดาน
ทัก ษะการเขี ย นความเรี ย งภาษาไทยสู งกว า กลุม ควบคุม และความแตกต า งของคะแนนเฉลี่ ย
ความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย หลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองที่ 1
กับกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีแนวโนมวา กลุม
ทดลองกลุมที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยสูงกวากลุม
ควบคุม
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1.5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบของนักศึกษากลุม
ทดลองกลุมที่ 1 กลุมทดลองกลุมที่ 2 และ กลุมควบคุม หลังการทดลอง แสดงดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบ
ของนักศึกษากลุมทดลองกลุมที่ 1 กลุมทดลองกลุมที่ 2 และ กลุมควบคุม หลังการทดลอง
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
กลุมรูปแบบการสอน
ความสามารถของผูเรียน
ปฎิสัมพันธระหวางกลุม
รูปแบบการสอนกับ
ความสามารถของผูเรียน
ภายในกลุม
รวม

ss

df

ms

f

p

511.350
13.300
5.0335

2
2
2

255.675
6.650
2.517

101.455*
2.635
.999

.000
.079
.373

209.167
738.85

83
89

2.520

* มีระดับนัยสําคัญ .05 หรือ p >.05
จากตารางที่ 16 พบวา ไมมปี ฎิสัมพันธระหวางกลุมรูปแบบการสอนกับระดับความสามารถ
ของผูเรียนดังนั้นจึงแปลผลที่ตัวแปรตนแตละตัวดังนี้
1. แมระดับความสามารถของผูเรียนตางกันแตเมื่อไดรับการฝกดวยรูปแบบการสอนที่ผูวิจัย
ไดพัฒนาขึน้ แลวก็จะมีคะแนนความสามารถดานทักษะการคิดอยางเปนระบบไมแตกตางกัน
2. กลุมรูปแบบการสอนตางกันเมื่อไดรับการฝกดวยรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น
แลวพบวา มีคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ผูวิจัยจึงการทดสอบภายหลังดวยวิธีการของ Tukey ซึ่งไดผลทดสอบดังนี้
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ตารางที่ 17 แสดงผลการเปรียบเทียบภายหลังของคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการคิดอยางเปน
ระบบ หลังการทดลองระหวางกลุมทดลองกลุมที่ 1 กลุมทดลองกลุมที่ 2 และ กลุมควบคุมโดยใช
วิธีการของ Tukey

กลุมทดลองกลุมที่ 1
กลุมทดลองกลุมที่ 2
กลุมควบคุม

กลุมทดลองกลุมที่ 1
.6333
5.5333*

กลุมทดลองกลุมที่ 2

กลุมควบคุม

4.9000*

-

*มีระดับนัยสําคัญ .05 หรือ p > .05
จากตารางที่ 17 พบวา ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานคิดอยางเปนระบบ
หลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลอง กลุมที่ 1 กับกลุมทดลองกลุมที่ 2 ไมแตกตางกัน ในขณะที่
ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบหลังการทดลอง ระหวาง
กลุมทดลองกลุมที่ 1 กับกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
แนวโนมวา กลุมทดลองกลุมที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานคิดอยางเปนระบบสูงกวากลุม
ควบคุม และความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานคิดอยางเปนระบบ หลังการทดลอง
ระหวางกลุมทดลองที่ 2 กับกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีแนวโนมวา กลุมทดลองกลุมที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานคิดอยางเปนระบบสูงกวา
กลุมควบคุม
1.6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย
ในรูปแบบ ตาง ๆ ระหวางการทดลองของกลุมทดลองกลุมที่ 1 กลุมทดลองกลุมที่ 2 และกลุม
ควบคุม โดยใชกราฟดังแสดงในแผนภูมิที่ 2-4
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แผนภูมิที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยในรูปแบบตาง ๆ
ระหวางการทดลอง ของกลุมทดลองกลุมที่ 1 โดยใชกราฟ
70
60

51.57

52.8

60.98

57.35

54.58

65.08

50
40
30
20

จํานวนครั้ง
ของการทดลอง

10

การเขียนอธิบาย

การเขียนจูงใจ

ค รั้ ง ที่ 4

ค รั้ ง ที่ 5

ค รั้ ง ที่ 6

การเขียนบทความ

ค รั้ ง ที่ 3

การเขียนเรียงความ

ค รั้ ง ที่ 2

การเขียนแสดงความคิดเห็น

ค รั้ ง ที่ 1

การเขียนบรรยาย

0

กราฟแสดงพัฒนาการความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย ของกลุมทดลอง กลุมที่ 1
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แผนภูมิที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยในรูปแบบตางๆ
ระหวางการทดลองของกลุมทดลองกลุมที่ 2
70
6 2 .4

60
50

5 7 .9 3
4 5 .5 3

5 3 .4 7

4 7 .7 3

4 5 .9 2

40
30
20
10

ค รั้ ง ที่ 4

ค รั้ ง ที่ 5

ค รั้ ง ที่ 6

การเขียนเรียงความ

การเขียนบทความ

การเขียนอธิบาย

ค รั้ ง ที่ 3

การเขียนแสดงความคิดเห็น

ค รั้ ง ที่ 2

การเขียนจูงใจ

ค รั้ ง ที่ 1

การเขียนบรรยาย

0

จํานวนครั้ง
ของการทดลอง

กราฟแสดงพัฒนาการความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย ของกลุมทดลอง กลุมที่ 2
181

182

แผนภูมิที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยในรูปแบบตางๆ
ระหวางการทดลองของกลุมควบคุม
58
56.72

56

55.68

54
53.28

52
50

48.38

49.72

48

47.5

46

จํานวนครั้ง
ของการทดลอง

44
ครั้ ง ที่ 5

ครั้ ง ที่ 6

การเขียนบทความ

ครั้ ง ที่ 4

การเขียนเรียงความ

การเขียนอธิบาย

ครั้ ง ที่ 3

การเขียนแสดงความคิดเห็น

ครั้ ง ที่ 2

การเขียนจูงใจ

ครั้ ง ที่ 1

การเขียนบรรยาย

42

กราฟแสดงพัฒนาการความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย ของกลุมควบคุม
182

183

จากขอมูลคะแนนเฉลี่ยและกราฟเสนที่แสดงถึงพัฒนาการของคะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยรูปแบบตาง ๆ ในระหวางการทดลอง จํานวน 6 ครั้ง ของ
กลุมทดลองกลุมที่ 1 และกลุมทดลองกลุมที่ 2 จะมีพัฒนาการของคะแนนเฉลี่ยในแตละครั้งสูงขึ้น
ตามลําดับทั้งสองกลุม และพัฒนาการของคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียง
ภาษาไทยในรูปแบบตาง ๆ ของกลุมทดลองทั้งสองกลุมนี้ จะสูงกวากลุมควบคุม
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพดําเนินการโดยผูวจิ ัยอานบันทึกการเรียนรูของผูเรียนในกลุม
ทดลองทุกคน แลวคัดลอกขอความที่ผูเรียนเขียนสะทอนถึงพัฒนาการดานความสามารถดานทักษะ
การเขียนความเรียงภาษาไทยและดานอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับผูเรียนในระหวางการเรียนการสอน รวมถึง
การคัดลอกขอความอื่น ๆ ที่เปนความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอน จากนั้น
นําขอความทั้งหมดมาจัดหมวดหมู และพิจารณาความสัมพันธของขอมูลสวนตางๆ เพื่อสรุป
พัฒนาการดานความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยและพัฒนาการดานอื่น ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับผูเรียนจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย
และความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบ โดยมีกระบวนการหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนดังนี้
2.1 การพัฒนาความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย ความสามารถดาน
การคิดอยางเปนระบบและการทํางานของผูเรียนที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธและการชวยเหลือกัน
ภายในกลุม
จากการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ใ ห ผู เ รี ย นได มี โ อกาสทํ า งานเป น กลุ ม ได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่นซึ่งเปนการจัดกลุมตามที่ผูเรียนแตละคนจะมองเห็นวากลุมที่ตนเอง
จะเขาไปรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั้น มีความสามารถสูงกวาหรือสามารถจะใหคําแนะนําแก
ตนเองได พบวา การที่ผูเรียนไดมีโอกาสทํางานเปนกลุม มีปฏิสัมพันธกับผูอื่นทําใหเกิดการ
ชวยเหลือกันในกลุม เกิดการแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณตาง ๆ ที่ชวย
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู พัฒนาการคิดอยางเปนระบบและการทํางานของตนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และทําใหการทํางานสามารถสําเร็จลุลวงลงไดดวยดี ดังที่ผูเรียนไดใหความคิดเห็นไวใน
แบบบันทึกผลการเรียนรู ดังนี้
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“… การฟงคนอื่นที่เขารูดีกวาเรา หรือเกงกวาเรา ทําใหไดรับคําแนะนําที่เปนประโยชน
และจะนํามาปรับปรุงงานของเราไดเปนอยางดี…”
“… ในขณะที่มีโอกาสเขากลุมแลกเปลี่ยนความคิดกัน พบวารูสึกประทับใจในความ
ชว ยเหลือของเพื่ อน ๆ คําแนะนําเพิ่มเติมที่แสดงความคิดเห็ นใหเราปรับปรุงงานของเรามี คา
มาก…”
“… การนั่งทํางานเปนกลุม ชวยขยายความคิดใหกวางไกลออกไป ทําใหเรามั่นใจมากขึ้น
ในตอนที่เราไดคิดอะไรมาคนเดียว อยางนอยเมื่อเพื่อน ๆ เห็นดวยกับสิ่งที่เราทําก็เปนกําลังใจ
อยางดี ผสมกับคําแนะนํา คําชี้แนะเพิ่มเติมที่เพื่อนไดชวยกันดูใหก็เพิ่มความเชื่อมั่นในผลงานของ
เราที่จะออกมามากยิ่งขึ้น…”
“… การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนทําใหเราเห็นมุมมองที่หลากหลายขึ้น แตก็ชวย
เราไดมากในการทํางานใหเสร็จลุลวงไปดวยดี…”
“… คําอธิบาย คําแนะนําของเพื่อนในกลุมทําใหความคิดของเราขยายวงออกไปได
กวางขวางยิ่งขึ้น รูสึกประทับใจกับความชวยเหลือของเพื่อนทุกคน ทําใหเวลาเรามาลงมือเขียน
งานจริงตอไป งานของเราก็ดูมีคุณคามากขึ้น…”
“… ตอนแรกก็ไมคอยมั่นใจและกลาพูด รูสึกวาอายมากที่จะใหคนอื่นมาวิจารณงานของ
เรา ยิ่งเปนผังความคิดที่เราคิดเอง วางแผนเอง รูสึกไมอยากใหใครมามองวาเราคิดไดไมดี แตพอ
เปดใจในการเขากลุม กลับรูสึกวาความคิดเหลานั้นก็ถูกเปลี่ยนไป เพราะการทํางานเปนกลุมเปน
ลักษณะแบบเพื่อนชวยเพื่อนจริง ๆ …”
จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้นโดยมีกิจกรรมใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธ แลกเปลี่ยนความคิดกัน ตลอดจนไดทํางาน
รวมกันในกลุมเพื่อนชวยใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดอยางเปนระบบ และประสิทธิภาพของการ
งานได
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2.2 การพัฒนาความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย ความสามารถดาน
การคิดอยางเปนระบบ และการทํางานของผูเรียนที่เกิดจากการใชแผนผังโครงรางความคิดใน
กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น จะสนับสนุนใหผูเรียนไดรูจัก
สรางและพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อเปนการวางแผนความคิดใหเกิดความชัดเจนขึ้นกอนที่
จะลงมือสรางสรรคงานเขียนรูปแบบตาง ๆ โดยผูเรียนจะเริ่มตนจากการระดมพลังสมองของตัวเอง
เกี่ยวกับประเด็นที่สนใจจะเขียน จากนั้นก็จะนําบรรดาความคิดที่หลากหลายและกระจัดกระจาย
ของตนในประเด็ น นั้ น มาพิ จ ารณาถึ ง ความสั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งเชื่ อ มโยง จากนั้ น ก็ นํ า มาจั ด วาง
ความคิดที่ เกี่ยวของเหลานั้นใหตอเนื่องเปน ลําดับตามขั้นตอนขององคประกอบของงานเขีย น
ประเภทตาง ๆ ที่ตองการจะเขียน โดยผูเรียนจะกําหนดใหชัดเจนวาในสวนของบทนําจะกลาวถึง
ประเด็นความคิดหลักใดบางและสิ่งใดจะถูกกลาวในประเด็นความคิดรองลงไป และผูเรียนก็จะ
กําหนดความคิดของตนทั้งหมดบรรจุลงในทุกองคประกอบของงานเขียนจนกลายเปนแผนผังโครง
รางความคิดของตนขึ้น ผูเรียนก็จะไดศึกษาตัวอยางของงานเขียนรูปแบบนั้น ๆ เปนแนวทางกอน
แลว จากกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตอนของการจัดทําแผนผังโครงรางความคิดนี้ ทําให
ผูเรียนสามารถมองเห็นภาพรางโดยรวมของงานเขียนของตนทั้งหมดวา จะเปนอยางไร และจะ
เขียนในลักษณะใด ตลอดจนจะมีเนื้อหาสาระอยางไรบาง อันเปนการเตรียมตัวที่ดีในลําดับแรก
กอนที่จะลงมือเขียนจริงในลําดับตอไป และเมื่อผูเรียนลงมือเขียนจริงในขั้นลงมือปฏิบัติการก็จะ
สามารถเขียนไดอยางลื่นไหลและราบรื่น ความคิดที่นําเสนอตอเนื่องเชื่อมโยงเปนลําดับอยาง
เหมาะสม จนทํ า ให ส ามารถสร า งสรรค ผ ลงานเขี ย นของตนออกมาได ค อ นข า งง า ยและมี
ประสิทธิภาพ ดังที่ ผูเรียนไดใหความคิดเห็นไวในแบบบันทึกผลการเรียนรู ดังนี้
“… เปนครั้งแรกที่สามารถเขียนอะไรยาว ๆ แบบนี้ และยังเขียนไดเปนเรื่องเปนราว
ตอเนื่องกันไปจนจบ การทําแผนผังโครงรางความคิดในตอนแรกก็มองดูวาเปนเรื่องยุงยาก แตพอ
ถึงตอนเอาไปใชกับการเขียนจริงแลว พบวามีประโยชนอยางมาก…”
“… รูสึกภูมิใจและดีใจที่ตนเองสามารถเขียนงานที่เปนเรื่องราวและมีเนื้อหาสาระไดอยาง
ไมยุงยาก เพราะมีแผนผังโครงรางความคิดเปนตัวชวยใหสะดวกขึ้น…”
“… การจัดทําแผนผังโครงรางความคิดทําใหสามารถมองภาพงานเขียนที่จะลงมือเขียนได
ลวงหนาวา งานเขียนของเราจะออกมาในลักษณะใด มีเนื้อหาสาระพอเพียงหรือยัง นับวาเปน
วิธีการที่ดีและไดผลในการชวยคนที่เขียนไมเปน ไดดี…”
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“… ผมชอบที่อาจารยใหเราไดวางแผนงานของเราเองกอนลงมือเขียน เราจะรูตั้งแตเริ่มตน
เลยวา เราจะตองการเขียนอะไร และในงานเขียนของเราจะมีเนื้อหาเปนอยางไร เราจะเปนคนลง
มือกําหนดวางแผนความคิดของเราเองกอนลงมือปฏิบัติงาน หลังจากวางแผนเสร็จแลว คราวนี้ก็
จะสะดวกมากในตอนลงมือเขียนจริง…”
“… รูสึกวาเปนเทคนิคที่นาสนใจและใชประโยชนไดโดยตรงและคุมคากับการลงมือ
วางแผนความคิดกอนที่จะเขียน เปนการชวยอํานวยความสะดวกเปนอยางดีสําหรับคนที่เป น
นักเขียนมือใหมหรือนักเขียนฝกหัดที่ยังไมรูวาจะเขียนอยางไร …”
จะเห็นไดวา การทํางานของผูเรียนในการพัฒนาความสามารถดานทักษะการเขียนความ
เรียงภาษาไทยที่เกิดจากการใชแผนผังโครงรางความคิดในกระบวนการเรียนการสอน ตามรูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น เปนเครื่องมือที่จะชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถเกิดความคิดอยาง
เปนระบบเพื่อจะสามารถสงเสริมใหเกิดความสามารถในการสรางสรรคผลงานเขียนของตนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การจัดทําแผนผังโครงรางความคิดของนักศึกษาในกลุมทดลองทั้งสองกลุม
ระหวางการทดลองในสวนของเนื้อหาในการใชเปนขอมูลในการเขียน สามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจนวา พัฒนาการในดานการคิดอยางเปนระบบของนักศึกษาแตละคนของทั้งสองกลุม คือทั้ง
ของกลุมทดลองกลุมที่ 1 และกลุมทดลองกลุมที่ 2 จะมีพัฒนาการในการขยายความคิดยอย ๆ ทั้ง
ในสวนประเด็นความคิดหลักและประเด็นความคิดยอย ในการฝกทักษะแตละการเขียนในเรื่องเพิ่ม
มากขึ้ น จึ ง ส ง ผลให ค ะแนนเฉลี่ ย ของความสามารถด า นการคิ ด อย า งเป น ระบบในส ว นของ
องคประกอบด านเนื้อหาสาระและการเรีย งลําดับความคิดของนั กศึกษาทั้งสองกลุมนี้ห ลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังไดแสดงไวในตารางที่ 18
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ตารางที่ แสดงพัฒนาการของความสามารถในการคิดอยางเปนระบบจากการทําแผนผังโครงรางความคิดของนักศึกษาในกลุมทดลองที่ 1 และนักศึกษาในกลุมทดลองกลุมที่ 2 ขณะดําเนินการทดลอง
นักศึกษา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
กลุมทดลองที่ 1
นักศึกษาคนที่ 3 เรื่องเที่ยวเมืองนครปฐม
เรื่องการทําน้ําพริกเผา
เรื่องมาเลิกบุหรี่กันเถอะ
เรื่องไดอะไรเมื่อเรียนการตลาด
เรื่องหนังสือเลมโปรดของฉัน
2.1 ความสําคัญของ
2.1 เครื่องปรุง
2.1 โรคภัยจากบุหรี่
2.1 สาขาวิชาการตลาด
2.1 ประวัติแตงหนังสือ
จังหวัดนครปฐม
2.1.1 หอมแดง
2.1.1 มะเร็งปอด
2.1.1 รายวิชาที่เรียน
2.1.1 ชีวิตสวนตัว
2.1.1 พระปฐมเจดีย
2.1.2 กระเทียม
2.1.2 ถุงลมโปงพอง
2.1.2 อาจารยผูสอน
2.1.2 ผลงานการประพันธ
2.1.2 สวนสามพราน
2.1.3 พริกแหง
2.1.3 วัณโรค
2.1.3 สภาพการเรียนการสอน
2.1.3 ชื่อเสียงที่ไดรับ
2.1.3 ขาวหลาม
2.1.4 กุงแหง
2.2 อันตรายที่เกิดขึน้ ตอสังคม
2.1.4 หองแล็ปการตลาด
2.2 หนังสือเรื่องคําพิพากษา
2.2 การเดินทาง
2.1.5 น้ําตาล
2.2.1 ขอหามในที่สาธารณะ
2.2 ความนาสนใจบางสาขา
2.2.1 เนื้อเรื่อง
2.2.1 รถยนต
2.1.6 กะป
2.2.2 เปนภัยตอคนรอบขาง
2.2.1 ตลาดแรงงาน
2.2.2 ตัวละคร
2.2.2 รถโดยสารประจําทาง 2.2 กรรมวิธีการทํา
2.2.3 อาจจะติดยาเสพติดได
2.2.2 เนื้อหาวิชา
2.2.3 ขอคิดที่ไดรบั
2.2.3 รถตู
2.2.1ตากแหงเครื่องปรุง 2.3 ขอดีของการไมสูบบุหรี่
2.2.3 ความแปลกใหมที่เกิดขึ้น
2.2.4 คุณคาตอสังคม
2.3 แหลงการศึกษา
2.2.2 โขลกเครื่องปรุง
2.3.1 ประหยัดเงิน
2.3 ลักษณะของนักศึกษา
2.3 ความดีงามของหนังสือ
2.3.1 มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.2.3 ผัดเครื่องปรุง
2.3.2 สุขภาพแข็งแรง
2.3.1 ความสามารถเฉพาะตัว
2.3.1 รางวัลซีไรด
2.3.2 มหาวิทยาลัยเกษตร2.2.4 เติมรสชาติ
2.3.3 เปนคนรุนใหม
2.3.2 ความรูในดานวิชาการ
2.3.2 สรางเปนตัวละคร/ภาพยนตร
ศาสตร กําแพงแสน
2.3 เครื่องเคียงในตอนกิน 2.4 โครงการรณรงค
2.3.3 ความประพฤติ
2.4 สิ่งที่ไดจากการอาน
2.3.3 ร.ร นายรอยตํารวจ
2.3.1 ไขเค็ม
2.4.1 วันงดบุหรี่
2.4 การสงเสริมนักศึกษา
2.4.1 ปรัชญาชีวิต
สามพราน
2.3.2 ปลาสลิด
2.4.2 TO BE NUMBER ONE 2.4.1 การเชิญวิทยากรบรรยาย
2.4.2 สะทอนสังคม
2.3.3 ขนมปง
2.4.3 โรงเรียนสีขาว
2.4.2 การประกวดโครงการตางๆ
2.4.3 ชีวิตคนชนบท
2.4 น้ําเผาที่มีชื่อเสียง
2.5 ชื่อเสียงของสาขา
2.5 เหตุผลที่ชอบ
2.4.1 แมประนอม
2.5.1 ศิษยเกา
2.5.1 เนื้อหาที่กินใจ
2.4.2 พันทายนรสิงห
2.5.2 ผลงานในทองตลาด
2.5.2 ขอความที่ประทับใจ
2.6ความสรางสรรคแปลกใหม

ครั้งที่ 6
เรื่องวันวาเลนไทนของวัยรุน
2.1 ประวัติความเปนมา
2.1.1 ความสําคัญ
2.1.2 การเผยแพรในเมืองไทย
2.2 ประเพณีในวันวาเลนไทน
2.2.1 การมอบดอกกุหลาบ
2.2.2 การใหของขวัญตางๆ
2.2.3 เพศสัมพันธของวัยรุน
2.3 กระแสสังคม
2.3.1 คนวิจารณ
2.3.2 วัยรุนคลั่งไคล
2.4 ความเหมาะสมในสังคม
2.4.1 เพศสัมพันธในวัยรุน
2.4.2 ความสิ้นเปลือง
2.5 กิจกรรมที่ควรทํา
2.5.1 รักครอบครัว
2.5.2 รักสิ่งแวดลอม
2.5.3 รักตัวเอง
2.6 หนวยงานที่ควรรับผิดชอบ
2.6.1 สถาบันครอบครัว
2.6.3 กระทรวงวัฒนธรรม
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2.6.1 ความจริงของคนชนบท
2.6.2 เรื่องบางภารโรง
นักศึกษาคนที่
13

เรื่องมหาวิทยาลัยของฉัน
2.1 ประวัติของมหาวิทยาลัย
2.1.1 ที่ตั้ง
2.1.2 ความเปนมา
2.1.3 เปลี่ยนชื่อใหม
2.2 สาขาที่เปดสอน
2.2.1 บริหารธุรกิจ
2.2.2 เทคโนโลยี
2.3 ชื่อเสียงที่มี
2.3.1 ศิษยเกา
2.3.2 การยอมรับจากสังคม
2.4 ความภูมิใจ
2.4.1 เปนลูกเสด็จพอฯ
2.4.2 ความเกาแกในการกอตั้ง

เรื่องกระเปาถือยุค
ประหยัด
2.1 อุปกรณในการทํา
2.1.1 กางเกงยีนสตัวเกา
2.1.2 เข็มดาย
2.1.3 กรรไกร
2.1.4 ซิป กระดุม
2.1.5 กระดาษแข็ง
2.2 วิธีทํา
2.2.1 วาดรูปแบบ
2.2.2 ตัดผาตามแบบ
2.2.3 เย็บเปนรูปกระเปา
2.2.4 ตกแตงใหสวยงาม
2.3 ขอดีของการทํา
2.3.1 ประหยัดเงิน
2.3.2 รีไซเคิล
2.3.3 สรางสรรคแปลก
ใหม
2.4 ประโยชนใชสอย
2.4.1 ใสเอกสารหนังสือ
2.4.2 ใสของเหลือใช

เรื่องใชน้ําอยางประหยัด
2.1 ความสําคัญของน้ํา
2.1.1 ใชในชีวิตประจําวัน
2.1.2 ใชในอุตสาหกรรม
2.1.3 ใชในการคมนาคม
2.2 ความเสียหายในปจจุบัน
2.2.1 แหลงน้ําสกปรก
2.2.2 ใชน้ําฟุมเฟอย
2.2.3 แหลงน้ําแหงแลง
2.3 การอนุรักษ
2.3.1 งดทิ้งขยะ
2.3.2 สรางจิตสํานึก
2.3.3 โครงการอนุรักษน้ํา
2.4 ขอดีชองการประหยัดน้ํา

เรื่องไดอะไรจากการดูละคร
โทรทัศน
2.1 ประเภทของละครโทรทัศน
2.1.1 ละครรัก
2.1.2 ละครชีวิต
2.1.3 ละครสะทอนสังคม
2.1.4 ละครบูลางผลาญ
2.2 สิ่งที่ไดรับจากการดูละคร
2.2.1 ความรู
2.2.2 สภาพสังคม
2.2.3 แนวคิดจากเรื่อง
2.3 ความเหมาะสมในการนําเสนอ
2.3.1 บทบาทของผูแสดง
2.3.2 เหตุผลในเรื่อง
2.3.3 การนําเสนอขอคิด

2.4.1 ประหยัดเงิน

2.3.4 ความสมจริงของเรื่อง

เรื่องความใฝฝนของฉัน
2.1 สิ่งที่อยากทําในอนาคต
2.1.1 ลักษณะงาน
2.1.2 เหตุผลที่เลือก
2.1.3 ประโยชนของงานที่จะทํา
2.2สิ่งที่ยึดถือในชีวติ
2.2.1อุดมคติในชีวิต
2.2.2เหตุผลที่ยึดถือ
2.2.3แนวทางในการปฎิบัติ
2.3ชีวิตในอดีต
2.3.1 สิ่งที่เคยทํา
2.3.2 ขอผิดพลาดที่พบ
2.3.3 ขอคิดเห็นกับความผิดพลาด
2.3.4 ขอคนพบในการแกไข
2.4 ประโยชนของสิ่งที่จะทําใน
อนาคต

2.4.2 ประหยัดพลังงาน
2.4.3 รักษาสภาพแวดลอม

2.4 ละครโทรทัศนปจจุบัน
2.4.1 การนําเสนอปญหาสังคม
2.4.2 ความเหมาะสมกับยุคสมัย
2.5 ประโยชนของการดูละคร

2.4.1 ตอตนเอง
2.4.2 ตอผูอื่น
2.4.3 ตอสังคม
2.5 แรงบันดาลใจที่ตองการจะทํา

เรื่องทองไปสิงคโปร
2.1 ประเทศสิงคโปร
2.1.1 ที่ตั้ง
2.1.2 สภาพภูมิประเทศ
2.1.3 สภาพภูมิอากาศ
2.1.4 เศรษฐกิจ
2.2 การเตรียมตัวเดินทาง
2.2.1 การทําหนังสือเดินทาง
2.2.2 การแลกเงิน
2.2.3 การเตรียมกระเปาเดินทาง
2.3 วันเดินทาง
2.3.1 พบกันที่สนามบิน
2..3.2 เมื่ออยูบนเครื่องบิน
2.3.3 เหยียบแผนดินสิงคโปร
2.4 3 วันในสิงคโปร
2.4.1 ที่พักในระหวางอยูที่
สิงคโปร
2.4.2 สถานที่ทองเที่ยวที่ไป
2.4.3 อาหารการกิน
2.4.4 เสนทางคมนาคม
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โทรทัศน
2.5.1 ไดรับคติสอนใจ
2.5.2 สะทอนปญหาสังคม
2.5.3 การนําไปปรับปรุงชีวิตจริง

นักศึกษา คนที่
24

เรื่องกลวยๆ
2.1 ลักษณะของกลวย
2.1.1 ลําตน
2.1.2 ใบตอง
2.1.3 หัวปลี
2.1.4 ผลกลวย
2.2 ประโยชนของกลวย
2.2.1 อาหารเด็ก
2.2.2 วิตามินบํารุง
2.3 การแปรรูปกลวย

เรื่องขนมมนุษยสัมพันธ
2.1ความสําคัญของมนุษย
2.1.1ตอตนเอง
2.1.2 ตอการงาน
2.1.3 ตอสังคม
2.2 เครื่องปรุงขนมมนุษย
สัมพันธ
2.2.1 น้ําใจ
2.2.2รอยยิ้ม
2.2.3ความเอื้ออาทร
2.2.4ไมตรีจิต

เรื่องสมุนไพรไทยกับชีวิตคน
ไทย
2.1ความสําคัญของสมุนไพรตอ
ชีวิตคนไทย
2.1.1 ใชทําอาหาร
2.1.2 ใชทํายารักษาโรค

เรื่องวันแหงความทุกข
2.1คานิยมในวันแหงความทุกข
2.1.1ซื้อดอกกุหลาบราคาแพง
2.1.2ซื้อของขวัญตางๆในคนรัก
2.1.3การเสียตัวของหญิงสาว

2.5.1 จากครอบครัว
2.5 ความประทับใจในสิงคโปร
2.5.2 จากสังคม
2.5.1 เหตุการณที่ระทึกขวัญ
2.5.3 จากเพื่อนสนิท
2.5.2 ผลทีเ่ กิดขึ้น
2.6 คุณคาของงานที่จะทําในอนาคต 2.6 กิจกรรมตอนกลับ
2.6.1 ตอตนเอง
2.6.1 การช็อปปง
2.6.2 ตอสังคม
2.6.2 การถายรูป
2.6.3 การซื้อของที่ระลึก
2.7 ความทรงจําที่หลงเหลือ
2.7.1 สถานที่ที่ประทับใจ
2.7.2 มิตรภาพของคนสิงคโปร
2.7.3 สิงโตทะเล
เรื่องมาตรฐานการศึกษาของ
เรื่องเรือจางของสังคม
ไทย
2.1บทบาทสําคัญของครู
2.1 ความสําคัญของการศึกษา
2.1.1สั่งสอนอบรม
2.1.1ตอการพัฒนามนุษย
2.1.2ใหความรู
2.1.2ตอการพัฒนาสังคมและ
2.1.3ทําตัวเปนแบบอยาง
ประเทศ

2.1.3 ใชทําผลิตภัณฑรักษา
ความงาม
2.2 ประเภทของสมุนไพร
2.2.1 ใชลําตน
2.2.2 ใชราก

2.2ผูที่เกี่ยวของในวันแหงความทุกข
2.2.1วัยรุนหนุมสาว
2.2.2ครอบครัว
2.2.3สถานศึกษา
2.2.4สื่อมวลชน

2.2ปญหาของครูในปจจุบัน
2.2.1หนี้สิน
2.2.2ความรับผิดชอบ
2.2.3ความเปลี่ยนแปลงของสังคม
2.2.4ชองวางระหวางวัยกับลูกศิษย

2.2ปญหาของการศึกษาไทย
ในปจจุบัน
2.2.1ความเสมอภาค
2.2.2ความหลากหลาย
2.2.3คุณภาพมาตรฐาน
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2.3.1กลวยตาก
2.3.2 กลวยฉาบ
2.3.3 กลวยกวน
2.3.4 ขนมหวานตางๆ

2.3 วิธีการปรุงขนมมนุษย
สัมพันธ
2.3.1 การเอาใจเขามาใส
ใจเรา
2.3.2การชวยเหลือเกื้อกูล
ผูอื่น
2.3.3 การคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม
2.4ผลจาการทําขนมมนุษย
สัมพันธ
2.4.1เปนที่รักบางคน
ทั่วไป
2.4.2 สังคมมีความสงบ
สุข

2.3 ประเด็นของการจัด
การศึกษา

2.2.3ใชผล

2.3ขอเสียของวันแหงความทุกข

2.2.5ขาดวิธีสอนทีน่ าสนใจ

2.2.4 ใชใบ

2.31ความสิ้นเปลือง

2.3ครูในดวงใจศิษย

2.3 คนไทยกับสมุนไพรวันนี้

2.3.2ทําลายวัฒนธรรมไทย

2.3.1คุณลักษณะ

2.3.1 ในระบบ

2.3.1แปรรูปอาหาร

2.3.3 สรางคานิยมผิดๆ

2.3.2วิธีการสอน

2.3.2 นอกระบบ

2.3.2ยาแผนโบราณหรือ

2.3.4ปญหาสังคม

2.3.3คุณธรรม

2.3.3 ตามอัธยาศัย

2.4แนวทางในการแกไข

2.4 ครูในสังคมวันนี้

2.4คุณภาพของครู

2.4.1ความสุขในครอบครัว
2.4.2การปลูกผังจากโรงเรียน
2.4.3การรณรงคจากสื่อมวลชน
2.5สิ่งที่ควรปลูกฝงในวันนี้
2.5.1ความรักศักดิ์ศรีของตนเอง

2.4.1การประกาศยกยองครู
2.4.2การยกระดับครู
2.4.3การสงเสริมความกาวหนา
ใหแกครู
2.5ภาพลักษณครูยคุ ใหมของสังคม

2.4.1วิธีการสอน
2.4.2การพัฒนาตนเอง
2.4.3วิสัยทัศนคาการเปลี่ยน
แปลง
2.5การปฏิรูปการศึกษา

2.5.2 ความเหมาะสมตามวัย

2.5.1วิชาการแกรง

2.51ประโยชนที่เกิดขึ้น

2.5.2วิสัยทัศนกวาง

2.5.2ปญหาที่เกิดขึ้น

2.5.3ทันสมัย

2.6 แนวทางในการแกไข

2.5.4มีคุณธรรม

2.6.1 รัฐบาล

ยาพื้นบาน
2.3.3ผลิตภัณฑเสริมความงาม
ในรางกาย
2.4แนวคิดในการเชิญชวนคน
ไทยใหใชสมุนไพรไทย
2.4.1ชวยกันปลูกใหมากขึ้น
2.4.2หันมาใชสมุนไพรใหมาก
ขึ้น
2.4.3เรียนการแพทยแผนโบราณ

ไทยที่นาสนใจ
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2.6.2 ผูบริหาร
2.6.3 ครู
2.6.4 ผูเกี่ยวของอื่นๆ
นักศึกษา
กลุมทดลองกลุม
ที่ 2
นักศึกษาคนที่ 7

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

เรื่องวัยรุนยุคใหม

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5
เรื่องเพื่อนคุณเปนแบบ

เรื่องกีฬาบาสเกตบอล
2.1 ประวัติความเปนมา
ของ
2.1 ลักษณะของวัยรุน
2.1.1 ชวงอายุ
กีฬาบาสเก็ตบอล
2.1.2 พัฒนาการดานรางกาย
2.1.1 ในตางประเทศ
2.1.3 พัฒนาดานอารมณ
2.1.2 ในประเทศไทย
2.2 กิจกรรมของวัยรุน
2.2 กฎกติกา
2.2.1 เลนอินเตอเน็ต
2.2.1 การเลี้ยงลูก
2.2.2 เลนเกมคอมพิวเตอร
2.2.2 การสงลูก
2.2.3 นัดพบเพื่อนฝูง
2.2.3 การทําแตม
2.2.4 แตงตัวตามแฟชั่น
2.2.4 การทําฟาวส

เรื่องความสุขในการทํางาน

เรื่องไดอะไรจากสึนามิ

2.1ความสุขกับการทํางาน
2.1.1 เกิดไดอยางไร
2.1.2 ปญหาในการทํางาน
2.2 การบริหารงานของหัวหนา
2.2.1 ยุติธรรม
2.2.2 มีมนุษยสัมพันธตอ
เพื่อนรวมงาน
2.2.3 ระบบชัดเจน
2.3 วิธีการทํางานใหมีความสุข

2.3 ปญหาของวัยรุน
2.3.1 ติดยาเสพติด
2.3.2 มีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควร
2.3.3 ซิ่งรถ

2.3.1 ตั้งใจมุงมั่น
2.3.2 ทํางานตางหนาที่
2.3.3 สรางมนุษยสัมพันธตอ
เพื่อนรวมงาน
2.4 วิธีคลายเครียดหลังจาก

2.1 ผลที่เกิดขึ้นจากสึนามิ
ใหนกันแน
2.1.1 คนตาย
2.1.2 ทรัพยสินสูญหาย
2.1.3 สภาพจิตใจย่ําแย
2.2 สิ่งที่ตองชวยเหลือ
2.2.1 หาศพ
2.2.2 สรางบานให
2.2.3 ฟนฟูจิตใจ
2.2.4 ฟนฟูการทองเที่ยว
2.3 ความประทับใจจากการ
ชวยเหลือ
2.3.1 หมอพรทิพย
2.3.2 ศูนยวัดยานยาว
2.3.3 น้ําใจคนไทย
2.4 ความรูสึกที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ

2.3 ผูเลน
2.3.1 จํานวนผูเลน
2.3.2 ตําแหนงการเลน
2.4 อุปกรณการเลน
2.4.1 สนาม

ครั้งที่ 6
เรื่องแฟชั่นของวัยอินเทรน
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2.3.4 ขาดความอบอุน

นักศึกษาคนที่
19

เรื่องกฏกติการในการเลน
แบดมินตัน
2.1 ประวัติความเปนมา
2.1.1 การเริ่มเลนครั้งแรก
2.1.2 การนําเขาสูประเทศ
ไทย
2.2 รูปแบบการฝกทักษะ
2.2.1 การอบอุนรางกาย
2.2.2 การเลนลูกตาง ๆ
2.3 กฎกติกามารยาท
2.3.1 การนับคะแนน
2.3.2 ประเภทของการ
แขงขัน

2.4.2 ลูกบาส
2.4.3 แปนและหวง
2.5 กรรมการ
2.5.1 จํานวนกรรมการ
2.5.2 สัญญาณมือและ
เสียงนกหวีด

เรื่องดี ๆ เกี่ยวกับซอส
2.1 คุณลักษณะของซอส
2.1.1 น้ําสต็อก
2.1.2 จากฮอลแลนด
2.1.3 ทําเก็บไวนาน
ไมได
2.2 ประเภทของซอส
2.2.1 ทําอาหารคาว
2.2.2 ทําอาหารหวาน
2.3 ประโยชนของซอส
2.3.1 ปรุงรส

ทํางาน
2.4.1 ออกกําลังกาย
2.4.2 รองเพลงคาราโอเกะ
2.4.3 สังสรรคกับเพื่อนฝูง
2.5 ทํางานอดิเรก
2.5.1 ตอตนเอง
2.5.2 ตอเพื่อนรวมงาน
2.5.3 ตอองคกร

เรื่องวันนี้คุณออกกําลังกายแลว
หรือยัง

2.4.1 ความเศราสลดใจ
2.4.2 ความซาบซึง้ ใจ
2.5 ขอควรคํานึงถึง
2.5.1 สัญญาณเตือนภัย
2.5.2 พื้นที่ทองเที่ยว

เรื่องเพลงไทยไรวรรณศิลปจริงหรือ

เรื่องพระคุณแมแนแท
ในใจลูก

เรื่องเมื่อสังคมเปลีย่ นไป
ใครไดใครเสีย
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2.3.3 อุปกรณสวนตัวและ
อุปกรณ
สนาม

นักศึกษาคนที่
26

เรื่องคลื่นสินามิมหันตภัยราย
ของ
ชีวิต

2.3.2 เสริมกลิ่นรส
2.4 หลักในการทํา
2.4.1 เตรียมสวนผสม
2.4.2 ผสมเครื่องปรุง
2.4.3 ปรุงรสชาติ

เรื่องเรือนผมสวยไดดวย
ตนเอง
2.1 ลักษณะของผมสวย
2.1.1 ผมสั้น
2.1.2 ผมยาว
2.2 วิธิการดูแลเสนผม
2.2.1 การสระผม
2.2.2 การบํารุงเสนผม
2.2.3 การแปรงเสนผม
2.3 การเลือกผลิตภัณฑ
ดูแลเสนผม
2.3.1 การใชสมุนไพร
2.3.2 การใชผลิตภัณฑ
จาก
ตางประเทศ
2.3.3 การใชวิตามิน

เรื่องรูจักมะเร็งปอดกันใหมาก
ขึ้น

เรื่องจําเปนไหมตองใช
โทรศัพทมือถือ

เรื่องชีวิตหลังเปดเทอม

เรื่องพิษภัยจากอินเตอรเน็ต
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บํารุง
2.4 อันตภัยเสนผม
2.4.1 แสงแดด
2.4.2 รังแค
2.4.3 ยายอมผม
2.4.4 ยาเปลี่ยนสีผม

บทที่ 5
สรุปผลวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปน
ระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถด า นทั ก ษะการเขี ย นความเรี ย งภาษาไทยและ
ความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหวางกลุมที่เรียนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นและกลุมที่เรียนตามรูปแบบปกติ
การดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เปนการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปน
ระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสังเคราะหกรอบองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
2. การวิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีไตรอารขิก แนวคิดในเรื่องการ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรูของนักการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชวิธีการ
แบบสแกฟโฟลด แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการระดมสมองและแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคผังความคิด
และการวิเคราะหปญหาและความตองการในการสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. การสังเคราะหสาระขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิด
อยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย
4. การตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยาง
เปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
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ระยะที่ 2 เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียง
ภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเตรียมการทดลองใหรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวยการ
ดําเนินการ 3 ขั้นตอนยอย ดังนี้
1.1 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
1.2 การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
1.3 สรางแผนการสอนและสื่อการเรียนการสอน
2. ดําเนินการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
3. การประเมินผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน ดําเนินการดังนี้
3.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อประเมินผลลัพธของการพัฒนาความ
สามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยและความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกิดจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
3.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหาจากบันทึกการเรียนรู
ของกลุมทดลองทั้งสองกลุม เพื่อนํามาอธิบายพัฒนาการ ความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบ
เพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย และการทํางานของผูเรียนที่เกิดขึ้น
ระหวางการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
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สรุปผลการวิจยั
1. จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสราง
เสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดรูปแบบการ
เรียนการสอนซึ่งประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 องคประกอบ ไดแก หลักการ วัตถุประสงค
ขั้นตอนการเรียนการสอน และ การวัดและประเมินผลการเรียน ของรูปแบบการเรียนการสอน
องคประกอบทั้ง 4 มีสาระดังนี้
รูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพือ่ สรางเสริมความสามารถดาน
ทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน

รูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาความคิดอยางมีระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดาน
ทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีหลักการสําคัญในการจัดการเรียนการ
สอน ดังนี้
1. ผูเรียนจะไดรับการชวยเหลือ สนับสนุนการเรียนรูด ว ยกลวิธีตาง ๆ ที่เหมาะสมกับผูเรียน
โดยมีครูผูสอนและผูเรียนทีม่ ีความสามารถมากกวาเปนผูใหการชวยเหลือสนับสนุน
โดยทีก่ าร
ชวยเหลือจะปรับเปลี่ยนไปตามระดับความสามารถของผูเรียนและการชวยเหลือจะยุตลิ งเมื่อผูเรียน
สามารถทํางานไดดว ยตนเอง
2. ในกระบวนการเรียนการสอน ผูเ รียนไดแลกเปลีย่ นความรูและประสบการณตอกัน และ
ไดชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยผานการมีปฏิสัมพันธและการทํางานรวมกันในกลุม
3.
งานที่มอบหมายใหผูเรียนตองเหมาะสมกับความสามารถและผูเรียนจะตองมองเห็น
คุณคาของงานนั้น และงานจะตองมีความทาทาย โดยไมงายหรือยากเกินความสามารถของผูเรียน
4. ผูเรียนจะตองนําขอความรูที่ไดรับจากการเรียนรูมาปรับแตงใหเหมาะสมกับความ
สามารถของตนเองเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานตอไป
5. ผูเรียนจะตองวางแผนความคิดของตนใหชัดเจนกอนที่จะลงมือสรางสรรคผลงานออกมา
โดยการใชความคิดในเชิงวิเคราะหและความคิดเชิงประยุกตกับขอมูลที่ไดรับ
6. ผูเรียนจะตองสรางความคิดอยางเปนระบบออกมาใหเดนชัด กอนที่จะลงมือสรางสรรค
ผลงานของตนออกมาและจะตองตรวจสอบทบทวนความคิดนั้นอยางรอบคอบกอนลงมือปฏิบัติ
7. ในกระบวนการเรียนการสอนจะมีการประเมินผลการทํางานของผูเรียนอยางตอเนื่องเพื่อ
ตรวจสอบระดับความสามารถอันจะนําไปสูการพัฒนาความสามารถใหสูงขึ้น

200

2. วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริม
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนประกอบดวยขั้นตอนการเรียนการสอน 6 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 สรางความนาสนใจและใหเสรีในการฝก
1. การสรางความสนใจ ใหผูเรียนมองเห็นความสําคัญและคุณคาของการเขียนที่จะตองฝกทักษะ
2. แจงประเภทของงานเขียนที่จะตองฝกทักษะและจุดประสงคของการเรียนใหทราบ
3. ผูเรียนแตละคนเลือกหัวขอเรื่องที่ตนจะตองฝกเขียนตามความสนใจ
ขั้นที่ 2 ใชประสบการณและปรับบริบทในการเรียนรู
1. ผูสอนอธิบายถึงกลวิธีในการสรางงานเขียน พรอมใหเห็นตัวอยางและสาธิต
2. ผูเรียนลงมือปฏิบัติงานโดยนําขอความรูที่ไดรบั มาเปรียบเทียบ และปรับแตงใหเหมาะสมกับความสามารถ
ของตนเอง
ขั้นที่ 3 สรางความชัดเจนทางความคิด
1. ผูเรียนแตละคนกําหนดแผนงานในการสรางผลงานเขียนใหชัดเจน
2. ผูเรียนระบุถึงขอมูลความรู กลวิธีที่จะใช การจัดลําดับขั้นตอนความคิดกอนลงมือเขียน
3. ผูเรียนนําความคิดที่ประมวลไดมาเขียนเปนแผนผังโครงรางความคิดที่แสดงขั้นตอนอยางชัดเจน
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบทบทวนความคิด
1. ผูเรียนจับกลุมกับเพื่อนในชั้นเรียน เพื่อผลัดกันตรวจสอบแผนผังโครงรางความคิด
2. ผูเรียนแสดงขอคิดเห็น และแนะนําความคิดเห็นของตนกับเพื่อนในกลุม
3. ผูสอนชวยใหคําแนะนําแกไขในกรณีที่พบวาแผนผังโครงรางนั้นยังมีขอบกพรอง
4. ผูสอนเสนอความคิดที่ทาทายใหแกผูเรียน ที่ตองการสรางสรรคผลงานของตนใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 5 ลงมือปฏิบัติงานตามผังโครงรางความคิด
1. ผูเรียนลงมือเขียนผลงานตามโครงรางแผนผังความคิดที่ไดกําหนดขึ้น
2. ผูเรียนแตละคนระบุถึงสาเหตุของการเลือกสรางผลงานเขียนของตนเอาไว ตลอดจนเหตุการณ
ความรูสึกที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนลงในแบบบันทึกผลการเรียนรู
ขั้นที่ 6 ตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง
1. ผูสอนตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง
2. ใหคะแนนและคําแนะนํา ตลอดจนขอติชม เพื่อการปรับปรุงผลงานเขียนในครั้งตอไป
4. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนนี้ เปนการวัดและประเมินผล
การเรียนที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนการสอน และภายหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการ
สอนนี้

201

2. ผลการประเมินคุณภาพ ของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปน
ระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พบวา
2.1 กลุมทดลองกลุมที่ 1 มีคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียง
ภาษาไทยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 กลุมทดลองกลุมที่ 2 มีคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียง
ภาษาไทยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 กลุมทดลองกลุมที่ 1 มีคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียง
ภาษาไทยหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 กลุมทดลองกลุมที่ 2 มีคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียง
ภาษาไทยหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 กลุมทดลองกลุมที่ 1 มีคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.6 กลุมทดลองกลุมที่ 2 มีคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.7 กลุมทดลองกลุมที่ 1 มีคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบหลัง
การทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.8 กลุมทดลองกลุมที่ 2 มีคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบหลัง
การทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.9จากการวิเคราะหบันทึกผลการเรียนรูของกลุมทดลอง พบวา การเรียนการ
สอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น สนับสนุนใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการ
คิดอยางเปนระบบและการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากการที่ผูเรียนไดมีการวางแผนผังโครงรางความคิด
ดวยตนเอง
ในกิจกรรมการเรียนการสอน และจากการที่ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกัน ไดทํางาน
รวมกันและชวยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น ยังสนับสนุนใหผูเรียนไดพัฒนาการทํางานอยางเปนระบบ
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อ
สรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มีประเด็นที่นํามาอภิปราย 2 ประเด็น คือ 1) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และ 2) การ
ประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนรายละเอียดการอภิปรายมีดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถ
ดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปนรูปแบบการเรียนการ
สอนที่ไดรับการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน มีระบบระเบียบ และเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาจากแนวคิด ทฤษฎีที่นักการศึกษาและนักจิตวิทยาการศึกษาหลายทานไดนําเสนอไวซึ่ง
สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบของผูเรียนเพื่อสามารถสราง
เสริมความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย ซึ่งสามารถอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนไดดังนี้
1.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความ
สามารถด า นทั ก ษะการเขี ย นความเรี ย งภาษาไทย เป น รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ ไ ด รั บ การ
พัฒนาขึ้นอยางเปนระบบ มีการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน และขั้นตอนแตละขั้นตอนมีความเกี่ยวของ
สัม พั น ธ กัน ซึ่ ง เริ่ ม จากการสั ง เคราะหกรอบองค ประกอบของรู ปแบบการเรี ย นการสอน และ
สังเคราะหสาระขององคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีแนวคิดเกีย่ วกับทฤษฎี
ไตรอาร ขิ ก แนวคิ ด ในเรื่ อ งการพั ฒ นาความสามารถในการเรี ย นรู ข องนั กจิ ต วิท ยาการศึ ก ษา
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการระดม
สมองและแนวคิดเกี่ยวกับผังความคิด เปนกรอบแนวคิดพื้นฐานในการสังเคราะหสาระตาง ๆ ของ
องคประกอบรูปแบบการเรียนการสอน และมีการวิเคราะหปญหาและความตองการในการสราง
เสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปนประเด็นรวม
ในการสังเคราะหสาระขององคประกอบ เพื่อใหรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถ
ตอบสนองตอการพัฒนาความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เปนกลุมเปาหมายที่ตองการพัฒนาได
การสังเคราะหสาระขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ผูวิจัยได
วิเคราะหและสังเคราะหสาระตาง ๆ อยางเชื่อมโยงสัมพันธกัน ตั้งแตการวิเคราะหและสังเคราะห
หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน เชื่อมโยงไปสูการสังเคราะหวัตถุประสงคของรูปแบบการ
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เรียนการสอน ขั้นตอนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการ
สอน จากนั้ น ผู วิ จั ย ได นํ า สาระต า ง ๆ มาจั ด ทํ า เป น รู ป แบบการเรี ย นการสอนฉบั บ ร า ง ให
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอน และมีการนํารูปแบบการเรียนการสอนที่ไดไป
ทดลองสอน 2 ครั้ง กอนการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชในสถานการณจริง
จะเห็ น ได ว า การดํ า เนิ น การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนดั ง กล า ว มี ก าร
ดําเนินการอยางเปนระบบ โดยมีแนวคิดและหลักการเปนพื้นฐานหรือเปนกรอบในการพัฒนา
รู ป แบบการเรี ย นการสอน นอกจากนั้ นรู ป แบบการเรี ย นการสอนยั ง ได รับ การตรวจสอบจาก
ผูทรงคุณวุฒิ ทําใหรูปแบบการเรียนการสอนไดรับการยอมรับวามีประสิทธิภาพ สามารถใชเปน
แบบแผนในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคในการสงเสริมความสามารถดานทักษะ
การเขียนความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได ซึ่งการดําเนินการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนนี้สอดคลองกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2545ข: 4-5) ที่สรุปไววาการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน จะตองผานการจัดองคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอนให
เปนระบบ โดยคํานึงถึงทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของรวมทั้งตองจัดองคประกอบตาง ๆ ของ
รูปแบบการเรียนการสอนใหมีความสัมพันธกัน เพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมายที่ตองการ
1.2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจากการผสานแนคิดที่มีความสัมพันธกัน
และเปนแนวคิดที่สนับสนุนการสงเสริมการคิดซึ่งกันและกัน
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสราง
เสริมความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปน
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาจากแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีไตรอารขิก แนวคิดในเรื่องการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูของนักจิตวิทยาการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช
วิธีการแบบสแกฟโฟลด แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการระดมสมองและแนวคิดเกี่ยวกับผังความคิด ซึง่
แนวคิดทั้งหมดนี้เปนแนวคิดที่สามารถนํามาผสานกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาความคิด
อยางเปนระบบใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนเพื่อสามารถสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียน
ความเรียงภาษาไทยได ทั้งนี้เนื่องจากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบสแกฟ
โฟลด เปนแนวคิดที่ผูเรียนจะไดรับการชวยเหลือ สนับสนุนการเรียนรูอยางเปนระบบโดยมีกลยุทธ
การชวยเหลือที่เหมาะสมกับระดับศักยภาพของผูเรียน และการชวยเหลือจะคอย ๆ ลดลง ในขณะที่
ผูเรียนคอย ๆ เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานดวยตนเองขึ้นไปเรื่อย ๆ และเมื่อผูเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานไดดวยตนเองอยางอิสระแลว การชวยเหลือในการทํากิจกรรมนั้นจะยุติลง (Palincsar and
Brown, 1984 อางถึงใน Rosenshine and Meister, 1992: 26; Wu, 2001) สวนแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี
ไตรอารขิกของ Sternberg จะเปนแนวคิดที่เนนใหผูเรียนไดรูจักการวางแผนการดําเนินงานใหเกิด
ความชัดเจน กอนลงมือปฏิบัติงานจริง และในขณะเดียวกันผูเรียนก็จะตองมีความสามารถในการ
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เลื อ กปรั บ แต ง ข อ มู ล ที่ ไ ด เ รี ย นรู โ ดยผ า นทั ก ษะการคิ ด เชิ ง ประยุ ก ต แ ละทั ก ษะการคิ ด เชิ ง
วิเคราะหของตนเองมาใชในการสรางสรรคผลงานเขียนออกมา ซึ่งในการวางแผนความคิดของ
ผู เ รี ย นให เ ด น ชั ด นี้ จะต อ งอาศั ย เทคนิ ค วิ ธี ก าร 2 วิ ธี ด ว ยกั น เป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการเป น
เครื่องชวยนั่นก็คือเทคนิคการระดมสมอง และแนวคิดเกี่ยวกับผังความคิดเพื่อใหสามารถสรางภาพ
ความคิดที่เปนแผนดําเนินงานออกมาเปนรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดกอนที่จะลงมือสรางสรรคผลงาน
การเขียนของตนตอไป
จะเห็นไดวาการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนนั้น
จะชวยใหผูเรียนเกิดความชัดเจนและมองเห็นภาพโครงรางของความคิดที่นําไปสูการปฏิบัติได
อยางชัดเจน และเมื่อแนวคิดดังกลาวนี้มาผสานเขากันกับแนวคิดในเรื่องการพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรูของนักจิตวิทยาการศึกษาและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบ
สแกฟโฟลดเพื่อเปนการชวยเหลือผูเรียนใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ แลวจะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาความคิดอยางเปนระบบอยางชัดเจนจนสามารถจะชวย
สรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพใน ที่สุด
2 การประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
จาการวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมทดลองทั้งสองกลุมมีคะแนนความสามารถ
ดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุมทดลองทั้งสองกลุมที่ไดเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น มีคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย สูงกวากลุมควบคุมที่ได
เรียนตามการเรียนการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังพบวากลุม
ทดลองทั้งสองกลุมยังมีคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบ หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังมีคะแนนความสามารถดานการคิด
อย า งเป น ระบบหลั ง การทดลองสู ง กว า กลุ ม ควบคุ ม อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว จากผลการวิจัยขางตนสามารถแบงการอภิปรายเปน 2 สวน คือ การ
อภิปรายผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นที่มีตอการสรางเสริมความสามารถดานทักษะ
การเขียนความเรียงภาษาไทยและความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีโดยภาพรวม และการอภิปรายผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ที่มีตอการ
สรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยและความสามารถดานการคิดอยาง
เปนระบบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้
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2.1 การอภิปรายผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ที่มีตอการ
สรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยและความสามารถดานการคิดอยาง
เปนระบบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยภาพรวม เปนการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นหลัก ๆ ที่
เปนผลในภาพรวมของรูปแบบการเรียนการสอนตอการสรางเสริมความสามารถดานทักษะการ
เขียนความเรียงภาษาไทยและความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ซึ่งมีประเด็นในการอภิปรายดังนี้
2.1.1 การเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเปนการ
เรียนการสอนที่ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในลักษณะของการทํางานเปนกลุม ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลดประการหนึ่ง กลาวคือ ผูสอน
จะชวยเหลือการเรียนรูของผูเรียนไดโดยสนับสนุนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคม ทั้งลักษณะ
ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน หรือผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน (Vygotsky, 1978: 90; Bruner,
1989 อาถึงใน Dixon-Krauss, 1996: 61, 78) ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นชวยใหผูเรียนไดชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน ไดสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยผูเรียนจะเปนทั้งผูซักถามขอสงสัย และอภิปราย
แลกเปลี่ยนความเขาใจของตนเองกับกลุมเพื่อน การที่ผูเรียนไดถายทอดความคิดผานการอภิปราย
และไดตั้งประเด็นซักถามในกลุมเพื่อน ทําใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบได
ดังที่ผูเรียนในกลุมทดลองที่ไดเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ไดเขียนบันทึกผล
การเรียนรูที่แสดงใหเห็นถึงประโยชนที่ผูเรียนไดจากการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน ดังขอความของ
ผูเรียนตอนหนึ่งที่วา
“ในขณะที่มีโอกาสเขากลุมแลกเปลี่ยนความคิดกัน พบวารูสึกประทับใจ
ในความชวยเหลือของเพื่อน ๆ คําแนะนําเพิ่มเติมที่แสดงความคิดเห็นใหเราปรับปรุงงานของเรามี
คามาก…” หรือที่ผูเรียนคนหนึ่งเขียนไววา “…การนั่งทํางานเปนกลุม ชวยขยายความคิดให
กวางไกลออกไป ทําใหเรามั่นใจมากขึ้น ในตอนที่เราไดคิดอะไรมาคนเดียว อยางนอย ๆ เมื่อ
เพื่อน ๆ เห็นดวยกับสิ่งที่เราทําก็เปนกําลังใจอยางดี ผสมกับคําแนะนําคําชี้แนะเพิ่มเติมที่เพื่อนได
ชวยกันดูใหก็เพิ่มความเชื่อมั่นในผลงานของเราที่จะออกมามากยิ่งขึ้น…” หรือที่มีผูเรียนคนหนึ่ง
เขียนบันทึกผลการเรียนรูวา “…คําอธิบาย คําแนะนําของเพื่อนในกลุมทําใหความคิดของเราขยาย
วงออกไปไดกวางขวางยิ่งขึ้น รูสึกประทับใจกับความชวยเหลือของเพื่อนทุกคน ทําใหเวลาเราลง
มือเขียนงานจริงตอไป งานของเราก็ดูมีคุณคามากขึ้น…”
ผลจากการที่ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ไดแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดเห็นตอกัน ทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความคิดของตนเองอยางเปนระบบได ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ Vygotsky ที่เนนวาการพูดเปนเสมือนเครื่องมือของการคิด และกระบวนการพัฒนา
ทางปญญาของผูเรียนจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลในสิ่งแวดลอมของตนและได
รวมงานกับเพื่อน (Vygotsky, 1978: 53, 90; Dixon-krauss, 1996: 78-79) และการเปดโอกาสให
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ผูเ รีย นได มี ปฏิ สัมพั นธกั บบุ คคลอื่น จะชว ยใหผู เรียนได คิ ดและไดสื่ อ สารสิ่งที่ คิดออกไป
(Vygotsky, 1976 อางถึงใน Dixon-Krauss, 1996: 79) นอกจากนั้นยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ
Ge และ Land (2003: 21-38) ที่พบวา การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในกลุมจะสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะการคิด โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในลักษณะที่มีการชี้แนะและกระตุน
เตือนกันภายในกลุมจะยิ่งทําใหเกิดผลทางบวกมากขึ้น และยังสอดคลองกับแนวคิดของ King
Staffieri และ Adelgais (1998: 134-152) ที่เชื่อวา การมีปฏิสัมพันธในลักษณะเพื่อนชวยเพื่อนจะ
สงเสริมทักษะการคิดและการเรียนรูได ถึงแมวาผูเรียนจะมีอายุและความสามารถเทา ๆ กัน แต
ผูเรียนก็สามารถสงเสริมทักษะการคิดและการเรียนรูตอกันและกันได โดยที่ผูสอนจะเปนผูที่จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ระหวางเพื่อน
ในกลุม
นอกจากนี้ ยังพบวาผูเรียนในกลุมทดลองทั้งสองกลุมในระหวางการ
ทดลองไดมีการจัดทําแผนผังโครงรางความคิด กลาวคือ เปนการจัดทําภาพรางของความคิดใหเกิด
ความชัดเจนกอนที่จะลงมือเขียนงาน โดยจะเนนที่เนื้อหาสาระและการเรียงลําดับความคิดใหเปน
ระบบและตอเนื่องโดยในแผนผังโครงรางความคิดที่นักศึกษาในกลุมทดลองทั้งสองกลุมไดลงมือ
ทํานั้นในการฝกทักษะการเขียนในครั้งแรกจะยังมีการแตกความคิดยอย ๆ ออกไดไมมากนัก แต
เมื่อมีการฝกทักษะในครั้งตอๆ ไป พบวา นักศึกษาในกลุมทดลองทั้งสองกลุมสามารถแตกแขนง
ประเด็นความคิดยอยไดเพิ่มมากขึ้นและมีรายละเอียดของเนื้อหาที่จะเขียนเพิ่มขึ้นและมีมุมมองที่
นาสนใจยิ่งขึ้ นอี ก ดว ย ทั้ งนี้ เป นผลจากการใช รูปแบบการสอนที่ผู วิ จัย ไดพัฒนาขึ้ นมาใช เ ป น
แนวทางในการพัฒนาความสามารถในดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยและความสามารถ
ดานความคิดอยางเปนระบบของนักศึกษา
2.1.2 การเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น เนนใหผูเรียน
ไดรับการชวยเหลืออยางเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียน และไดรับการชวยเหลืออยาง
ตองเนื่องและเปนระบบ โดยผูสอนเปนผูใหความชวยเหลือ หรือผูเรียนชวยเหลือซึ่งกันและกัน การ
ชว ยเหลื อจะกระทําดว ยกลวิ ธีตาง ๆ ที่ เหมาะสมกับความสามารถของผู เรีย น เช น ผู เรี ยนไม
สามารถวางแผนโครงรางความคิดใหเปนระบบได หรือบางกรณีผูเรียนขาดความคิดที่สามารถ
ขยายวงกวางออกไปดวยตนเอง เนื่องจากการมีขอมูลหรือขอความรูที่เปนความคิดที่จะนําเสนอใน
ประเด็นที่จะนํามาเขียนคอนขางจํากัดหรือนอยมาก แตเมื่อไดลองจัดวางความคิดของตนตาม
แผนผังโครงรางความคิดที่กําหนดใหแลว จากนั้นก็ไดมีโอกาสเขากลุมกับเพื่อน ๆ เพื่อใหเพื่อน
ไดชวยแนะนํา หรือชี้แนะเพิ่มเติมในขอมูลบางสวนที่ควรจะมีเพิ่มขึ้นหรือบางครั้งก็ไดรับการ
กระตุนหรือไดรับขอคิดหรือขอคําถามที่เปนการทาทายจากครูผูสอนใหขยายวงความคิดใหนา
สนใจขึ้น ก็นับไดวาผูเรียนสามารถเกิดความเขาใจและความชัดเจนในการปรับแตงแผนผังโครงราง
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ความคิดของตนใหขยายวงความคิดกวางไกลออกไปและสามารถสรางภาพความคิดของตนให
เกิดเปนระบบไดมากขึ้น
การเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเนนใหผูเรียน
ไดรับการชวยเหลือที่ตรงตามศักยภาพของผูเรียน ดังนั้นหากผูเรียนมีความชัดเจนในดานการสราง
ทักษะการคิดและการปฏิบัติงานมากขึ้นการชวยเหลือก็จะลดลงในตอนแรกของการฝกพบวาผูเ รียน
บางคนไมเขาใจถึงการเลือกชื่อเรื่องที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่จะเขียน ครูผูสอนก็จะใหคําอธิบายถึง
หลักการตั้งชื่อเรื่อง พรอมยกตัวอยางประกอบใหชัดเจนยิ่งขึ้น จนเห็นวา ผูเรียนเขาใจและสามารถ
เกิดทักษะในการตั้งชื่อเรื่องไดอยางเหมาะสมแลวในครั้งตอไปก็จะไมนําเสนอประเด็นนี้อีก หรือ
อาจจะเปนเพียงการใชคําถามกระตุนใหคิดวา ชื่อเรื่องที่ตั้งขึ้นมานั้นเหมาะสมและนาสนใจเพียงพอ
หรือไม อยางไร หรือครูผูสอนก็จะนําเสนอถึงกลวิธีในการเขียนสวนที่เปนบทนําใหนาสนใจ
ใหแกผูเรียนเพื่อไดเกิดความคิดและเปนการจุดประกายความคิดสรางสรรคผลงานเขียนของตนให
เปนที่นาสนใจ ชวนติดตามอานในตอนแรก แตการใหคําชี้แนะในสวนนี้ก็จะคอย ๆ ลดลงจนถึง
ขั้นยุติการใหคําชี้แนะลงในที่สุด ดังนั้นการชวยเหลือการเรียนรูของผูเรียนตามรูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นนี้ จะเปนการชวยเหลือที่เปนระบบ สอดคลองกับแนวคิดของ Palincsar และ
Brown (1984 อางถึงใน Rosenshine and Meister, 1992: 26) และ Wu (2001) ที่กลาวถึงการ
ชวยเหลือการเรียนรูของผูเรียนวา การชวยเหลือผูเรียนจะคอย ๆ ลดลง ขณะที่ผูเรียนคอย ๆ เพิ่ม
ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยตนเองขึ้นไปเรื่อย ๆ และเมื่อผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดดวย
ตนเองอยางอิสระแลว การชวยเหลือในการทํากิจกรรมนั้นจะยุติลง
ในระหวางที่ผูเรียนกําลังปฏิบัติงานและศึกษาเกี่ยวกับบทเรียนผูสอนจะมี
บทบาทในการสนับสนุนใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณตอกันในกลุมในขณะเดียวกั น
ผูสอนจะพยายามวินิจฉัยความสามารถของผูเรียน สังเกตการทํางานของผูเรียนตามกลุมตาง ๆ และ
รับรูปญหาการคิดหรือการปฏิบัติงานของผูเรียนไดอยางรวดเร็ว หากพบวาผูเรียนมีปญหาในการ
เรียนรู ผูสอนจะเขาไปชวยเหลือทันที ซึ่งการชวยเหลือจะทําใหลักษณะของการใชคําถาม กระตุน
เตือน ใหคําชี้แนะ ใชคําพูดที่ทาทายใหผูเรียนไดคิดทบทวนงานที่ทํา หรือใหขอมูลปอนกลับแก
ผูเรียนโดยตรง ลักษณะการชวยเหลือเพื่อสงเสริมการคิดและการปฏิบัติงานของ ผูเรียนที่กลาวถึงนี้
สอดคลองกับวิธีการชวยเหลือการคิดแกผูเรียนที่ Beyer (1997: 172-174) และ Rowenshine และ
Meister (1992: 26-33) ไดเสนอวิธีการสําหรับการสงเสริมความสามารถในดานการคิดของผูเรียน
โดยการเป นตั ว แบบการคิ ด การคิ ดตา ง ๆ การสาธิ ต ขั้ น ตอนต า ง ๆ ในการทํ า งานการใช แ บบ
ตรวจสอบรายการ การใชคําถามกระตุนหรือตัวชี้แนะ หรือการใชขมูลปอนกลับ และยังสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ Ge และ Land (2003: 21-38) ที่พบวา การใชคําถามกระตุนเตือนหรือชี้นํา ชวย
ใหผูเ รียนสามารถวิคราะห ปญ หาและระบุปญหาได นอกจากนั้นยั งชวยให ผู เรียนได จัด ระบบ
ความคิด และแยกแยะปญหาเปนขั้นตอนยอย ๆ ได
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2.1.3 การเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นจะเนนให
ผูเรียนไดรูจักการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบโดยมีการวางแผนความคิดของตนในการที่จะ
สรา งสรรค ผลงานเขียนออกมาให ชั ดเจนเสี ยก อน โดยผูเรี ย นจะใชการจัดทํ าแผนผั งโครงรา ง
ความคิดใหชัดเจนเพื่อมองเห็นองคประกอบทั้งหมดในการสรางสรรคผลงานเขียนของตน ตั้งแต
การผลิตหรือคิดคนสวนที่เปนเนื้อหาสาระของงานเขียนวาจะกลาวถึงสิ่งใดบาง ความสัมพันธ
เชื่อมโยงของความคิดที่จะนํามาเสนอไวในงานเขียนของตนวา มีสวนใดบางที่สามารถเชื่อมโยง
ตอเนื่องกันไปเปนประเด็นความคิดหลักและประเด็นความคิดยอย องคประกอบของงานเขียนที่มี
การกําหนดสวนที่เปนบทนําวาจะกลาวถึงเรื่องใด สวนที่เปนเนื้อเรื่องจะกลาวถึงกี่ประเด็นหลัก
และในแตละประเด็นหลักเหลานั้นจะมีประเด็นยอยๆ อะไรบางและในตอนจบหรือสวนสรุปทาย
จะกลาวถึงอะไร พบวาเมื่อผูเรียนไดวางแผนรางความคิดที่ชัดเจนจนสามารถนํามาสรางใหเปน
รูปธรรมดวยการจัดทําแผนผังโครงรางความคิดแลวการลงมือเขียนในโอกาสตอไปก็จะสะดวกและ
งายมากขึ้น เพราะจะทําใหเกิดสัมพันธภาพที่เหมาะสม และงานเขียนมีจุดเดนของการนําเสนอ
ความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ชัดเจน ตลอดจนจะทําใหงานเขียนมีเอกภาพที่เดนชัดยิ่งขึ้น ซึ่ง
แนวคิดในการจัดทําแผนผังโครงรางความคิดนี้สอดคลองกับเปาหมายหลักในการสอนตามทฤษฎี
ไตรอารขิกของ Sternberg ที่ไดมุงเนนการปลูกฝงใหผูเรียนมีการจัดระบบความคิดที่เหมาะสม
โดยมีการมองภาพรวมของความสามารถทางปญญามากกวาการแบงออกเปนแตละองคประกอบ
ยอย เนื่องจากองคประกอบดานการคิดขั้นสูง (Metacomponents) จะทําหนาที่กระตุนการทํางาน
ขององคประกอบดานการปฏิบัติ (Performance components) และองคประกอบดานการแสวงหา
ความรู (Knowledge – acquisition components) จากนั้นองคประกอบดานการแสวงหาความรู
(Knowledge – acquisition components) ทําหนาที่รายงานขอมูลปอนกลับ (Feedback) ไปยัง
องคประกอบการคิดขั้นสูง (Metacomponents) ในทายที่สุดองคประกอบตาง ๆ ก็จะทํางานรวมกัน
อยางอัตโนมัติซึ่งประยุกตใชโดยผานประสบการณในการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม (Adaptation)
ปรับแตงสิ่งแวดลอม (Shaping) และเลือกสิ่งแวดลอม (Selection) เพราะทักษะดานการคิดตอง
นํ า มาใช ร ว มกั น ภายใต บ ริ บ ทของสิ่ ง แวดล อ ม ดั ง นั้ น ในการจั ด การเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผลผูเรียนควรไดรับการพัฒนาทักษะทุกดานรวมกัน เพราะนอกจากผูเรียนจะไดรับความรู
แลว การประสานงานของกระบวนการคิด ด านตาง ๆ จะชว ยให ผูเรียนไดต ระหนัก วา เขาจะ
สามารถนําความรูนั้นไปใช เมื่อไรและที่ใดดวย (Sternberg , 1998 : 65 – 74) และในขณะเดียวกัน
การที่ผูเรียนจะสามารถสรางภาพความคิดของตนใหชัดเจนเพื่อเปนการวางแผนการทํางานกอนที่
จะลงมือปฏิบัติการและนําขอมูลความรูที่มีอยูมาสัมพันธเชื่อมโยงปรับแตงใหเหมาะสมไดนั้น
จําเปนจะตองมีเครื่องมือสําคัญในการชวยใหเกิดภาพความคิดในสวนของรายละเอียดของความคิด
ที่มีความหลากหลาย กวางไกล ตลอดจนมีความสัมพันธเกี่ยวของกันเปนเอกภาพซึ่งเครือ่ งมือสําคัญ
ดังกลาวก็คือ การผสานกันระหวางการใชเทคนิคการระดมสมองและผังความคิด (Brainstorming
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and Mindmapping) ซึ่งทั้งสองเทคนิคนี้จะชวยใหผูเรียนเกิดความคิดอยางหลากหลายในการที่
จะใชเปนขอมูลในการเขียนและขณะเดียวกันผูเรียนก็จะสามารถนําความคิดดังกลาวเหลานั้น มา
จัดระบบใหเกิดความสัมพันธเชื่อมโยงกันซึ่งสอดคลองกับ Wycoff (1991 : 99) ที่กลาวถึงการนํา
เทคนิคผังความคิดและเทคนิคระดมสมองมาใชดวยกันวา จะสามารถยกระดับ สนับสนุนและชวย
ใหเกิดความคิดสรางสรรคไดเปนอยางดี ทั้งนี้เพราะการระดมสมองเปนการระดมความคิดอยาง
หลากหลายจากสมาชิกในกลุม สวนผังความคิดนั้นเปนการนําความคิดดังกลาวมาจัดระบบ จัด
กลุม สรางความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
2.2 การอภิปรายผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ตอการพัฒนาความคิดอยาง
เปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย
ประเด็นการอภิปรายผลในขอ 2.1 เปนการอภิปรายประเด็นหลัก ๆ ของการใชรูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นที่มีตอการสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียง
ภาษาไทย และความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบของนักศึกษาโดยภาพรวมสวนการอภิปราย
ตอไปนี้ จะเปนผลการอภิปรายถึงผลของการใชรูปแบบการสอนในการพัฒนาความสามารถของ
ผูเรียนในดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยและดานการคิดอยางเปนระบบของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ผลการวิเคราะหขอมูลความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย พบวา กลุม
ทดลองกลุมที่ 1 มีความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย หลังการทดลองสูงกวา
ก อ นการทดลองอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ในขณะที่ ก ลุ ม ทดลองกลุ ม ที่ 2 ก็ มี
ความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และภายหลังการทดลองกลุมทดลองทั้งสองกลุมมีความสามารถ
ดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในขณะเดียวกัน กลุมทดลองกลุมที่ 1 และกลุมทดลองกลุมที่ 2 มีคะแนนความสามารถดานทักษะ
การคิดอยางเปนระบบ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และกลุมทดลองกลุมที่ 1 และกลุมทดลองกลุมที่ 2 ยังมีคะแนนความสามารถดานทักษะการคิด
อย า งเป น ระบบ หลั ง การทดลองสู ง กว า กลุ ม ควบคุ ม อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
ผลการวิจัยดังกลาวอภิปรายไดวา รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ผูเรียนจะสามารถวาง
แผนการดําเนินงานใหเปนภาพรางอยางชัดเจนกอนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริง โดยที่ผูเรียนจะตองมี
การวางแผนการดํา เนิ น งานในด า นการสร า งความคิ ด ให เ ป น ระบบก อ นลงมื อ เขี ย น สามารถ
มองเห็นภาพลําดับขั้นตอนของแผนงานที่จะเกิดขึ้นกอนลงมือผลิตผลงานเขียนของตนออกมา
นอกจากนี้ ผูเรียนยังสามารถที่จะนําเอาขอความรูใหมที่จะไดรับจากการเรียนรูจากการฝกทักษะใน
แตละครั้งมาเปรียบเทียบและปรับแตงใหเหมาะสมกับตนเอง โดยดูจากขอความรูเดิมที่ตนเคยมีอยู
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จากนั้นก็จะประมวลขอความรูตาง ๆ ของตนเองทั้งหมดผนวกเขากับความสามารถในการ
วิเคราะห การคิดสรางสรรค และการคิดเชิงประยุกต จากการจัดการกับขอมูลที่ตนมีอยูเดิม และ
ขอมูลที่ตนไดรับใหมจากการเรียนรูนั้น ผลิตผลงานการเขียนออกมาใหเกิดประสิทธิภาพ ผูเรียนมี
การจัดทําแผนผังโครงรางความคิดของตนออกมาใหเปนรูปธรรมอยางชัดเจนวาจะมีลําดับขั้นตอน
ในสวนของโครงรางของการดําเนินการจริงอยางไร ดังนั้น เมื่อผูเรียนไดลงมือสรางสรรคผลงาน
การเขียนของตนตามแผนผังโครงรางความคิดที่ไดจัดทําเอาไวกอนแลว ก็จะทําใหสามารถผลิต
งานเขี ย นของตนออกมาได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และในขณะเดี ย วกั น ผู เ รี ย นก็ จ ะได รั บ การ
ชวยเหลือจากครูผูสอนหรือจากการที่ผูเรียนไดมีโอกาสมีปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนความคิดกันเปน
กลุม ซึ่งผูเรียนจะไดรับคําแนะนํา คําชี้แนะ ตลอดจนการใหคําปรึกษาอยางเหมาะสมในการ
ปรับปรุงแผนผังโครงรางความคิดของตนใหเกิดความชัดเจนและมีความเหมาะสม นาสนใจมาก
ยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันความคิดของผูเรียนก็จะสามารถขยายวงกวางออกไปอยางเหมาะสมอีกดวย
จึงทําใหกลุมทดลองทั้งสองกลุมมีความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับแนวคิดของ Beyer (1997 : 171) ที่
เสนอแนะวา การสงเสริมการคิดของผูเรียนทําไดในสองลักษณะ คือ การชวยใหผูเรียนมีขั้นตอน
หลัก ๆ ในการดําเนินการคิด และในระหวางที่ผูเรียนคิดอยูนั้น ผูเรียนก็จะตองสามารถปรึกษา
หรือไดรับการชวยเหลือที่จะดําเนินการตามขั้นตอนการคิดนั้น และยังสอดคลองกับแนวคิดของ
การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบสแกฟโฟลดที่ Larkin (2001 : 30 – 34) ไดอธิบายไว
วา เปนการชวยเหลือสนับสนุนใหผูเรียนสามารถทํางานใหสําเร็จ เมื่อผูเรียนตองเรียนรูสิ่งใหม
หรือสิ่งที่ยาก ผูเรียนอาจจะตองการความชวยเหลือมากขึ้น และเมื่อผูเรียนเริ่มจะทํางานนั้นได
สําเร็จ การชวยเหลือสนับสนุนนั้นจะคอย ๆ ลดลง จนกระทั่งผูเรียนสามารถรับผิดชอบหรือทํางาน
นั้นไดดวยตนเอง การชวยเหลือจะยุติลง
จะเห็นไดว ารู ปแบบการสอนที่ ผูวิ จัย ไดพัฒนาขึ้นนี้สามารถจะใช เป นแนวทางในการ
พัฒนาความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยและความสามารถดานการคิดอยางเปน
ระบบของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ไ ด เ ป น อย า งดี ดั ง จะเห็ น ได จ ากผลการวิ จั ย ที่ ผู วิ จั ย ได
ดําเนินการทดลองในครั้งนี้ พบวา แมวากลุมของนักศึกษาในกลุมทดลองกลุมที่ 2 ซึ่งเปนกลุม
ของนักศึกษาที่มีระดับคะแนนความสามารถพื้นฐานทางการเขียนในระดับต่ําทั้งหมด และกอนการ
ทดลองเมื่อไดทําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนความเรียงภาษาไทยและความสามารถ
ดานการคิดอยางเปนระบบจากการทําแบบทดสอบที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น และหาคุณภาพแลว พบวา
นักศึกษาในกลุมนี้มีคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยต่ํากวานักศึกษา
ในกลุมทดลองกลุมที่ 1 และกลุมควบคุมก็ตาม แตภายหลังจากไดรับการฝกดวยรูปแบบการสอน
ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมาแลว พบวา นักศึกษากลุมทดลองกลุมที่ 2 นี้มีคะแนนความสามารถดาน
ทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยและคะแนนความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบหลังการ
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ทดลองสูงกวาก อนการทดลอง อยา งมีนัย สําคั ญทางสถิติ ที่ระดั บ .05 และยังพบวา เมื่ อ
เปรียบเทียบกับนักศึกษากลุมควบคุมซึ่งเปนนักศึกษากลุมที่มีคะแนนความสามารถพื้นฐานทางการ
เขียนคละกันคือทั้งในระดับสูง กลาง และต่ําแลว ปรากฏวานักศึกษาในกลุมทดลองกลุมที่ 2 นี้ยัง
มีคะแนนความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยและความสามารถดานการคิดอยาง
เปนระบบหลังการทดลอง สูงกวานักศึกษากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิจัยดังกลาวจึงสามารถจะเปนเครื่องยืนยันถึงประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่ผูวิจัย
ไดพัฒนาขึ้นมาวาสามารถจะพัฒนาความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยและ
ความสามารถดานทักษะการคิดอยางเปนระบบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดอยางแทจริง
นอกจากนี้ ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามขั้ น ตอนของการสอนทั้ ง 6
ขั้นตอน ตามรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมานั้น จะเห็นไดวา ครูผูสอนจะตองมีบทบาท
ชัดเจนในการชวยเหลือ สงเสริม ตลอดจนหาวิธีการที่จะชวยเหลือใหผูเรียนสามารถวางแผนใน
การดําเนินการโดยสรางภาพรางของความคิดของตนใหเกิดความชัดเจนเสียกอนวา กอนจะลงมือ
เขียนผลงานออกมานั้น จะมีการจัดการและการนําขอมูลเนื้อหาที่จะใชในการสรางสรรคผลงาน
เขียนชิ้นนี้ของตนอยางไรบาง โดยครูผูสอนจะตองใหนักศึกษาไดจัดทําแผนผังโครงรางความคิด
กอนที่จะลงมือเขียนและจะตองคอยหาหนทางชวยเหลือผูเรียนเทาที่จําเปนและคอย ๆ ถอนความ
ชวยเหลือออกไปเมื่อเห็นวาผูเรียนมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามลําพังดวยตนเองในครั้ง
ตอไปแลว ในขณะที่ผูเรียนก็จะตองมีการสรางปฏิสัมพันธระหวางกันในชั้นเรียน มีการใหความ
ชวยเหลือ ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนในการชวยพัฒนาผลงานของตนใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกันรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมานี้เปนการพัฒนาความคิดอยางเปน
ระบบของผูเรียนเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการจัดลําดับและสรางภาพรางความคิดของตนให
ชัดเจนกอนที่จะลงมือสรางสรรคผลงานตาง ๆ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการเขียนความเรียง
ภาษาไทยเปนผลผลิตของความคิดอยางเปนระบบเพื่อเปนเครื่องชี้วัดถึงความสามารถดานการคิด
อยางเปนระบบของผูเรียน ดังนั้นรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมาครั้งนี้จึงสามารถใชไดกับ
การพัฒนาความสามารถดานทักษะการเรียนวิชาอื่น ๆ ของผูเรียนไดดวย เพราะในการเรียนทุกวิชา
นั้ น ผู เ รี ย นก็ จ ะต อ งสามารถสร า งความชั ด เจนในด า นความคิ ด ของตนขึ้ น มาก อ นที่ จ ะลงมื อ
สรางสรรคผลงานตาง ๆ ออกมา ดั งนั้น รูปแบบการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มาจึงมีความเป น
generic model ที่ใชไดกับการพัฒนาทักษะความสามารถในการเรียนรูในทุกสาขาวิชา
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ขอเสนอแนะ
จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย มี ข อ เสนอแนะในการนํ า ผลการวิ จั ย ไปใช แ ละ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว า รู ป แบบการเรี ย นการสอนนี้ ส ามารถสร า งเสริ ม
ความสามารถดานทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดนั้น ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารและผูสอนในการนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้
1.1 ขอเสนอแนะสําหรับครูผูสอน
1.1.1 ครูจะตองศึกษาและทําความเขาใจขั้นตอนการสอนตามรูปแบบ
ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นกอนจะนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน กลาวคือ ครูผูสอนจะตองอธิบาย
ถึงการจัดทําแผนผังโครงรางความคิดและประโยชนที่จะไดจากการจัดทําแผนผังโครงรางความคิด
ดังกลาววาจะสงผลตอการลงมือปฏิบัติงานในรายวิชาตาง ๆ ของผูเรียนใหประสบความสําเร็จได
อยางไรบาง
1.1.2 ครูผูสอนจะตองคอยสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในขณะที่ไดรับ
ความชวยเหลือในการไดรับคําแนะนําในขณะที่กําลังมีปฏิสัมพันธในระหวางกลุมเพื่อนวา ผูเรียน
คนนั้น ๆ ไดเกิดความชัดเจนและเกิดความมั่นใจเพียงพอในการที่จะดําเนินการลงมือผลิตผลงาน
ดวยตนเองตามลําพังไดหรือไม หากพบวาผูเรียนยังไมสามารถจะทําได ครูผูสอนจะตองหาวิธีการ
จูงใจ เสริมแรงในดานบวกดวยคําพูด การอธิบาย การใหคําแนะนํา การใหดูตัวอยาง ตลอดจน
การสาธิตใหเห็นเปนแบบอยางเพิ่มขึ้น จนกระทั่งครูผูสอนแนใจแลว ผูเรียนคนนั้นสามารถจะลง
มือทํางานนั้นไดดวยตนเองก็จะคอย ๆ ถอนความชวยเหลือดังกลาวออกไป จนผูเรียนสามารถลง
มือทํางานไดตามลําพัง
1.1.3 ครูควรจะสรางแบบทดสอบที่จะวัดความสามารถดานการคิด
อยางเปนระบบในมิติของขอความรูที่จําเปนตอการสรางสรรคผลงานในรายวิชาที่ตนสอนให
ชัดเจนวา นักศึกษาจะตองมีการแสดงออกถึงประเด็นความคิดของตนในมิติใดบางจึงจะเกิดความ
มั่นใจไดวา ผูเรียนเกิดความคิดอยางเปนระบบของตนเองอยางชัดเจนแลว และพรอมที่จะใชเปน
ขอมูลแผนรางในการลงมือสรางสรรคหรือผลิตผลงานในรายวิชาที่ตนเรียนไดอยางมั่นใจ
1.1.4 รูปแบบการสอนที่ผูวิจัยจะไดพัฒนาขึ้นมานี้จะเปนทางเลือกใหม
ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ ค รู จ ะนํ า มาใช ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาและส ง เสริ ม
ความสามารถดานการคิดของผูเรียนกอนที่จะเนนในเรื่องการสรางผลงานในรายวิชาซึ่งจะเปน
ผลลัพธ กลาวคือ รูปแบบการสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมานี้ จะเปนการเนนทักษะกระบวนการ
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มากกวาที่จะเนนเพียงเฉพาะผลงานของผูเรียนซึ่งเปนผลลัพธหรือผลผลิตจากความคิดของ
ผูเรียนที่หลักสูตรตองการจะใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนนั่นเอง
1.2 ขอเสนอแนะสําหรับผูเรียนทั่วไป
รูปแบบการสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมานี้สามารถจะเปนรูปแบบการสอน
ที่ผูเรียนทั่วไปสามารถจะศึกษาดวยตนเองและลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ผูวิจัยไดกําหนดขึ้นไว แตก็ควรจะตระหนักถึงประเด็นที่ผูวิจัยจะขอเสนอแนะไว ดังนี้
1.2.1 ผูเรียนควรจะตองฝกฝนการจัดทําแผนผังโครงรางความคิดใหเกิด
ความชัดเจนและคลองแคลวเสียกอน เนื่องจากแผนผังโครงรางความคิดจะเปนเครื่องมือสําคัญใน
การสรางความคิดใหเกิดขึ้นอยางเปนระบบเพื่อนําไปใชประโยชนในการสรางสรรคและผลิตผล
งานออกมาได
1.2.2 ผูเรียนจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวในรูปแบบการสอนที่
ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองมีการปฏิบัติงานไปพรอม ๆ กับเพื่อน ๆ
หรือควรจะหาบุคคลที่มั่นในวาจะใหคําแนะนํา หรือใหความชวยเหลือตนเองได
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่นาจะศึกษาคนควาตอไปดังนี้
2.1 การนํารูปแบบการสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมานี้ไปปรับใชกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อสงเสริมและพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนในการเรียนรายวิชาอื่น ๆ
ตอไป
2.2 การนํารูปแบบการสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมานี้ไปปรับใชกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อชวยเหลือกับกลุมผูเรียนที่มีปญหาทางดานการเรียน ในลักษณะตาง ๆ เชน
ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ผูเรียนที่มีปญหาในดานสติปญญาหรือการเรียนรู เปนตน
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒดิ านจิตวิทยาการศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุวฒ
ั นา สุวรรณเขตนิคม
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒดิ านการสอนภาษาไทย
รองศาสตราจารย ดร. อัมพร สุขเกษม
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย ดร. มีชัย เอี่ยมจินดา
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คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
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เอกสารคูม ือการสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดวยการใชรูปแบบการพัฒนาความคิด
อยางเปนระบบโดยใชแนวคิดทฤษฎไตรอารขกิ
และวิธกี ารแบบสแกฟโฟลด
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เอกสารคูมือการสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ดวยการใชรปู แบบการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบ โดยใชแนวคิด
ทฤษฎี ไตรอารขิก และวิธีการแบบสแกฟโฟลด
การสรางเอกสารคูมือการใชประกอบรูปแบบการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสราง
เสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย ในการนําไปใชฝกทักษะจริงนั้นจําเปนตองมี
เอกสารที่เปนคูมือประกอบรูปแบบการฝกทักษะ คือ คําชี้แจงและคําแนะนําการใชรูปแบบการ
พัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย และ
แผนการสอนเพื่ อ ให ครู อ าจารย ที่ จ ะนํ า รู ป แบบดั ง กล า วไปใช ส ามารถศึ ก ษาทํ า ความเข า ใจ
องคประกอบของรูปแบบ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองเหมาะสมตามแนวคิด
สําคัญของรูปแบบการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการ
เขียนภาษาไทย ตลอดจนการวัดและประเมินผลตามกระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปไดตรง
ตามขั้นตอนที่กําหนดไว ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเอกสารคูมือการใชประกอบรูปแบบการสอนเพื่อ
สรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย ดังตอไปนี้
1. คําชี้แจงและคําแนะนําการใชรูปแบบการสอน เปนเอกสารสําหรับครู อาจารยที่จะนํา
รู ป แบบการพั ฒ นาความคิ ด อย า งเป น ระบบเพื่ อ สร า งเสริ ม ความสามารถด า นทั ก ษะการเขี ย น
ภาษาไทยไปใช เอกสารนี้จะบอกใหครูอาจารยทราบถึงสิ่งที่จะตองศึกษา จัดเตรียม ตลอดจน
วิธี ก ารปฏิ บัติ ตามที่ ปรากฏอยู ในเอกสารรู ป แบบการสอน การจัด ทํ าเอกสารคํ า แนะนํ า การใช
รู ป แบบการพั ฒ นาความคิ ด อย า งเป น ระบบเพื่ อ สร า งสริ ม ความสามารถด า นทั ก ษะการเขี ย น
ภาษาไทย ผูวิจัยดําเนินการโดยนําเอกสารรูปแบบการสอนมาพิจารณาแตละองคประกอบ แลว
นํามาเขียนบรรยายในลักษณะบอกวิธีการปฏิบัติ เพื่อใหครูอาจารยสามารถทําความเขาใจรูปแบบ
การสอนไดงายขึ้น และสามารถจัดเตรียมสื่อและอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนในการฝกทักษะได
2. รูปแบบการสอนเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย เปนเอกสาร
ที่แสดงใหเห็นถึงองคประกอบตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการของรูปแบบ
การสอนนี้อยางครบถวนอันไดแก
2.1 สาระสําคัญ
2.2 จุดประสงคการเรียนรู
2.3 เนื้อหาสาระ
2.4 การดําเนินกิจกรรมการสอน
2.5 สื่อการสอน
2.6 การวัดและประเมินผล
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การจัดทําเอกสารรูปแบบการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถ
ดานทักษะการเขียนภาษาไทย ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะหจากขอมูลพื้นฐานเพื่อการสรางรูปแบบการสอนดังนี้
1.1 ศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.2 ศึกษาจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดประสงคของวิชาเทคนิคการเขียน
1.3 ศึกษาเนื้อหาสาระจากตํารา บทความ เพื่อกําหนดเปนองคประกอบของ
รูปแบบการสอน โดยคํานึงถึง ความสอดคลองเหมาะสม
1.4 กําหนดจุดประสงคการเรียนรูในแตละคาบของแตละแผนการสอน และ
วิธีการประเมินผลการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงคดังกลาว
1.5 คัดเลือกและจัดลําดับเนื้อหาที่เหมาะสม
2. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางรูปแบบการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสราง
เสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย
3. กําหนดแนวทางในการสรางรูปแบบการสอนใหครอบคลุมกับเนื้อหาสาระ โดยศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการฝก และการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชในการฝกแตละขั้นตอน
เพื่อนํามาใชกําหนดรายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับระยะเวลาที่
ไดกําหนดไว
4. สรางรูปแบบการสอนและจัดทําคูมือการใชรูปแบบการสอน โดยกําหนดกรอบของ
กิจกรรมการเรียนการสอน แลวเขียนรายละเอียดของแตละองคประกอบในแผนการสอนโดย
คํานึงถึงความสอดคลองเหมาะสมกับหลักสูตรวิชา
5. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอน โดยผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
6. ทดลองใชรูปแบบการสอน
7. นํารูปแบบการสอนมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองใหมีความถูกตองและเหมาะสม
8. ดําเนินการใชรูปแบบการสอนจริง

1. คําชี้แจงและคําแนะนําการใชรูปแบบการสอน
คํานํา
คูมือการใชรูปแบบการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดาน
ทักษะการเขียนภาษาไทย โดยใชทฤษฎีไตรอารขิก และวิธีการแบบสแกฟโฟลดเลมนี้จัดทําขึ้น
เพื่อใหครูอาจารยที่ตองการนํารูปแบบการสอนดังกลาวนี้ไปใชไดทราบถึงสิ่งที่ตองศึกษาและ
จัดเตรียมเพื่อใหการดําเนินการฝกทักษะการเขียนเปนไปอยางราบรื่น และบรรลุผลตามจุดมุงหมาย
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ที่ไดกําหนดไว ดังนั้นครูอาจารยที่จะนํารูปแบบการสอนเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะ
การเขียนไปใชควรจะศึกษาคูมือการใชใหเขาใจเสียกอน
คูมือการใชรูปแบบการสอนเลมนี้ ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ขอควรปฏิบัติในการสอน
2. แนวปฏิบัติในการดําเนินการสอน
3. ความเปนมาของรูปแบบการสอน
4. ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการสอน
(คําวา “รูปแบบการสอน” ที่ปรากฏอยูในทุกแหงของคูมือเลมนี้ หมายถึง รูปแบบการ
พัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนโดยใชทฤษฎีไตร
อารขิกและวิธีการแบบสแกฟโฟลด)

ขอควรปฏิบัติในการสอน
1. ศึกษารายละเอียดในสวนตาง ๆ ของเอกสารคูมือการใชรูปแบบการสอน ดังนี้
1.1 ศึกษาคําชี้แจงและคําแนะนําการใชรูปแบบการสอน ประกอบกับการศึกษา
สวนอื่น ๆ ในเอกสารคูมือการใชรูปแบบการสอน
1.2 ศึกษาความเปนมาของรูปแบบการสอน ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานที่รองรับ
รูปแบบการสอน และองคประกอบของรูปแบบการสอน เพื่อใหทราบถึงความเปนมาและเหตุผล
ของการสรา งรู ป แบบการสอน และเพื่อทํ าความเขา ใจเกี่ ย วกับ แนวคิด ทฤษฎี อัน เป นที่ มาของ
รูปแบบ การสอน ซึ่งจะชวยใหมองเห็นภาพรวม และความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ของ
รูปแบบ การสอน
1.3 ศึกษาลักษณะของรูปแบบการสอน
1. รูปแบบการสอนแตละแผนเปนเรื่องที่เขาใจงายและมีความยืดหยุนได
ตามความเหมาะสม ผู วิ จั ย ได กํ า หนดรายละเอี ย ดในรู ป แบบการสอนเอาไว อ ย า งครบถ ว น
ประกอบดวยชื่อเรื่องของรูปแบบการสอน จํานวนคาบเวลาที่ใชสอน จุดประสงคการเรียนรู ไดแก
จุดประสงคทั่วไปและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม สาระสําคัญ เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
สื่อการสอน และการประเมินผล กิจกรรมการเรียนการสอนที่กําหนดไวใน
รูปแบบการสอนมีขั้นตอน ที่แนนอน แตผูเรียนจะมีอิสระในการคิดที่จะเลือกปฏิบัติตามความถนัด
และความสนใจของตนเอง
หลังจากที่ไดศึกษาคูมือครบทุกสวนและจัดเตรียมสื่อการ
สอนตามที่ระบุไวในรูปแบบการสอนแลว ก็สามารถปฏิบัติการสอนตามกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรูปแบบการสอนได
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2. รูปแบบการสอนแตละแผนเนนการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบ โดยใช
แนวคิดทฤษฎีไตรอารขิกและวิธีการแบบสแกฟโฟลด โดยกําหนดเปนขั้นตอนของกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนสามารถสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยขึ้นมา
ได
2. จัดเตรียมสิ่งที่จําเปนสําหรับรูปแบบการสอน เมื่อไดศึกษาสวนตาง ๆ ในคูมือการสอน
ครบแลว ควรดําเนินการกอนการสอน ดังนี้
2.1 ศึกษารูปแบบการสอนอยางละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
2.2 ศึกษาและจัดเตรียมสื่อการสอนใหเพียงพอกับจํานวนผูเรียน เชนใบความรูใบ
งาน แบบจัดทําแผนผังโครงรางความคิด นอกจากนี้ครูอาจารยผูสอนควรจัดเตรียมเครื่องฉายภาพ
ขามศีรษะ (Over-head projector) เพื่อนําเสนอสวนที่เปนหลักการ ตัวอยางงานเขียนประกอบ
คําอธิบายในชั้นเรียน
3. ศึกษาและจัดเตรียมเครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการสอนจากองคประกอบ
ดานการวัดและประเมินผล
ในการวัดและประเมินผลหลักการเรียนตามรูปแบบการสอนนั้น ครูอาจารยผูสอนจะตอง
ใหอิสระแกผูเรียนไดมีโอกาสสรางสรรคผลงานการเขียนตามชื่อเรื่องในรูปแบบการสอนแตละ
แผนตามความถนัดและความสนใจของตนเอง สวนเกณฑในการตรวจประเมินผลงานการเขียน
ผูวิจัยไดกําหนดไวในรูปแบบการสอนในคูมือเลมนี้ซึ่งครูอาจารยผูสอนสามารถนําไปใชในการ
สอนได

แนวปฏิบัติในการดําเนินการสอน
เมื่อไดศึกษาและจัดเตรียมเอกสารและสื่ออุปกรณตาง ๆ ไวแลว ก็ดําเนินการสอนตาม
รูปแบบการสอนที่เตรียมไวในการสอนนั้นผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับบทบาทของครูอาจารย
ผูสอนตาม รูปแบบการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะ
การเขียนภาษาไทย โดยใชทฤษฎีไตรอารขิก และวิธีการแบบสแกฟโฟลด โดยครูอาจารยผูสอน
ควรคํานึงถึง บทบาทตอไปนี้
1. ครูอาจารยผูสอนเปนผูจัดการใหผูเรียนเปนผูลงมือกระทํากิจกรรมตามรูปแบบการสอน
เพื่อใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูเอง นอกจากนี้ยังจะตองหาหนทางใหผูเรียนไดนําความรูเดิม
หรือประสบการณเดิมของตนมาใชปรับแตงตามความเหมาะสม และดําเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามขั้นตอนและมีการใหกลุมเพื่อนไดใหคําแนะนําและความชวยเหลือกันตามสมควร โดยครู

233
จะใหความชวยเหลือผูเรียนแตละคนอยางเหมาะสมดวยจนผูเรียนสามารถสรางสรรคผลงานเขียน
ของตนออกมาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ครูอาจารยผูสอนจะตองทําใหผูเรียนมองเห็นความสําคัญและคุณคาของการฝกทักษะ
การเขียนแตละประเภทเสียกอน
จากนั้นจึงดําเนินการสอนตามขั้นตอนเพื่อใหผูเรียนสามารถ
สรางภาพความคิดที่เปนระบบจนสามารถปฏิบัตกิ ารสรางสรรคผลงานการเขียนของตนออกมาได
3. ครูอาจารยผูสอนจะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเ รียนเปนสําคัญ แต
ในขณะเดียวกันก็จะตองสรรหาวิธีการที่เหมาะสมในการใหความชวยเหลือในบรรยากาศที่เปน
กันเองกับผูเรียนในรายทีก่ ําลังประสบปญหาการสรางสรรคงานเขียนของตน และไมสามารถจะ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวได
4. ครูอาจารยผูสอนจะตองเตรียมตัวใหมีความชํานาญและแมนยําในเรื่องรูปแบบและกล
วิธกี ารเขียนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อจะไดใหความชวยเหลือผูเรียนในสภาพการณตาง ๆ กันได
อยาง
เหมาะสม
5. ครูอาจารยผูสอนควรสงเสริมการสรางบรรยากาศในการเรียนรูใหเกิดความเปนกันเอง
ใหม ากที่สุ ด และผูเ รียนสามารถเลือกเขากลุมเพื่อนที่ ตนมีความเชื่ อมั่ นวาจะสามารถใหความ
ชวยเหลือตนเองใหสามารถสรางสรรคผลงานเขียนใหบรรลุเปาหมายไดสําเร็จ

ความเปนมาของรูปแบบการสอน
การเขียนเปนทักษะที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่ใชในการติดตอสื่อสาร เพราะการเขียนเปน
ลายลักษณอกั ษรและเปนประจักษพยานสําคัญที่สรางความนาเชื่อถือไดดีกวา
การพูด และสามารถจะ
ใชเปนหลักฐานสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในธุรกิจการงานของคนเราไดเปนอยางดี ใน
โลกยุคโลกาภิวัตนที่มีการติดตอสื่อสารกันอยางไรพรมแดนดังเชนปจจุบันนี้ จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองพัฒนาความสามารถในการใชทักษะการสื่อสารของคนเราใหมีประสิทธิภาพอยางสูงสุดและ
เต็มศักยภาพเพื่อใหทันตอความเจริญกาวหนาที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและไมหยุดยั้ง ผูที่มี
ความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพเทานั้น จึงจะสามารถประสบความสําเร็จในชีวิต
ไดเปนอยางดี ดังนั้น การสื่อสารดวยทักษะการเขียนอยางมีประสิทธิภาพที่สามารถสือ่ สารกับผูอ นื่
ไดอยางมีประสิทธิผล จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรงพัฒนาใหเกิดขึ้นในตัวคนทุก
คนใหมีศักยภาพสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูที่อยูในวัยของการศึกษาเลาเรียน ทักษะการเขียนจะ
เปนรากฐานสําคัญยิ่งเพราะการที่ผูเรียนจะประสบความสําเร็จในการเรียนในแตละรายวิชาไดมาก
นอยเพียงใดนั้น สวนหนึ่งยอมขึ้นอยูกับความสามารถในการเขียนถายทอดขอมูลความรูตลอดจน
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ประเด็น ความคิดเห็นของตนที่มีตอเหตุการณเรื่องราวหรือประเด็นตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ออกมาไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ผูเรียนจะตองเรียบเรียงความคิดของตนที่มีอยูประกอบ
กับขอความรู ตลอดจนขอมูลตาง ๆ ของตนเองที่มีอยูออกมาเพื่อสื่อความหมายและทําความเขาใจ
กับผูอื่น โดยเฉพาะในการเรียนระดับอุดมศึกษานั้นนับไดวา ทักษะการเขียนจะมีความสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่งตอการศึกษาในระดับนี้ เนื่องจากผูเรียนในระดับนี้จะตองใชทักษะการเขียนเปน
เครื่องมือสําคัญในการแสดงขอมูลความรูประเด็นความคิดเห็น ตาง ๆ ตลอดจนการสรางสรรค
องคความรูตาง ๆ ออกมาในรูปแบบของการเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนบันทึกผลการ
เรียนรู การเขียนตอบขอสอบแบบอัตนัย เปนตน

การเขียนเปนทักษะที่จะตองอาศัยการนําถอยคําและความรูจากประสบการณตาง ๆ มาเรียบ
เรียงลําดับความคิดใหตอเนื่องกัน ดวยเหตุนี้ จึงนับไดวาการเขียนเปนสวน
หนึ่งของการแสดงถึง
พฤติ ก รรมเชิ ง สร า งสรรค ข องผู เ ขี ย นด ว ย (อั จ ฉรา ชี ว พั น ธ , 2533 : 3)
อยางไรก็ตาม กอนที่ผูเรียนจะ
กาวไปถึงทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคซึ่งก็เปนผลผลิตของความคิดริเริ่ม
อยางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งที่
ควรจะสรางเสริมใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน ผูเรียนควรจะตองมีความชํานาญ
และแมนยําในการใชทักษะ
การเขียนรากฐานที่เปนเครื่องมือสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งของการศึกษาเลา
เรียนในระดับอุดมศึกษา
เสียกอน เพราะหากผูเรียนขาดความสามารถในการถายทอดขอมูลความรู
และประเด็นความคิดที่
เฉียบคมของตนออกมาเปนลายลักษณอักษรโดยผานทักษะการเขียนใหผูอื่น
ไดรับรูและเขาใจไดเปน
อยางดีแลวก็คงจะไมมีประโยชนอันใดที่จะพัฒนาทักษะการเขียนในระดับสูง
ขึ้นไดอยางแนนอน แต
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาการสอนทักษะการเขียนภาษาไทย
ในระดับรากฐานที่ผูเรียน
จะตองใชเปนเครื่องมือในการสื่อความหมายและแสดงขอความรู ตลอดจน
ประเด็นความคิดเห็น
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ออกมาใหผูอนื่ เขาใจไดของบรรดาครูสอนภาษาไทยทั้งหลายนั้น พบแนวคิด
ที่มีความสอดคลองกัน
ของปญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2518 : 20-22) ศึกษาพบวา ครูมักสอนโดยยึดตัวครูเปน
ศูนยกลางทําใหนักเรียนไมมีโอกาสแสดงออก นักเรียนไมรูวาจะเขียนอะไร ไมมีความคิดที่จะ
เขียน จึงทําใหนักเรียนสวนใหญเกิดความเบื่อหนายในการเขียน
นิตยา ฤทธิโยธี (2518 : 60) ไดกลาวถึงปญหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเขียนวา ครู
สวนมากมีความเห็นวา การสอนใหนักเรียนรูจักคิด รูจักเขียนเปนเรื่องยาก สวนนักเรียนก็มักคิด
วา การเขียนเปนงานหนักและยากเกินความสามารถของตน ไมทราบวาจะเขียนเรื่องอะไร คิดไม
ออก เขียนไมได ไมมีพรสวรรค นักเรียนบางคนแตงประโยคไมเปน ไมรูจักลําดับขอความ
เลือกใชคําไมเหมาะสมซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รักดี วิศิษฐอนุพงษ (2529 : 3) ที่ศึกษาพบวา
นักเรียนไมรูจักการเลือกสรรถอยคํามาใชเขียนเพื่อถายทอดความคิด หรือสื่อความหมายไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขาดความรูในเรื่องที่จะเขียนและตัวครูก็ขาดวิธีการสอนที่
นาสนใจ
พิศวาส ลัดดากุล (2524 : 5) พบวา นักเรียนรอยละ 80 รูสึกเบื่อหนายการเขียน เพราะ
การเขียนเปนเรื่องที่เขาใจยาก นักเรียนไมเขาใจและไมชอบการเขียนจึงทําใหการเขียนของนักเรียน
ดอยกวาทักษะอื่น ๆ ไมสามารถเขียนเพื่อสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจได
จารุณี กองพลพรหม และคณะ (2526 : 231) พบวา ครูสวนใหญสอนการเขียน
เรียงความโดยใหนักเรียนจํา โดยใชการอธิบายเปนสวน ๆ และใหนักเรียนคนควาดวยตนเอง จึง
ทําใหนักเรียนเกิดความจําเจ ซ้ําซาก และไมสนใจการเขียนเรียงความเทาที่ควร
สุนันท ศลโกสุม (2526 : 84) ศึกษารูปแบบการสอนการเขียนและปญหาการสอนทักษะ
การเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวา วิธีการสอนของครูก็คือ วิธีการที่
ครูอธิบายหลักเกณฑในการเขียน กําหนดหัวขอเรื่องขอบเขตที่จะเขียนแลวจึงใหนักเรียนลงมือ
เขียน ดังนั้น จึงทําใหนักเรียนไมเขาใจกระบวนการเขียนทําใหเกิดความเบื่อหนาย
อิงอร อมาตยกุล (2535 : 74 – 75) พบวา ปญหาการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 มีสวนที่บกพรองมากที่สุดในดานการเสนอเนื้อหาสาระ กลาวคือ การเสนอ
เนื้อหาสาระที่ไมแปลกใหมซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากนักเรียนขาดความรู ขาดประสบการณที่จะ
นําเสนอออกมาในงานเขียน ประกอบกับขาดทักษะในการคิด ทําใหคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ไม
แจมแจงและไมตอเนื่อง
โกวิท ประวาลพฤกษ (2538) ใหความเห็นวา การที่ครูใชรูปแบบการสรุปทําใหเด็กไมมี
โอกาสฝกทักษะการคิด ดังนั้น การแกปญหานี้จึงควรใชเทคนิคการสอนแบบเนนกระบวนการทาง
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ความคิด เชน เริ่มแรกครูใหนักเรียนอานเนื้อหาแลวสรางจินตนาการ ตอจากนั้นจึงใหนักเรียนจับ
ใจความสําคัญมาสรุปเพื่อนําเสนอ การทําเชนนี้จะทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดและ
วิเคราะหดีขึ้น
จุไรรัตน หมั่นพงษสถาพร (2538 : 7 ) ไดวิจัยเกี่ยวกับสภาพปญหาในการเรียนการสอน
ทักษะการเขียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนขาดทักษะในการเขียนเนื่องดวยสาเหตุที่เกิดจากครู
นักเรียน หลักสูตรและการสอน ปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากครู ไดแก ครูมุงสอนใหนักเรียนสอบได
โดยไมไดมุงเนนใหนักเรียนใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ครูสอนโดยใชวิธีใหนักเรียนจดเนื้อหา
ครูขาดทักษะในการสอนและขาดทักษะในการใชภาษา ครูเครงครัดเจาระเบียบเกินไป ครูมีชั่วโมง
สอนไมเพียงพอ ครูไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ครูประเมินผลการเขียนไมสม่ําเสมอ
และไมสงเสริมใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น ปญหาที่พบเนื่องจากนักเรียนคือ นักเรียนมีเวลาฝก
เขียนนอยมีโอกาสเขียนเฉพาะในหองเรียนเทานั้น นักเรียนรูสึกวา การเขียนเปนเรื่องยากทําใหเบื่อ
หนา ย ท อแท ไม อยากเรี ย น นั ก เรี ย นขาดกํ า ลัง ใจที่ จ ะแก ไ ขข อ บกพร อ ง ป ญ หาที่ พ บเนื่ องจาก
หลั ก สู ต รและการสอน คื อ ชั่ว โมงสอนไม เ พีย งพอกั บ การฝ ก ทั กษะการเขี ย น ป ญ หาดั ง กล า ว
สอดคลองกับผลการศึกษาของสายใจ อินทรัมพรรย และวลัย อรุณี (2527) ที่ศึกษาปญหาการ
เรียนการสอน การเขียนความเรียงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาพบวา ปญหา
และอุปสรรคที่ทําใหนักเรีย นเขียนความเรียงบกพรอง คือ ปญหาที่เกิดจากตัวครู นักเรียนและ
สภาพแวดลอม ไดแก ครูมีความรูและทักษะในการสอนการเขียนไมเพียงพอ นักเรียนขาดแรงจูงใจ
มีทัศนคติไมดีตอวิชาภาษาไทยทําใหขาดกําลังใจและขาดความสนใจ ระดับสติปญญาของนักเรียน
ที่ไมสามารถเขียนความเรียงได และจํานวนนักเรียนมีมากเกินไป
กระทรวงศึกษาธิการ (2541 : 41-42) ไดศึกษาวิจัยถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั ก ษะการเขี ย นของครู ภ าษาไทย พบว า การดํ าเนิ น การสอนนั้ น วิ ธี สอนที่ ครู ป ฏิ บั ติ ม ากคื อ
วิธี การบอก อธิ บาย หรือบรรยาย สื่อที่ใ ชม ากที่สุดคื อ บัตรคํา แถบประโยค หรือแผนภู มิ
ประกอบการสอน โดยใชเพื่อนําเขาสูบทเรียน ประกอบการอธิบาย สรุปบทเรียน และเราความ
สนใจ
จากผลการศึกษาเรื่องปญหาการเขียนของครูทั้งหมด ดังที่ไดนําเสนอมาขางตนนี้ สามารถ
สรุปไดวา ปญหาการสอนทักษะการเขียนภาษาไทยจะอยูที่การขาดทักษะการสอนที่เหมาะสมของ
ครูที่ไมเนนกระบวนการสงเสริมใหผูเรียนรูจักการคิด และการรูจักประมวลและเรียบเรียงความคิด
ใหเปนระบบเพื่อจะถายทอดออกมาเปนผลงานเขียนที่มีประสิทธิภาพได จึงสงผลใหผูเรียนเกิด
ความเบื่อหนายในการเรียนวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะการฝกทักษะการเขียนเนื่องจากผูเรียนไม
สามารถมองเห็นหนทางที่จะทําใหตนประสบความสําเร็จในการสรางสรรคผลงานการเขียนออกมา
ได
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ในการแกปญหาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการเขียนดังกลาว ครูจะตอง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสอนและใหความสําคัญกับผูเรียน โดยจะตองจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนดวยการเนนผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองทั้งใน
ดานความรูและเจตคติตอการเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะตองเนนใหผูเรียนไดลง
มือปฏิบัติ ลงมือสรางความรูดวยตนเอง และใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
ตลอดเวลา และที่สําคัญคือตองใหผูเรียนไดรูจักคิดอยางแจมแจงในสิ่งตาง ๆ ที่ผูเรียนไดพบใน
ชีวิตและบทเรียน เพราะการเขียนเปนกระบวนการที่มีความสัมพันธอยางแยกไมออกกับการคิด
ดังที่ สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532 : 108) ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางการคิดและการ
เขียนวา การเขียนเปนกระบวนการที่มีความเกี่ยวของกับการคิดเปนอยางยิ่ง เพราะกอนที่จะเขียน
ผูเขียนตองคิดกอนเสมอวา ตนจะเขียนอะไร เขียนใหใครอาน และมีจุดมุงหมายในการเขียน
อยางไร โดยพยายามสื่อสารทางความคิดกับผูอาน ผูเขียนจะตองรวบรวมขอมูล เลือกสรรสิ่งที่ตน
ตองการถายทอดความคิด นํามาลําดับความดวยการเรียบเรียงออกมาเปนตัวอักษร
จากแนวคิดและเหตุผลขางตนแสดงใหเห็นวา ทักษะการเขียนตองอาศัยทักษะการคิดซึ่ง
สอดคลองกับความคิดเห็นของ ฐะปะนีย นาครทรรพ (2519) ที่กลาวถึงความสําคัญของการคิดวา
“กอนที่เราจะสามารถเขียนสิ่งใดใหใครอานได เราตองคิดใหแจมแจงเสียกอน เมื่อคิดไดแจมแจง
แลว จึงเลือกถอยคํามาใชใหไดความหมายตามตองการ”
ในการพัฒนาความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของผูเรียนใหบรรลุจุดมุงหมาย
ไดนั้น จะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาความคิดของผูเรียนกอนเปนลําดับแรก เนื่องจากการ
เขียนเปนเรื่องที่คอนขางยากกวาทักษะอื่น ๆ เพราะการเขียนเปนการสื่อสารที่มีขั้นตอนหลายอยาง
ผูศึกษาจะตองเอาใจใสฝกฝนใหมากเพื่อใหเกิดความชํานาญและสัมฤทธิผลในการสื่อสาร (สนิท
ตั้งทวี, 2528 : 15) ซึ่งสอดคลองกับสุจริต เพียรชอบ (2539 : 92) กลาววา ทักษะการเขียนเปน
ทั ก ษะที่ ซั บ ซ อ นและยุ ง ยากมากที่ สุ ด เพราะในการสื่ อ สารด ว ยการเขี ย นนั้ น ผู เ ขี ย นต อ งใช
ความสามารถของตนเอง สื่อความหมายโดยปราศจากความชวยเหลือจากคนอื่น เชน คูสนทนา
เปนตน เพราะกอนที่จะลงมือเขียน ผูเขียนจะตองมีความรู ความคิดและประสบการณตาง ๆ
เอาไวม าก ความรอบรู เหล านี้ อาจได มาจากแหลง ต าง ๆ เชน การอ าน การแสวงหากั บผูรู
การศึกษาคนควาทองเที่ยว ในขณะที่ เอกฉัท จารุเมธีชน (2539 : 117) ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับ
ทักษะการเขียนทุกชนิดวาจะตองใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาความคิดของผูเรียนเสียกอน โดย
ไดกลาวถึงขั้นตอนของการเขียนที่สําคัญไวถึง 4 ขั้นตอนดวยกัน คือ
1. รวบรวมความคิด ไมวาจะเปนการเขียนใด ๆ ผูเขียนจะตองมีความรูความคิดเกี่ยวกับ
เรื่องที่เขียน กอนการเขียนจึงตองคิด รวบรวมขอมูล คนหาความรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนใหไดมาก
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ที่สุดซึ่งไดจากการอาน การฟง และประสบการณตาง ๆ การรวบรวมขอมูลความคิดใหครบถวนจะ
ทําใหขอเขียนมีคุณคาสําหรับผูอาน
2. ตระเตรียมและจัดระเบียบความคิด ขอมูลความคิดตาง ๆ ที่รวบรวมความคิดใดกอนหลัง
เพื่อใหขอความตอเนื่องกัน ทําใหผูอานเขาใจงาย
3. ลงมือเขียน ขณะที่เขียนไปตามโครงเรื่อง หรือเขียนไปตามที่คิด ผูเขียนตองพินิจ
พิเคราะห ทั้ง ในดานสาระที่จะเสนอและในด านการใชถ อยคํ าภาษา โดยเลือกถอ ยคําที่ ตรงกั บ
ความคิดใหชัดเจนเหมาะกับเนื้อหา และผูอานไมควรใชคํายากจนเกินไป คําฟุมเฟอย และคําไม
สุภาพ
4. ตรวจทานและปรุงแตง ในระหวางที่เขียนตองอานทบทวนเปนระยะ ๆ และเมื่อเขียนจบ
แลวตองอานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น ถาหากเปนเรื่องสําคัญมากและไมเรงดวน
หลังจากที่เขียนเรียบรอยแลวควรทิ้งไวสักระยะหนึ่ง แลวกลับมาตรวจทานใหมจะทําใหผลงานนั้น
สมบูรณมากขึ้น
นอกจากนี้ จิราภรณ ภัทราภานุภัทร (2544 : 27-35) ไดศึกษาเกี่ยวกับปญหาในเรื่องการ
สอนการเขียนในระดับอุดมศึกษา พบวา ผูเรียนไมสามารถจะเขียนใหเกิดการสื่อความหมายให
ผู อื่ น เข า ใจได ดั ง นั้ น จึ ง ได สํ า รวจถึ ง เนื้ อ หาหลั ก สู ต รการสอนการเขี ย นภาษาไทยทั้ ง ระดั บ
ประถมศึ ก ษาและระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาเพื่ อ เป น ข อ มู ล เบื้ อ งต น พบว า ในระดั บ ประถมศึ ก ษา
หลักสูตรการเขียนมีเนื้อหาหลากหลาย ตั้งแตการสอนเขียนจดหมายสวนตัวและจดหมายธุรกิจ
บันทึกขอความและบันทึกขอความประเภทตาง ๆ การเขียนสรุปเรื่อง การเขียนคําชี้แจง คําขวัญ
การเขียนยอหนา ยอความ การเขียนนิทาน เขียนเรื่องจากจินตนาการ การเขียนโครงเรื่อง การ
เขียนเรียงความ การเขียนโทรเลข การเขียนรายงาน สวนในระดับมัธยมศึกษามีเนื้อหาเกี่ยวกับ
องคประกอบของการสื่อสาร ภาษาที่ใชในการสื่อสาร การสงสารดวยการเขียน กระบวนการ
เขียนและกระบวนการคิด รูปแบบการเขียน การเขียนจดหมาย การเขียนเรียงความ การเขียนยอ
ความ การเขียนเชิงวิชาการ และการเขียนเชิงธุรกิจ มีการเนนเรื่องการเขียนเรียงความเปนพิเศษ
โดยแบ ง ออกเป น การเขี ย นเรี ย งความเกี่ ย วกั บ โลกส ว นตั ว เรี ย งความเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งในโลก
สาธารณะ เรียงความเกี่ยวกับเรื่องในโลกของจินตนาการ เรียงความเกี่ยวกับเรื่องในโลกอุดมคติ
และเมื่อไดพิจารณาเนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาไทยในสวนที่เกี่ยวของกับการเขียนแลวจะพบวา
เนื้อหาสวนใหญของหลักสูตรประถมศึกษาจะยึดแนวทางการใหความรูเกี่ยวกับประเภทของการ
เขียนแบบ ตาง ๆ สวนในระดับมัธยมศึกษาจะมีทั้งการใหความรูเกี่ยวกับการสื่อสารโดยทั่วไป
และการเขียนสูงขึ้น ไดแกเรียงความและบทความ นอกจากนี้ ยังมีการสอนการเขียนรอยกรอง
รูปแบบตาง ๆ และจากการสํารวจเนื้อหาการสอนการเขียนตามหลักสูตรแลวจะเห็นไดวา จะเนน
การสอนการเขียนรูปแบบตาง ๆ เปนสําคัญ และยังพบวา เนื้อหาการเขียนยังเปนหัวขอเดิม ๆ อยู
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ในทุกระดับชั้น เชน การสอนเขียนเรียงความตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา แต
อยางไรก็ดีทักษะการเขียนของผูเรียนก็ยังไมเปนที่นาพอใจ ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรการสอนการ
เขียนในทุกระดับมีปญหาใน 4 ประการดวยกัน คือ
1. เนื้อหาของหลักสูตรไมไดใหความเขาใจเกี่ยวกับการสื่อสารดวยการเขียนอยางถูกตอง
และเหมาะสม
2. เนื้อหาของหลักสูตรสวนใหญเนนรูปแบบการเขียนโดยไมเนนการสอนขั้นตอนใน
การ
สรางงานเขียนที่ถูกตอง ดังนั้นจึงไมชวยใหผูเรียนคิดเปนเขียนเปน แตเนนการเขียนไดตามรูปแบบ
ที่กําหนด
3. เนื้อหาที่หลากหลายเกินไปทําใหผูสอนไมมีโอกาสอธิบายปญหาเรื่องการเขียนให
ผูเรียนเขาใจไดอยางชัดเจน และผูเรียนเองก็ไมมีโอกาสฝกฝนการเขียนมากพอที่จะสามารถพัฒนา
ความสามารถดานการเขียนของตนได
4. การประเมิ น ผลการเรี ย นของผู เ รี ย นไม ไ ด ส ะท อ นในสิ่ ง ที่ ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู เ พราะ
ขอสอบ
สวนใหญมีลักษณะเปนขอสอบแบบปรนัย
นอกจากนี้ จากการสํารวจปญหาการสอนการเขียนโดยเนนรูปแบบการเขียนพบวา ผูเรียน
เขียนขอความวกวนไปมาทํา ใหผูสอนเสียเวลาตรวจ ผู เรียนเขียนโดยใช วิธีการลอกแบบตาม
ตัวอยางที่ครูผูสอนเสนอแนะไว ผูเรียนเห็นวาการเขียนเปนวิชาที่นาเบื่อ เพราะมักจะถูกครูผูสอน
แกไขขอผิดพลาดมากกวาการไดรับคําชมเชย ผูเรียนเกลียดวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ดานทักษะการเขียน และเห็นวาวิชาภาษาไทยเปนวิชาที่ยากทั้ง ๆ ที่ตองใชภาษาไทยอยูทุกวันใน
ชีวิตจริง และปญหาสุดทายซึ่งเปนปญหาที่ครูสอนภาษาไทยเปนจํานวนมากไดพบก็คงจะเปนการ
เนนการสอนรูปแบบและการยกตัวอยางงานเขียน แตสิ่งที่ผูเรียนไมคอยไดรับการสอนก็คือ การ
สรางความเขาใจเกี่ยวกับการสื่อสารดวยการเขียน และขั้นตอนการเขียนที่ถูกตอง จากนั้น ได
เสนอแนวทางในการสอนการเขียนที่สําคัญเอาไว นั่นก็คือ กอนลงมือเขียนสิ่งที่ผูเขียนจะตองลง
มือกระทํากอนทุกครั้งก็คือ การคิด โดยจะเปนการคิดในเรื่องตาง ๆ อันไดแก คิดวาจะเขียนเรื่อง
อะไร เขียนเพื่ออะไร เขียนใหใครอาน มีขอจํากัดอะไรบางในการเขียน และควรจะเขียนอยางไร
จึงจะไดผล
จากการศึกษาถึงสภาพปญหาเกี่ยวกับการสอนทักษะการเขียนภาษาไทยที่กลาวมาขางตน
เปนสิ่งที่สามารถจะยืนยันถึงความสําคัญของครูผูสอนไดวา ครูควรมีบทบาทสําคัญที่จะตองพัฒนา
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ความสามารถในการเขียนใหกับผูเรียนใหบรรลุจุดมุงหมายไดในที่สุด ดังนั้น การจัดการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะทักษะการเขียนควรจะเปนการสอนการเขียนที่เนนกระบวนการมากกวาเนน
เฉพาะผลงานของผู เ รี ย น ซึ่ ง จะเป นการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส ามารถสนองต อ แนวการจั ด
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 และมาตรา 23 ที่วา การ
จัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนสําคัญที่สุด การจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2542)
จากปญหาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของ
ผูเรีย นดังที่ไดก ลาวมาแลว พบวา เกิดจากครู ผูสอนยังไมไดใ หความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนา
ความคิดของผูเรียนเทาที่ควร เพราะการที่ผูเรียนจะมีความสามารถและพัฒนาดานทักษะการเขียน
ของตนอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น จะตองเริ่มตนจากการสรางความคิดที่ดี มีระบบและมีขั้นตอน
อยางชัดเจนเสียกอน กลาวคือผูเรียนจะตองมีความเขาใจถึงกระบวนการในการสรางสรรคงานเขียน
โดยจะเริ่มตนจากการสรางและพัฒนาความคิดของตนเองใหเปนระบบและชัดเจนสามารถมองเห็น
ปญหาอยางเดนชัดของตนเองเมื่อจะตองลงมือเขียนวาจะตองทําอยางไรบาง จากนั้นจึงจะลงมือ
เขียนตามระบบความคิดที่ไดวางแผนเอาไว ผูวิจัยเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะชวย
ใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูและมองเห็นกระบวนการในการสรางสรรคผลงานขึ้นมาไดจนมี
ความสามารถในการนําไปพัฒนาทักษะการเขียนของตนเองจนบรรลุเปาหมายไดดีที่สุดนั้น ผูเรียน
จะตองมีความสามารถที่จะเรียนรู เขาใจและสามารถมองเห็นสภาพปญหาในขณะนั้นวากําลังเผชิญ
อยูกับเรื่องใด จากนั้นก็จะตองมีการวางแผนจัดการแกปญหา โดยอาศัยขอมูลความรูความรูเดิมที่
ตนมีอยูแลวสามารถประยุกตขอความรูนั้นออกมาใชในการจัดการแกปญหาที่ตนกําลังเผชิญอยูนั้น
ไดอยางมีประสิทธิภาพหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผูเรียนจะตองมีความสามารถในการคิดหาวิธีการ
ที่ดีที่สุดเพื่อสามารถจัดการแกไขปญหาที่ตนกําลังเผชิญอยูใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดเปน
อยางดีในที่สุด (Robert J. Sternberg et al.,1996)
จากการวิเคราะหขอมูลขางตน ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จ ะพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาไทยของผูเรียน เนื่องจากนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชทักษะการ
เขี ย นภาษาไทยแสดงข อ ความรู ความคิ ด เห็ น ตลอดจนข อ มู ล ต า ง ๆ ที่ มี อ ยู อ อกมาเพื่ อ สื่ อ
ความหมายและเปนการสรางความเขาใจกับผูอื่นใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองพัฒนาทักษะการเขียนซึ่งเปนรากฐานของเครื่องมือสําคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
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อีกดวย เพราะหากผูเรียนมีเครื่องมือดังกลาวนี้เต็มเปยมไปดวยประสิทธิภาพแลว ก็นาจะมั่นใจได
วา การศึกษาเลาเรียนในระดับอุดมศึกษาของผูเรียนแตละคนจะตองประสบความสําเร็จสมดัง
เจตนารมณไดอยางแนนอน
ในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของผูเรียนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญ
กับการพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพเสียกอน เพราะกอนที่ผูเรียนจะลงมือ
สรางสรรคผลงานเขียนของตนออกมาไดนั้น ผูเรียนจะตองมีความสามารถในการสรางและพัฒนา
ความคิดของตนใหเปนระบบที่ชัดเจนเสียกอน กลาวคือ ผูเรียนจะตองเกิดระบบความคิดที่ชัดเจน
วา จะตองเขียนเรื่องอะไร เขียนเพื่ออะไร และเขียนอยางไร นั่นก็คือ ผูเรียนจะตองคํานึงถึง
กระบวนการในการสรางสรรคงานเขียนกอนที่จะลงมือเขียน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนจะตอง
พัฒนาและคนหากลวิธีการสอนเพื่อใหผูเรียนไดรูจักการวางแผนความคิดของตนใหเปนระบบอยาง
ชัดเจน และครูผูสอนจะตองเนนใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดจนเกิดความชํานาญและเปน
ระบบชัดเจนทุกครั้งกอนจะลงมือเขียน พบวาผูเรียนที่มีทักษะการคิดที่เปนระบบชัดเจนจะสามารถ
ใชกระบวนการคิดในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และสามารถทํางานไดดวยตนเอง
อยางคลองแคลว ดังนั้น ในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพได
นั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาทักษะการคิดในตัวผูเรียนใหเกิดขึ้นอยางเปนระบบเสียกอน ซึ่ง
ปจจุบันนักจิตวิทยาและนักการศึกษาพยายามที่จะคนหาทฤษฎีและแนวทางในการปฏิบัติใหม ๆ ที่
จะสามารถนํามนุษยไปสูเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาดานเชาวนปญญา พบวา แนวคิดหนึ่งที่
นาสนใจและสอดคลองกับการนํามาพัฒนาความคิดของผูเรียนใหเปนระบบที่ชัดเจนเพื่อสามารถ
พัฒนาทักษะดานการเขียนภาษาไทยของผูเรียนใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวไดนั้น ผูวิจัยมองเห็น
วา เปนแนวคิดของ Sternberg (1985) ซึ่งเปนนักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่จัดอยูในกลุม
กระบวนการประมวลผลขอมูล (Information Processing Perspective) Sternberg ไดนําเสนอ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเชาวนปญญาของมนุษย นั่นคือ ทฤษฎีไตรอารขิก (Triarchic Theory) ซึ่ง
ประกอบดวยทฤษฎียอย 3 สวน คือ ทฤษฎียอยดานการคิด (Componential Subtheory) ซึ่งเปน
ความสามารถทางเชาวน ป ญ ญาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการคิ ด ทฤษฎี ย อ ยด า นประสบการณ
(Experiential Subtheroy) ซึ่งอธิบายถึงผลของประสบการณที่มีตอความสามารถทางปญญา และ
ทฤษฎียอยดานบริบทสังคม (Contextual Subtheory) ซึ่งอธิบายถึงความสามารถในทางเชาวน
ปญญาที่ เกี่ยวของกั บบริบททางสังคมและวั ฒนธรรมของบุคคล ทฤษฎีดังกลาวนี้เปนทฤษฎี ที่
อธิบายเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมองของมนุษยไดอยางครอบคลุมซึ่งนับวาเปนกาวใหมที่สําคัญใน
การที่จะเขาใจลักษณะทางปฏิบัติทางสมอง (Intelligent Function) ของมนุษย สําหรับแนวคิดใน
ดานการจัดการศึกษา Sternberg (1997) ไดเสนอแนวคิดในการสอนที่นาสนใจ คือ การเสริมสราง
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ทักษะการคิดที่สําคัญ 3 ดาน คือ ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการคิดสรางสรรค และทักษะการคิด
ประยุกตใช ซึ่ง Sternberg (1997) ใหความสําคัญอยางมากตอการเชื่อมโยงประสบการณที่ไดจาก
การฝกคิดเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของมนุษย ดังนั้นในการนําแนวคิดดังกลาวนี้มาเปนพื้นฐาน
ทฤษฎีเพื่อพัฒนาเปนแนวทางในการสรางรูปแบบการเรียนการสอน จึงนับวาเปนสิ่งที่นาจะเกิด
ประโยชนอยางยิ่งตอวงการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนของชาติที่จะตองรูจักใชความคิดใน
การแกปญหาตาง ๆ ในโอกาสตอไป
นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดของผูเรียน
ให เ ป น ระบบเพื่ อ สามารถพั ฒ นาความสามารถด า นทั ก ษะการเขี ย นของผู เ รี ย นเพื่ อ ให บ รรลุ
จุดมุงหมายที่ตั้งไวนั้น ครูผูสอนจําเปนจะตองหาแนวทางในการชวยเหลือผูเรียนทุกคนใหสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนเองไดในที่สุด เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความแตกตางระหวางบุคคล และมี
ขอบเขตของการเรียนรูที่จํากัด หากแตถาผูเรียนไดรับความชวยเหลือจากครูผูสอน หรือเพื่อนที่มี
ความสามารถมากกวาผูเรียนก็จะสามารถขยายขอบเขตความสามารถในการเรียนรูของตนเองไปจน
สามารถประสบความสําเร็จไดในที่สุด และในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยนั้นนอกจากจะ
พัฒนาความคิดอยางเปนระบบของผูเรียนแลว วิธีการชวยเหลือของครูผูสอนก็เปนเรื่องที่จําเปน
อยางยิ่งที่จะชวยใหผูเรียนสามารถประสบความสําเร็จในการพัฒนาความสามารถในดานทักษะการ
เขียนภาษาไทยไดสําเร็จ ดังที่ Vygotsky ไดใหคําจํากัดความของ แนวคิดการพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรู (Zone of proximal development) วาหมายถึง ขอบเขตของการเรียนรู ซึ่งเปนชวงหาง
ระหวาง ระดับพัฒนาการทางเชาวนปญญาที่เปนอยู หรือความรูความสามารถเดิม ที่ดูไดจากปญหา
ที่แกไดดวยตนเองกับระดับศักยภาพของพัฒนาการทางเชาวนปญญา ที่ดูไดจากปญหาที่ยังแกดวย
ตนเองไมได แตอาจจะแกไดถาไดรับคําแนะนํา (Guidance) และการรวมงาน (Collaboration) กับ
ผูใหญและเพื่อนวัยเดียวกันที่มีความสามารถมากกวา เพราะจะทําใหเกิดการเรียนรู ซึ่งจะสงผลให
เกิดการ เพิ่มพูนความรูความสามารถ หรือพัฒนาการทางเชาวนปญญาขึ้น จนแกปญหานั้นดวย
ตนเองไดในที่สุด (Vygotsky, 1981: 86) และจากประสบการณการสอนทักษะการเขียนของผูวิจัยก็
พบวา ผูเรียนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับความชวยเหลืออยางเหมาะสมเพื่อจะไดสรางสรรค
ผลงานทางการเขียนของตนใหประสบความสําเร็จไดในที่สุด
ในฐานะที่ผูวิจัยเปนครูผูสอนวิชาภาษาไทยและมีความชํานาญการในการสอนทักษะการ
เขียนภาษาไทยใหแกผูเรียนในระดับอุดมศึกษามาเปนระยะเวลากวาสิบหกป ทําใหมองเห็นไดวา
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของผูเรียนนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนากระบวนการคิด
ของผูเรียนใหเปนระบบโดยเริ่มตั้งแตการที่ผูเรียนจะตองมีการวางแผนการเขียนของตนใหเกิดขึ้น
อยางเปนระบบและชัดเจนเสียกอนวา จะตองเขียนเกี่ยวกับอะไร มีการจัดลําดับเนื้อหาอยางไร
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จากนั้นก็จะเปนขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติตามแผนการที่ไดวางไวแลวในตอนแรก โดยที่ผูเขียน
สามารถจะจั ด การกั บ ข อ มู ล ต า ง ๆ ที่ ต นมี อ ยู ม าสร า งความสั ม พั น ธ เ ชื่ อ มโยงให อ อกมาเป น
ขอความรูใหมเพื่อจะใชเปนขอมูลในการสรางสรรคผลงานเขียนออกมาไดอยางนาสนใจและมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นผูเขียนจะตองใชทักษะของการคิดวิเคราะหในการนําขอมูลที่มีอยูมานําเสนอ
เปนผลงานเขียนทั้งในดานการสรางเนื้อหา การสรางคําและประโยค ตลอดจนรูปแบบการเขียน
ในแตละครั้ง ประกอบกับการคิดสรางสรรคและการคิดประยุกตผลงานเขียนของตนใหออกมาเปน
ผลผลิตทางความคิดอยางมีประสิทธิภาพและนาสนใจ
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังพบวาครูผูสอนจะตองสรรหากลวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อจะชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนไดอยางเต็มที่
วิธีการหนึ่งที่นาสนใจและเปนแนวคิดที่นาจะนํามาใชเปนทฤษฎีพื้นฐานอีกแนวคิดหนึ่งเพื่อจะได
นํามาสรางและพัฒนาขึ้นมาเปนรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถดานทักษะการ
เขียนภาษาไทยของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพไดเปนอยางดีก็คือ แนวคิดในการจัดการเรียนการสอน
แบบสแกฟโฟลด (Scaffolded Instruction) ซึ่งเปนแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่ผูสอน
เพื่อน หรือผูที่มีความสามารถมากกวาจะใหการชวยเหลือการปฏิบัติงานแกผูเรียนในรูปแบบตาง ๆ
โดยมุงใหผูเรียนสามารถแกปญหา หรือปฏิบัติงานที่ผูเรียนไมสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง ไปสู
ความสามารถในการปฏิบัติงานนั้นใหสําเร็จไดดวยตนเองอยางอิสระ (Eggen and Kauchack, 1997
: 56 ; Mclnerney and Mclnerney, 1998 : 30 ; Wu , 2001) ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพ หรือ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูเรียนจึงเกิดจากการที่ผูเรียนไดรับการชวยเหลือ สนับสนุน
การเรียนรูอยางเปนระบบ โดยใชกลยุทธการชวยเหลือที่เหมาะสมกับระดับศักยภาพของผูเรียน
ซึ่งการชวยเหลือจะคอย ๆ ลดลง ในขณะที่ผูเรียนคอย ๆ เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานดวย
ตนเอง และเมื่อผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองอยางอิสระแลว การชวยเหลือในการทํา
กิจกรรมนั้นยุติลง (Palincsar and Brown, 1984 อางถึงใน Rosenshine and Meister , 1992 : 26 ;
Wu , 2001)
ในขณะเดียวกันการสรางความคิดอยางเปนระบบใหเกิดขึ้นแกผูเรียนจําเปนอยางยิ่งที่
ครูผูสอนจะตองสรรหากลวิธีในการสรางและจัดการใหผูเรียนเกิดความคิดหลากหลายและสามารถ
นําความคิดเหลานั้นมาจัดใหเปนระบบเพื่อถายทอดออกมาเปนผลงานการเขียนที่มีประสิทธิภาพ
จากการศึกษา พบวา เทคนิคระดมสมอง (Brainstorming Technique) และเทคนิคผังความคิด
(Mindmapping Technique) เปนเทคนิคที่นาสนใจในการนํามาใชเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปน
ระบบและเปนอีกแนวคิดหนึ่งเพื่อใชเปนทฤษฎีพื้นฐานเพื่อนํามาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย ของผูเรียนไดเพราะ การระดมสมอง
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(Brainstorming Technique) เปนการฝกใหผูเรียนไดระดมความคิดอยางอิสระ หลากหลายและไม
มีการวิพากษวิจารณ ตัดสินความคิดของผูเรียนจนกวาการระดมสมองจะเสร็จสิ้น จึงนําความคิด
เหลานั้นมาประเมิน ปรับปรุง ตกแตงและผสมผสานเพื่อใหไดความคิดที่ดีที่สุด ซึ่งเปนวิธีการ
หนึ่งที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรคขึ้นในตัวผูเรียน สวนผังความคิด (Mindmapping Technique)
นั้นเปนการจัดกลุม จัดระบบ เชื่อมโยงความคิด ซึ่งไดรับการออกแบบใหสอดคลองกับการ
ทํางานและความตองการของสมอง ซึ่งเปนลักษณะหนึ่งที่สามารถพัฒนาความคิดของผูเรียนใหเปน
ระบบ เปนระเบียบ มีความเชื่อมโยงสัมพันธและแจมแจงชัดเจน เมื่อนํามาใชควบคูกับการระดม
สมองก็จะยิ่งเสริมและสรางความคิดสรางสรรคใหเกิดแกตัวผูเรียน ไดดียิ่งขึ้น กอนที่จะเขียน
ออกมาเปนลายลักษณอักษรตอไป ซึ่งเทคนิคทั้งสองดังกลาวประกอบดวยสาระที่สําคัญดังนี้
เทคนิคระดมสมอง (Brainstorming Technique) หรือระดมความคิดเปนวิธีการหนึ่งใน
การแกปญหาซึ่งพัฒนาขึ้น โดย Osborn , (1957) มีจุดมุงหมายเพื่อใหบุคคลไดใชความคิด
เสนอแนะวิธีแกปญหาใหไดมากที่สุดในชวงเวลาจํากัด ซึ่ง Rawlinson (1988 : 36) ไดกลาวถึงคํา
จํากัดความของการระดมสมองวา การระดมสมองคือการเสนอแนวคิดและการเก็บความคิดจาก
กลุมบุคคลในเวลาจํากัด สวนเทคนิคผังความคิด (Mindmapping Technique) เปนการทํางาน
รวมมือกันของสมองซีกซายและซีกขวาในการเชื่อมโยง ตอ ผูกขอมูลทั้งหมดเขาดวยกัน ซึ่ง
Buzan, (1991) อธิบายวา โครงสรางหรือการทํางานของสมองในการติดตอ จัดการ รวบรวม
บันทึก เชื่อมโยงขอมูลขาวสารตาง ๆ นั้นควรจะเริ่มดวยความคิดหลัก (main idea) ที่จุดกลางแลว
แตกสาขาแยกยอยออกไปแลวแตความคิดของแตละคน (Buzan : 93)
จากการนําเสนอแนวคิดทฤษฎีดังที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมด ผูวิจัยมองเห็นวา นาจะเปน
พื้นฐานทฤษฎีและแนวคิดสําคัญที่จะนํามาใชเปนหลักการในการสรางสรรคและพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนเพื่อสามารถสรางเสริม
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยอันเปนรากฐานสําคัญยิ่งที่ผูเรียนในระดับอุดมศึกษาจะ
ใชเปนเครื่องมือในการแสดงขอความรู ความคิดเห็นและการสรางสรรคองคความรูของตนจากการ
เรี ย นรู ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด อั น จะเป น การช ว ย
สรางสรรคและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหสามารถนําไปใชสรางสรรคและพัฒนาตนเองใน
การศึกษาเลาเรียนในระดับที่สูงขึ้นไดตอไป และยังนับไดวาเปนการสรางสรรคประดิษฐกรรมที่
สําคัญในแวดวงการเรียนการสอนภาษาไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย
ในระดับรากฐานของผูเรียนที่มีปญหากันมาโดยตลอด
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ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
ที่เกี่ยวของกับการฝกทักษะการเขียนภาษาไทยในรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรอยางชัดเจน และ
ดวยเหตุผลที่กลาวมาแลวทั้งหมดในขางตน ประกอบกับการที่ผูวิจัยมีความรู มีความเชี่ยวชาญ
ตลอดจนมีประสบการณ โดยเฉพาะในสาขาวิชาภาษาไทยและยังเปนผูสอนและพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาไทยของผูเรียนในระดับอุดมศึกษาตอเนื่องมาเปนระยะเวลายาวนานพอสมควร จึง
เกิ ด เป น แรงจู ง ใจที่ ทํ า ให ผู วิ จั ย สนใจศึ ก ษาและพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นา
ความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีโดยใชแนวคิดตามทฤษฎีไตรอารขิกของ Sternberg และวิธีการแบบสแกฟโฟลด
นอกจากนี้ จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของเทาที่มีปรากฎอยูในปจจุบันยังไมมีงานวิจัย
เรื่องใดที่ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริม
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของผูเรียนมากอน
ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาและทดลองในเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อการ
พัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใชแนวคิดตามทฤษฎีไตรอารขิกและวิธีการแบบสแกฟโฟลด อันจะ
สามารถนําไปใชและเปนรูปแบบในการเรียนการสอนที่จะเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาและ
ประเทศชาติตอไป และนับวาเปนการสรางประดิษฐกรรมสําคัญในการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการสอน
การสร างเสริ ม ความสามารถด า นทั ก ษะการเขี ย นภาษาไทยโดยใช รู ป แบบการพั ฒ นา
ความคิดอยางเปนระบบโดยใชทฤษฎีไตรอารขิก และวิธีการแบบสแกฟโฟลด มีหลักการและ
แนวทางในการดําเนินขั้นตอนการสอนจากการวิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสราง
เสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย สามารถแบงแนวคิดและทฤษฎีออกเปน 4 สวน
ใหญ ๆ ดังตอไปนี้
1. แนวคิดทฤษฎีไตรอารขิก
2. แนวคิดทฤษฎีเรื่องการใชวิธีการแบบสแกฟโฟลด
3. แนวคิดในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของ Vygotsky
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4. แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการระดมสมองและเทคนิคผังความคิด
1. แนวคิดทฤษฎีไตรอารขิก
ทฤษฎีไตรอารขิก (Triarchic Theory) หรือที่ใชชื่อภาษาไทยวา ทฤษฎีเชาวนปญญาสาม
เกลียว เปนทฤษฎีที่ Sternberg นําเสนอไววา สวนประกอบของเชาวนปญญาจะประกอบไปดวย 3
สวน โดยอธิบายเปนทฤษฎียอย 3 ทฤษฎีดวยกัน (Sternberg R.J., 1986) ดังนี้
1. ทฤษฎียอยดานองคประกอบ (Componential Subtheory)
เปนการอธิบายถึงโครงสรางและกลไกลที่อยูเบื้องหลังพฤติกรรมทางปญญา โดย
จะแบงกระบวนการคิดออกเปน
1.1
สวนที่ควบคุมกระบวนการประมวลความรูทั้งหมด และชวยใหบุคคล
ประเมินผลการคิด (Meta Components)
1.2 สวนการปฏิบัติงานตามแผนที่ควบคุมจัดวางไว (Performance Components)
1.3 สวนที่ทําใหไดความรู โดยเปรียบเทียบความรูใหมกับความรูเดิม เพื่อรับเอา
ความรูใหมเขามาในระบบความจํา (Knowledge-acquisition Components)

2. ทฤษฎียอยดานประสบการณ (Experiential Subtheory)
เปนการอธิบายถึงงานหรือสภาพการณที่กําหนดใหบุคคลแสดงออกไดดีที่สุด
ในขณะที่เขาอยูในสภาพการณตอไปนี้
2.1 เผชิญกับงานหรือสภาพการณที่คอนขางแปลกใหมแตไมใชเปนสิ่งใหม
ทั้งหมด (Abilities to deal with novelty)
2.2
อยูในกระบวนการของการปฏิบัติการที่เปนอัตโนมัติในการทํางานที่
กําหนดให (Abilities to automatize processing)
โดยทั้ง 2 สวนนี้จะตองมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน การจําแนกวางานใดเปนงานที่ตองใช
ความฉลาดหรือไมขึ้นอยูกับประสบการณของแตละคนวามีมากนอยเพียงใดเกี่ยวกับงานที่เผชิญอยู
3. ทฤษฎียอยดานบริบทสังคม (Contextual Subtheory)
เปนการอธิบายถึงความสามารถทางเชาวนปญญาที่เกี่ยวของกับบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมของบุคคล พฤติกรรมที่เฉลียวฉลาดจะเกี่ยวของกับสิ่งตอไปนี้
3.1 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอม (Adaptation)
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3.2 การเลือกสิ่งแวดลอมที่อํานวยประโยชนสูงสุดมากกวาที่จะทําตามความเคย
ชิน หรือตามนิสัยของตน (Selection)
3.3
การดัดแปลงสิ่งแวดลอมขณะนั้นใหเหมาะกับทักษะคานิยมของตน
(Shaping)
ถาการเลือกสิ่งแวดลอมใหมไมเปนประโยชนหรือเหมาะกับตนเองก็จะมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การเลือกและการดัดแปลง ซึ่งสามารถตัดสินไดดวยการสํารวจความเขาใจ
เกี่ยวกับเชาวนปญญาของบุคคลในสังคม ที่กําหนด
กลาวโดยสรุป ทฤษฎียอยดานองคประกอบ (Componential Subtheory) เชื่อมโยงเชาวน
ป ญ ญากั บ โลกภายในตั ว บุ ค คล โดยอธิ บ ายกลไกทางสมองโดยไม คํ า นึ ง ถึ ง เนื้ อ หาสาระที่
เฉพาะเจาะจงของพฤติกรรม ทฤษฎียอยดานประสบการณ (Experiential Subtheory) เชื่อมโยง
เชาวนปญญาเขากับกระบวนการคิด และโลกภายนอกของแตละคนโดยระบุความสัมพันธระหวาง
เชาวน ป ญ ญาที่ แ สดงออกด ว ยสภาพการณ กั บ ประสบการณ ที่ แ ต ล ะคนมี อ ยู เ กี่ ย วกั บ งานหรื อ
สภาพการณ สําหรับทฤษฎียอยดานบริบทสังคม (Contextual Subtheory) เชื่อมโยงปญญาเขากับสิ่ง
รอบขางของบุคคลโดยบงชี้เนื้อหาสาระของพฤติกรรมวาพฤติกรรมใดนาจะเปนการแสดงปญญา

2. แนวคิดทฤษฎีเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด
การจัดการเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด (Scaffolded Instruction) เปนแนวคิดในการ
จัดการเรี ยนการสอนที่ผูสอน เพื่ อน หรื อผู ที่มีความสามารถมากกว าจะให การช วยเหลือการ
ปฏิบัติงานแกผูเรียนในรูปแบบตาง ๆ โดยมุงใหผูเรียนสามารถแกปญหา หรือปฏิบัติงานที่ผูเรียน
ไมสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง ไปสูความสามารถในการปฏิบัติงานนั้นใหสําเร็จไดดวยตนเอง
อยางอิสระ (Eggen and Kauchack, 1997 : 56 ; Mclnerney and Mclnerney, 1998 : 30 ; Wu , 2001)
ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพ หรือความสามารถในการปฏิบัติงานของผูเรียนจึงเกิดจากการที่ผูเรียน
ไดรับการชวยเหลือ สนับสนุนการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยใชกลยุทธการชวยเหลือที่เหมาะสม
กับ ระดับ ศักยภาพของผู เรีย น ซึ่ งการชวยเหลือ จะคอย ๆ ลดลง ในขณะที่ผู เรี ยนคอย ๆ เพิ่ ม
ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยตนเอง และเมื่อผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองอยาง
อิสระแลว การชวยเหลือในการทํากิจกรรมนั้นยุติลง (Palincsar and Brown, 1984 อางถึงใน
Rosenshine and Meister , 1992 : 26 ; Wu , 2001)
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3. แนวคิดในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของ Vygotsky
Vygotsky ไดใหคําจํากัดความของ แนวคิดการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู (Zone
of proximal development) วาหมายถึง ขอบเขตของการเรียนรู ซึ่งเปนชวงหางระหวาง ระดับ
พัฒนาการทางเชาวนปญญาที่เปนอยู หรือความรูความสามารถเดิม ที่ดูไดจากปญหาที่แกไดดวย
ตนเองกับระดับศักยภาพของพัฒนาการทางเชาวนปญญา ที่ดูไดจากปญหาที่ยังแกดวยตนเองไมได
แตอาจจะแกไดถาไดรับคําแนะนํา (Guidance) และการรวมงาน (Collaboration) กับผูใหญและ
เพื่อนวัยเดียวกันที่มีความสามารถมากกวา เพราะจะทําใหเกิดการเรียนรู ซึ่งจะสงผลใหเกิดการ
เพิ่มพูนความรูความสามารถ หรือพัฒนาการทางเชาวนปญญาขึ้น จนแกปญหานั้นดวยตนเองไดใน
ที่สุด (Vygotsky, 1981: 86) และจากประสบการณการสอนทักษะการเขียนของผูวิจัยก็พบวา
ผูเรียนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับความชวยเหลืออยางเหมาะสมเพื่อจะไดสรางสรรคผลงาน
ทางการเขียนของตนใหประสบความสําเร็จไดในที่สุด
4. แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคระดมสมอง และเทคนิคผังความคิด
เทคนิคระดมสมอง (Brainstorming Technique) และเทคนิคผังความคิด (Mindmapping
Technique) เปนเทคนิคที่นาสนใจในการนํามาใชเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบและเปนอีก
แนวคิดหนึ่งเพื่อใชเปนทฤษฎีพื้นฐานเพื่อนํามาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสรางเสริม
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย ของผูเรียนไดเพราะ การระดมสมอง (Brainstorming
Technique)
เปนการฝกใหผูเรียนไดระดมความคิดอยางอิสระ หลากหลายและไมมีการ
วิ พ ากษ วิ จ ารณ ตั ด สิ นความคิ ด ของผู เ รี ย นจนกว า การระดมสมองจะเสร็ จ สิ้น จึ งนํ า ความคิ ด
เหลานั้นมาประเมิน ปรับปรุง ตกแตงและผสมผสานเพื่อใหไดความคิดที่ดีที่สุด ซึ่งเปนวิธีการ
หนึ่งที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรคขึ้นในตัวผูเรียน สวนผังความคิด (Mindmapping Technique)
นั้นเปนการจัดกลุม จัดระบบ เชื่อมโยงความคิด ซึ่งไดรับการออกแบบใหสอดคลองกับการ
ทํางานและความตองการของสมอง ซึ่งเปนลักษณะหนึ่งที่สามารถพัฒนาความคิดของผูเรียนใหเปน
ระบบ เปนระเบียบ มีความเชื่อมโยงสัมพันธและแจมแจงชัดเจน เมื่อนํามาใชควบคูกับการระดม
สมองก็จะยิ่งเสริมและสรางความคิดสรางสรรคใหเกิดแกตัวผูเรียน ไดดียิ่งขึ้น กอนที่จะเขียน
ออกมาเปนลายลักษณอักษรตอไป ซึ่งเทคนิคทั้งสองดังกลาวประกอบดวยสาระที่สําคัญดังนี้
เทคนิคระดมสมอง (Brainstorming Technique) หรือระดมความคิดเปนวิธีการหนึ่งใน
การแกปญหาซึ่งพัฒนาขึ้น โดย Osborn , (1957) มีจุดมุงหมายเพื่อใหบุคคลไดใชความคิด
เสนอแนะวิธีแกปญหาใหไดมากที่สุดในชวงเวลาจํากัด ซึ่ง Rawlinson (1988 : 36) ไดกลาวถึงคํา
จํากัดความของการระดมสมองวา การระดมสมองคือการเสนอแนวคิดและการเก็บความคิดจาก
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กลุมบุคคลในเวลาจํากัด สวนเทคนิคผังความคิด (Mindmapping Technique) เปนการทํางาน
รวมมือกันของสมองซีกซายและซีกขวาในการเชื่อมโยง ตอ ผูกขอมูลทั้งหมดเขาดวยกัน ซึ่ง
Buzan, (1991) อธิบายวา โครงสรางหรือการทํางานของสมองในการติดตอ จัดการ รวบรวม
บันทึก เชื่อมโยงขอมูลขาวสารตาง ๆ นั้นควรจะเริ่มดวยความคิดหลัก (main idea) ที่จุดกลางแลว
แตกสาขาแยกยอยออกไปแลวแตความคิดของแตละคน (Buzan : 93)
2. รูปแบบการสอน
รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดาน
ทักษะการเขียนภาษาไทยของผูเรียนนัน้ ผูวิจัยไดกําหนดจุดประสงคการเรียนรูใหสอดคลองกับ
จุดมุงหมายและเนื้อหารายวิชา 01-210-351 เทคนิคการเขียน ของ คณะศิลปศาสตร กลุม
ภาษาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระดับปริญญาตรี
พุทธศักราช 2542 โดยจัดการเรียนรูที่เนนการดําเนินการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาตลอดจนจัดกิจกรรม
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัตใิ หทาํ ได คิดเปนทําเปนเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง ตามความมุงหมายดานการจัดการศึกษาตามมาตรา 24 ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542
การที่จะสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของผูเรียนใหประสบ
ผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและสนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
นั้น สิ่งสําคัญก็คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดรูจักสรางภาพความคิด
โดยรวมของงานที่จะตองเรียนรูใหเกิดความชัดเจน สามารถดึงดูดความรูหรือประสบการณเดิม
ของตนมาปรับแตงใหเหมาะสมกับประสบการณใหมที่รับเขามา ในขณะเดียวกันครูอาจารยผูสอน
ก็ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนและโอกาสที่ผูเรียนทุกคนจะสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองไดในที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่จะตอง
คอยใหความชวยเหลือ และคอยเปนผูอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียนจนกระทั่งผูเรียนทุกคน
สามารถประสบความสําเร็จในการเรียนรูไดเปนอยางดี
การสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขี ยนภาษาไทยของผู เรียนเปนทักษะที่ มี
ความสํ าคั ญและจํา เป นอย างยิ่งที่ครูอาจารยผูสอนจะตองพั ฒนาศั กยภาพของผู เรี ยนให เกิ ด
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ประสิทธิภาพ สูงสุด แตจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกที่จะฝกปฏิบัติตามความถนัดและ
ความสนใจของตนหลังจากที่ไดมองเห็นความสําคัญและคุณคาของการฝกทักษะดังกลาวแลว
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย จะขอนํ า เสนอแนวทางและรู ป แบบการสอนเพื่ อ สร า งเสริ ม
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยในรายวิชา 01-310-351
เทคนิคการเขียน ดัง
รายละเอียดโดยสรุปดังตอไปนี้
รูปแบบการสอนในการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดาน
ทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในครั้งนี้ ผูวิจัยไดพฒ
ั นาขึน้ มาจาก
แนวคิดทฤษฎีไตรอารขิกของSternberg และวิธีการแบบสแกฟโฟลด โดยกําหนดเปนขัน้ ตอนใน
การสอน 6 ขั้นตอนดวยกัน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 สรางความนาสนใจและใหเสรีในการฝก
ในขั้นตอนนี้จะเปนการที่ผูสอนจะตองพยายามสรางความนาสนใจของทักษะการเขียนที่
ผูเรียนจะตองฝกเขียน โดยผูสอนจะตองทําใหผูเรียนมองเห็นความสําคัญและคุณคาของทักษะ
การเขียนประเภทที่กําลังจะฝกเขียนนั้นวา มีประโยชนตอผูเรียนอยางไรบาง จากนั้นจึงแจง
จุดประสงคของการเรียนรูที่คาดหวังเมื่อผูเรียนไดเรียนบทเรียนในคาบเรียนนี้สิ้นสุดลงแลวใหรับรู
ไวในขณะเดียวกันผูสอนก็จะใหผูเรียนแตละคนไดเลือกหัวขอเรื่อง หรือประเด็นที่ตนถนัดและ
สนใจเพื่อใชเปนขอมูลสําคัญในการฝกทักษะการเขียนเพื่อเปนการสนองตอบตอแนวคิดในเรื่อง
การคํานึงถึงความ แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
ขัน้ ที่ 2 ใชประสบการณและปรับบริบทในการเรียนรู
ในขั้นตอนนี้จะเปนการที่ผูสอนจะตองอธิบายถึงกลวิธีในการสรางงานเขียนที่กําลังจะให
นัก ศึก ษาฝก ทัก ษะโดยจะนําเสนอตัวอย างของงานเขียนในประเภทนั้ น ๆ อย างหลากหลาย
พรอมทั้งการสาธิตกลวิธีในการสรางงานเขียนประเภทนั้น ๆ จากการนําเอาตัวอยางของงานเขียน
มาอธิบายโครงสรางอยางละเอียด จากนั้นจึงใหผูเรียนไดนําขอความรูที่ไดรับในเรื่องการสรางงาน
เขียนประเภทนั้นมาลองเปรียบเทียบและปรับแตงขอความรูใหเหมาะสมกับความสามารถของตน
ที่คาดวาจะสามารถสรางงานเขียนในลักษณะเชนนี้ได
ขัน้ ที่ 3 สรางความชัดเจนทางความคิดผูเรียน
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ในขั้นตอนนี้จะเปนการใหผูเรียนแตละคนกําหนดแผนงานในการสรางสรรคงานเขียนใน
ครั้งนี้ใหชัดเจน กลาวคือ เมื่อผูเรียนไดเลือกหัวขอเรื่องหรือประเด็นที่ตนในใจในขั้นที่ 1 ไวแลว
ในขั้นนี้ผูเรียนจะตองระบุขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับประเด็นหรือเรื่องที่จะเขียน ตลอดจนกําหนด
กลวิธีในการสรางสรรคงานเขียนครั้งนี้วาจะใชวิธีใด โดยผูเรียนจะตองนําเอาความรูและกลวิธีใน
การเขียนที่ไดกําหนดขึ้นมาเขียนเปนแผนผังโครงรางความคิดที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนของการ
สรางสรรคงานเขียนที่ชัดเจน กลาวคือ ผูเรียนจะตองเขียนแผนผังโครงรางความคิดในสวนนําของ
งานเขียนวาจะกลาวถึงอะไรบาง ในสวนเนื้อหาจะพูดถึงประเด็นใด และในสวนสรุปทายจะ
กลาวถึงอะไร โดยในแตละสวนของงานเขียนที่จะนําเสนอออกมาเปนผลงานตอไปนั้น จะเห็น
ภาพรวมของความคิดอยางเปนระบบและชัดเจนวาจะมีขอมูลอะไรในแตละสวนบาง เพราะเมื่อ
ผูเรียนจะลงมือเขียนจริงก็จะเขียนไปตามแผนผังโครงรางความคิดที่ไดวางไวเรียบรอยแลวใน
ขั้นตอนนี้เทานั้น
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบทบทวนความคิด
ในขั้นตอนนี้ ผูสอนจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนที่ตน
คิดวา นาจะมีสวนชวยเหลือหรือสามารถใหคําแนะนําอันเปนประโยชนแกตนเองได โดยผูสอนจะ
ใหผูเรียนไดจับกลุมกันประมาณ 4-6 คน เพื่อแลกเปลี่ยนกันตรวจดูแผนผังโครงรางความคิดที่แต
ละคนไดจัดทําไว และหากใครมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงก็จะเปดโอกาสใหแตละคนไดแกไข
เพิ่มเติมในสวนแผนผังโครงรางความคิดของตนเสียใหมใหสมบูรณชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน
ผูสอนก็จะคอยใหความชวยเหลือโดยใหคําแนะนําในรายกรณีที่พบปญหาและไมสามารถจะ
หาทางแกไขปญหานั้นได พรอมกันนี้ผูสอนก็จะเสนอแนะแนวทางการเขียนที่ทาทายความคิดของ
ผูเ รี ย นให มี ค วามสมบู ร ณ ยิ่ งขึ้ น สํ า หรั บ ในรายกรณี ที่ มี ค วามพร อ มเพี ย งพอและต อ งการจะ
สรางสรรคผลงานการเขียนของตนใหแปลกใหมและนาสนใจยิ่งขึ้นกวาเดิม
ขัน้ ที่ 5 ลงมือปฏิบัตงิ านตามแผนผังโครงรางความคิด
ในขั้นตอนนี้จะเปนขั้นตอนที่ผูเรียนแตละคนจะใชเวลาอยูกับการสรางสรรคงานเขียนของ
ตนตามแผนผังโครงรางความคิดที่วางไว โดยผูสอนจะคอยใหความชวยเหลือแกผูเรียนบางคนที่
อาจจะประสบปญหาในการเขียน โดยจะพยายามแนะแนวทางในการแกไขปญหาดวยตนเอง
หรื อ บอกเป น วิ ธี ก ารหรื อ หลั ก การเพื่ อ ในครั้ งต อ ไปผู เรี ย นจะได ช ว ยเหลื อ ตนเองหรื อสามารถ
แกปญหาไดดวยตนเอง จากนั้นเมื่อผูเรียนเขียนจบลงแลวก็ใหแตละคนระบุถึงสาเหตุของการ
เลือกสรางผลงานเขียนชิ้นนี้ของตนเอาไวดวยวาเพราะเหตุใดจึงเลือกที่จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือ
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งานที่ตนเขียนขึ้นมานี้มีคุณคาอยางไรบาง และผูเรียนจะเขียนถึงเหตุการณ ความรูสึกที่เกิดขึ้นใน
การเรียนการสอนลงในแบบบันทึกผลการเรียนรู
ขัน้ ที่ 6 ตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง
ในขั้นตอนนี้ผูสอนจะตรวจประเมินผลงานการเขียนของผูเรียนโดยใชการสุมตรวจ โดยจะ
ใชการตรวจตามหลักเกณฑการประเมินผลงานที่ไดกําหนดไว และแจงใหผูเรียนไดเขาใจและรับรู
รวมกัน จากนั้นก็จะใหคําติชม ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการสรางสรรค
งานเขียนในครั้งตอไป โดยจะมีการใหคะแนนในแตละชิ้นงานตามเกณฑไวอยางชัดเจน หลังจาก
นั้นผลงานการเขียนของผูเรียนที่เหลือทั้งหมดจะนําสงใหผูสอนตรวจตอไป
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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แบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานทางการเขียน
ความสามารถพื้นฐานทางการเขียน หมายถึง ความสามารถเบือ้ งตนที่จําเปนตอการ
สรางเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการเขียนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น กลาวคือ
เมื่อผูเรียนมีความสามารถพืน้ ฐานทางการเขียนในระดับสูง แลวก็นา จะทําใหผูเรียนคนนั้น มี
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยเปนเรื่องราวเพื่อสื่อสารใหผูอื่นไดเขาใจไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ความสามารถพื้นฐานทางการเขียนในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูว ิจยั ไดศกึ ษาวิเคราะหจากตํารา
และเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อตองการมองเห็นความสามารถยอย ๆ ใน
แตละดานวาผูเ รียนควรจะตองมีความสามารถเบื้องตนอะไรมาเปนอยางดีกอนบางจึงจะชวยสราง
เสริมใหผเู รียนคนนั้นมีความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยเปนเรื่องราวไดเปนอยางดี โดย
ผูวจิ ัยไดวเิ คราะหความสามารถทีเ่ ปนองคประกอบยอย ๆ ในการใชเปนพื้นฐานเบื้องตนทางการ
เขียน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับความสามารถดานทักษะการเขียน
เพื่อนํามาวิเคราะหเปนองคประกอบยอย ๆ แตละดานของความสามารถพื้นฐานทางการเขียน
2. ศึกษาวิธกี ารสรางแบบทดสอบ
และการหาคุณภาพของแบบทดสอบเพื่อใชเปน
แนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถพืน้ ฐานทางการเขียนของผูเ รียน
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การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานทางการเขียน
แบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานทางการเขียน เปนการวัดความสามารถเบื้องตนที่
จําเปนตอการสรางเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการเขียนภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นซึ่งความสามารถพืน้ ฐานที่จะวัดในครั้งนี้แบงออกไดเปน 6 ดานดวยกัน คือ 1) ความสามารถ
ในการเขียนตัวสะกดการันตไดถกู ตอง 2) ความสามารถในการเลือกใชถอยคําไดถกู ตองเหมาะสม
3) ความสามารถในการเขาใจโวหารประเภทตาง ๆ ไดถกู ตอง 4) ความสามารถในการใชกลไกทาง
ภาษาไดถกู ตองเหมาะสม 5) ความสามารถในการเลือกใชสํานวนภาษาไดถูกตองเหมาะสม และ
6) ความสามารถในการเขาใจโครงสรางรูปแบบประโยคไดถกู ตอง จากนั้นจึงนําความสามารถ
พื้นฐานทางการเขียนแตละดานมาวิเคราะหออกเปนจุดประสงคยอย ๆ แลวจึงสรางแบบทดสอบ
ในแตละจุดประสงคยอยนัน้ ๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ลักษณะของแบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานทางการเขียน
ดานที่ 1 ความสามารถในการเขียนตัวสะกดการันตไดถกู ตอง

1.
2.
3.
4.
5.

จุดประสงคยอย
เขียนตัวสะกดการันตตามมาตราตัวสะกดในพจนานุกรม
ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดอยางถูกตอง
เขียนตัวสะกดการันตคําทับศัพทภาษาอังกฤษในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดอยางถูกตอง
เขียนตัวสะกดการันตคําพองรูปคําพองเสียงในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดอยางถูกตอง
เขียนตัวสะกดการันตคําที่ประวิสรรชนีย และ ไมประวิสรรชนีย
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดอยางถูกตอง
เขียนตัวสะกดการันตคําที่ใชสระไอ สระใอ และอัย ในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดอยางถูกตอง
รวม

จํานวนขอ
2
2
2
2
2
10
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ดานที่ 2 ความสามารถในการเลือกใชถอยคําไดถกู ตองเหมาะสม

1.
2.
3.
4.
5.

จุดประสงคยอย
ใชคําศัพทตรงตามความหมายและบริบทไดอยางถูกตอง
ใชคําเชื่อมคํา และเชื่อมความไดอยางถูกตอง
ใชคําไดถูกตองตามหนาที่ของคําในหลักไวยากรณ
ใชคําภาษาเขียนไดอยางถูกตองเหมาะสม
ใชคําทับศัพทไดอยางถูกตองเหมาะสม
รวม

จํานวนขอ
2
2
2
2
2
10

ดานที่ 3 ความสามารถในการเขาใจโวหารประเภทตาง ๆ ไดถูกตอง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

จุดประสงคยอย
ระบุลักษณะขอเขียนที่ใชบรรยายโวหารไดอยางถูกตอง
ระบุลักษณะขอเขียนที่ใชอธิบายโวหารไดอยางถูกตอง
ระบุลักษณะขอเขียนที่ใชพรรณนาโวหารไดอยางถูกตอง
ระบุลักษณะขอเขียนที่ใชเทศนาโวหารไดอยางถูกตอง
ระบุลักษณะขอเขียนที่ใชอุปมาโวหารไดอยางถูกตอง
ระบุลักษณะขอเขียนที่ใชสาธกโวหารไดอยางถูกตอง
รวม

จํานวนขอ
2
2
2
2
1
1
10
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ดานที่ 4 ความสามารถในการใชกลไกทางภาษาไดถกู ตองเหมาะสม

1.
2.
3.
4.
5.

จุดประสงคยอย
เขียนเวนวรรคตอนไดอยางถูกตองเหมาะสม
ใชเครื่องหมายวรรคตอนทีจ่ ําเปนในการเขียนไดถูกตองเหมาะสม
เรียงลําดับขอความไดถูกตองเหมาะสม
ระบุลักษณะของงานเขียนที่เปนสวนของคํานําไดถูกตอง
ระบุลักษณะของงานเขียนที่เปนสวนของสรุปทายไดถูกตอง

จํานวนขอ
2
2
2
2
2

รวม

10

ดานที่ 5 ความสามารถในการเลือกใชสํานวนภาษาไดถกู ตองเหมาะสม
จุดประสงคยอย
1. ใชคําสํานวนไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. ระบุถึงประโยคที่เขียนดวยสํานวนภาษาไทยไดอยางถูกตอง
3. ใชสํานวนภาษาในการเขียนไดอยางกะทัดรัด
รวม

จํานวนขอ
3
4
3
10

ดานที่ 6 ความสามารถในการเขาใจโครงสรางรูปแบบประโยคไดถูกตอง

1.
2.
3.
4.
5.

จุดประสงคยอย
ระบุถึงขอความที่เขียนเปนประโยคที่สมบูรณไดถูกตอง
ระบุถึงขอความที่เขียนเปนประโยคความเดียวไดถกู ตอง
ระบุถึงขอความที่เขียนเปนประโยคความรวมไดถูกตอง
ระบุถึงขอความที่เขียนเปนประโยคความซอนไดถูกตอง
ระบุถึงขอความที่เขียนเปนประโยคที่ถกู ตองชัดเจนไดถูกตอง
รวม

จํานวนขอ
2
2
2
2
2
10
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ดานที่ 1

ความสามารถในการเขียนตัวสะกดการันตไดถูกตอง

1) เขียนตัวสะกดการันตตามมาตราตัวสะกดในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542 ไดอยางถูกตอง (จํานวน 2 ขอ)
1. ขอใดสะกดถูกตองทุกคํา
1. อุทธรณ ประดิษฐประดอย
2. เพชฌฆาต บุคคลากร

3. อาถรรพณ วิพากษวจิ ารณ
4. ลูกนิมิตร ทะเลสาบ

2. ขอใดเขียนตัวสะกดผิด
1. ผูกพัน โชคลาง
2. เกษียณอายุ เผลอเรอ

3. สาบเสื้อ เจตนารมณ
4. สัมมนา เวนคืน

3. ขอใดสะกดถูกตองทุกคํา
1. เถรตรง อานิสงส
2. ดุลยการคา กิจจลักษณะ

3. ประณีต เทาแขน
4. ทรนง เครื่องสําอาง

4. ขอใดเขียนสะกดผิด
1. รสชาติ อบอวล
2. พหูสูต อัธยาศรัย

3. พรรณนา บันลือ
4. ตานขโมย บิดพลิว้

5. ขอใดสะกดถูกตองทุกคํา
1. ขลิบผม รื่นรมย
2. ลําไย อํานาจบาทใหญ

3. สังสรรค เบญจเพส
4. ประณาม เชาวนปญ
 ญา
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2) เขียนตัวสะกดการันตคําทับศัพทภาษาอังกฤษในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542 ไดอยางถูกตอง (จํานวน 2 ขอ)
1. ขอใดมีคําที่เขียนผิดปนอยูดวย
1. กอลฟ ทอฟฟ
2. คลัตซ ซอส

3. กงสุล ค็อกเทล
4. กอบป ประมิด

2. คําทับศัพทในขอใดทีพ่ จนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหใชไดทงั้ สองคํา
1. ช็อกโกเลต ช็อกโกแลต
3. คอมมิวนิสต คอมมูนิสต
2. ชอลก ชอลค
4. โควตา โควตา
3. ขอใดเขียนสะกดถูกตองทุกคํา
1. สมุดโนต เต็นท
2. คลอรีน ไนลอน

3. สาวเสริฟ ไอศกรีม
4. สวิชตไฟ คุกกี้

4. ขอใดเขียนสะกดถูกตองทุกคํา
1. คลินิก ไนตคลับ
2. ฟสิกส เปอรเซ็น

3. ลายเซ็นต ปารเกต
4. แอลกอฮอล ลิปสติค

5. ขอใดมีคําที่เขียนผิดปนอยูดวย
1. ออฟฟศ อลูมิเนียม
2. แท็กซี่ โคมา

3. เบนซิน แฟลกซ
4. แบ็งก สปาเกตตี
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3) เขียนตัวสะกดการันตคําพองรูป คําพองเสียงในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542 ไดอยางถูกตอง (จํานวน 2 ขอ)
1. ขอใดเขียนตัวสะกดถูกตองทุกคํา
1. เปยกโซม รุมโทรม
2. รสเปรี้ยว วิ่งเปรี้ยว

3. ถั่วพลู พูทุเรียน
4. สมดุลย ดุลพินิจ

2. ขอใดเขียนตัวสะกดถูกตองทุกคํา
1. โจษจัน อัฒจรรย
2. ฉันมิตร รังเกียจเดียดฉันท

3. วิ่งผลัด ผัดเวร
4. จมปรัก ซากปรักหักพัง

3. ขอใดเขียนตัวสะกดถูกตองทุกคํา
1. ลาดหนา ลาดพรม
2. สาปแชง เหม็นสาบ

3. บาดทะยัก กากบาด
4. โครงการ ยามรักษาการ

4. ขอใดมีคําที่เขียนสะกดผิดทั้งหมด
1. สีสัน เสกสรร
3. ลาดยางถนน ถนนราดยาง

3. ขาวเจา เจานาง
4. ดอกจัน เวียงจันทน

5. ขอใดมีคําที่เขียนสะกดผิดทุกคํา
1. อารมณ เริงรมย
3. ลาดตระเวณ บริเวณ

3. เลือดกบปาก กลบเกลือ่ น
4. ฝดาด ดาดดื่น
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4) เขียนตัวสะกดการันตคําที่ประวิสรรชนีย และไมประวิสรรชนียในพจนานุกรมฉบับราช
บัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดอยางถูกตอง (จํานวน 2 ขอ)
1. ขอใดมีคําที่สะกดถูกตองทุกคํา
1. ชบา ชอุม
2. ขมุกขะมัว ขะมักเขมน

3. ชะตา คนึง
4. ขะมุกขะมอม ยะโส

2. ขอใดมีคําที่เขียนสะกดผิด
1. สะกด สะกัด
2. สะดุง สะดึง

3. สะบัก สะบั้น
4. สะอึก สะอาด

3. ขอใดประวิสรรชนียถกู ตองทั้งสองคํา
1. ชะลอ ชะมด
2. สาระแน สาระวอน

3. ชะลูด ชะนัก
4. สะดวก สะไบ

4. ขอใดประวิสรรชนียถกู ตองทั้งสองคํา
1. ชะรอย ชะแลง
2. สะโอดสะอง ทะยอย

3. อะลักเอลื่อ คะยั้นคะยอ
4. จาระไน ผะอบ

5. ขอใดตองเขียนโดยไมประวิสรรชนียทงั้ สองคํา
1. สคราญ ชมาย
3. ชโลม ถลก
2. ทโมน คมํา
4. ทนง สพรึง
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5) เขียนตัวสะกดการันตคําที่ใชสระไอ สระใอ และอัย ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542 ไดอยางถูกตอง
(จํานวน 2 ขอ)
1. ขอใดเขียนสะกดถูกทุกคํา
1. อายุขัย ไมยราบ
2. เยื่อใย โรคไหลตาย

3. กังใส ฝกใฝ
4. หมาใน ใจไหม

2. ขอใดมีคําสะกดผิดปนอยูดวย
1. หยากไย หลงใหล
2. มโนมัย ปลาไน

3. เขาไส คลื่นไส
4. นวลใย อุปมัย

3. ขอใดมีคําสะกดผิดปนอยูดวย
1. ใฝใจ ไผท
2. ไสศึก ประลัย

3. ไสยศาสตร ตะไคร
4. เหล็กไน ปลาไหล

4. ขอใดเขียนสะกดถูกตองทุกคํา
1. ยิ้มละมัย ไตหวัน
2. ไซดักปลา อัยกา

3. อรทัย อุปนัย
4. ภูวไนย ไยบัว

5. ขอใดเขียนสะกดผิดทั้งหมด
1. พิราลัย ไตรรงค
2. ไอศูรย ไฮไฟ

3. ใฝต่ํา ไตรตรึงษ
4. อัปราไชย งามวิลยั
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ดานที่ 2

ความสามารถในการเลือกใชถอยคําไดถูกตองเหมาะสม

1) ใชคําศัพทตรงตามความหมายและบริบทไดอยางถูกตอง (จํานวน 2 ขอ)
1. ขอใดใชคําไมถูกตอง
1. ฉันฉุกคิดมาหลายวันแลววายังไมควรลาออกจากงาน
2. นักมวยฝายแดงมีชนั้ เชิงเหนือกวาจึงเอาชนะคูตอสูไปได
3. กรรมการชุดใหมนี้เปนชุดเฉพาะกิจทีผ่ มตั้งขึ้นมาชวยงาน
4. ถาเชื่อมือเขาวาจะทําไดสําเร็จก็ควรมอบหมายใหเขารับงานไป
2. ขอใดใชคําไมตรงความหมาย
1. อาจารยปฐมทานเปนคนมัธยัสถ จะซือ้ อะไรสักชิ้นก็ตองคิดใหรอบคอบวาจําเปนจริงๆ
2. คนสมถะอยางอาจารยชยั นาท ใครอยาไปขอรองใหทําอะไรเลย ทานไมชวยหรอก
3. บานเล็ก ๆ หลังนั้นอาจารยพังงาอาศัยอยูกับครอบครัวอยางสันโดษ ไมคอยติดตอ
กับใคร
4. บานอาจารยประจวบเล็กและแทบจะไมมขี องใชในบานเลย ทานคอนขางอัตคัด
3. ขอใดใชคําถูกตองตรงความหมาย
1. วิชัยทําผิดระเบียบของบริษทั เปนครั้งแรก ผูจัดการจึงยอมผอนผันใหลงโทษเพียง
ภาคทัณฑเทานั้น
2. บานของเขาถูกเวนคืน จึงโยกยายครอบครัวไปอยูกบั นองชายที่ตางจังหวัด
3. พอไดฤกษทําพิธีเปดรานใหม ฝนก็ตกประปรายลงมาพอดี
4. คุณแมคัดเลือกมะมวงผลงาม ๆ ไวทําบุญตอนเชา
4. ขอใดใชคําถูกตองตรงความหมาย
1. เธองอนเขาจนเกินเลย
2. เขาปอกมะพราวมากจนเกินแกง
3. เขาทํางานไดปริมาณเกินหนากวาทุกครัง้
4. นองสาวของฉันทํางานหนักจนเกินตัว
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5. ขอใดใชคําไดถกู ตองตรงความหมาย
1. เธอปกผาผิดจึงตองเราะออกแลวปกใหม
2. คุณปูขลิบผมไฟหลานคนแรก เมื่ออายุครบเดือน
3. เธอมีน้ําตากลบตาเมื่อฟงขาวเด็กถูกทิ้งถังขยะ
4. แมบอกลูกวาอยาปลอยผมยาวรุย รายเวลาไปโรงเรียน
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2) ใชคําเชือ่ มคํา และเชือ่ มความไดอยางถูกตอง (จํานวน 2 ขอ)
1. ขอใดใชคําเชื่อมไมถกู ตอง
1. ทุกวันนี้ชาวตางประเทศชื่นชมกับอาหารไทย ยิ่งมีอปุ กรณตกแตงรานอาหารเปนศิลปะ
ไทย ๆ ก็ยิ่งจะเปนที่นิยมมากขึ้น
2. คนไทยควรเชิญชวนใหชาวตางประเทศหันมาสนใจรับประทานอาหารไทยซึ่งมีคณ
ุ คา
ตอรางกายไมแพอาหารของชาติอื่น ๆ
3. รานอาหารของคนไทยในตางประเทศดําเนินการอยูไ ด เพราะชาวตางประเทศนิยม
อาหารที่มรี สชาติแบบไทย ๆ
4. ตลาดตางประเทศเกีย่ วกับธุรกิจรานอาหารเปนตลาดทีใ่ หญโตมาก แตผูบริโภคมีกําลัง
ซื้อสูง
2. ขอใดใชคําเชื่อมไมถกู ตองเหมาะสม
1. ถึงแมเราจะพิถพี ิถนั ลางจานจนสะอาดเพียงใดก็อาจมีแบคทีเรียหลงเหลืออยู
2. คนที่มีความเครียดมักจะปวดหัวบอย ๆ บางคนปวดหัวขางเดียวหรือที่เรียกกัน
วาไมเกรน
3. ถาใชน้ําตาลมากเกินไปอาจเกิดปญหาหลายประการ ไมวาจะเปนน้าํ ทวม ดินทรุดและ
น้ําเค็มหมุน
4. การประกอบอาชีพสุจริต การรับผิดชอบตอครอบครัว ตลอดจนการทําประโยชนตอ
สังคมลวนเปนคุณสมบัติที่นายกยอง
3. ขอใดใชคําบุพบทไมถูกตอง
1. เด็กจะถูกผลักดันเขาสูระบบการศึกษาดวยวิธกี ารแขงขัน
2. เด็กจะไดเรียนรูเ กีย่ วกับบรรทัดฐานของสังคมจากโรงเรียน
3. สถาบันที่มอี ิทธิพลกับความคิดของเด็กมากก็คือโรงเรียน
4. รางวัลสําหรับผูชนะการแขงขันก็คือการไดเขาเรียนในโรงเรียนที่ตองการ
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4. ขอใดใชคําเชื่อมถูกตอง
1. สื่อมวลชนอันไดแกหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศนมอี ิทธิพลตอการใชภาษาของ
นักเรียน
2. พจนานุกรมไทยฉบับซึ่งอาจารยนํามาใหนักเรียนดูคือพจนานุกรมของเปลื้อง ณ นคร
3. คนโบราณไดคิดคําใหมีเสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกตตางกันออกไปเพื่อที่
ตองการใหมีคําใชในภาษามากขึ้น
4. ภาษาสื่อมวลชนมีทงั้ ภาษาที่ใชถกู ตองตามแบบแผนกับผิดแบบแผนจนมีผูกลาว
โทษสื่อมวลชนวาทําใหภาษาไทยวิบัติ
5. ขอใดใชคําวา “กับ” ไมถูกตอง
1. เรื่องการใชสารเคมีนั้น นอกจากจะทําใหชื่อเสียงของประเทศไทยเสียหายแลวยัง
กระทบกับภาวะการสงออกพืชผลของประเทศอยางรุนแรง
2. แนวทางเดียวที่สามารถแกไขไดคือตองสรางจิตสํานึกในการใชสารเคมีใหมีความ
ถูกตองและเหมาะสมกับสินคา
3. เรื่องนี้เกี่ยวของกับเกษตรกรโดยตรง เพราะเกษตรกรไมสามารถทําใหพืชผักผลไมใน
บานเราปลอดจากสารพิษได
4. มาตรการสําคัญคือตองตรวจสอบปริมาณสารเคมีและรับรองคุณภาพสินคาการเกษตร
เพื่อสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นกับผูบริโภค
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3) ใชคําไดถกู ตองตามหนาที่ของคําในหลักไวยากรณ

(จํานวน 2 ขอ)

1. ขอใดใชคําที่ถูกตองตามหนาที่ทุกคํา
1. คุณอยาเขมงวดลูก ๆ นักเลย ปลอยใหพวกแกไดเลนสนุกบางเถิด
2. การปฏิบัตงิ านตองวิวัฒนาการไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยี
3. เราควรนําความรูแ ละประสบการณที่ไดรับมาประยุกตใชในการเรียนการสอน
4. หัวหนาอธิบายอยางละเอียด พวกเราจึงชัดเจนแลววาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเปน
อยางไร
2. ขอใดใชคําไดถกู ตองตามหนาที่
1. สถาบันไดประชาสัมพันธเรื่องนี้แลว
2. เขาประณีตในการทํางานฝมือทุกชนิด
3. เธอชวยสําเนาเอกสารชุดนี้ใหดวย
4. การสอนของที่นี่เนนเรื่องพึงพอใจของผูเรียน
3. ขอใดใชคําผิดหนาที่
1. ปญหาการทํางานของมูลนิธิ คือ ไมใหความรวมมือกับประชาชนและเจาหนาที่
2. งานอดิเรกของคุณอภิรดี คือ การตระเวนซื้อเพชรและออกแบบเองเมื่อยามงาน
บางเบา
3. พระพุทธรูปสําริดองคนสี้ ันนิษฐานวาสรางขึ้นในรัชกาลที่ 3 ขณะนี้สวมจีวรที่
ชาวบาน
มีศรัทธารวมใจกันถวาย
4. ถามองตามความเปนจริงทานผูมีใจเปนธรรมคงจะลึกซึ้งดีวาพระราชบัญญัติฉบับนี้ทํา
ใหประชาชนเดือดรอนกันถวนหนา
4. คําที่พิมพตวั หนาในขอใดทําหนาที่ตางจากคําในขออื่น ๆ
1.บัตรประจําตัวของฉันขาดอายุ
2.เสื้อตัวนี้ขาย ๕๐ บาท ขาดตัว
3.เศรษฐกิจไมดคี าขายอะไรก็ขาดทุน
4.ตอนนี้ยังซื้ออะไรไมได เพราะเงินขาดมือ
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5. ขอใดใชคําผิดหนาที่
1. เด็กมักมีปฏิกริ ิยาตอการหาม
2. เขาใชปฏิภาณในการตอบคําถาม
3. ปฏิปกษของความกาวหนาคือความเกียจคราน
4. เขาทั้งสองมีปฏิญาณวาจะซื่อสัตยตอกันตลอดไป
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4) ใชคําภาษาเขียนไดอยางถูกตองเหมาะสม

(จํานวน 2 ขอ)

1. ขอใดใชภาษาเหมาะสมที่สุดในการเขียนรายงาน
1. หัวใจมีหนาที่สูบฉีดโลหิตไปทั่วสรรพางคกาย
2. ทุกคนอยากใหมีสุขภาพแข็งแรงและใหหัวใจแข็งแรงดวย
3. ปจจุบันพบวาผูสูงอายุทมี่ ีปญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจมีจาํ นวนมากขึ้น
4. หัวใจเปนอวัยวะที่ทํางานหนักที่สุด หัวใจหยุดเมื่อใด ชีวิตก็หยุดเมื่อนั้น
2. ขอใดใชภาษาในงานเขียนเชิงวิชาการไดเหมาะสมที่สุด
1. การไดรับเงินทุนสนับสนุนไมเพียงพอไมใชปญหาสําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย
2. คนทั่วไปอาจคิดไมออกวาเหตุใดการศึกษาจึงจะไปโยงใยเศรษฐกิจของประเทศ
3. ความออนแอของอุดมศึกษาไทย คือสาเหตุใหญที่ทําใหประเทศไทยเสื่อมทรุดลงเรื่อย
4. ประเทศไทยตองสรางทีมรวมระหวางอาจารยมหาวิทยาลัยในประเทศกับนักวิชาการ
ตางประเทศ
3. ขอใดใชถอ ยคําฟุมเฟอยที่สุด
1. ขาวหอมมะลิของไทยเปนขาวหอมชนิดเดียวที่มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ คนจึงนิยม
บริโภคกันทั่วโลก
2. เพื่อนบานที่ดีตองไมกระทําสิ่งที่จะนําความทุกขความรําคาญมาใหเพื่อนบานนี่เปน
ความจริง
3. เมื่อจะคิดชัว่ พูดชัว่ ทําชั่ว ขอใหนึกวาตนเปนทีร่ ักของตน จึงไมควรทําลายตน
4. การกอสรางในซอยนี้ นายชางผูควบคุมการกอสรางควรมาดูแลการกอสรางบางเพื่อ
ความเรียบรอยของงาน
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4. ขอใดวางสวนขยายผิดที่
1. กรมประชาสงเคราะหไดพยายามชวยเหลือเด็กยากจนเรรอนใหมีการผูป กครองคอย
ดูแลทีเ่ หมาะสม
2. ทุกคนตั้งแตระดับผูบริหารจนถึงพนักงานทํางานดวยความมุงมั่นเพือ่ ความสําเร็จและ
ชื่อเสียงขององคกร
3. ในการมารับตําแหนงผูว าราชการจังหวัดครั้งนี้ ขาพเจาตั้งใจเปนอยางยิ่งที่จะฟนฟู
ประเพณีเกา ๆ ขึ้นมา
4. สํานักงานตํารวจแหงชาติไดปรับปรุงบริการรับแจงเหตุทางโทรศัพทใหมปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
5. ขอใดขาดสัมพันธภาพในการเขียน
1. ถึงแมน้ําประปาของไทยจะมีคุณภาพดี แตก็ยงั ต่ํากวามาตรฐานน้ําดืม่ ขององคการ
อนามัยโลก
2. หากผูใดเกิดมาในครอบครัวที่เลีย้ งลูกดวยความรัก ก็จะทําใหผูนนั้ เติบโตอยางมี
ความสุข มีจิตใจมัน่ คง
2. นอกจากจะไดทองเที่ยวชมธรรมชาติริมคลองแลว ทุกคนยังไดกินกวยเตี๋ยวเรือที่ขาย
ในคลองอีกดวย
4. รัฐบาลแถลงผลการปราบปรามผูลกั ลอบขนสินคาหนีภาษีแกสื่อมวลชนเมื่อวานนี้เพื่อ
สงเสริมจริยธรรมของสังคม
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5) ใชคําทับศัพทไดอยางถูกตองเหมาะสม (จํานวน 2 ขอ)
1. ขอใดใชคําภาษาตางประเทศโดยไมจําเปน
1. เวลาไปเทีย่ วปา ฉันชอบสวมกางเกงยีนและหมวกแกป
2. ขณะนี้น้ํามันเบนซินราคาแพงมาก อีกทัง้ แกสก็กําลังขึน้ ราคา
3. พอถึงสนามหลวง คนขับรถเมลเหยียบเบรกกะทันหันจนเราหัวกระแทกพนักพิง
4. ที่ทํางานของฉันกําลังซอมลิฟต ที่หองทํางานก็ตองซอมสวิตซไฟดวย
2. ขอใดจําเปนตองใชคําภาษาตางประเทศ
1. วันนี้สมศรีจะไปรับคาสปอนเซอรที่บริษัทคุณปาซึ่งอยูที่ถนนสาทร
2. สมปองจะใชหนี้เรา ถาเธอไดเปอรเซ็นตจากการจําหนายเครื่องสําอาง
3. ทุกครั้งที่ไปกินขาวนอกบาน คุณแมจะใหคาทิปแกพนักงาน
4. บริษัทของชูศักดิ์เปนผูแ ทนจําหนายลิฟตแกวแหงเดียวในประเทศไทย
3. ขอใดจําเปนตองใชคําทับศัพทภาษาตางประเทศ
1. โรงพิมพสง งานพิมพมาใหตรวจปรูฟครั้งที่สองแลว
2. หางสรรพสินคาที่เปดใหมมักจะมีของแถมแจกฟรีแกลูกคา
3. นักศึกษาทีเ่ รียนไดเกรดเอหาวิชาในเทอมใดจะไดรับการยกเวนคาหนวยกิตในเทอม
ตอไป
4. นักกีฬาวีลแชรของไทยไดเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาคนพิการที่ประเทศ
ออสเตรเลีย
4. ขอใดไมจําเปนตองใชคําทับศัพทภาษาตางประเทศ
1. เขาคิดจะปลูกบานแบบบังกะโลสักหลังหนึ่ง
2. เขาจับฉลากไดเบอรหนึ่ง จึงตองพูดหนาชั้นเปนคนแรก
3. นักศึกษาปที่ 1 ซอมรองเพลงเชียรทุกเย็นตลอดเดือนนี้
4. มหาวิทยาลัยจะจายเงินเปนเช็ค ถาจํานวนเงินเกิน 5,000 บาท
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5. ขอใดจําเปนตองใชคําทับศัพทภาษาตางประเทศ
1. ผูหญิงชอบขับรถเกียรอตั โนมัติ เพราะงายดี
2. นักเรียนโรงเรียนนี้เขาคิวรอใชบริการตาง ๆ เสมอ
3. เขามีความรับผิดชอบ เพือ่ นจึงโหวตใหเปนหัวหนาหอง
4. เกรดเฉลี่ยของเขาในเทอมนี้อยูในระดับที่ไมสูงนัก
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ดานที่ 3 ความสามารถในการเขาใจโวหารประเภทตาง ๆ ไดถูกตอง
1) ระบุลกั ษณะขอเขียนที่ใชบรรยายโวหารไดอยางถูกตอง (จํานวน 2 ขอ)
1. ขอใดใชโวหารบรรยาย
1. ทิวแถวของทะเลโคงขนานไปตามความยาวของหาดทรายทะเลจีนใตกระเพื่อมผืนอยู
ในเวิ้งความมืด
2. หลังจากทีผ่ ีเสื้อทั้งฝูงบินขึ้นไปหมุนวนอยูในทองฟาเหนือหมูบานแลว ทองอินทรจึง
ถลาเขาไปในสวนดอกไม
3. ความใฝฝน ของฉันในวันนั้นทําใหชวี ติ ฉันพลัดหลงอยูในปาพรุแหงความทุกขอันลึก
ล้ํา
ราวไมมีทสี่ ิ้นสุดเชนนี้
4. กลิน่ ลมหายใจของอันดามันแผระลอกมากลบกลืนกลิ่นหอมของพืชพันธุใ นทะเลที่
ระเหยออกมาจากกายของชายแก
2. ขอความตอไปนี้เปนโวหารชนิดใด
“สารอาหารในขาวกลองจะชวยใหรางกายแข็งแรงและชวยปองกันโรคอวน ขาวกลองมี
สารเสนใยมากกวาขาวขาว 8 เทา ขาวกลองจะชวยดูดซับไขมันและน้าํ ตาลในอาหารแลวขับ
ออกมาเปนกากอาหาร ทําใหไขมันและน้าํ ตาลซึมเขากระแสเลือดนอยลง”
1. บรรยายโวหาร
2. พรรณนาโวหาร
3. อธิบายโวหาร
4. สาธกโวหาร
3. ขอใดมีลกั ษณะเปนการเขียนบรรยาย
1. ฝนฟากระหน่ําพายุซ้ํากรรโชก
2. แสนวิปโยคอนิจจาน้ําตาเอย

3. ทุกสิ่งลวนไมเปนเหมือนเชนเคย
4. ตัวเราเอยแสนอาภัพอับปญญา

4. “ทุก ๆ ตึกนั้นแบงออกเปนสองบาน ทุก ๆ บานมีขนาดและการจัดแบงหองเหมือนกัน ทุก ๆ
หองมีขนาดเล็ก คับแคบมากราวหนึ่งในสีข่ องหองนอนของขาพเจาทีว่ ังปารุสก”
1. บรรยายโวหาร
3. อธิบายโวหาร
2. พรรณนาโวหาร
4. อุปมาโวหาร
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2) ระบุลกั ษณะขอเขียนที่ใชอธิบายโวหารไดอยางถูกตอง (จํานวน 2 ขอ)
1. ขอใดเปนการเขียนแบบอธิบาย
1. เมื่อออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร อาคารบานเรือนและรถราคอยบางตาลง
2. มัคคุเทศกนํานักทองเที่ยวลงจากรถมาชมแปลงนาสาธิตของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
3. การทํานาเริ่มดวยการดายหญาและไถนาเตรียมดินกอนลงมือหวานเมล็ดพันธุขาว
4. ตนขาวซึ่งบรรดาชาวนาดูแลเอาใจใสพากันงอกงามอวดรวงสีทองสะพรั่ง
2. ขอความตอไปนี้ใชโวหารชนิดใดตามลําดับ
“พวกเรามาถึงอัมพวาตอนสาย แวะชมสวนสมโอและชมการเคีย่ วน้ําตาล มะพราว การ
ทําน้ําตาลมะพราวนาสนใจมาก เมื่อไดน้ําตาลมาแลวก็เทใสกระทะใบบัว เคี่ยวจนงวดเปนสีเหลือง
จัดและมีฟองเดือดปุด ๆ ใชสุมน้ําตาลกระแทกอยางรวดเร็วจนน้ําตาลขนแข็ง ก็จะไดน้ําตาลแท”
1. บรรยายโวหารและอธิบายโวหาร
2. บรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร
2. พรรณนาโวหารและอธิบายโวหาร 4. พรรณนาโวหารและบรรยายโวหาร
3. ขอใดเปนการเขียนที่มีอธิบายโวหารประกอบ
1. ฉันเห็นดอกปบครั้งใดตองตรงเขาไปเก็บดอกทีร่ ว งหลน ปบสีขาวนี้เรียกวาปบฝรั่ง
สวนปบอีกชนิดหนึ่งทางเหนือเรียกวา กาสะลอง
3. ฉันเดินหาซื้อบานจนไดบานขนาดกําลังพอดี มีที่ตั้งถูกใจ ตัวบานโอบลอมดวยเนิน
เขาเตี้ย ๆ มีหญาสีเขียวขจี
3. ตนมะมวงแผกิ่งกานสาขาใหเงารมรื่นแผครึ้มไปทั่วลานดิน เด็ก ๆ นัง่ เลนเปนกลุม ๆ
ใตตน
4. ลูกตะขบขนาดประมาณปลายนิ้วกอย ลูกกลม ๆ ปอง ๆ ผิวเตง เปลือกบางมีรสหวาน
จัด ขางในมีเมล็ดเล็ก ๆ สีขาวนวล
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4. “บุญ” ไดมีคําแปลไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานวา “เครื่องเชิงสันดาน ความดี
กุศล ความสุข” โดยนัยนี้เราจะเห็นไดวา การทําบุญก็คอื การทําความดีทุก ๆ อยาง การทําความดี
ทุก ๆ อยางยอมไมจํากัดเขตหรือจํากัดเวลาใด ๆ ถาหากเปนความดีแลวจะทําอยางไร หรือทํา
เมื่อใดก็นับเปนบุญทั้งสิ้น”
ขอความขางตนนี้มีลกั ษณะการเขียนทํานองใด
1. บรรยาย
3. อธิบาย
2. พรรณนา
4. เทศนา
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3) ระบุลกั ษณะขอเขียนที่ใชพรรณนาโวหารไดอยางถูกตอง (จํานวน 2 ขอ)
1. ขอใดเปนลักษณะพรรณนาโวหาร
1. สิ่งแวดลอมที่ใกลตัวของเราที่สุดที่เราควรชวยกันอนุรักษคือสิ่งแวดลอมรอบ ๆ
โรงเรียนของเรานัน่ เอง
2. ปาภูหลวงที่รกทึบไปดวยพรรณไมขนาดใหญเปนเครื่องยืนยันวาปาแหงนี้ยังอยูหา ง
ไกลจากน้ํามือของผูท ําลาย
3. นอกจากภาพของปาเขาที่ทําใหเราพิศวงในความงามแลว อากาศหนาวและลมออน ๆ
ก็ดูเหมือนเปนสิ่งที่หาไดยากในสังคมเมืองเบื้องลาง
4. ตนไมใบหญาไมดอกไมใบทุกชนิด หลังจากที่ไดหยุดปรุงอาหารและนอนพักมาตลอด
คืน เมื่อถึงยามเชาจะอยูใ นสภาพทีเ่ บิกบานชูกิ่งกานสลาง
2. ขอใดไมใชพรรณนาโวหาร
1. ดวงอาทิตยสีสมกลมโตกําลังโผลขนึ้ เหนือพื้นน้ํา ทองฟาเริ่มมีสีชมพูเรื่อตัดกับน้ํา
ทะเล
สีครามใส
2. กําแพงน้ําโถมปะทะตนไมริมฝง น้ําพุงสูงซัดตนไมใหญโคนลมชัว่ พริบตา
3. เมฆสีดําเปนกลุมกอนซับซอน เคลื่อนไหวรวดเร็วปน ปวนหมุนวนไมเปนทิศเปนทาง
4. สายลมยามเย็นพัดผานชายน้ํา ฝูงปลาวนเวียนกันเขามาตอดอาหาร นกกระเต็นโผบิน
จากฟากนีไ้ ปฟากโนน
3. ขอความตอไปนี้ใชกลวิธีการเขียนตามขอใด
“กางเขนหนุมสาวพบผูคนหลากหลายในปาเสื่อมโทรมทีม่ ันบินผานมา บางหาของปา
บางลาสัตว บางกําลังโคนตนไมใหญ เลื่อยยนตกรีดเสียงหวีด ๆ ปาใหทั้งอาหาร ยารักษาโรค น้ํา
อากาศ และความอุดมสมบูรณแกมนุษย มันไมเขาใจเลยวาทําไมมนุษยผูมีสติปญ
 ญากวาสัตวอนื่ ๆ
จึงไมสามารถจัดการใหคนกับปาพึ่งพาอาศัยกันไดมากกวานี้”
1. บรรยาย
2. บรรยาย อธิบาย
3. พรรณนา อธิบาย
4. พรรณนา บรรยาย
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4. “ยางเขาฤดูฝน ตนอะไร ๆ ก็พากันรีบงอก แตกใบออน ๆ ออกมาจากดินไมมีทวี่ าง หลังจากฝน
เทเม็ดเคาะพื้นกราว ๆ ปลุกเมล็ดพันธุตาง ๆ ที่นอนฝงดินอยูใหตื่นขึ้นมาโปงหนอแตกใบ ทุกหน
ทุกแหงเต็มไปดวยลูกพืชแยงกันขึ้น พวกลูกมะขามเทศ ทั้งมะขามเปรีย้ วก็เขียวพรึ่บเปนลานอยู
เต็มตนแมของมัน ตางพากันหยั่งรากใส ๆ ลงไปใหลึก ตอนที่ดินยังออนนุมอยูด วยน้าํ ฝนแลวมวน
ตัวอาย ๆ ขึ้นมาชูเม็ดเปดเหมือนปก” ขอความขางตนผูเ ขียนใชโวหารชนิดใด
1. บรรยายโวหาร
3. อธิบายโวหาร
2. พรรณนาโวหาร
4. อุปมาโวหาร
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4) ระบุลกั ษณะขอเขียนที่ใชเทศนาโวหารไดอยางถูกตอง (จํานวน 2 ขอ)
1.“จงเปนคนออนนอม วางายสอนงาย อยาใหเปนทิฐิมานะไปในทางที่ผิด จงประพฤติตวั หันมา
ทางที่ชอบที่ถกู อยูเสมอเปนนิจเถิด จงละเวนทางที่ชวั่ ซึ่งรูไดเองแกตัวหรือมีผูตักเตือนแนะนําใหรู
แลว อยาใหลว งใหเปนไปไดเลยเปนอันขาด” ขอความขางตนนี้ใชโวหารประเภทใด
1. พรรณนาโวหาร
3. บรรยายโวหาร
2. อธิบายโวหาร
4. เทศนาโวหาร
2.

“ขอกายเจาจงเปนเชนตนไม
ยืนอยูไ ดโดยภพสงบนิ่ง
เพื่อแผรมและเปนหลักใหพักพิง
แตงดอกพริ้งพลัดฤดูอยูชั่วกาล”
บทประพันธขา งตนนี้ใชโวหารประเภทใด
1. บรรยายโวหาร
3. เทศนาโวหาร
2. พรรณนาโวหาร
4. อุปมาโวหาร

3. “ความสุขและความพอใจในชีวิตไมใชตองเปนเปาหมาย แตเกิดขึ้นเนื่องมาจากดําเนินชีวิตที่
เรียบงายนัน่ เอง คนที่จะมีความเปนอยูเรียบงายไมใชเพราะขาดแคลน ตองมีพอแกความจําเปน
แลวหยุดอยูทตี่ รงนัน้ ไมเขยิบขั้นของความจําเปนจนดูเหมือนวาไมมที ี่สิ้นสุดอยูอยางเรียบงายคือไม
เปนภาระแกใคร ไมเบียดเบียนผูอื่นรวมทัง้ ตัวเอง ผูเปนหนี้สินเปนพวกเบียดเบียนตัวเอง”
ขอความขางตนนี้ใชโวหารประเภทใด
1. พรรณนาโวหาร
3. เทศนาโวหาร
2. อธิบายโวหาร
4. บรรยายโวหาร
4. “การตัดไมทําลายปา ใชพลังงานอยางฟุมเฟอย ลวนเปนมูลเหตุในการทําลายสภาพ
แวดลอม แลวพรุงนีจ้ ะยังมีอากาศหลงเหลืออยูอีกหรือ เรามาชวยกันปกปองชีวิต และรักษา
สภาพแวดลอมใหปราศจากมลพิษเสียตั้งแตวันนี้ พรุงนีจ้ ะไดมีอากาศบริสุทธิ์ไวหายใจ”
ขอเขียนขางตนนี้ใชโวหารประเภทใด
1. เทศนาโวหาร
3. อธิบายโวหาร
2. พรรณนาโวหาร
4. บรรยายโวหาร
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5) ระบุลักษณะขอเขียนที่ใชอุปมาโวหารไดอยางถูกตอง (จํานวน 1 ขอ)
1. ขอใดเปนการเขียนที่ไมมีอุปมาโวหาร
1. ดูทํานองนางในไกวชิงชา
2. เห็นเทพีมหี นามลงราน้ํา
3. ดูดวงเดือนเหมือนชื่อรื้อเผชิญ
4. พื้นผนังหลังบัวทีฐ่ านปทม

ดังสีดาผูกคอที่โรงโขน
เปรียบเหมือนคําคนพูดไมออ นหวาน
ระกําเกินที่จะเก็บประกอบกลอน
เปนครุฑอัดยืนเหยียบภุชงคขยํา

2. ขอใดไมไดใชวธิ ีการเขียนแบบอุปมาโวหาร
1. มีน้ํายอยหยาดหยัดอยางเม็ดฝน
2. ดูปราสาทราชวังเปนรังกา

3. เหงาสงัดเงียบไปดังไพรสณฑ
4. ครั้นค่ํานอนตะละตายทั้งกายเปน
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6) ระบุลกั ษณะขอเขียนที่ใชสาธกโวหารไดอยางถูกตอง

(จํานวน 1 ขอ)

1. “ฟามีอายุยาวนาน ดินมีอายุยาวนาน เพราะเหตุฟาและดินมิไดดํารงอยูเพื่อตนเอง จึงอาจอยูได
คงทน ปราชญมิไดอยูเพื่อตนเองมิใชหรือ ตัวตนของทานจึงถึงซึ่งความสมบูรณ”
ขอความขางตนนี้ใชโวหารประเภทใดในการเขียน
1. บรรยายโวหาร
2. พรรณนาโวหาร
3. อุปมาโวหาร
4. สาธกโวหาร
2. “ทุกวันนี้นบั ไดวาเทคโนโลยีใหม ๆ กําลังเขามามีบทบาทในสังคมไทยเราเปนอยางยิ่ง จะเห็น
ไดจากคอมพิวเตอรที่ดจู ะกลายเปนอุปกรณจําเปนและสําคัญในชีวิตทีแ่ ทบจะขาดไมไดไปเสียแลว
คนจํานวนมากใชคอมพิวเตอรทั้งในการทํางานและการพักผอนหยอนคลายเพื่อความบันเทิงใจ แต
คงไมลืมกันวา เทคโนโลยีใหม ๆ เหลานี้เมื่อใหคุณไดกค็ งจะใหโทษไดเชนกัน”
ขอความขางตนนี้ใชโวหารประเภทใดในการเขียน
1. บรรยายโวหาร
3. สาธกโวหาร
2. อธิบายโวหาร
4. อุปมาโวหาร
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ดานที่ 4

ความสามารถในการใชกลไกทางภาษาไดถูกตองเหมาะสม

1) เขียนเวนวรรคไดอยางถูกตองเหมาะสม

(จํานวน 2 ขอ)

1. ขอใดเขียนเวนวรรคตอนไดเหมาะสม
1. บุคคลหวานพืชเชนใดยอมไดผลเชนนัน้ / ผูทํากรรมดียอมไดผลดี / ผูทํากรรมชัว่ ยอม
ไดผลชั่ว
2. ขันติ / เปนเครื่องประดับของนักปราชญ / ขันติ / เปนตบะของผูพากเพียร / ขันติ / เปน
กําลังของนักพรต / ขันตินําประโยชนสุขมาให
3. ภูเขาหินแทงทึบ / ไมสั่นสะเทือนเพราะลมฉันใด / บัณฑิตยอมไมหวั่นไหวในนินทา
และสรรเสริญฉันนัน้
4. ยศยอมเจริญแกผูมีความหมั่น / มีสติ / มีการงานสะอาด / ใครครวญแลวทํา / ระวังดี
แลว / เปนอยูโ ดยธรรม / และไมประมาท
2. ขอใดเขียนเวนวรรคตอนไดอยางถูกตองเหมาะสม
1. สิ่งใด / ที่เกิดแลว สิ่งนัน้ / ยอมเกิดแลว / จะแกไข / ใหกลับไมเกิดนั้น / ไมได
2. สิ่งใด / ที่เกิดแลว สิ่งนัน้ / ยอมเกิดแลว / จะแกไขใหกลับไมเกิดนั้นไมได
3. สิ่งใดที่เกิดแลว / สิ่งนั้นยอมเกิดแลว / จะแกไข / ใหกลับไมเกิดนัน้ ไมได
4. สิ่งใดที่เกิดแลว / สิ่งนั้นยอมเกิดแลว / จะแกไขใหกลับไมเกิดนั้นไมได
3. ขอใดเขียนเวนวรรคตอนไดอยางถูกตองเหมาะสม
1. อันวาทุรชน / แมจะมีความรูเ ปนอาภรณกต็ องหลีกเลีย่ งเสียจนพน / อสรพิษประดับ
เพชรแลว / มันจะไมทําอันตรายละหรือ
2. อันวาทุรชน / แมจะมีความรู / เปนอาภรณก็ตองหลีกเลี่ยงเสียจนพน / อสรพิษประดับ
เพชรแลว / มันจะไมทําอันตรายละหรือ
3. อันวา / ทุรชนแมจะมีความรู / เปนอาภรณก็ตองหลีกเลี่ยงเสียจนพน / อสรพิษประดับ
เพชรแลว / มันจะไมทําอันตรายละหรือ
4. อันวา / ทุรชน / แมจะมีความรูเปนอาภรณ / ก็ตองหลีกเลี่ยงเสียจนพน / อสรพิษ
ประดับเพชร / แลวมันจะไมทําอันตรายละหรือ
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4. ขอใดเขียนเวนวรรคตอนไดอยางถูกตองเหมาะสม
1. ถาความดิบคือความออนคงเปนเชนดอกไมออนที่ยังไมบาน / นิสัยและใจคน / ก็คง
เปนเชนดอกไมชอ / คือมีทั้งดอกที่บานแลวและยังไมบาน
2. ถาความดิบคือความออน / คงเปนเชนดอกไมออนทีย่ ังไมบาน / นิสัยและใจคน / ก็คง
เปนเชนดอกไมชอ / คือมีทั้งดอกที่บานแลว / และยังไมบาน
3. ถาความดิบคือความออน / คงเปนเชนดอกไมออนที่ยังไมบาน / นิสัยและใจคนก็คง
เปนเชนดอกไมชอ / คือมีทั้งดอกที่บานแลวและยังไมบาน
4. ถาความดิบคือความออน / คงเปนเชนดอกไมออนที่ยังไมบาน / นิสัยและใจคนก็คง
เปนเชนดอกไมชอ / คือมีทั้งดอกที่บานแลว / และยังไมบาน
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2) ใชเครือ่ งหมายวรรคตอนที่จาํ เปนในการเขียนไดถกู ตองเหมาะสม (จํานวน 2 ขอ)
1. ขอใดใชเครื่องหมายวรรคตอนถูกตอง
1. ฉันชอบที่ ๆ บาน
2. มากันกี่คน (สองคนเทานั้น)

3. เสื้อตัวนี้ของใคร ?
4. ไฟไหม !

2. ขอใดตองใชยมกเขียนแทนซ้ํารูปเดิม
1. วันวันฉันไมเห็นเขาทําอะไร
2. รถเมลก็เลยเลยปายไปเลย

3. ชวยกันกันคนออกไปกอน
4. ประเทศกําลังประสบปญหานานาประเทศ

3. ขอใดใชเครื่องหมายวรรคตอนถูกตอง
1. สถาบันฯจะจัดสัมมนาเกีย่ วกับการเสวนาภาษาไทยทีก่ รุงเทพฯ ในเดือนกันยายนนี้
2. พระพุทธเจาตรัสวา “ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ”
3. “เธอใหลกู ๆ ทานอะไรตอนเชา?” “ไขคน ๆ ละฟอง”
4. การรูจกั สิ่งทั้งปวงใหถกู ตองตามที่เปนจริง (ยถาภูตญาณทัสสนะ) เปนความสําคัญ
ของพระพุทธศาสนาที่เปนหนทางแหงการเอาตัวรอด
4. ขอใดใชไมยมกไมถูกตอง
1. นายดําดํานาทุก ๆ วัน
3. เขาพูดคุยกันตามประสาผัว ๆ เมีย ๆ
2. เห็นกันจะ ๆ เลยวาเขามาโรงเรียนสาย 4. ใคร ๆ ก็ชอบรังแกเขาทัง้ นั้น
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3) เรียงลําดับขอความไดถกู ตองเหมาะสม (จํานวน 2 ขอ)
1. ขอความตอไปนี้ จัดเรียงลําดับตามขอใดจึงไดใจความสมบูรณและเหมาะสมที่สุด
ก. ในแตละปจะมีประชากรในวัยยางเขา 18 ป ประมาณ 1.2 ลานคน
ข. สวนที่เหลือนั้นก็ตองเลือกเรียนในสถานศึกษาอื่น ๆ รองลงไป
ค. มีเพียงไมเกิน 50,000 คนจะไดมโี อกาสเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐประเภทจํากัดรับ
ง. ชีวิตของเยาวชนรุนใหมคือการตองแขงขัน และเปนการแขงขันแบบแพคัดออก
จ. แตจะมีผูจบมัธยมศึกษาเพียง 167,000 คน หรือเทากับรอยละ 15
1. ก ง ค จ ข
2. ก ค จ ข ง
3. ง จ ค ข ก
4. ง ก จ ค ข
2. ขอความตอไปนี้เรียงลําดับไดเหมาะสมที่สุดตามขอใด
ก. ขยะพลาสติกยอยสลายไดยากมากในสภาพธรรมชาติ
ข. จึงมิใชทางออกของการลดปริมาณขยะพลาสติกไดอยางมีประสิทธิภาพนัก
ค. แมจะมีการนําพลาสติกที่ยอยสลายไดมาใช
ง. แตพลาสติกประเภทดังกลาวไมสามารถยอยสลายไดอยางสมบูรณทางชีวภาพ
จ. เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา
1. ก จ ข ค ง
2. ค ง จ ก ข
3. จ ค ง ก ข
4. จ ก ค ง ข
3. ขอความตอไปนี้เรียงลําดับอยางไรจึงจะไดเนื้อความถูกตอง
ก. สวนสําคัญของหลอดไฟฟาคือไสหลอด ไสหลอดนี้ทํามาจากโลหะ
ข. ที่ไสหลอดโลหะ พลังงานไฟฟาจะเปลีย่ นเปนพลังงานความรอนซึ่งจะเผาใหไส
หลอดรอนจนเปลงแสงสวาง
ค. เมื่อเราปดสวิตซกระแสไฟฟาจะไหลผานขัว้ หลอดไปตามสายไฟภายในหลอดและไส
หลอด
ง. หลอดไฟฟาเปนผลิตภัณฑทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เราใชกันแทบทุก
ครัวเรือน
1. ก ข ง ค
2. ก ง ข ค
3. ค ง ก ข
4. ง ก ค ข
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4. ขอความตอไปนี้เรียงลําดับไดเหมาะสมที่สุดตามขอใด
ก. บางคนไมนาเชื่อก็ตองเชื่อวาจบแคมัธยม 6 สมัยกอน สามารถเปนครูสอนเด็กใหเกง
เลขคณิต เกงภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ข. ไมวาจะจบแคมัธยม 1 มัธยม 3 มัธยม 6 หรือมัธยม 8 ความรูทั้งอานและเขียนใชการ
ไดไมตกหลน
ค. คนไทยรุนเกาหรือคอนขางเกามักจะใชภาษาทั้งพูดและเขียนไดคอนขางดีถึงดีมาก
ง. จนเติบใหญขึ้นมาเปนคนไทยที่มีคณ
ุ ภาพไดไมนอยหนาครูปริญญาตรีสมัยนี้
1. ค ก ง ข
2. ค ข ก ง
3. ก ง ค ข
4. ก ค ง ข
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4) ระบุลักษณะของงานเขียนที่เปนสวนของคํานําไดถูกตอง (จํานวน 2 ขอ)
1. ขอใดใชเปนคํานําไดเหมาะสมที่สุด
1. อาการของไขหวัดที่เปนกันมากในขณะนี้เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุใหม
2. ผูใหญตองรีบหาทางแกไขพฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมของเยาวชนกอนที่จะสายเกินแก
3. นักวิจัยในปจจุบันหาสาเหตุของโรคตาง ๆ โดยศึกษาจากพืชกันมากขึ้น
4. ปจจุบันมนุษยกําลังเขาสูยุคขอมูลขาวสารไมใชยุคอุตสาหกรรม
2. ขอใดใชเปนสวนคํานําของการเขียนบทความเรื่อง “ภาษาไทย-ภาษาถิ่น” ไดเหมาะสมที่สุด
1. คําภาษากรุงเทพฯ บางคํามีเสียงพองกับคําในภาษาถิ่น แตมีความหมายตางกัน จึง
อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดขึ้นได
2. คําในภาษาถิน่ ที่ใชไมเหมือนกันมีอยูเปนจํานวนมาก เชน มะละกอ ภาษาเหนือใช
บะโกยเตด ภาษาอีสานใชหมักหุง ภาษาใตใชลอกอ
3. คนไทยสวนตาง ๆ บางประเทศไทยสามารถติดตอสือ่ สารกันไดดว ยภาษากลาง หรือ
ภาษากรุงเทพฯ และยังมีภาษาที่ใชพูดจากันเฉพาะในถิ่นของตนอีกดวย
4. การทีภ่ าษาไทยถิน่ ตาง ๆ ใชคําตรงกัน แตภาษากรุงเทพฯ ใชคําตางออกไปนั้นชวนให
เชื่อวา คําในภาษาถิ่นเปนคําทีใ่ ชในกันมาแตเดิม
3) ขอความในตอนใดเหมาะสมที่จะตองเปนสวนนํามากที่สุด
1. โลกจะลอยเดนเปนสงาสวางไสวไกลทุกขไกลรอนนานาประการดวยพลังค้ําจุนของ
เมตตา
2. พลังที่จะประคับประคองโลกไดตองเปนพลังของความดีเทานั้น ไมใชพลังอืน่ ใด
ทั้งสิ้น
3. เราทุกคนปลอยปละละเลยใหโลกตกลงสูที่ต่ํา ไมประคับประคองค้ําจุนไวดวยพลังที่
เขมแข็ง
4. ความดีมีมากมายหลายประการแตอาจรวมลงไดในจุดสําคัญที่สุดคือ พลังของเมตตา
ที่จะค้ําจุนโลกได
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4) ขอความในตอนใดเหมาะสมที่จะตองเปนสวนนํามากที่สุด
1. ความรักควรเริ่มจากรักตนเองใหเปนกอนแลวจึงรักคนอื่น
2. การทําความดีตอคนรักและชักชวนคนรักทําความดีตอ คนอื่น จะทําใหลืมคิดถึงตนเอง
หรือจับผิดกันเองซึ่งจะทําใหเกิดความทุกข
3. ความดีทําใหความรักและความสุขอยูไดนาน
4. ความรักทําใหเกิดความสุข

5) ระบุลักษณะของงานเขียนที่เปนสวนของสรุปทายใดถูกตอง (จํานวน 2 ขอ)
1) ขอใดใชเปนสวนสรุปของเรียงความเรือ่ ง “การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ” ไดเหมาะสมที่สุด
1. การออกกําลังกายมีคุณคาตอชีวิตของบุคคลทุกเพศทุกวัย
2. สรุปไดวาวิธีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพมีหลายวิธี แตที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ
มากที่สุดคือการเดิน
3. การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับเพศ วัย และเวลาจะชวยเสริมสรางสุขภาพให
สมบูรณและแข็งแรง
4. การออกกําลังกายมีหลายวิธีดังกลาวแลวขางตน ทั้งนีผ้ ูออกกําลังกายจะตองเลือกให
เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่
2. ขอใดเปนบทสรุปของบทความเรื่อง “วิธกี ารบัญญัตศิ ัพทในภาษาไทย”
1. การใชคําไทยกับการใชคําบาลีสันสกฤตสรางศัพทบญ
ั ญัตินั้นไมอาจบอกไดแนชัดวา
วิธีใดจะดีกวากัน
2. การบัญญัติศัพทที่ถือไดวาประสบผลสําเร็จนั้น ศัพทที่บญ
ั ญัติขึ้นจะตองเปนที่นิยมใช
กันอยางแพรหลาย
3. การคิดคําขึน้ ใหมแทนคําศัพทภาษาอังกฤษ ถาเปนคําไทยหรือคําบาลีสนั สกฤตที่คน
ไทยรูจ ักก็มักเปนที่ยอมรับและใชตอมาในภาษาไทย
4. ปจจุบันความเจริญทางดานวิชาการและความคิดเห็นตาง ๆ จากประเทศตะวันตกได
หลั่งไหลเขามา ทําใหเกิดการรับคําภาษาอังกฤษมาใชในภาษาไทยเปนจํานวนมาก
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3. ขอความในขอใดที่จะเปนการเขียนในสวนสรุปทายมากที่สุด
1. สัมมาภาระที่ดขี องชีวิต ถึงมีมากก็ไมหนักอะไร หากจะหยิบอะไรมาใสเพิ่ม ก็ขอให
เลือกที่เปนประโยชนตอชีวติ ดวย
2. มนุษยเรียนภาษาเพราะมีสติปญญาแลวกลับมาใชภาษานัน่ เองในการเรียนรูเพิ่มพูน
สติปญญาเปนวงจรไมรูจบ
3. มหาวิทยาลัยมีภาระหนาที่ในการเปน “องคการพัฒนาสังคม” ที่ตองมีบทบาทในการ
สรางชาติและพัฒนาสังคมทั้งในระบบวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมศาสตร
4. การบริหารรางกายบางอยางเชน โยคะและมวยจีน แมจะไมไดออกกําลังจนเหนื่อย
แตก็มีสวนคลายเครียดไดมาก
4. ขอความในขอใดเหมาะที่จะเปนการเขียนในสวนสรุปทายมากที่สดุ
1. ปจจุบันภาษาไทยเราซบไซไปมากอันเนื่องมาแตเหอฝรั่ง
2. เด็กทุกคนจึงตองฝกพูดกอน เพื่อที่จะพาเขาออกสูโลกแหงการเรียนรูตอไป
3. ในปจจุบันการแขงขันและการขาดความรับผิดชอบของผูประกอบการบางคนทําใหมี
การนําสารเคมีหลายชนิดเขามาใชในกระบวนการอุสาหกรรม
4. กวาหินจะผานกระบวนการแปรรูปมาก็เสียคาใชจายสูง และมีการสูญเสียในกระบวน
การผลิตจากการแปรรูป

ดานที่ 5

ความสามารถในการเลือกใชสํานวนภาษาไดถูกตองเหมาะสม

1) ใชคําสํานวนไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม (จํานวน 3 ขอ)
1. สํานวนในขอใดนํามาเติมลงในชองวางไดเหมาะสมที่สุด
“รายงานฉบับนี้วิชัยทําแบบ ___________ พอใหมีสงอาจารย เพราะยังมีรายงานอีกหลาย
ฉบับที่ยังไมไดทําทิ้งไวจนเขาตํารา_________________”
1. ผักชีโรยหนา
ยุงเหมือนยุงตีกัน
2. สุกเอาเผากิน
ดินพอกหางหมู
3. ตําขาวสารกรอกหมอ
กองเปนภูเขาเลากา
4. จับแพะชนแกะ
หัวไมไดวางหางไมไดเวน
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2. ขอความตอไปนี้ตรงกับสํานวนในขอใด
“เขาโชคดีที่ไดรับจดหมายเรียกตัวเขาทํางานทั้ง 2 แหงพรอม ๆ กัน จึงตัดสินใจไมไดวา
จะเลือกทําที่ไหนดี”
1. จับปลาสองมือ
2. สองฝกสองฝาย
3. รักพี่เสียดายนอง
4. เหยียบเรือสองแคม
3. ขอใดใชสาํ นวนไมถกู ตอง
1. ซื้อลอตเตอรีร่ ัฐบาล กวาคุณจะถูกรางวัลเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร
2. คุณปูไดแกงเทน้ําพริก พอมีหลานสาวคนใหม ก็ไมเหลียวแลหลานชายคนโต
3. ผมไมกลัวจดหมายขูนี่หรอก บานเมืองมีขื่อมีแป ถามันทําจริงก็ตองไมพนคุกตะราง
4. อยูที่ทํางานก็ถกู เจานายคอยเขมงวดกวดขัน กลับบานยังตองมาถูกจ้ําจี้จ้ําไชอีกจริงๆ
4. ขอใดใชสาํ นวนถูกตอง
1. เรื่องมันลวงเลยมาตั้งนานแลว คุณจะแกวงเทาหาเสี้ยนใหกลับเปนเรื่องเปนราวขึ้นมา
อีกทําไม
2. มีขาวความไมสงบเกิดขึ้นทีไร ชาวบานก็ชอื้ สินคาไปตุนกันจนแทบหมดหางวันนี้หาง
เลยเงียบเปนเปาสาก
3. เปนลูกผูหญิงตองละเมียดละไม จะหยิบจะจับอะไรก็ใหเบามือหนอย ขาวของจะได
ไมเสียหายเหมือนที่วาบัวไมใหช้ํา น้ําไมใหขุน
4. คุณมีตําแหนงใหญขึ้นมาอยางนี้ อยาเชือ่ คําพูดหรือคําสนับสนุนของคนที่อยูแวดลอม
ใหมากนัก พวกลูกขุนพลอยพยักจะทําใหคุณลําบาก
5. ขอใดใชสาํ นวนไทยไดถกู ตองเหมาะสม
1. ลูกชายของเขาเรียนจบและไดงานทําเปนฝงเปนฝาไปแลว
2. ประชาชนดูตํารวจตัดสายชนวนระเบิดดวยความอกสัน่ หวั่นไหว
3. ผูชายคนนีห้ นาไหวหลังหลอก ดูยิ้มแยมแจมใสแตใหคนออกจากงานเปนรอยแลว
4. สิ่งที่เขาทํากับเด็ก ๆ ในวันนี้ วันหนึ่งขางหนาก็จะเกิดกับลูกหลานเขาเองเปนกง
เกวียนกําเกวียน
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6. คนเราแตละคนมักจะมีจติ ใจแตกตางกันออกไป สามารถกลาวเปนสํานวนไดตามขอใดจึงจะ
ถูกตอง
1. คับที่อยูไดคับใจอยูย าก
3. ขนมผสมน้ํายา
2. คอหยัก ๆ สักแตวาเปนคน
4. ลางเนื้อชอบลางยา
2) ระบุถึงประโยคที่เขียนดวยสํานวนภาษาไทยไดอยางถูกตอง (จํานวน 4 ขอ)
1. ขอใดใชภาษาเขียนไดเหมาะสมที่สุด
1. เขาไดใบรับประกันความประพฤติ
2. เธอรูสึกใจหายที่ปญหาผานไปดวยดี
3. วัยรุนมักจะเปลีย่ นแปลงความนิยมเปนประจําสม่ําเสมอ
4. ที่ประชุมรับฟงขอเสนอของเขาและมีมติเห็นชอบดวย
2. ขอใดใชภาษาไทยไมถกู ตอง
1. การขาดเปนสัญลักษณแหงความหวังของคนยากไร คนเจ็บปวยและคนพลัดถิ่นฐาน
ที่อยู
2. เมื่อสวนสูงกับน้ําหนักสมดุลกัน นั่นคือขอบงชี้ถึงสุขภาพดี คุณสมบัตนิ ี้มักเปนของ
หนุมสาวโดยธรรมชาติ
3. สถานการณเลวรายในตางประเทศมีผลกระทบทําใหผูปกครองหันมาใหบุตรหลาน
เรียนตอในประเทศมากขึ้น
4. เวลานี้การเกษตรทฤษฎีใหมเกิดขึ้นทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศแลว เพราะฉะนัน้ เรา
ตองขยายการฝกอบรมใหแพรหลายยิ่งขึ้น
3. ขอใดเขียนดวยสํานวนภาษาไทยทีถ่ ูกตองเหมาะสม
1. เปนเวลา 3 วันที่หนวยกูภยั คนหาผูประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก
2. ปจจุบันประเทศไทยสงผักและผลไมไปจําหนายที่อังกฤษและญี่ปุน เดือนละกวา 120
ตัน
3. กระสวยอวกาศดิสคัฟเวอรี่พรอมดวยนักบินอวกาศ 7 คน เดินทางกลับมาถึงพื้นโลก
โดยสวัสดิภาพ
4. สถานการณหวาดผวาโรควัวบาซึ่งเกี่ยวกับโรคสมองฝอในมนุษยยังคุกคามประเทศ
เพื่อนบานอยูใ นขณะนี้
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4. ขอใดเขียนดวยสํานวนภาษาไทยทีถ่ ูกตองเหมาะสม
1. การรวมมือกันแกปญหาจะนําไปสูการสรางความเข็มแข็งของชุมชน
2. ชุมชนควรนําเทคโนโลยีมาใชในการเกษตรเพราะทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น
3. ชุมนุมหลายแหงประสบความสําเร็จในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษ
4. ความผิดพลาดดวยประสบการณของผูน ําทําใหการพัฒนาชุนชนเปนไปอยางลาชา
5. ขอใดใชสาํ นวนภาษาไทยไมถกู ตอง
1. ผูบริโภคในอเมริกาเห็นวาโยเกิรตที่ทําจากนมวัวรสชาติดีที่สุด
2. การสื่อสารเปนกิจกรรมทีม่ ุนษยเราตองเกี่ยวของอยูเปนนิจ
3. เยาวราชเปนยานที่ปนเปอ นไปดวยมลพิษทางอากาศมากที่สุด
4. ใจของมนุษยมีความซับซอนเกินกวาจะสัมผัสได
6. ขอใดใชสาํ นวนภาษาไทยไมถกู ตอง
1. พื้นฐานอันสําคัญยิ่งของสังคมไทยอยูท ี่ความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว
2. นายกรัฐมนตรีมีนโยบายพัฒนาการศึกษาดวยการสราง “หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนใน
ฝน”
3. ความนิยมสินคาตางประเทศกําลังทําลายเศรษฐกิจและสังคมไทยอยูใ นขณะนี้
4. เขาตองพยายามแสดงความสามารถใหโดดเดนขึ้นมาทามกลางการตอสูอันหนักหนา
สาหัส
7. ขอใดใชภาษาไดถูกตองเหมาะสมที่สุด
1. ภาษามีเกิดมีตายและเปลีย่ นแปลงอยูตลอดเวลา
2. คนเราตองการเวลาเพื่อทําในสิ่งที่อยากทําหรือสมควรทํา
3. พรุงนี้จะมีการโตวาทีระหวางนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย
4. เมื่อปที่แลวประเทศไทยเผชิญหนากับปญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงมาก
8. ขอใดใชสํานวนภาษาไทยไมถูกตอง
1. “อมตะ” เขียนโดยวิมล ไทรนิ่มนวล
2. เขาถูกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล
3. เธอไดรับจดหมายแจงผลการตรวจสุขภาพ
4. การแขงขันโคบาลเปนการแขงขันทีน่ าตื่นเตนมาก
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3) ใชสํานวนภาษาในการเขียนไดอยางกะทัดรัด (จํานวน 3 ขอ)
1. ขอใดใชภาษากระชับ
1. เคล็ดลับในการทําแกงสมไมใหมีกลิน่ คาวคือตองใสปลาในแกงขณะที่น้ําแกงกําลัง
เดือด
2. นําพริกใสครก โขลกเบา ๆ พอใหเม็ดพริกแตกไมตอ งใหละเอียดมาก
3. มีผูกลาววาคนที่กินผักกินปลาเปนประจําจะไมคอยเปนโรคหัวใจ
4. นําเนื้อหมูสับใสครกตําคลุกรวมใหเปนเนื้อเดียวกัน
2. ขอใดใชคําฟุมเฟอย
1. ความเครียดนับวันจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหาสังคมถึงขั้นวิกฤต
2. ปญหาสุขภาพจิตเปนผลจากความเครียดทั้งทางรางกายและจิตใจ
3. ผูคนในหลายประเทศกําลังใหความสนใจในการใชสมุนไพรลดความเครียด
4. สมุนไพรคลายเครียดมีทงั้ ที่เปนอาหาร เครื่องดื่ม เชน ชาชงสมุนไพรชนิดตาง ๆ และ
น้ํามันหอมระเหย
3. ขอใดใชภาษาไดกระชับที่สุด
1. ชาวบานภาคใตใชความจัดเจนในการทําการผลิตยาง
2. การทําสวนผลไมจะตองอาศัยการเรียนรูจากประสบการณ
3. รัฐบาลจะตองมีมาตรการเรงรัดในการแกไขปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล
4. ความแตกตางดานการมีรายไดไมใชปญ
 หาสําคัญรายแรงมากของหมูบาน
4. ขอความตอไปนี้สวนใดใชคําฟุมเฟอย
(1) ขึ้นชื่อวาคนพาลยอมคิด พูด และทําความชั่วอยูเนือง ๆ (2) คนพาลไมทําความชั่ว
เฉพาะแกคนอืน่ เทานั้น เพื่อนฝูง ญาติพนี่ อ ง หรือแมแตบิดามารดาของตน คนพาลก็ไมละเวนที่จะ
เบียดเบียน (3) เราคงเคยไดยินขาวคนที่พาเพื่อนมาปลนบานญาติของตน (4) หรือมักนําเพื่อนฝูง
มากระทําความเสียหายใหบังเกิดแกพี่สาว นองสาวของตน
1. สวนที่ (1)
2. สวนที่ (2)
3. สวนที่ (3)
4. สวนที่ (4)

293
5. ขอความใดใชภาษากระชับที่สุด
1. หองเรียนควรมีการถายเทของอากาศและการปรับแสงสวางอยางเหมาะสม
2. หองปฏิบัติการทางภาษาควรบุวัสดุกนั เสียงและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
3. นิสิตสามารถหาความรูเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปที่เกีย่ วของกับชีวิตประจําวันไดจากหองสมุด
4. หองสมุดเปนสถานที่ที่ไมมีเสียงรบกวนจากสิ่งตาง ๆ ทําใหการอานหนังสือมีสมาธิดี
ยิ่งขึ้น
6. ขอใดใชคําฟุมเฟอยในการเขียน
1. แมกอดลูกร่ําไหกอนทีจ่ ะลาจากกัน
2. เชาวันนี้อากาศสดใส คุณยายมาเดินเลนกับหลานชายแตเชา
3. เขาทําการซอมมวยที่สนามมวยราชดําเนิน
4. หลอนเด็ดดอกไมในสวนมาปกแจกัน

ดานที่ 6

ความสามารถในการเขาใจโครงสรางรูปแบบประโยคไดถูกตอง

1) ระบุถึงขอความที่เขียนเปนประโยคที่สมบูรณไดถกู ตอง (จํานวน 2 ขอ)
1. ขอใดไมใชประโยค
1. เขาย้ํากับเราวายุคนีเ้ ปนยุคของการปฏิรปู การปกครองแบบบูรณาการ
2. ประชาธิปไตยรวมศูนยเปนหลักการปกครองทีร่ ัฐบาลยึดถือเปนแนวทางการแกปญ
 หา
ของประเทศชาติ
3. แมภาพของเขาจะไมโดดเดนเปนทีร่ จู ักของสื่อมวลชนเทากับรุนพี่ แตบทบาทที่อยู
เบื้องหลังนั้นนับวาสําคัญยิง่
4. หลังจากมีรายงานขาววารัฐบาลกัมพูชาสงหนังสือถึงกระทรวงตางประเทศอางสิทธิ
เหนือปราสาทแหงหนึ่งในอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรนิ ทร
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2. ขอใดเปนประโยคที่สมบูรณ
1. เพียงแตเราตองเริ่มดวยการสอนลูกหลานใหรูจักคิด รูจกั รักตนเอง รูจกั รักผูอนื่ และ
รูจกั ให
2. ความคิดริเริ่มใหม ๆ เพื่อพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณคาเพื่อรากฐานชีวิตและการเรียนรูที่ดี
ของเด็กไทย
3. ชาติของเราจะอยูอยางสันติสขุ ไดก็ดว ยระบบเศรษฐกิจผสมผสานเพราะวิธีนี้จะทําให
ชุมชนมีความสุขอยูกับความพอดี
4. นับตั้งแตภาวการณถดถอยของการสงออก การปลดลูกจาง การปดสถาบันการเงิน
จนถึงการปลอยคาเงินบาทลอยตัว
3. สํานวนในขอใดไมเปนประโยค
1. หญาปากคอก
2. บอกหนังสือสังฆราช

3. ไมฟงอีราคาอีรม
4. ทําหูทวนลม

4. ขอใดเปนประโยคที่สมบูรณ
1. การปฏิรูปการศึกษาที่กําลังดําเนินไปอยางเขมขน
2. เบื้องหลังความสําเร็จที่งดงามและควรคาแกการกลาวขวัญถึง
3. ไมวาอะไรก็ตามคงจะไมสามารถหยุดยัง้ พลังแหงความสามัคคีได
4. ขาวความเคลื่อนไหวของกลุมผูชุมนุมเรียกรองที่หนาทําเนียบนายกรัฐมนตรี
2) ระบุขอ ความที่เขียนเปนประโยคความเดียวไดถูกตอง (จํานวน 2 ขอ)
1. ขอใดจัดเปนประโยคความเดียว
1. รถแลนมาดี ๆ ก็พลิกคว่าํ
2. แมน้ําสายยาวไหลเซาะตลิ่งพังทลาย
3. คุณปูนัดเพือ่ น ๆ ดื่มน้ําชากันวันนี้
4. กระรอกตัวนอยกําลังปนตนไมที่หนาบาน
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2. ขอใดจัดเปนประโยคความเดียว
1. คนที่อยุธยาไปเที่ยวที่เชียงใหมเมื่อวานนี้
2. สุนัขที่เลี้ยงไวเปนสุนัขพันธุอัสเซเชียน
3. ดอกไมที่บานเต็มสวนเปนดอกทานตะวัน
4. ฉันไปเยีย่ มญาติและแวะซื้อของที่สุโขทัย
3. ขอใดจัดเปนประโยคความเดียว
1. พอไปทํางานสวนแมไปทําผม
2. คนที่ขับรถบรรทุกเปนคนงานใหม
3. กวาถั่วจะสุกงาก็ไหม
4. เมื่อวานนีฉ้ ันเดินไปตลาดนัดกับแมอยางสนุกสนาน
4. ขอใดไมใชประโยคความเดียว
1. ฉันเลนฟุตบอลกับเพื่อน ๆ ที่สนามหญาขางบาน
2. รถยนตโดยสารคันใหญแฉลบพลิกคว่าํ ขางถนนพหลโยธิน
3. เกิดน้ําทวมใหญใจกลางเมืองหลวงของประเทศฟลิปปนสเมื่อค่ําวานนี้
4. ทหารผูไดรับบาดเจ็บจากสงครามอิรักเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแลว
3) ระบุถึงขอความที่เขียนเปนประโยคความรวมไดถกู ตอง (จํานวน 2 ขอ)
1. ขอใดไมใชประโยคความรวม
1. กายเขาสบายแตใจเขาไมสบาย
2. ปนี้ฝนตกชุกรมจึงขายดีกวาปกอน
3. มะลิวลั ยนอ งสาวของมาลัยวัลยเรียนและเลนกีฬาเกง
4. ผูไมประสงคออกนามบริจาคเงินสองแสนบาทใหโรงพยาบาล
2. ขอใดไมใชประโยคความรวม
1. พอฝนจะตกเราก็รีบกลับบานทันที
2. คนไทยรักสงบ แตยามรบก็ไมขลาด
3. ทางการประกาศวาแถวสีลมอากาศเปนพิษ
4. ประชาชนไมใชสะพานลอย ตํารวจจึงตองตักเตือน
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3. ขอใดเปนประโยคความรวม
1. กวาถั่วจะสุกงาก็ไหม
2. ปลาหมอตายเพราะปาก
4. ขอใดเปนประโยคความรวม
1. เดินไปตามถนนกับเพื่อนรูใ จ
2. คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ

3. ไกงามเพราะขน
4. ชี้โพรงใหกระรอก
3. วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน
4. เธอสวยดั่งนางฟาสวนตัวฉันมันก็คอื หมาวัด

3) ระบุถึงขอความที่เขียนเปนประโยคความซอนไดถกู ตอง (จํานวน 2 ขอ)
1. ขอใดไมใชประโยคความซอน
1. พิมลทํางานหนักเพื่อเขาจะไดเงินมาก ๆ
2. สําราญยายไปอยูที่เชียงใหมเปนเวลา 20 ปแลว
3. คุณพอเสนอแนะวาควรตัดตนไมทลี่ มอยูหลังบาน
4. วิมลทิพยเก็บผลไมในสวนที่อยูต ิดกับสวนดอกไม
2. ขอใดไมใชประโยคความซอน
1. บอรวมปลาใชเปนบออนุบาลลูกปลาทีม่ ีขนาดเล็ก
2. ปลาพันธุตา ง ๆ กินอาหารธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแปลงนา
3. หลังจากทีไ่ ถคราดและปกดําเสร็จแลวจึงควรปลอยปลา
4. พันธุปลาทีเ่ หมาะแกการเลี้ยงในนาขาวควรมีคณ
ุ สมบัติเลี้ยงงาย
3. ขอใดจัดเปนประโยคความซอน
1. สมชายตกปลาที่เกาะชาง
3. พอเขาถึงฝนก็ตก
2. ฉันชอบดูสมชายตกปลา
4. สมชายเปนหลานชายของแมฉัน
4. ขอใดจัดเปนประโยคความซอน
1. ใครทําอะไรมักจะไดอยางนั้นแตก็มีหลายครั้งที่ทําไมได
2. เวรยอมระงับดวยการไมจองเวรเพราะจะตามติดกันไปไมรูจกั จบสิน้
3. คนที่ชอบเบียดเบียนคนอื่นคงจะตองไดรับผลกรรมของตนในวันหนึ่งเปนแน
4. กวาเขาคนนั้นจะสํานึกไดเวลาอาจจะผานเลยไปจนเกินกวาจะแกตวั ใหมได
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5) ระบุถึงขอความที่เขียนเปนประโยคทีถ่ ูกตองชัดเจนไดถกู ตอง (จํานวน 2 ขอ)
1. ขอความใดกํากวม
1. น้ําทวมภาคอีสานอยางหนัก
2. เขาบอกใหฉันกินขาวเสียกอน
3. นักกีฬาไทยเดินทางกลับจากนครซิดนีย
4. วิทยากรใหความเปนกันเองกับผูเขาอบรม
2. ขอใดเรียงลําดับคําไดเหมาะสมที่สุด
1. วัฒนธรรมไทยไดเริ่มเปลีย่ นแปลงไป เพราะเหตุวาตองรับวัฒนธรรมตางประเทศเขา
มาในระยะนั้น
2. วัฒนธรรมไทยไดเริ่มเปลีย่ นแปลงไปในระยะนัน้ เพราะเหตุวาตองรับวัฒนธรรมตาง
ประเทศเขามา
3. ในระยะนั้น วัฒนธรรมไทยไดเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เพราะเหตุวาตองรับวัฒนธรรม
ตาง
ประเทศเขามา
4. เพราะเหตุวาตองรับวัฒนธรรมตางประเทศเขามาในระยะนั้น วัฒนธรรมไทยไดเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป
3. ขอใดเปนประโยคที่เขียนสื่อความไดถูกตองชัดเจนที่สุด
1. เขาทําการเขียนหนังสือวิชาการอยูหลายวันกวาจะเสร็จเรียบรอย
2. พอแมในยุคปจจุบันขณะนี้ควรจะใหโอกาสลูก ๆ ของตนมีอิสระบาง
3. สมาคมจะไปแจกเงินและเสื้อผาใหแกคนชนบทที่ยากจนในที่ตาง ๆ
4. หากจะปลูกตนบอนสี จะตองรูว าบอนสีตองการความชื้นสูง ไมชอบแสงแดดจัด
4. ประโยคในขอใดเขียนสือ่ ความหมายชัดเจนที่สุด
1. เขาสูงเกินไป
3. นอง ๆ ขอหอมหนอย
2. น้ําคางยังไมแหง
4. คดีความมีมากพิจารณาไมทัน
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แบบทดสอบวัดความสามารถพืน้ ฐานทางการเขียนภาษาไทย
คะแนนแต็ม 60 คะแนน

เวลา 60 นาที

คําชี้แจง
1) แบบทดสอบชุดนี้เปนแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางการเขียนภาษาไทย มีจํานวน
ทั้งหมด 60 ขอ ขอละ 1 คะแนน
2) ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่เห็นวาถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวเทานั้น
แลวทํา
เครือ่ งหมาย ลงบนตัวเลข 1, 2,3 หรือ 4 ที่อยูหนาคําตอบที่ถกู ตองนัน้
3) ในแตละขอใหเลือกคําตอบไดเพียง 1 คําตอบเทานั้น หากตอบเกิน 1 คําตอบ จะได 0
คะแนน

1. ขอใดสะกดถูกตองทุกคํา
1. อุทธรณ ประดิษฐประดอย
2. เพชฌฆาต บุคคลากร

3. อาถรรพณ วิพากษวจิ ารณ
4. ลูกนิมิตร ทะเลสาบ

2. ขอใดเขียนสะกดผิด
1. รสชาติ อบอวล
2. พหูสูต อัธยาศรัย

3. พรรณนา บันลือ
4. ตานขโมย บิดพลิว้

3. ขอใดมีคําที่เขียนผิดปนอยูดวย
1. กอลฟ ทอฟฟ
2. คลัตซ ซอส

3. กงสุล ค็อกเทล
4. กอบป ประมิด

4. ขอใดเขียนสะกดถูกตองทุกคํา
1. คลินิก ไนตคลับ
2. ฟสิกส เปอรเซ็น

3. ลายเซ็นต ปารเกต
4. แอลกอฮอล ลิปสติค
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5. ขอใดเขียนตัวสะกดถูกตองทุกคํา
1. โจษจัน อัฒจรรย
2. ฉันมิตร รังเกียจเดียดฉันท
6. ขอใดมีคําที่เขียนสะกดผิดทุกคํา
1. อารมณ เริงรมย
3. ลาดตระเวณ บริเวณ

3. เลือดกบปาก กลบเกลือ่ น
4. ฝดาด ดาดดื่น

7. ขอใดประวิสรรชนียถกู ตองทั้งสองคํา
1. ชะลอ ชะมด
2. สาระแน สาระวอน

3. ชะลูด ชะนัก
4. สะดวก สะไบ

3. วิ่งผลัด ผัดเวร
4. จมปรัก ซากปรักหักพัง

8. ขอใดตองเขียนโดยไมประวิสรรชนียทงั้ สองคํา
1. สคราญ ชมาย
3. ชโลม ถลก
2. ทโมน คมํา
4. ทนง สพรึง
9. ขอใดเขียนสะกดถูกทุกคํา
1. อายุขัย ไมยราบ
2. เยื่อใย โรคไหลตาย

3. กังใส ฝกใฝ
4. หมาใน ใจไหม

10. ขอใดเขียนสะกดผิดทั้งหมด
1. พิราลัย ไตรรงค
2. ไอศูรย ไฮไฟ

3. ใฝต่ํา ไตรตรึงษ
4. อัปราไชย งามวิลยั

11. ขอใดใชคําไมตรงความหมาย
1. อาจารยปฐมทานเปนพหูสูต คุณอานเรื่องอะไรไมเขาใจก็ถามทานไดทุกเรื่อง
2. คนสมถะอยางอาจารยชยั นาท ใครอยาไปขอรองใหทําอะไรเลย ทานไมชวยหรอก
3. บานเล็ก ๆ หลังนั้นอาจารยพังงาอาศัยอยูกับครอบครัวอยางสันโดษ ไมคอยติดตอ
กับใคร
4.บานอาจารยประจวบเล็กและแทบจะไมมีของใชในบานเลย ทานคอนขางอัตคัด
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12. ขอใดใชคําไดถกู ตองตรงความหมาย
1. เธอปกผาผิดจึงตองเราะออกแลวปกใหม
2. คุณปูขลิบผมไฟหลานคนแรก เมื่ออายุครบเดือน
3. เธอมีน้ําตากลบตาเมื่อฟงขาวเด็กถูกทิ้งถังขยะ
4. แมบอกลูกวาอยาปลอยผมยาวรุย รายเวลาไปโรงเรียน
13. ขอใดใชคําสันธานไมถูกตอง
1.ทุกวันนี้ชาวตางประเทศชืน่ ชมกับอาหารไทย ยิ่งมีอุปกรณตกแตงรานอาหารเปนศิลปะ
ไทย ๆ ก็ยิ่งจะเปนที่นิยมมากขึ้น
2. คนไทยควรเชิญชวนใหชาวตางประเทศหันมาสนใจรับประทานอาหารไทยซึ่งมีคณ
ุ คา
ตอรางกายไมแพอาหารของชาติอื่น ๆ
3. รานอาหารของคนไทยในตางประเทศดําเนินการอยูไ ด เพราะชาวตางประเทศนิยม
อาหารที่มรี สชาติแบบไทย ๆ
4. ตลาดตางประเทศเกีย่ วกับธุรกิจรานอาหารเปนตลาดทีใ่ หญโตมาก แตผูบริโภคมีกําลัง
ซื้อสูง
14. ขอใดใชคําเชื่อมถูกตอง
5. สื่อมวลชนอันไดแกหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศนมอี ิทธิพลตอการใชภาษาของ
นักเรียน
6. พจนานุกรมไทยฉบับซึ่งอาจารยนํามาใหนักเรียนดูคือพจนานุกรมของมานิต
มานิตเจริญ
3. คนโบราณไดคิดคําใหมีเสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกตตางกันออกไปเพื่อที่
ตองการใหมีคําใชในภาษามากขึ้น
4. ภาษาสื่อมวลชนมีทงั้ ภาษาที่ใชถกู ตองตามแบบแผนกับผิดแบบแผนจนมีผูกลาว
โทษสื่อมวลชนวาทําใหภาษาไทยวิบัติ
15. ขอใดใชคําไดถกู ตองตามหนาที่
1. สถาบันไดประชาสัมพันธเรื่องนี้แลว
2. เขาประณีตในการทํางานฝมือทุกชนิด
3. เธอชวยสําเนาเอกสารชุดนี้ใหดวย
4. การสอนของที่นี่เนนเรื่องพึงพอใจของผูเรียน
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16. ขอใดใชคําผิดหนาที่
1. เด็กมักมีปฏิกริ ิยาตอการหาม
2. เขาใชปฏิภาณในการตอบคําถาม
3. ปฏิปกษของความกาวหนาคือความเกียจคราน
4. เขาทั้งสองมีปฏิญาณวาจะซื่อสัตยตอกันตลอดไป
17. ขอใดใชภาษาในงานเขียนเชิงวิชาการไดเหมาะสมทีส่ ุด
1. การไดรับเงินทุนสนับสนุนไมเพียงพอไมใชปญหาสําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย
2. คนทั่วไปอาจคิดไมออกวาเหตุใดการศึกษาจึงจะไปโยงใยเศรษฐกิจของประเทศ
3. ความออนแอของอุดมศึกษาไทย คือสาเหตุใหญที่ทําใหประเทศไทยเสื่อมทรุดลงเรื่อย
4. ประเทศไทยตองสรางทีมรวมระหวางอาจารยมหาวิทยาลัยในประเทศกับนักวิชาการ
ตางประเทศ
18. ขอใดขาดสัมพันธภาพในการเขียน
1. ถึงแมน้ําประปาของไทยจะมีคุณภาพดี แตก็ยงั ต่ํากวามาตรฐานน้ําดืม่ ขององคการ
อนามัยโลก
2. หากผูใดเกิดมาในครอบครัวที่เลีย้ งลูกดวยความรัก ก็จะทําใหผูนนั้ เติบโตอยางมี
ความสุข มีจิตใจมัน่ คง
5. นอกจากจะไดทองเที่ยวชมธรรมชาติริมคลองแลว ทุกคนยังไดกินกวยเตี๋ยวเรือที่ขาย
ในคลองอีกดวย
4. รัฐบาลแถลงผลการปราบปรามผูลกั ลอบขนสินคาหนีภาษีแกสื่อมวลชนเมื่อวานนี้เพื่อ
สงเสริมจริยธรรมของสังคม
19. ขอใดใชคําภาษาตางประเทศโดยไมจําเปน
1. เวลาไปเทีย่ วปา ฉันชอบสวมกางเกงยีนและหมวกแกป
2. ขณะนี้น้ํามันเบนซินราคาแพงมาก อีกทัง้ แกสก็กําลังขึน้ ราคา
3. พอถึงสนามหลวง คนขับรถเมลเหยียบเบรกกะทันหันจนเราหัวคะมํา
4. ที่ทํางานของฉันกําลังซอมลิฟต ที่หองทํางานก็ตองซอมสวิตซไฟดวย
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20. ขอใดจําเปนตองใชคําทับศัพทภาษาตางประเทศ
1. โรงพิมพสง งานพิมพมาใหตรวจปรูฟทีส่ องแลว
2. หางสรรพสินคาที่เปดใหมมักจะมีของแถมแจกฟรีแกลูกคา
3. นักศึกษาทีเ่ รียนไดเกรดเอหาวิชาในเทอมใดจะไดรับการยกเวนคาหนวยกิตในเทอม
ตอไป
4. นักกีฬาวีลแชรของไทยไดเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาคนพิการที่ประเทศ
ออสเตรเลีย
21. ขอใดใชโวหารบรรยาย
1. ทิวแถวของทะเลโคงขนานไปตามความยาวของหาดทรายทะเลจีนใตกระเพื่อมผืนอยู
ในเวิ้งความมืด
2. หลังจากทีผ่ ีเสื้อทั้งฝูงบินขึ้นไปหมุนวนอยูในทองฟาเหนือหมูบานแลว ทองอินทรจึง
ถลาเขาไปในสวนดอกไม
3. ความใฝฝน ของฉันในวันนั้นทําใหชวี ติ ฉันพลัดหลงอยูในปาพรุแหงความทุกขอันลึก
ล้ําราวไมมีที่สนิ้ สุดเชนนี้
4. กลิน่ ลมหายใจของอันดามันแผระลอกมากลบกลืนกลิ่นหอมของพืชพันธุใ นทะเลสาบ
ที่ระเหยออกมาจากกายของชายแก
22. ขอความตอไปนี้เปนโวหารชนิดใด
“สารอาหารในขาวกลองจะชวยใหรางกายแข็งแรงและชวยปองกันโรคอวน ขาวกลองมี
สารเสนใยมากกวาขาวขาว 8 เทา ขาวกลองจะชวยดูดซับไขมันและน้าํ ตาลในอาหารแลวขับ
ออกมาเปนกากอาหาร ทําใหไขมันและน้าํ ตาลซึมเขากระแสเลือดนอยลง”
1. บรรยายโวหาร
2. พรรณาโวหาร
3. อธิบายโวหาร
4. สาธกโวหาร
23. ขอใดเปนการเขียนแบบอธิบาย
1. เมื่อออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร อาคารบานเรือนและรถราคอยบางตาลง
2. มัคคุเทศกนํานักทองเทีย่ วลงจากรถมาชมแปลงนาสาธิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. การทํานาเริ่มดวยการดายหญาและไถนาเตรียมดินกอนลงมือหวานเมล็ดพันธุขาว
4. ตนขาวซึ่งบรรดาชาวนาดูแลเอาใจใสพากันงอกงามอวดรวงสีทองสะพรั่ง
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24. ขอใดเปนการเขียนที่มอี ธิบายโวหารประกอบ
1. ฉันเห็นดอกปบครั้งใดตองตรงเขาไปเก็บดอกทีร่ ว งหลน ปบสีขาวนี้เรียกวาปบฝรั่ง
สวนปบอีกชนิดหนึ่งทางเหนือเรียกวา กาสะลอง
2. ฉันเดินหาซื้อบานจนไดบานขนาดกําลังพอดี มีที่ตั้งถูกใจ ตัวบานโอบลอมดวยเนิน
เขาเตี้ย ๆ มีหญาสีเขียวขจี
3. ตนมะมวงแผกิ่งกานสาขาใหเงารมรื่นแผครึ้มไปทั่วลานดิน เด็ก ๆ นัง่ เลนเปนกลุม ๆ
ใตตน
4. ลูกตะขบขนาดประมาณปลายนิ้วกอย ลูกกลม ๆ ปอง ๆ ผิวเตง เปลือกบางมีรสหวาน
จัด ขางในมีเมล็ดเล็ก ๆ สีขาวนวล
25. ขอใดไมใชพรรณนาโวหาร
1. ดวงอาทิตยสีสมกลมโตกําลังโผลขึ้นเหนือพื้นน้ํา ทองฟาเริ่มมีสีชมพูเรื่อตัดกับน้ํา
ทะเลสีครามใส
2. กําแพงน้ําโถมปะทะตนไมริมฝง น้ําพุงสูงซัดตนไมใหญโคนลมชัว่ พริบ
3. เมฆสีดําเปนกลุมกอนซับซอน เคลื่อนไหวรวดเร็วปน ปวนหมุนวนไมเปนทิศเปนทาง
4. สายลมยามเย็นพัดผานชายน้ํา ฝูงปลาวนเวียนกันเขามาตอดอาหาร นกกระเต็นโผบิน
จากฟากนีไ้ ปฟากโนน
26. “ยางเขาฤดูฝน ตนอะไร ๆ ก็พากันรีบงอก แตกใบออน ๆ ออกมาจากดินไมมีทวี่ าง หลังจาก
ฝนเทเม็ดเคาะพื้นกราว ๆ ปลูกเมล็ดพันธุต าง ๆ ที่นอนฝงดินอยูใหตนื่ ขึ้นมาโปงหนอแตกใบ ทุก
หนทุกแหงเต็มไปดวยลูกพืชแยงกันขึ้น พวกลูกมะขามเทศ ทั้งมะขามเปรีย้ วก็เขียวพรึ่บเปนลาน
อยูเต็มตนแมของมัน ตางพากันหยั่งรากใส ๆ ลงไปใหลกึ ตอนที่ดินยังออนนุมอยูดว ยน้ําฝนแลว
มวนตัวอาย ๆ ขึ้นมาชูเม็ดเปดเหมือนปก” ขอความขางตนผูเขียนใชโวหารชนิดใด
1. บรรยายโวหาร
3. อธิบายโวหาร
2. พรรณนาโวหาร
4. อุปมาโวหาร
27. “ความสุขและความพอใจในชีวิตไมใชตองเปนเปาหมาย แตเกิดขึน้ ดําเนินชีวิตที่เรียบงาย
นั่นเอง คนที่จะมีความเปนอยูเรียบงายไมใชเพราะขาดแคลน ตองมีพอแกความจําเปนแลวหยุดอยู
ที่ตรงนัน้ ไมเขยิบขั้นของความจําเปนจนดูเหมือนวาไมมที ี่สิ้นสุดอยูอยางเรียบงายคือไมเปนภาระ
แกใคร ไมเบียดเบียนผูอื่นรวมทั้งตัวเอง ผูเปนหนี้สินเปนพวกเบียดเบียนตัวเอง”
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ขอเขียนขางตนนี้ใชโวหารประเภทใด
1. พรรณนาโวหาร
2. อธิบายโวหาร

3. เทศนาโวหาร
4. บรรยายโวหาร

28. “การตัดไมทําลายปา ใชพลังงานอยางฟุมเฟอย ลวนเปนมูลเหตุในการทําลายสภาพ
แวดลอม แลวพรุงนีจ้ ะยังมีอากาศหลงเหลืออยูอีกหรือ เรามาชวยกันปกปองชีวิต และรักษา
สภาพแวดลอมใหปราศจากมลพิษเสียตั้งแตวันนี้ พรุงนีจ้ ะไดมีอากาศบริสุทธิ์ไวหายใจ”
ขอเขียนขางตนนี้ใชโวหารประเภทใด
1. เทศนาโวหาร
3. อธิบายโวหาร
2. พรรณนาโวหาร
4. บรรยายโวหาร
29. ขอใดเปนการเขียนที่ไมมีอุปมาโวหาร
1. ดูทํานองนางในไกวชิงชา
2. เห็นเทพีมหี นามลงราน้ํา
3. ดูดวงเดือนเหมือนชื่อรื้อเผชิญ
4. พื้นผนังหลังบัวทีฐ่ านปทม

ดังสีดาผูกคอที่โรงโขน
เปรียบเหมือนคําคนพูดไมออ นหวาน
ระกําเกินที่จะเก็บประกอบกลอน
เปนครุฑอัดยืนเหยียบภุชงคขยํา

30. “ทุกวันนีน้ ับไดวาเทคโนโลยีใหม ๆ กําลังเขามามีบทบาทในสังคมไทยเราเปนอยางยิ่ง จะเห็น
ไดจากคอมพิวเตอรที่ดจู ะกลายเปนอุปกรณจําเปนและสําคัญในชีวิตทีแ่ ทบจะขาดไมไดไปเสียแลว
คนจํานวนมากใชคอมพิวเตอรทั้งในการทํางานและการพักผอนหยอนคลายเพื่อความบันเทิงใจ แต
คงไมลืมกันวา เทคโนโลยีใหม ๆ เหลานี้เมื่อใหคุณไดกค็ งจะใหโทษไดเชนกัน”
ขอความขางตนนี้ใชโวหารประเภทใดในการเขียน
1. บรรยายโวหาร
3. สาธกโวหาร
2. อธิบายโวหาร
4. อุปมาโวหาร
31. ขอใดเขียนเวนวรรคตอนไดอยางถูกตองเหมาะสม
1. อันวาทุรชน / แมจะมีความรูเ ปนอาภรณกต็ องหลีกเลีย่ งเสียจนพน / อสรพิษประดับ
เพชรแลว / มันจะไมทําอันตรายละหรือ
2. อันวาทุรชน / แมจะมีความรู / เปนอาภรณก็ตองหลีกเลี่ยงเสียจนพน / อสรพิษประดับ
เพชรแลว / มันจะไมทําอันตรายละหรือ
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3. อันวา / ทุรชนแมจะมีความรู / เปนอาภรณก็ตองหลีกเลี่ยงเสียจนพน / อสรพิษประดับ
เพชรแลว / มันจะไมทําอันตรายละหรือ
4. อันวา / ทุรชน / แมจะมีความรูเปนอาภรณ / ก็ตองหลีกเลี่ยงเสียจนพน / อสรพิษ
ประดับเพชร / แลวมันจะไมทําอันตรายละหรือ
32. ขอใดเขียนเวนวรรคไดอยางถูกตองเหมาะสม
1. ถาความดิบคือความออนคงเปนเชนดอกไมออนที่ยงั ไมบาน / นิสัยและใจคน / ก็คงเปน
เชนดอกไมชอ / คือมีทั้งดอกที่บานแลวและยังไมบาน
2. ถาความดิบคือความออน / คงเปนเชนดอกไมออนทีย่ ังไมบาน / นิสัยและใจคน / ก็คง
เปนเชนดอกไมชอ / คือมีทั้งดอกที่บานแลว / และยังไมบาน
3. ถาความดิบคือความออน / คงเปนเชนดอกไมออนทีย่ ังไมบาน / นิสัยและใจคนก็คงเปน
เชนดอกไมชอ / คือมีทั้งดอกที่บานแลวและยังไมบาน
4. ถาความดิบคือความออน / คงเปนเชนดอกไมออนทีย่ ังไมบาน / นิสัยและใจคนก็คงเปน
เชนดอกไมชอ / คือมีทั้งดอกที่บานแลว / และยังไมบาน
33. ขอใดใชเครื่องหมายวรรคตอนถูกตอง
1. ฉันชอบที่ ๆ บาน
2. มากันกี่คน !

3. เสื้อตัวนี้ของใคร ?
4. ไฟไหม !

34. ขอใดใชเครื่องหมายถูกตอง
1. สถาบันฯจะจัดสัมมนาเกีย่ วกับการเสวนาภาษาไทยทีก่ รุงเทพฯ ในเดือนกันยายนนี้
2. พระพุทธเจาตรัสวา “ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ”
3. “เธอใหลกู ๆ ทานอะไรตอนเชา?” “ไขคน ๆ ละฟอง”
4. การรูจกั สิ่งทั้งปวงใหถกู ตองตามที่เปนจริง (ยถาภูตญาณทัสสนะ) เปนความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาที่เปนหนทางแหงการเอาตัวรอด
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35. ขอความตอไปนี้เรียงลําดับอยางไรจึงจะไดเนื้อความถูกตอง
ก. สวนสําคัญของหลอดไฟฟาคือไสหลอด ไสหลอดนี้ทํามาจากโลหะ
ข. ที่ไสหลอดโลหะ พลังงานไฟฟาจะเปลีย่ นเปนพลังงานความรอนซึ่งจะเผาใหไส
หลอด
รอนจนเปลงแสงสวาง
ค. เมื่อเราปดสวิตซกระแสไฟฟาจะไหลผานขัว้ หลอดไปตามสายไฟภายในหลอดและไส
หลอด
ง. หลอดไฟฟาเปนผลิตภัณฑทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทเี่ ราใชกันแทบทุกครัวเรือน
1. ก ข ง ค
2. ก ง ข ค
3. ค ง ก ข
4. ง ก ค ข
36. ขอความตอไปนี้เรียงลําดับไดเหมาะสมที่สุดตามขอใด
ก. บางคนไมนาเชื่อก็ตองเชื่อวาจบแคมัธยม 6 สมัยกอน สามารถเปนครูสอนเด็กใหเกง
เลขคณิต เกงภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ข. ไมวาจะจบแคมัธยม 1 มัธยม 3 มัธยม 6 หรือมัธยม 8 ความรูทั้งอานและเขียนใชการ
ไดไมตกหลน
ค. คนไทยรุนเกาหรือคอนขางเกามักจะใชภาษาทั้งพูดและเขียนไดคอนขางดีถึงดีมาก
ง. จนเติบใหญขึ้นมาเปนคนไทยที่มีคณ
ุ ภาพไดไมนอยหนาครูปริญญาตรีสมัยนี้
1. ค ก ง ข
2. ค ข ก ง
3. ก ง ค ข
4. ก ค ง ข
37. ขอใดใชเปนสวนคํานําของการเขียนบทความเรื่อง “ภาษาไทย-ภาษาถิ่น” ไดเหมาะสมที่สุด
1. คําภาษากรุงเทพฯ บางคํามีเสียงพองกับคําในภาษาถิน่ แตมีความหมายตางกัน จึงอาจ
ทําใหเกิดความเขาใจผิดขึ้นได
2. คําในภาษาถิ่นที่ใชไมเหมือนกันมีอยูเปนจํานวนมาก เชน มะละกอ ภาษาเหนือใชบะ
โกยเตด ภาษาอีสานใชหมักหุง ภาษาใตใชลอกอ
3. คนไทยสวนตาง ๆ บางประเทศไทยสามารถติดตอสือ่ สารกันไดดว ยภาษากลาง หรือ
ภาษากรุงเทพฯ และยังมีภาษาที่ใชพูดจากันเฉพาะในถิ่นของตนอีกดวย
4. การทีภ่ าษาไทยถิน่ ตาง ๆ ใชคําตรงกัน แตภาษากรุงเทพฯ ใชคําตางออกไปนั้นชวนให
เชื่อวา คําในภาษาถิ่นเปนคําที่ใชในกันมาแตเดิม
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38. ขอความในตอนใดเหมาะสมที่จะตองเปนสวนนํามากที่สุด
1. โลกจะลอยเดนเปนสงาสวางไสวไกลทุกขไกลรอนนานาประการดวยพลังค้ําจุนของ
เมตตา
2. พลังที่จะประคับประคองโลกไดตองเปนพลังของความดีเทานั้น ไมใชพลังอืน่ ใด
ทั้งสิ้น
3. เราทุกคนปลอยปละละเลยใหโลกตกลงสูที่ต่ํา ไมประคับประคองค้ําจุนไวดวยพลังที่
เขมแข็ง
4. ความดีมีมากมายหลายประการแตอาจรวมลงไดในจุดสําคัญที่สุดคือ พลังของเมตตาที่
จะค้ําจุนโลกได
39. ขอใดเปนบทสรุปของบทความเรื่อง “วิธกี ารบัญญัติศัพทในภาษาไทย”
1. การใชคําไทยกับการใชคําบาลีสันสกฤตสรางศัพทบญ
ั ญัตินั้นไมอาจบอกไดแนชดั วา
วิธใี ดจะดีกวากัน
2.การบัญญัติศพั ทที่ถือไดวาประสบผลสําเร็จนัน้ ศัพททบี่ ัญญัติขึ้นจะตองเปนที่นิยมใช
กันอยางแพรหลาย
3.การคิดคําขึน้ ใหมแทนคําศัพทภาษาอังกฤษ ถาเปนคําไทยหรือคําบาลีสันสกฤตที่คน
ไทยรูจักก็มักเปนที่ยอมรับและใชตอมาในภาษาไทย
4.ปจจุบันความเจริญทางดานวิชาการและความคิดเห็นตาง ๆ จากประเทศตะวันตกได
หลั่งไหลเขามา ทําใหเกิดการรับคําภาษาอังกฤษมาใชในภาษาไทยเปนจํานวนมาก
40. ขอความในขอใดที่จะเปนการเขียนในสวนสรุปทายมากที่สุด
สัมมาภาระที่ดขี องชีวิต ถึงมีมากก็ไมหนักอะไร หากจะหยิบอะไรมาใสเพิ่ม ก็ขอให
เลือกที่เปนประโยชนตอชีวติ ดวย
มนุษยเรียนภาษาเพราะมีสติปญญาแลวกลับมาใชภาษานัน่ เองในการเรียนรูเพิ่มพูน
สติปญญาเปนวงจรไมรูจบ
มหาวิทยาลัยมีภาระหนาที่ในการเปน “องคการพัฒนาสังคม” ที่ตองมีบทบาทในการ
สรางชาติและพัฒนาสังคมทั้งในระบบวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมศาสตร
การบริหารรางกายบางอยางเชน โยคะและมวยจีน แมจะไมไดออกกําลังจนเหนื่อย
แตก็มีสวนคลายเครียดไดมาก
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41. สํานวนในขอใดนํามาเติมลงในชองวางไดเหมาะสมที่สุด
“รายงานฉบับนี้วิชัยทําแบบ ___________ พอใหมีสงอาจารย เพราะยังมีรายงานอีกหลาย
ฉบับที่ยังไมไดทําทิ้งไวจนเขาตํารา_________________”
1. ผักชีโรยหนา
ยุงเหมือนยุงตีกัน
2. สุกเอาเผากิน
ดินพอกหางหมู
3. ตําขาวสารกรอกหมอ
กองเปนภูเขาเลากา
4. จับแพะชนแกะ
หัวไมไดวางหางไมไดเวน
42. ขอใดใชสํานวนไมถูกตอง
1. ซื้อลอตเตอรีร่ ัฐบาล กวาคุณจะถูกรางวัลเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร
2. คุณปูไดแกงเทน้ําพริก พอมีหลานสาวคนใหม ก็ไมเหลียวแลหลานชายคนโต
3. ผมไมกลัวจดหมายขูนี่หรอก บานเมืองมีขื่อมีแป ถามันทําจริงก็ตองไมพนคุกตะราง
4. อยูที่ทํางานก็ถกู เจานายใชหัวไมวางหางไมเวน กลับบานยังตองทํางานบานอีกเหนื่อย
จริง ๆ
43. ขอใดใชสํานวนไทยไดถูกตองเหมาะสม
1. ลูกชายของเขาเรียนจบและไดงานทําเปนฝงเปนฝาไปแลว
2. ประชาชนดูตํารวจตัดสายชนวนระเบิดดวยความอกสัน่ หวั่นไหว
3. ผูชายคนนีห้ นาไหวหลังหลอก ดูยิ้มแยมแจมใสแตใหคนออกจากงานเปนรอยแลว
4. สิ่งที่เขาทํากับเด็ก ๆ ในวันนี้ วันหนึ่งขางหนาก็จะเกิดกับลูกหลานเขาเองเปนกงเกวียน
กําเกวียน
44. ขอใดใชภาษาเขียนไดเหมาะสมที่สุด
1. เขาไดใบรับรองความประพฤติ
2. เธอรูสึกใจหายที่ปญหาผานไปดวยดี
3. วัยรุนมักจะเปลีย่ นแปลงความนิยมเปนประจําสม่ําเสมอ
4. ที่ประชุมรับฟงขอเสนอของเขาและมีมติเห็นชอบดวย
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45. ขอใดเขียนดวยสํานวนภาษาไทยทีถ่ ูกตองเหมาะสม
1. เปนเวลา 3 วันที่หนวยกูภยั คนหาผูประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก
2. ปจจุบันประเทศไทยสงผักและผลไมไปจําหนายที่อังกฤษและญี่ปุน เดือนละกวา 120
ตัน
3. กระสวยอวกาศดิสคัฟเวอรี่พรอมดวยนักบินอวกาศ 7 คน เดินทางกลับมาถึงพื้นโลก
โดยสวัสดิภาพ
4. สถานการณหวาดผวาโรควัวบาซึ่งเกี่ยวกับโรคสมองฝอในมนุษยยังคุกคามประเทศ
เพื่อนบานอยูในขณะนี้
46. ขอใดใชภาษาไทยไมถกู ตอง
1. พื้นฐานอันสําคัญยิ่งของสังคมไทยอยูท ี่ความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว
2. นายกรัฐมนตรีมีนโยบายพัฒนาการศึกษาดวยการสราง “หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนใน
ฝน”
3. ความนิยมสินคาตางประเทศกําลังทําลายเศรษฐกิจและสังคมไทยอยูใ นขณะนี้
4. เขาตองพยายามแสดงความสามารถใหโดดเดนขึ้นมาทามกลางการตอสูอันหนักหนา
สาหัส
47. ขอใดใชสาํ นวนภาษาไทยไมถกู ตอง
1. “อมตะ” เขียนโดยวิมล ไทรนิ่มนวล
2. เขาถูกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล
3. เธอไดรับจดหมายแจงผลการตรวจสุขภาพ
4. การแขงขันโคบาลเปนการแขงขันทีน่ าตื่นเตนมาก
48. ขอใดใชภาษากระชับ
1. เคล็ดลับในการทําแกงสมไมใหมีกลิน่ คาวคือตองใสปลาในแกงขณะที่น้ําแกงกําลัง
เดือด
2. นําพริกใสครก โขลกเบา ๆ พอใหเม็ดพริกแตกไมตอ งใหละเอียดมาก
3. มีผูกลาววาคนที่กินผักกินปลาเปนประจําจะไมคอยเปนโรคหัวใจ
4. นําเนื้อหมูสับใสครกตําคลุกรวมใหเปนเนื้อเดียวกัน
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49. ขอใดใชภาษาไดกระชับที่สุด
1. ชาวบานภาคใตใชความจัดเจนในการทําการผลิตยาง
2. การทําสวนผลไมจะตองอาศัยการเรียนรูจากประสบการณ
3. รัฐบาลจะตองมีมาตรการเรงรัดในการแกไขปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล
4. ความแตกตางดานการมีรายไดไมใชปญ
 หาสําคัญรายแรงมากของหมูบาน
50. ขอความใดใชภาษากระชับที่สุด
1. หองเรียนควรมีการถายเทของอากาศและการปรับแสงสวางอยางเหมาะสม
2. หองปฏิบัติการทางภาษาควรบุวัสดุกนั เสียงและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
3. นิสิตสามารถหาความรูเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปที่เกีย่ วของกับชีวิตประจําวันไดจากหองสมุด
4. หองสมุดเปนสถานที่ที่ไมมีเสียงรบกวนจากสิ่งตาง ๆ ทําใหการอานหนังสือมีสมาธิดี
ยิ่งขึ้น
51. ขอใดไมใชประโยค
1. เขาย้ํากับเราวายุคนีเ้ ปนยุคของการปฏิรปู การปกครองแบบบูรณาการ
3. ประชาธิปไตยรวมศูนยเปนหลักการปกครองทีร่ ัฐบาลยึดถือเปนแนวทางการแกปญ
 หา
ของประเทศชาติ
3. แมภาพของเขาจะไมโดดเดนเปนทีร่ จู ักของสื่อมวลชนเทากับรุนพี่ แตบทบาทที่อยู
เบื้องหลังนั้นนับวาสําคัญยิง่
4. หลังจากมีรายงานขาววารัฐบาลกัมพูชาสงหนังสือถึงกระทรวงตางประเทศอางสิทธิ
เหนือปราสาทแหงหนึ่งในอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรนิ ทร
52. ขอใดเปนประโยคที่สมบูรณ
1. เพียงแตเราตองเริ่มดวยการสอนลูกหลานใหรูจักคิด รูจกั รักตนเอง รูจกั รักผูอนื่ และ
รูจกั ให
2. ความคิดริเริ่มใหม ๆ เพื่อพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณคาเพื่อรากฐานชีวิตและการเรียนรูที่ดี
ของเด็กไทย
3. ชาติของเราจะอยูอยางสันติสขุ ไดก็ดว ยระบบเศรษฐกิจผสมผสานเพราะวิธนี ี้จะทําให
ชุมชนมีความสุขอยูกับความพอดี
4. นับตั้งแตภาวการณถดถอยของการสงออก การปลดลูกจาง การปดสถาบันการเงิน
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จนถึงการปลอยคาเงินบาทลอยตัว
53. ขอใดจัดเปนประโยคความเดียว
1. คนที่อยุธยาไปเที่ยวที่เชียงใหมเมื่อวานนี้
2. สุนัขที่เลี้ยงไวเปนสุนัขพันธุอัสเซเชียน
3. ดอกไมที่บานเต็มสวนเปนดอกทานตะวัน
4. ฉันไปเยีย่ มญาติและแวะซื้อของที่สุโขทัย
54. ขอใดไมใชประโยคความเดียว
1. ฉันเลนฟุตบอลกับเพื่อน ๆ ที่สนามหญาขางบาน
2. รถยนตโดยสารคันใหญแฉลบพลิกคว่าํ ขางถนนพหลโยธิน
3. เกิดน้ําทวมใหญใจกลางเมืองหลวงของประเทศฟลิปปนสเมื่อค่ําวานนี้
4. ทหารผูไดรับบาดเจ็บจากสงครามอิรักเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแลว
55. ขอใดไมใชประโยคความรวม
1. พอฝนจะตกเราก็รีบกลับบานทันที
2. คนไทยรักสงบ แตยามรบก็ไมขลาด
3. ทางการประกาศวาแถวสีลมอากาศเปนพิษ
4. ประชาชนไมใชสะพานลอย ตํารวจจึงตองตักเตือน
56. ขอใดเปนประโยคความรวม
1. เดินไปตามถนนกับเพื่อนรูใ จ
2. คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ

3. วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน
4. เธอสวยดั่งนางฟาสวนตัวฉันมันก็คอื หมาวัด

57. ขอใดไมใชประโยคความซอน
1. บอรวมปลาใชเปนบออนุบาลลูกปลาทีม่ ีขนาดเล็ก
2. ปลาพันธุตา ง ๆ กินอาหารธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแปลงนา
3. หลังจากทีไ่ ถคราดและปกดําเสร็จแลวจึงควรปลอยปลา
4. พันธุปลาทีเ่ หมาะแกการเลี้ยงในนาขาวควรมีคณ
ุ สมบัติเลี้ยงงาย
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58. ขอใดจัดเปนประโยคความซอน
1. ใครทําอะไรมักจะไดอยางนั้นแตก็มีหลายครั้งที่ทําไมได
2. เวรยอมระงับดวยการไมจองเวรเพราะจะตามติดกันไปไมรูจกั จบสิน้
3. คนที่ชอบเบียดเบียนคนอื่นคงจะตองไดรับผลกรรมของตนในวันหนึ่งเปนแน
4. กวาเขาคนนั้นจะสํานึกไดเวลาอาจจะผานเลยไปจนเกินกวาจะแกตวั ใหมได
59. ขอความใดกํากวม
1. น้ําทวมภาคอีสานอยางหนัก
2. เขาบอกใหฉันกินขาวเสียกอน
3. นักกีฬาไทยเดินทางกลับจากนครซิดนีย
4. วิทยากรใหความเปนกันเองกับผูเขาอบรม
60. ขอใดเปนประโยคที่เขียนสื่อความไดถูกตองชัดเจนที่สุด
1. เขาทําการเขียนหนังสือวิชาการอยูหลายวันกวาจะเสร็จเรียบรอย
2. พอแมในยุคปจจุบันขณะนี้ควรจะใหโอกาสลูก ๆ ของตนมีอิสระบาง
3. สมาคมจะไปแจกเงินและเสื้อผาใหแกคนชนบทที่ยากจนในที่ตาง ๆ
4. หากจะปลูกตนบอนสี จะตองรูว าบอนสีตองการความชื้นสูง ไมชอบแสงแดดจัด
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย
ความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทย หมายถึง กระบวนการในการแสดงออกทาง
ความคิดซึ่งผูเขียนใชความสามารถทางภาษาเรียบเรียงเปนเรื่องราว เพือ่ ใหผูอานเขาใจความคิดของ
ตนไดอยางชัดเจนถูกตองตรงกัน กลาวคือ ผูเรียนสามารถสรางความคิดของตนอยางเปนระบบ
และมีความชัดเจนในเรื่องราวที่ตนตองการจะถายทอดออกมาเปนผลงานเขียน
จากนั้นจึงใช
ความสามารถทางภาษาที่มีอยูเรียบเรียงขอมูลที่ไดผานการสรางความคิดอยางเปนระบบที่ชัดเจน
มาแลวเปนอยางดีถายทอดออกมาเปนงานเขียนความเรียงใหผูอื่นไดอาน
เนื่องจากการเขียนความเรียงเปนวิธีหนึ่งทีด่ ีที่สุดในการทดสอบความสามารถในการเขียน
เพราะผูเขียนจะตองมีความสามารถในการคิดและการถายทอดมาเปนตัวอักษร โดยอาศัยถอยคํา
ของตนเอง การเขียนความเรียงจึงเปนการประเมินผลการเรียนรูแ ละทักษะทางภาษาของผูเขียน
ไดมากที่สุด ในขณะเดียวกันก็จะสามารถจะทําใหเกิดความยุตธิ รรม เที่ยงตรงและเปนปรนัยมาก
ที่สุด โดยการสรางขอทดสอบอัตนัยใหมีความยากงายพอเหมาะกับผูเรียน สามารถจําแนก
ความสามารถดานการเขียนระหวางกลุมสูงกับกลุม ต่ําอยางเห็นไดชัด เนื้อหาที่นํามาใชใหผูเรียน
เขียนจะตองอยูในวงประสบการณและเกีย่ วพันกับชีวิตของผูเรียน
ในการวิจัยครัง้ นี้
ผูว ิจยั ไดสรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานทักษะการเขียน
ภาษาไทยของผูเรียน โดยมีขั้นตอนของการสรางแบบทดสอบ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตําราที่แสดงถึงแนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลความสามารถดาน
ทักษะการเขียนของผูเรียนทัง้ ของนักวิชาการชาวไทยและชาวตางประเทศ เพื่อนํามากําหนดเปน
ลักษณะของแบบทดสอบ
2. ศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาไทยของคณะศิลปศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
2542 ระดับปริญญาตรี กลุมภาษาศาสตร ในดานจุดมุงหมายของรายวิชา 01-310-351 เทคนิค
การเขียน เพื่อนํามากําหนดเปนเนื้อหาในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการ
เขียนภาษาไทย
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูว ิจัยไดกําหนดลักษณะของแบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะ
การเขียนภาษาไทยเปนแบบอัตนัย
โดยกําหนดใหเขียนความเรียงที่มีขนาดความยาวประมาณ
20 – 25 บรรทัด ใชเวลาในการเขียน 50 นาที โดยผูเรียนจะตองคํานึงถึงองคประกอบของการ
เขียน 4 ดาน ดังนี้
1. ดานเนื้อหาสาระ ผูเขียนจะตองแสดงขอความรูใ นเรื่องที่เขียน โดยเขียนไดใจความและ
สามารถขยายความไดอยางตอเนื่องสอดคลองกัน และเนื้อหาที่เขียนมีความสัมพันธกนั กับเรื่องที่
เขียนตลอดทั้งเรื่อง

314
2. ดานการเรียบเรียงความคิด ผูเขียนจะตองแสดงความคิดอยางชัดเจนสมเหตุสมผล
นาเชื่อถือ สามารถเรียบเรียงความคิดและจัดลําดับความคิดไดอยางเหมาะสม และเขียนได
สละสลวย กะทัดรัด
3. ดานการใชถอยคํา ผูเ ขียนจะตองเลือกใชถอยคํา สํานวนภาษาที่ถูกตองเหมาะสม
สามารถสื่อความหมายไดอยางชัดเจน และเขียนตัวสะกดการันตไดถกู ตอง
4. ดานการใชไวยากรณ ผูเขียนจะตองเขียนรูปประโยคที่สมบูรณชัดเจน ใชคําเชื่อมได
ถูกตอง เหมาะสม เขียนใหเกิดความสัมพันธตอเนื่องของแตละประโยคอยางเหมาะสม
เนื้อหาในการเขียนความเรียงของแบบทดสอบจะเปนหัวขอเรี่องที่เกีย่ วกับวันขึน้ ปใหม
เนื่องจากระยะเวลาในการเก็บขอมูลอยูร ะหวางภาคเรียนที่ 2 คือชวงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม
ดังนั้น การกําหนดใหผูเรียนไดมโี อกาสเขียนเนื้อหาเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณในวันขึ้นปใหม
จึงเปนหัวขอเรื่องที่ใกลตวั ผูเ รียนมากที่สุด และเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมโี อกาสบรรยาย
เหตุการณ เรื่องราว อธิบายเหตุการณทตี่ นตองการจะนําเสนอ แสดงความคิดเห็นในแงมุมของ
ความเปนไปในเหตุการณที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนเรา ตลอดจนสามารถแสดงการชักจูงใจใหผูอาน
คลอยตามแงมมุ ความคิดที่ตนไดนําเสนอเรื่องราว
ซึ่งผูเขียนอาจจะเลือกเขียนในรูปแบบของ
เรียงความหรือบทความก็ได จะเห็นไดวากลวิธีในการนําเสนอเรื่องราวของงานเขียนจะสัมพันธ
สอดคลองกับเนื้อหาที่อยูในหลักสูตรรายวิชาเทคนิคการเขียนที่ผวู ิจยั เลือกมาใชเปนรูปแบบการ
เขียนที่ใชสําหรับฝกทักษะการเขียนในการวิจัยครั้งนี้
ผูวจิ ัยไดสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยของผูเรียน 2
ฉบับ ดวยกันดังนี้
ฉบับที่ 1 เปนแบบทดสอบที่ใชกอนการทดลองสอน
ฉบับที่ 2 เปนแบบทดสอบที่ใชหลังการทดลองสอน
โดยผูว ิจยั ใชแบบทดสอบฉบับที่ 1 ทดสอบกลุมตัวอยางทั้งกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม และ
กลุมควบคุมกอนการทดลองสอน และใชแบบทดสอบฉบับที่ 2 ทดสอบกลุมตัวอยางทั้งกลุม
ทดลองทั้ง 2 กลุม และกลุมควบคุมหลังการทดลองสอน โดยแบบทดสอบวัดความสามารถดาน
ทักษะการเขียนภาษาไทยทีผ่ ูวจิ ัยไดสรางขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
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(กอนการทดลองสอน)
จงเขียนความเรียงในหัวขอเรื่อง “ปใหม ชีวิตใหม” โดยใหมีขนาดความยาวประมาณ
20 – 25 บรรทัด ใชเวลาในการเขียน 50 นาที (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)
การตรวจใหคะแนนงานเขียน จะพิจารณาตามประเด็นตอไปนี้
จะพิจารณาจากการแสดงขอความรูใ นเรื่องที่เขียน เขียนไดใจความ
ขยายความไดตอเนื่องสอดคลองกัน เนื้อหาที่เขียนมีความสัมพันธกนั
กับเรื่องทีเ่ ขียนตลอดทั้งเรื่อง (20 คะแนน)
2. ดานการเรียบเรียงความคิด จะพิจารณาจากการแสดงความคิดอยางชัดเจนสมเหตุสมผล
อยางนาเชื่อถือ
เรียบเรียงความคิดและจัดลําดับความคิดไดอยาง
เหมาะสม เขียนไดสละสลวยและกะทัดรัด (20 คะแนน)
3. ดานการใชถอ ยคํา จะพิจารณาจากการเลือกใชถอยคํา สํานวนภาษาที่ถูกตองเหมาะสม
สื่อความหมายไดอยางชัดเจน เขียนตัวสะกดการันตไดถูกตอง
(20 คะแนน)
4. ดานการใชไวยากรณ จะพิจารณาจากการเขียนรูปประโยคที่สมบูรณชัดเจน ใชคําเชื่อม ได
ถูกตองเหมาะสม และความสัมพันธตอเนื่องของแตละประโยคอยาง
เหมาะสม (20 คะแนน)
1. ดานเนือ้ หาสาระ
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(หลังการทดลองสอน)
จงเขียนความเรียงในหัวขอเรื่อง “สวัสดีวันปใหม กาวตอไปเถิดพวกเรา” โดยใหมีขนาด
ความยาวประมาณ 20-25 บรรทัด ใชเวลาในการเขียน 50 นาที (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)
การตรวจใหคะแนนงานเขียน จะพิจารณาตามประเด็นตอไปนี้
จะพิจารณาจากการแสดงขอความรูใ นเรื่องที่เขียน เขียนไดใจความ
ขยายความไดตอเนื่องสอดคลองกัน เนื้อหาที่เขียนมีความสัมพันธกนั กับ
เรื่องที่เขียนตลอดทั้งเรื่อง (20 คะแนน)
2. ดานการเรียบเรียงความคิด จะพิจารณาจากการแสดงความคิดอยางชัดเจนสมเหตุสมผล
อยางนาเชื่อถือ
เรียบเรียงความคิดและจัดลําดับความคิดไดอยาง
เหมาะสม เขียนไดสละสลวยและกะทัดรัด (20 คะแนน)
3. ดานการใชถอ ยคํา จะพิจารณาจากการเลือกใชถอยคํา สํานวนภาษาทีถ่ กู ตองเหมาะสม
สื่อความหมายไดอยางชัดเจน เขียนตัวสะกดการันตไดถกู ตอง
(20 คะแนน)
4. ดานการใชไวยากรณ จะพิจารณาจากการเขียนรูปประโยคที่สมบูรณชัดเจน ใชคําเชื่อมได
ถูกตองเหมาะสมความสัมพันธตอเนื่องของแตละประโยคอยางเหมาะสม
(20 คะแนน)
1. ดานเนือ้ หาสาระ
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การสรางเกณฑการใหคะแนนและระดับความสามารถในการตรวจการเขียน
ความเรียงภาษาไทย
การประเมินผลการเขียนของผูเรียนจะเปนกระบวนการที่สําคัญทีท่ ําใหผูเรียนทราบถึง
ความสามารถดานทักษะการเขียนของตนได ดังนั้น การประเมินผลการเขียนจําเปนจะตองมี
เกณฑที่มีประสิทธิภาพเพื่อใชในการตรวจผลงานเขียน ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจยั ไดสรางเกณฑ
การใหคะแนนและระดับความสามารถของในการตรวจการเขียนความเรียงภาษาไทย โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตําราที่แสดงถึงแนวคิดเกี่ยวกับการสรางเกณฑการตรวจและประเมินผลงาน

การเขียนความเรียงของผูเรียนทั้งของนักวิชาการชาวไทยและชาวตางประเทศ
2. ศึกษาแบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะการเขียนภาษาไทยที่ผูวิจยั สรางขึ้นมาเพื่อใช
เปนเครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ โดยวิเคราะหวัตถุประสงคของการสรางแบบทดสอบเปน
สําคัญ จากนัน้ จึงมากําหนดเปนองคประกอบของทักษะการเขียนในแตละดานเพื่อให
ครอบคลุมวัตถุประสงคของแบบทดสอบดังกลาว
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยไดกาํ หนดเกณฑการใหคะแนนและระดับความสามารถในการตรวจ
การเขียนความเรียงภาษาไทย เพื่อใชในการตรวจประเมินแบบทดสอบวัดความสามารถดาน
ทักษะการเขียนภาษาไทยของผูเรียนในครั้งนี้ โดยไดจําแนกออกเปนองคประกอบ 4 ดาน
ดวยกัน รวม 80 คะแนน ดังรายละเอียด คือ
20 คะแนน
1. ดานเนื้อหาสาระ
2. ดานการเรียบเรียงความคิด
20 คะแนน
20 คะแนน
3. ดานการใชถอยคํา
20 คะแนน
4. ดานการใชไวยากรณ
ในแตละองคประกอบแบงความสามารถในการเขียนเปน 4 ระดับ ไดแก
1. ระดับยอดเยี่ยม - ดีมาก
2. ระดับดี - ปานกลาง
3. ระดับพอใช - ออน
4. ระดับออนมาก
โดยในแตละองคประกอบจะแสดงรายละเอียดของเกณฑไว ดังตารางตอไปนี้
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เกณฑการใหคะแนนและระดับความสามารถขององคประกอบแตละดานในการตรวจ
ทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย

องคประกอบ
1. ดานเนื้อหาสาระ

คะแนน
18-20

ระดับความสามารถ
ดีมาก - ยอดเยีย่ ม

14-17

ปานกลาง – ดี

10-13

ออน – พอใช

7-9

ออนมาก

เกณฑ
มีความรูเ กี่ยวกับเรื่องทีเ่ ขียนดีมาก เขียน
ไดครอบคลุมเนื้อหา
มีการยกตัวอยาง
ประกอบเนื้อหาอยางครบถวน
เขียนไดใจความ ขยายความไดตอเนื่อง
สอดคลองกัน
เขียนเนื้อหาใหมีความสัมพันธกนั กับเรื่อง
ที่เขียนตลอดทั้งเรื่อง
มีความรูเ กี่ยวกับเรื่องทีเ่ ขียนดี
เขียนเนื้อหาขาดสวนสําคัญบางสวน มีการ
ยกตัวอยางประกอบเนื้อหาสําคัญบาง
เขียนไดใจความดี สวนใหญขยายความได
ตอเนื่องสอดคลองกัน
เขียนเนื้อหาไดคอนขางสอดคลองกับเรื่อง
ที่เขียน
มีความรูใ นเรือ่ งที่เขียนพอสมควร
เขียนเนื้อหาไดตรงตามชื่อเรื่องเปนสวน
ใหญ แตไมมตี ัวอยางประกอบ
เขียนไดใจความ เนื้อหาสวนใหญสัมพันธ
กับชื่อเรื่องแตขาด
รายละเอียดใน
บางสวน
มีความรูใ นเรือ่ งที่เขียนนอย
เขียนไมตรงกับชื่อเรื่อง และไมนา สนใจ
ไมสามารถเขียนขยายใจความเกี่ยวกับ
หัวขอเรื่องไดชัดเจน
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2.ดานการเรียบ
เรียงความคิด

คะแนน
18 – 20

ระดับความสามารถ
ดีมาก – ยอดเยีย่ ม

14 – 17

ปานกลาง – ดี

10 – 13

ออน – พอใช

7-9

ออนมาก

เกณฑ
สามารถจัดลําดับความคิด
เรียบเรียงเรื่องตามลําดับ
เหตุการณอยางใดอยางหนึ่ง
อยางสมเหตุสมผลดีมาก
สามารถเขียนใจความได
กะทัดรัด ใชคาํ หรือวลีเชื่อมโยง
ใจความของเรือ่ งราวและ
ความคิดไดอยางชัดเจนดีมาก
มีเหตุผลสนับสนุนใจความ
สําคัญอยางเดนชัด
สามารถจัดลําดับความคิด
เรียบเรียงเรื่องราวตาม
เหตุการณแตบางครั้งไม
ตอเนื่อง มีความสมเหตุสมผลดี
สามารถใชคําหรือวลีเชื่อมโยง
ใจความเรื่องราวและความคิด
ได
มีเหตุมีผลมาสนับสนุน
ใจความสําคัญ
การลําดับความคิด การเรียบ
เรียงเรื่องราวตามลําดับ
เหตุการณไมตอ เนื่อง
แต
สามารถจับใจความสําคัญได
รายละเอียดสนับสนุนใจความ
สําคัญมีนอย
การเรียบเรียงเรื่องราวคอนขาง
สับสนขาดการลําดับความคิด
อยางตอเนื่องขาดรายละเอียดมา
สนับสนุนใจความสําคัญ
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3. ดานการใชถอยคํา

คะแนน
18 – 20

ระดับความสามารถ
ดีมาก – ยอดเยีย่ ม

14 – 17

ปานกลาง – ดี

10 – 13

ออน – พอใช

7-9

ออนมาก

เกณฑ
สามารถใชคํา คําศัพท สํานวน
ภาษาไทยไดอยางถูกตอง
เหมาะสมและนาสนใจดีมาก สื่อ
ความหมายไดชัดเจนดีมาก
เขาใจงาย
การใชถอยคํามีขอบกพรอง
เล็กนอย
สํานวนภาษาสื่อ
ความหมายไดชัดเจน ใชคําศัพท
ได ถูกตองเหมาะสม
ใชถอยคํา สํานวนภาษา และ
คําศัพทไมถูกตองในบางครัง้ แต
ยังสื่อความหมายได
ใชถอยคํา สํานวนภาษาผิดมาก
ทําใหมีความหมายสับสนและ
คลุมเครือในบางครั้ง มีความรูใน
การใชคําศัพทในวงจํากัดและ
เขียนคําศัพทผดิ มาก
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4. การใชไวยากรณ

คะแนน
18 – 20

ระดับความสามารถ
ดีมาก – ดีเยี่ยม

14 – 17

ปานกลาง – ดี

10 – 13

ออน – พอใช

7-9

ออนมาก

เกณฑ
เปนความเรียงที่มีการใชรูป
ประโยคซับซอนไดดีมาก
มี
ความสัมพันธระหวางประธาน
กับกริยา การเรียงลําดับ การใช
สรรพนาม บุพบท และสันธาน
ไดถกู ตอง
ความเรียงที่มกี ารใชรูปประโยค
ซับซอนไดดี มีขอผิดพลาดนอย
มากในเรื่องความสัมพันธ
ระหวางประธานกับกริยา การ
เรียงลําดับ การใชสรรพนาม บุพ
บท และสันธาน
เปนความเรียงที่มีการใชรูป
ประโยคถูกตอง แตเปนประโยค
แบบงาย ๆ ไมซับซอน มีขอ
ผิดพลาดนอย ในเรื่องโครงสราง
ของประโยค มีขอผิดพลาดหลาย
แหงเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางประธานกับกริยา
สรรพนาม บุพบทและสันธาน
แตไมทําใหความหมายเปลี่ยน
มีขอผิดพลาดหลายแหงในเรื่อง
โครงสรางของรูปประโยค
แบบงาย ๆ และซับซอน มี
ขอผิดพลาดมากเกีย่ วกับ
ความสัมพันธระหวางประธาน
กับกริยา การเรียงลําดับคํา การ
ใชสรรพนาม บุพบทและสันธาน
แตยังสามารถจับใจความสําคัญ
ไดบาง
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ภาคผนวก ง
ตัวอยางแผนการสอน
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แผนการสอน
คําชีแ้ จง
แผนการสอนในการวิจัยนี้ เปนแผนการสอนในรายวิชา 01-310-351 เทคนิคการเขียน
ซึ่งเปนวิชาหนึ่งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิชาศึกษาทั่วไป กลุมภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2542 โดยใชความมุงหมายของ
หมวดวิ ช าภาษาไทย คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าและจุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู เ ป น หลั ก ในการจั ด ทํ า
ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
สวนที่หนึ่ง กรอบของแผนการสอน เปนสวนที่ใชรวมกันทั้งในกลุมควบคุมและกลุม
ทดลอง ซึ่งประกอบดวย
1. ความมุงหมายของหมวดวิชาภาษาไทย คําอธิบายรายวิชา และจุดประสงคการเรียนรู
รายวิชา 01-310-351 เทคนิคการเขียน ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการ
พระนคร
2. ความสัมพันธระหวางจุดประสงคการเรียนรูแตละขอ กับเนื้อหาและเวลาเรียน
3. กําหนดการสอนรายวิชา 01-310-351 เทคนิคการเขียน ซึ่งประกอบดวยแผนการสอน
จํานวน 14 เรื่อง ใชเวลาสอนสัปดาหละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 18 สัปดาห (72 คาบ)
4. กําหนดการสอนที่จะใชในการทดลองสอน ซึ่งประกอบดวยแผนการสอนจํานวน 6
เรื่อง ใชเวลาสอนสัปดาหละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 6 สัปดาห (18 คาบ)
5. เอกสารอานประกอบและสื่อการสอนอืน่ ๆ
สวนที่สอง แผนการสอนที่ใชทดลองสอน เปนสวนที่แยกตามรูปแบบการสอนที่ใชกับ
นักศึกษา เปน 2 กลุม คือ
1. แผนการสอนกลุมควบคุม เปนแผนการสอนที่ใชวิธีการสอนตามปกติที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง
2. แผนกการสอนกลุมทดลอง เปนแผนการสอนที่ใชรูปแบบการพัฒนาความคิดอยาง
เปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช
ทฤษฎีไตรอารขิกและวิธีการแบบสแกฟโฟลด
โดยในแตละสวนมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
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สวนที่หนึ่ง กรอบของแผนการสอน
ความมุงหมายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิชาศึกษาทั่วไป (หมวดวิชาภาษาไทย)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพื่อใหสามารถใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหเขาใจหลักและวิธีการเขียนแบบตาง ๆ ซึ่งจะเปนประโยชนในงานอาชีพ
เพื่อพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การฟงและการพูด
เพื่อใหมีมารยาทในการเขียน การฟงและการพูด
เพื่อใหสามารถใชภาษาไทยเปนเครื่องมือแสวงหาความรูแ ละศึกษาวิทยาการตาง ๆ
เพื่อพัฒนากิจนิสัยในการศึกษาความรูดว ยตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
01 – 310 –351 เทคนิคการเขียน
Writing Techniques

3 (3 – 0 – 3)

ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับการเขียน ไดแก การเลือกใชถอยคํา หลักเกณฑในการผูก
ประโยค ชนิดของสํานวนโวหาร การเขียนยอหนา การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ และ
การเขียนประเภทอื่น ๆ ที่จํ าเปนสํ าหรับวิ ชาชีพ รวมทั้ งศึกษาและฝก ทักษะการอานเพื่อสรุป
สาระสําคัญ การวิเคราะหสารจากเรื่องที่อาน
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สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ไดวิเคราะหความมุงหมาย
และคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรฯ ดังกลาว เพื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรูสําหรับใชในการ
ดําเนินการสอน ไดจุดประสงคการเรียนรูรายวิชา 01 – 310 –351 เทคนิคการเขียน จํานวน 15 ขอ
ดังตอไปนี้
จุดประสงคการเรียนรูร ายวิชา 01 – 310 –351 เทคนิคการเขียน
1. มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับทักษะการเขียนทั่วไป
2. มีความรูความเขาใจในการเลือกสรรถอยคํามาใชในงานเขียนได
3. มีความรูความเขาใจในการผูกประโยคในงานเขียนได
4. มีความรูความเขาใจในเรื่องการใชสํานวนโวหารในงานเขียน
5. มีความรูความเขาใจและสามารถขอความเปนยอหนาได
6. มีความรูความเขาใจและสามารถเขียนบรรยายได
7. มีความรูความเขาใจและสามารถเขียนอธิบายได
8. มีความรูความเขาใจและสามารถเขียนชักจูงได
9. มีความรูความเขาใจและสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นได
10. มีความรูความเขาใจและสามารถเขียนเรียงความได
11. มีความรูความเขาใจและสามารถเขียนบทความได
12. มีความรูความเขาใจและสามารถเขียนงานเขียนที่ใชในวิชาชีพได
13. มีความรูความเขาใจในเรื่องทักษะการอาน
14. มีความรูความเขาใจและสามารถอานเพื่อสรุปสาระสําคัญได
15. มีความรูความเขาใจและสามารถวิเคราะหสารจากเรื่องที่อานได
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ความสัมพันธระหวางจุดประสงค / เนือ้ หา / เวลาเรียน
รายวิชา 01 – 310 –351 เทคนิคการเขียน
ระดับปริญญาตรี
จุดประสงคการเรียนรู

เนื้อหา

จํานวน
คาบ
เรียน
1. มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับทักษะการเขียนทั่วไป
หลักการเขียนทั่วไป
3
2. มีความรูความเขาใจในการเลือกสรรถอยคํามาใชในงาน การเลือกใชถอ ยคํา
3
เขียนได
ในงานเขียน
3. มีความรูความเขาใจในการผูกประโยคในงานเขียนได การสรางประโยค
3
4. มีความรูความเขาใจในเรื่องการใชสํานวนโวหารใน
สํานวนโวหาร
3
งานเขียน
ประเภทตาง ๆ
5. มีความรูความเขาใจและสามารถขอความเปนยอหนาได การเขียนยอหนา
3
6. มีความรูความเขาใจและสามารถเขียนบรรยายได
การเขียนบรรยาย
3
7. มีความรูความเขาใจและสามารถเขียนอธิบายได
การเขียนอธิบาย
3
8. มีความรูความเขาใจและสามารถเขียนชักจูงได
การเขียนชักจูงใจ
3
9. มีความรูความเขาใจและสามารถเขียนแสดงความ
การเขียนแสดงความ
3
คิดเห็นได
คิดเห็น
10. มีความรูความเขาใจและสามารถเขียนเรียงความได
การเขียนเรียงความ
3
11. มีความรูความเขาใจและสามารถเขียนบทความได
การเขียนบทความ
3
12. มีความรูความเขาใจและสามารถเขียนงานเขียนที่ใชใน การเขียนทีใ่ ชในงาน
3
วิชาชีพได
อาชีพ
13. มีความรูความเขาใจในเรื่องทักษะการอาน
การอานทั่วไป
3
14. มีความรูความเขาใจและสามารถอานเพื่อสรุป
การอานเพื่อสรุป
สาระสําคัญได
สาระสําคัญ
3
15. มีความรูความเขาใจและสามารถวิเคราะหสารจากเรื่อง การอานเพื่อ
ที่อานได
วิเคราะหสาร
3
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กําหนดการสอน
รายวิชา 01 – 310 – 351 เทคนิคการเขียน
ระดับปริญญาตรี
สัปดาหที่
1

คาบที่
1-3

2

4-6

3

7-9

4

10-12

5

13-15

เนื้อหาที่สอน
หลักการเขียนทั่วไป
- ความหมายของการเขียน
- ความสําคัญของการเขียน
- วัตถุประสงคของการเขียน
- การเขียนประเภทตาง ๆ
- หลักการเขียนที่ดี
การเลือกใชถอ ยคําในงานเขียน
- ความหมายของคํา
- ประเภทของคํา
- ชนิดของคําในภาษาไทย
- ขอควรระวังในการใชถอ ยคํา
การสรางประโยค
- ความหมายของประโยค
- ชนิดของประโยค
- ขอบกพรองในการเขียนประโยค
สํานวนโวหารประเภทตาง ๆ
- ความหมายของสํานวนโวหาร
- โวหารประเภทตาง ๆ
- หลักการเขียนสํานวนโวหารที่ดี
การเขียนยอหนา
- ความหมายของยอหนา
- รูปแบบของยอหนา
- หลักการเขียนยอหนาที่ดี

จํานวนคาบ
3

3

3

3

3
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6

16-18

7

19-21

8

22-24

9

25-27

10

28-30

11

31-33

12

34-36

13

37-39

14

40-42

การเขียนบรรยาย
- ความหมายของการบรรยาย
- หลักในการเขียนบรรยาย
การเขียนอธิบาย
- ความหมายของการอธิบาย
- หลักในการเขียนอธิบาย
การเขียนชักจูงใจ
- ความหมายของการชักจูงใจ
- หลักในการเขียนชักจูงใจ
การเขียนแสดงความคิดเห็น
- ความหมายของการแสดงความคิดเห็น
- หลักในการเขียนแสดงความคิดเห็น
การเขียนเรียงความ
- ความหมายของการเขียนเรียงความ
- หลักในการเขียนเรียงความ
การเขียนบทความ
- ความหมายของบทความ
- หลักในการเขียนบทความ
การเขียนที่ใชในงานอาชีพ
- การเขียนสรุปความ
- การเขียนบันทึก
- การเขียนโครงการ
หลักการอานทัว่ ไป
- ความหมายของการอาน
- ประเภทของการอาน
- จุดมุงหมายในการอานสารประเภทตาง ๆ
- หลักการอานทีด่ ี
การอานเพื่อสรุปสาระสําคัญ
- หลักในการสรุปสาระสําคัญ
- วิธกี ารอานเพือ่ สรุปสาระสําคัญ

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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15

43-45

การวิเคราะหสารจากเรื่องทีอ่ า น
- ความหมายของการวิเคราะหสาร
- หลักในการวิเคราะหสาร
- วิธกี ารอานเพือ่ การวิเคราะหสาร

3

ผูวิจัยไดพิจารณากําหนดการสอนรายวิชา 01-310-351 เทคนิคการเขียนดังกลาวแลวมา
สรางเปนกําหนดการสอนที่ใชในการทดลองสอนขึ้น โดยคัดเลือกจุดประสงคการเรียนรูและ
เนื้อหาที่เปนการฝกทักษะการเขียนความเรียงประเภทตาง ๆ จํานวน 6 จุดประสงค มาทดลอง
สอน เมื่อตองการสรางเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงของผูเขียนโดยใชรูปแบบการ
สอนที่ ผูวิจัยไดสรางขึ้น
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สวนที่สอง แผนการสอนที่ใชทดลองสอน
แผนการสอนกลุมควบคุม (การสอนโดยใชวิธกี ารสอนตามปกติ)
แผนการสอนของกลุมควบคุมนี้ เปนแผนการสอนที่จัดทําขึ้นตามแนวการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญตามความมุงหมายสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งใน
แตละแผนประกอบดวยสาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อการสอน และการวัดและประเมินผล โดยในกิจกรรมการเรียนการสอนจะประกอบดวย
4 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนขั้นที่ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนการสอนใหผูเรียนเห็น
ความสําคัญของเนื้อหาที่จะเรียน และทบทวนเนื้อหาเดิมที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่จะเรียนตอไป
2) ขั้นสอน เปนขั้นที่ผูสอนใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจในเนื้อหาโดยผูสอนใชการ
บรรยาย การยกตัวอยางสถานการณ การอภิปรายกลุม หรือการแจกเอกสารใหศึกษาคนควาดวย
ตนเอง
3) ขั้นสรุป เปนขั้นที่ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญของบทเรียนนั้น ๆ และเปด
โอกาสใหผูเรียนซักถาม
4) ขั้นวัดและประเมินผล เปนขั้นที่ผูสอนตรวจสอบความรู ความเขาใจของผูเ รียนโดยการ
ซั ก ถามผู เ รี ย น หรื อ เสนอกรณี ตั ว อย า ง แบบฝก ต า ง ๆ ให นั ก ศึก ษานํ า ความรู ใ นบทเรี ย นมา
ประยุกตใชในสถานการณตัวอยาง
แผนการสอนกลุมควบคุมที่ใชการสอนโดยวิธีการสอนตามปกติทั้ง 6 แผน มี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
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แผนการสอนกลุมควบคุม แผนที่ 1
เรื่อง การเขียนบรรยา
วิชา 01-310-351 เทคนิคการเขียน

เวลา 3 คาบ / 150 นาที
จํานวนนักศึกษา 30 คน

1. สาระสําคัญ
การเขียนบรรยายเปนการเขียนเพื่อมีจุดมุงหมายในการถายทอดเรื่องราว เหตุการณตาม
ขอเท็จจริงที่ปรากฏ เพื่อใหผูอานสามารถเขาใจเรื่องราวตลอดจนเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
การเขียนบรรยายที่ดี อยูทคี่ วามสามารถในการรูจกั หยิบยกลักษณะเดนของสิ่งที่จะบรรยายออกมา
เขียนใหเกิดความตอเนื่อง ดวยการใชถอ ยคําสํานวนที่ถูกตองตามแบบแผนในการใชภาษาไทยที่ดี
โดยมุงใหผูอานมองเห็นภาพและรายละเอียดของสิ่งนัน้ ไดอยางชัดเจน
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 จุดประสงคทวั่ ไป
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และสามารถเขียนบรรยายไดอยางถูกตองเหมาะสม
2.2 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2.2.1 นักศึกษาสามารถอธิบายถึงลักษณะของการเขียนบรรยายไดถกู ตอง
2.2.2 นักศึกษาสามารถอธิบายถึงหลักการเขียนบรรยายไดถกู ตอง
2.2.3 นักศึกษาสามารถเขียนบรรยายเรื่องราวตามความสนใจไดถูกตองเหมาะสม
3. เนื้อหาสาระ
3.1 ความหมายของการเขียนบรรยาย
3.2 ประเภทของการเขียนบรรยาย
3.3 หลักการเขียนบรรยาย
3.4 กลวิธใี นการเขียนบรรยายทีด่ ี
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4. กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูสนทนากับนักศึกษาถึงเรื่องราวเหตุการณที่เปนขาวนาสนใจที่เกิดขึ้นในชวง
นั้น หรืออาจจะเปนการพูดถึงเนื้อหาของภาพยนตร หรือละครโทรทัศนยอดนิยมที่กําลังแพรภาพ
ออกอากาศในชวงนั้น โดยลองสุมนักศึกษามา 1 คน เพื่อใหมาเลาเหตุการณขาว หรือเนื้อหาของ
ภาพยนตร หรือละครโทรทัศนใหเพื่อน ๆ ฟงหนาชั้นเรียน จากนั้นครูจึงโยงเขาสูประเด็นของการ
เขียนบรรยาย พรอมทั้งชี้แจงถึงวัตถุประสงคของการเรียนรูในคาบเรียนนี้วา นักศึกษาจะตอง
สามารถเขียนบรรยายเรื่องราว หรือเหตุการณที่ตนสนใจได
ขั้นสอน
2. ครูซักถามนักศึกษาถึงความเขาใจเกีย่ วกับความหมายของการบรรยายประมาณ
2 - 3 คน จากนั้นจึงอธิบายความหมายของคําวา “บรรยาย” ใหนักศึกษาไดเขาใจโดยใชแผนใส
3. ครูแจกเอกสารใบงานเกี่ยวกับการเขียนบรรยายที่มีความบกพรองในการจัดลําดับ
เหตุการณกอนหลัง ใหนักศึกษาพิจารณาและใหแกไขใหถูกตอง จากนั้นครูจึงเฉลยคําตอบที่
ถูกตองดวยการฉายแผนใสประกอบ
4. ครูพูดสรุปถึงลักษณะสําคัญของการเขียนบรรยาย คือ การนําเสนอเรื่องราว หรือ
เหตุการณใหตอ เนื่อง และลําดับเรื่องราวกอนหลังใหถูกตองเหมาะสม
5. ครูใหนักศึกษาแบงกลุมออกเปน 5 กลุม โดยใหแตละกลุมชวยกันอภิปรายรวมกันวา
หลักในการเขียนบรรยายควรจะเปนอยางไรบาง และเราสามารถจะเขียนบรรยายในกรณีใดไดบาง
6. ครูแจกเอกสารตัวอยางงานเขียนบรรยาย 5 เรื่อง ใหนักศึกษาแตละกลุม แลวกําหนดให
นักศึกษาอานเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เพื่อศึกษาตัวอยางของงานเขียนเหลานั้น ในประเด็นตาง ๆ
ตอไปนี้
1) บอกประเภทของงานเขียนนัน้ วาเปนการบรรยายแบบใด
2) ถอดโครงเรื่องของการเขียน โดยพิจารณาวาสวนใดเปนสวนนํา สวนเนื้อหาและ
สวนสรุปทาย และแตละสวนกลาวถึงอะไรบาง และนักศึกษาชวยกันพิจารณาวาแตละสวน
เหมาะสมแลวหรือไม อยางไร
3) พิจารณาในสวนของการเรียบเรียงเรื่องราววามีความตอเนื่องสัมพันธกันหรือไม
4) พิจารณาในสวนของการนําเสนอเรื่องราววามีความชัดเจน นาสนใจ ชวนติดตาม
เรื่องราวหรือไม
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5) พิจารณาในสวนของการใชถอยคํา สํานวนภาษาวาใชคําไดตรงตามความหมาย
เขียนประโยคไดถูกตองเหมาะสม และเขียนตัวสะกดการันตถูกตองหรือไม
7. ครูใหตวั แทนของนักศึกษาแตละกลุม ออกมานําเสนอผลการศึกษาพิจารณางานเขียนแต
ละเรื่องหนาชัน้ เรียน จากนัน้ ครูอธิบายประเด็นทีน่ ักศึกษานําเสนอเพิม่ เติม พรอมใหคําติชม ผล
การนําเสนอของนักศึกษา
8. ครูมอบหมายใหนักศึกษาแตละคนเขียนบรรยายเรื่องราว หรือเหตุการณที่ตนเองสนใจ
1 เรื่อง โดยใชสํานวนภาษาใหถูกตองเหมาะสม โดยเรื่องที่เขียนมีความยาวประมาณ 20-25
บรรทัด
ขั้นสรุป
9. ครูซักถามนักศึกษาเกี่ยวกับหลักการและกลวิธีในการเขียนบรรยาย
10. ครูเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและแลกเปลีย่ นประสบการณ
ขั้นวัดและประเมินผล
11. ครูและนักศึกษารวมกันสรุปถึงประเด็นสําคัญตาง ๆ ของการเขียนบรรยาย ตลอดจน
ใหนักศึกษาไดแสดงความรูสึกตอการเขียนบรรยายของตนเองที่เสร็จแลว ตลอดจนพูดถึงความ
พอใจในผลงานเขี ย นของตน จากนั้ นครู เ สนอแนะแนวทางในการพัฒนาผลงานการเขี ย น
บรรยายให นาสนใจยิ่งขึ้น
5. สื่อการเรียนการสอน
1. ใบงาน
2. แผนใส
3. ตัวอยางงานเขียน
4. เครื่องฉายภาพขามศีรษะ
6. การวัดและการประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ
2. ดูการนําเสนอผลงานหนาชัน้ เรียน
3. ตรวจผลงานเขียน
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แผนการสอนกลุมทดลอง (การสอนโดยใชรูปแบบการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบ
โดยใชทฤษฎีไตรอารขิกและวิธีการแบบสแกฟโฟลด)
แผนการสอนกลุ ม ทดลองนี้ เป น แผนการสอนที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ตามแนวการสอน เพื่ อ พั ฒ นา
ความคิดอยางเปนระบบเพื่อสรางเสริมความสามารถดานทักษะการเขียน โดยใชทฤษฎีไตรอารขิก
และวิ ธี ก ารแบบสแกฟโฟลด ที่ ผู วิ จั ย ได ส ร า งและพั ฒ นาขึ้ น ซึ่ ง ในแต ล ะแผนประกอบด ว ย
สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และการ
วัดและประเมินผล โดยในกิจกรรมการเรียนการสอนจะประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 สรางความนาสนใจและใหเสรีในการฝก
1) การสรางความสนใจ ใหผูเรียนมองเห็นความสําคัญและคุณคาของการเขียนที่
จะตองฝกทักษะ
2) แจงประเภทของงานเขียน ที่จะตองฝกทักษะและจุดประสงคของการเรียนให
ทราบ
3) ผูเรียนแตละคนเลือกหัวขอเรื่องที่ตนจะตองฝกเขียนตามความสนใจ
บทบาทผูสอน
บทบาทผูเรียน
1. สร า งความสนใจให ผู เ รี ย นมองเห็ น
เลือกหัวขอเรื่องที่ตนจะตองฝกเขียนตาม
ความสําคัญและคุณคาของการเขียนที่ ความสนใจ
จะตองฝกทักษะ
2. แจงประเภทของงานเขียนที่จะตองฝก
ทักษะและจุดประสงคของการเรียนให
ทราบ
ขั้นที่ 2 ใชประสบการณและปรับบริบทในการเรียนรู
1) ผูสอนอธิบายถึงกลวิธีในการสรางงานเขียน พรอมใหเห็นตัวอยาง และสาธิต
2) ผูเรียนลงมือปฏิบัติงานโดยนําขอความรูที่ไดรับมาเปรียบเทียบ และปรับแตง
ใหเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง
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บทบาทผูสอน
1. อธิบายถึงกลวิธีในการสรางงานเขียน
2. ใหเห็นตัวอยางงานเขียน
3. สาธิตการเขียน

บทบาทผูเรียน
1. ลงมือปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
2. นําขอความรูที่ไดรับมาเปรียบเทียบและ
ปรับแตงใหเหมาะสมกับความสามารถ
ของตน

ขั้นที่ 3 สรางความชัดเจนทางความคิด
1) ผูเรียนแตละคนกําหนดแผนงานในการสรางผลงานเขียนใหชัดเจน
2) ผูเรียนระบุถึงขอมูลความรู กลวิธีที่จะใช การจัดลําดับขั้นตอนความคิดกอน
ลงมือเขียน
3) ผูเรียนนําความคิดที่ประมวลไดมาเขียนเปนแผนผังโครงรางความคิดที่แสดง
ขั้นตอนอยางชัดเจน
บทบาทผูสอน
สั ง เกตการทํ า งานของผู เ รี ย น และคอย
อํ า นวยความสะดวกให แ ก ผู เ รี ย นตามความ
เหมาะสม

บทบาทผูเรียน
1. กํ า หนดแผนงานในการสร า งผลงาน
เขียนใหชัดเจน
2. ระบุถึงขอความรู กลวิธีทจี่ ะใช
จัดลําดับขั้นตอนความคิดกอนลงมือ
เขียน
3. นําความคิดทีป่ ระมวลได มาเขียนเปน
แผนผังโครงรางความคิดที่แสดง
ขั้นตอนอยางชัดเจน

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบทบทวนความคิด
1) ผูเรียนจับกลุมกับเพื่อนในชั้นเรียน เพื่อผลัดกันตรวจสอบแผนผังโครงราง
ความคิด
2) ผูเรียนแสดงขอคิดเห็น และแนะนําความคิดเห็นของตนกับเพื่อนในกลุม
3) ผูสอนชวยใหคําแนะนําแกไขในกรณีที่พบวาแผนผังโครงรางนั้นยังมีขอ บกพรอง
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4) ผูสอนเสนอความคิดที่ทาทายใหแกผูเรียน ที่ตองการสรางสรรคผลงานของตนใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
บทบาทผูสอน
1. ใหคําแนะนําแกไขในกรณีทพี่ บวา
แผนผังโครงรางความคิดยังมี
ขอบกพรอง
2. เสนอความคิดที่ทาทายใหแกผูเรียนที่
ตองการสรางสรรคใหสมบูรณยิ่งขึ้น

บทบาทผูเรียน
1. จับกลุมกับเพื่อนในชั้นเรียน เพื่อผลัด
กันตรวจสอบแผนผังโครงรางความคิด
2. แสดงขอคิดเห็นและใหคําแนะนําตาม
ความคิ ด เห็ น ของตนเองแก เ พื่ อ นใน
กลุม

ขั้นที่ 5 ลงมือปฏิบัติงานตามผังโครงรางความคิด
1) ผูเรียนลงมือเขียนผลงานตามโครงรางแผนผังความคิดที่ไดกําหนดขึ้น
2) ผูเรียนแตละคนระบุถึงสาเหตุของการเลือกสรางผลงานเขียนของตนเอาไว
ตลอดจนเหตุการณ ความรูสึกที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนลงในแบบบันทึกผลการเรียนรู
3) ผูสอนใหความชวยเหลือผูเรียนในรายที่ประสบปญหาในการเขียนตามสมควร
บทบาทผูสอน
คอยให ค วามช ว ยเหลื อ ผู เ รี ย นในรายที่
ประสบปญหาจากการเขียน ตามสมควร

บทบาทผูเรียน
1. ลงมือเขียนผลงานตามแผนผังโครงราง
ความคิดที่ไดกําหนดขึ้น
2. ระบุถึงสาเหตุของการเลือกสรางผลงาน
เขียนในครั้งนี้
3. เขี ย นถึ งเหตุ ก ารณ ความรู สึ ก ที่ เ กิด ขึ้ น
จากการเรียนการสอนลงในแบบบันทึก
ผลการเรียนรู
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ขั้นที่ 6 ตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง
1) ผูสอนตรวจประเมินผลงานการเขียนของผูเรียน
2) ผูสอนใหคะแนน และคําแนะนํา ขอติชมเพื่อการปรับปรุงงานเขียนในครั้ง
ตอไป
บทบาทผูสอน
บทบาทผูเรียน
1. ตรวจประเมิ น ผลงานการเขี ย นของ
รับฟงขอเสนอแนะ ตลอดจนคําแนะนํา
ผูเรียน
ของผูสอน เพื่อการนําไปปรับปรุงแกไขตอไป
2. ใหคะแนนและคําแนะนํา ตลอดจนขอ
ติชม เพื่อการปรับปรุงผลงานเขียนใน
ครั้งตอไป
แผนการสอนกลุมทดลองทีใ่ ชการสอนโดยใชรูปแบบการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบโดย
ใชทฤษฎีไตรอารขิกและวิธกี ารแบบสแกฟโฟลด ทั้ง 6 แผน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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แผนการสอนกลุมทดลอง แผนที่ 1
เรื่อง การเขียนบรรยา
วิชา 01-310-351 เทคนิคการเขียน

เวลา 3 คาบ / 150 นาที
จํานวนนักศึกษา 30 คน

1. สาระสําคัญ
การเขียนบรรยายเปนการเขียนเพื่อมีจุดมุงหมายในการถายทอดเรื่องราว เหตุการณตาม
ขอเท็จจริงที่ปรากฏ เพื่อใหผูอานสามารถเขาใจเรื่องราวตลอดจนเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
การเขียนบรรยายที่ดีอยูที่ความสามารถในการรูจักหยิบยกลักษณะเดนของสิ่งที่จะบรรยายออกมา
เขียนใหเกิดความตอเนื่อง ดวยการใชถอยคําสํานวนที่ถูกตองตามแบบแผนในการใชภาษาไทยที่ดี
โดยมุงใหผูอานมองเห็นภาพและรายละเอียดของสิ่งนั้นไดอยางชัดเจน
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 จุดประสงคทวั่ ไป
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และสามารถเขียนบรรยายไดอยางถูกตองเหมาะสม
2.2 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2.2.1 นักศึกษาสามารถอธิบายถึงลักษณะของการเขียนบรรยายไดถกู ตอง
2.2.2 นักศึกษาสามารถเขียนแผนผังโครงรางความคิดของสิ่งที่จะเขียนบรรยาย
ไดเหมาะสม
ชัดเจน
2.2.3 นักศึกษาสามารถเขียนบรรยายเรื่องราวตามความสนใจไดถูกตองเหมาะสม
3. เนื้อหาสาระ
3.1 ความหมายของการเขียนบรรยาย
3.2 ประเภทของการเขียนบรรยาย
3.3 หลักการเขียนบรรยาย
3.4 กลวิธใี นการเขียนบรรยายทีด่ ี
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4. กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นตอนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ครูนํารูปภาพ 5 ภาพที่
ขั้นที่ 1 สรางความนาสนใจ
เปนเหตุการณตอเนื่องกันติดสลับ
และใหเสรีในการฝก
ตําแหนงบนกระดานให
นักศึกษาพิจารณา จากนั้นลอง
ใหอาสาสมัครในชั้นเรียน
1 คน ออกมาจัดลําดับภาพบน
กระดานใหตอเนื่องกันใหถูกตอง
ตามลําดับแลวพูดบรรยาย
เรื่องราวจากภาพดังกลาว
2. ครูใหเพื่อน ๆ ในชั้น
เรียนชวยกันแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม
3. ครูโยงเขาสูประเด็นเรื่อง
การเขียนบรรยายโดยชี้ให
นักศึกษามองเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของการเขียนบรรยาย
จากนั้นจึงแจกใบความรูที่
1
เกี่ยวกับความหมายและประเภท
ของการเขียนบรรยายใหนักศึกษา
ดูประกอบ พรอมฉายแผนใส
4. ครูใหนักศึกษาแตละคน
เลือกหัวขอที่ตนสนใจมา
1 หัวขอ เพื่อใชฝก ทักษะการ
เขียน บรรยายในลําดับตอไป
5. ครูอธิบายถึงหลักการ
เขียนบรรยายพรอมทั้งแจกใบ

บทบาทนักศึกษา
- แสดงความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับประเภทของงาน
เขียน
- ทบทวนคําตอบและเหตุผล
ของคําตอบ
กําหนดหัวขอในการ
สรางสรรคผลงาน
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ขั้นที่ 2 ใชประสบการณและ ความรูที่ 2 ประกอบคําอธิบาย
6. ครูสาธิตกลวิธใี นการ
ปรับบริบทในการเรียนรู
เขียนบรรยายตามหัวขอที่กําหนด
ขึ้นใหนักศึกษาไดเห็น
7. ครูแจงใหนักศึกษาทราบ
ถึงหลักเกณฑในการตรวจ
ประเมินผลงานการเขียนบรรยาย
ที่กําหนดไว
8. ครูแจกใบความรูท3ี่ ให
นักศึกษาไดลองศึกษาตัวอยาง
การเขียนบรรยายแบบตาง
ๆ
แลวใหนักศึกษาใชเปนแนวทาง
ปรับแตงใหเหมาะสมกับ
ความสามารถของตนเองในการ
สรางสรรคงานเขียนทีน่ ักศึกษา
ไดเลือกเอาไว
9. ครูใหนักศึกษาแตละคน
ประมวลขอความรู กลวิธกี าร
ขั้นที่ 3 สรางความชัดเจนทาง เขียนที่จะใชในการเขียนบรรยาย
ในครั้งนี้ แลวจัดลําดับเนือ้ หาที่
ความคิด
จะเขียนบรรยายใหชัดเจน
10. ครูแจกใบงานที่ 1 ให
นักศึกษาทุกคนนําความคิดที่
ประมวลไวเรียบรอยแลวมาจัดทํา
เปนแผนผังโครงรางความคิด
เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
11. ครูใหนักศึกษาแบง
ออกเปนกลุมยอยตามความสมัคร
ใจ โดยใหแตละกลุม

ทําความเขาใจเกีย่ วกับ
ขอมูลที่ไดรับ
ทําความเขาใจเกีย่ วกับ
หลักเกณฑการประเมินผล
งานเขียน
- ทําความเขาใจกับใบความรู
ที่ไดรับมอบหมาย

- ประมวลขอความรูเดิม
ผสานกับขอความรูใ หมที่
ไดรับ
- ทําความเขาใจกับงานที่
ไดรับมอบหมายเพื่อนํามา
สรางแผนผังโครงราง
ความคิด
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ขั้นที่ 4 ตรวจสอบทบทวน มีสมาชิกประมาณ 4 - 6 คน
จากนั้นใหแลกกันตรวจทาน
ความคิด
แผนผังโครงรางความคิด พรอม
ใหขอเสนอแนะอันเปน
ประโยชนแกเพื่อนในกลุมเพื่อ
ปรับปรุงแผนผังโครงราง
ความคิดของแตละคนใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
12. ครูชวยแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม พรอมทั้งเสนอ
แนวทางสรางสรรคผลงานที่
ทาทายเพิ่มเติม เพื่อใหนักศึกษา
แตละคนไดใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาแผนผังโครงรางความ
คิดเห็นของตนใหนาสนใจมาก
ยิ่งขึ้น
13. ครูใหนักศึกษาแตละคน
ลงมือเขียนบรรยายตามหัวขอที่
ตนเลือกและตามแผนผังโครงราง
ความคิดที่ไดจดั ทําไวแลวลงใน
ขั้นที่ 5 ลงมือปฏิบัติงานตาม
ใบงานที2่
แผนผังโครงรางความคิด
ที่ครูแจกให
โดยมีความยาว
ประมาณ 20-25 บรรทัด
14. ครูใหนักศึกษาแตละคน
ระบุถึงเหตุผลในการเลือก
นําเสนองานเขียนที่ตน
สรางสรรคขึ้นมา โดยเขียนลงใน
ใบงานที่ 2 ในสวนทาย
15. ครูใหนักศึกษาแตละคน
เขียนถึงเหตุการณ ความรูส ึกที่

- รวมแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมกับเพือ่ นในกลุม
รับฟงขอเสนอแนะ
คําแนะนําจากผูสอนเพื่อ
พัฒนาแผนผังโครงราง
ความคิด

ลงมือปฏิบัติงานตาม
แผนงานที่ไดวางไว
ระบุเหตุผลในการ
สรางสรรคผลงานเขียนและ
เขียนถึงเหตุการณ
ความรูสึกทีเ่ กิดขึ้นใน
ระหวางการดําเนินการ
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เกิดขึ้นในการเรียนการสอน ลง
ในแบบบันทึกผลการเรียนรูท ี่
แจกให
16. ครูคอยใหความ
ชวยเหลือในกรณีทนี่ ักศึกษาบาง
รายประสบปญหาในการทํางาน
โดยใหคําแนะนําเทาที่จําเปน
17. ครูสุมผลงานของ
นักศึกษาในชัน้ เรียนขึ้นมาตรวจ
และประเมิตามหลักเกณฑในการ
ตรวจประเมินผลงานที่กําหนดไว
18. ครูใหขอติชมและ
ขั้นที่ 6 ตรวจประเมินผลงาน คําแนะนําอันเปนประโยชนใน
เพื่อการปรับปรุง
การชวยพัฒนางานเขียนในครั้ง
ตอไป
19. ครูใหนักศึกษาที่เหลือ
สงผลงานใหตรวจประเมิน
พรอมทั้งการใหคําแนะนําที่เปน
ประโยชน หลังจากที่ครูตรวจ
ประเมินผลงานเรียบรอยแลว ก็
นําสงคืนใหนักศึกษาไดรับทราบ
ผลในโอกาสตอไป

-รับฟงคําชีแ้ นะของผูสอน
เพื่อการดําเนินงานให
เรียบรอยสมบูรณ

- รับฟงขอมูลยอนกลับเพือ่
การปรับปรุงและพัฒนา
ผลงานเขียนในโอกาสตอไป
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5. สื่อการเรียนการสอน
1. รูปภาพ
2. ใบความรูเกีย่ วกับความหมายและประเภทของการเขียนบรรยาย
3. ใบความรูเกีย่ วกับหลักการเขียนบรรยาย
4. ใบความรูเกีย่ วกับตัวอยางของการเขียนบรรยายแบบตาง ๆ
5. ใบงานแผนผังโครงรางความคิด
6. ใบงานการสรางสรรคผลงานการเขียนบรรยาย
7. แบบบันทึกผลการเรียนรู
8. เครื่องฉายภาพขามศีรษะ
6. การวัดและการประเมินผล
1. สังเกตความสนใจในการทํางาน
2. ตรวจการเขียนแผนผังโครงรางความคิด
3. ตรวจผลงานการเขียน
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367

ประวัติผูเขียน
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
ที่อยู
การศึกษา

นายกมล โพธิเย็น
ประธานสาขาการสอนภาษาไทย ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
25 / 139 หมู 8 หมูบานสวนกลางเมือง 3 ซ.วัดกําแพง ต.บางเขน อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000 โทร. 01-6279765
- ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

